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 چکیده
 یها دانشگاه یمرکز  ةدر کتابخان کیبرنتیابعاد سا نیی، تعمقاله حاضرهدف  :هدف

 . شهر تهران است یدولت

ابزار . است یلیتحلی شیمایپ -این مطالعه از نوع توصیفی :شناسی روش

 دییآن با نظرات متخصصان تأ ییپژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روا
آماری پژوهش  معةجا. شد 38/0با  رابرکرونباخ ب یاآن براساس آلف ییایو پا شد

 یکتابدار یلیکه مدرک تحص یدولت یها دانشگاه یشامل کتابداران کتابخانه مرکز
نفر است که با استفاده از فرمول  171 ة آماریکل جامع. اشتندد یرسان و اطالع

. شد یرآو تعداد پرسشنامه جمع نیکه به هم بودنفر  113برابر ه کوکران، نمون
و آمار ( به مرکز شیگرا یها شاخص) ها در دو سطح آمار توصیفی تحلیل داده

  .انجام شد یاستنباط

مدیریت سایبرنتیک با ضریب استاندارد شده  مؤلفاتنشان داد که  ها افتهی :ها یافته

در وضعیت متوسط به باال و خوبی برخوردارند و ضریب استاندارد شده هریک  38/0
ی ریگ میتصم، 28/0کنترل نظارت و : از اند عبارتمدیریت سایبرنتیک ی ها مؤلفهاز 
، تعامالت /02 مراتب سلسله، 40/0، رهبری 24/0، پیوندهای سخت و سست 00/0
ی مدیریت ها مؤلفه دییتأکه نشان از  استدرصد  71/0 تیریمدو توازن در  40/0

که از  است ی دولتی شهر تهرانها دانشگاهمرکزی  ةسایبرنتیک در کتابخان
درصد بیشترین و نظارت و کنترل با  71/0متغیرهای پژوهش توازن در مدیریت با 

 ةو فرضی دهد یمرا نشان  ها مؤلفهمیزان همبستگی بین  درصد کمترین 20/0
داری  مثبت و معنی ریتأثاست که  دییتأدرصد مورد  38/0اصلی پژوهش با ضریب 

  .بین متغیرهای تحقیق را نشان داده است

بنابراین، در صورت تدوین الگویی برای کتابداران در  :گیری بحث و نتیجه

چارچوب مفهومی سایبرنتیک، کتابداران برای توسعة کاربرد الگوی سایبرنتیک در 
 .فضای سازمانی خود، آمادگی بیشتری خواهند داشت

 

 کلیدی هایواژه

، کنترل و بازخورد، تهران یدولت یها دانشگاه یمرکز ةکتابخان ک،یبرنتیابعاد سا
 .تعامالت ،یرهبر

 
Abstract 
Purpose:The aim of paper is to determine the dimensions of 

cybernetics in the central library of Tehran's public 

universities.  

Methodology:This is a descriptive - analytical survey. The 

research instrument was researcher-made questionnaire 

whose validity was confirmed by experts and its reliability 

was 0.83 based on Cronbach's alpha. The statistical 

population of research included librarians of the central 

library of state universities with a degree in librarianship and 

information science. The total population of was 171 people. 

Using the Cochran formula, the sample was 118, the same 

questionnaire was collected. Data analysis was done at two 

levels of descriptive statistics (Center-centered indexes) and 

inferential statistics.  

Findings: The results showed that cybernetic management 

components with a standardized coefficient of 0.82 are in 

medium to high and good condition and the standardized 

coefficient each of the components of cybernetic management 

is: monitoring and controlling 0.42, decision making 0.50, 

rigid and loose links 0.46, leadership 0.65, hierarchy 0.54, 

interactions 0.60, management balance 0.71% Which 

demonstrates the reliability of the cybernetic management 

components in the central library organization of the public 

universities of Tehran.The results showed that the balance of 

management 0.71%, control 0.40% showed the least 

correlation between the components and the main hypothesis 

of the research has been confirmed and approved by 0.82%, 

which has shown a positive and significant positive effect 

between the research variables.  

Conclousion: So, if librarians develop a model in the 

conceptual framework of cybernetics, librarians will be more 

prepared to develop the application of cybernetic model in 

their organizational environment. 

 

Keywords 
Cybernetic Dimensions, Central Library of Tehran State 

Universities, Control and Feedback, Leadership, Interactions. 
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 همقدم
مفهوم سایبرنتیک، اولین بار در روزگار باستان و قرن 

الطون و تألیفات های اف ترتیب در نوشته نوزدهم، به
Amper زاده،  حسن)مداری دیده شد  علم دولت عنوان به
؛ اما شکل کنونی واژة (1870شعار،  حسینی وصدیقی 

 آمریکایی دان برجستة ، ریاضی8را نوربرت وینر 1سایبرنتیک
 در موردآنها بحث . ابداع کردند 1727و همکارانش در سال 

منزلة یک نوع علم را اولین بار در  سایبرنتیک به
و  1724های  که بین سال 8های مشهور میسی کنفرانس

ریشة اصلی این واژه از . برگزار شد، مطرح کردند 1708
معادل التین، ) Kybernetesکلمة یونانی 

gubernator )0«سکاندار»در معنای  2«والی»معنی  به 
، 7؛ جوزفکزیک و ارسکی8010، 4پیکرینگ)  مشتق شده است

 بنابراین، وینر، سایبرنتیک را علم کنترل و ارتباط در .(8011
خواند  می 3«علم سکانداری»ماشین و حیوان، در یک کالم 

بعدها سایبرنتیک برای . (8010؛ پیکرینگ، 1777اشبی، ) 
اکنون، سایبرنتیک  ح شد و همکنترل در انسان هم نیز مطر

است و  7«علم نظم و کنترل»در معنی کلی، جایگاهی برای 
ای کردن، ارتباطات و کنترل در  مطالعات مربوط به رایانه

ون )  ردیگ یدر برمانسان و ماشین و جامعه را نیز 
 .(1838زاده،  آزاد و حسن؛ 8008، 10فعسرستر

در تعریفی دیگر منظور از سایبرنتیک این است که 
چگونه انسان قادر است ماشین را به کنترل خود درآورد؛ یا 

یابی به اهداف و نیل به  ، انسان برای دستگرید یعبارت به
بهینه  استفادهها  های خویش چگونه از ماشین خواسته

سایبرنتیک جدید را باید علم کنترل و  ،درواقع .کنند می
های اطالعاتی و یا علم کنترل و  ارتباط در انسان و فناوری

 وپور  اسماعیل)ارتباط در انسان و اینترنت تعریف کرد 
سایبرنتیک علم : اجمال باید گفت به .(1870الدین،  نظام

 .ها و جامعه است کنترل و ارتباط در سازوکارها، ارگانیسم
سبب به ایبرنتیک ازجمله علومی است که امروزه س

 ةمنزل بهماهیت کنترلی و ارتباطی آن و با رشد سریع خود 

                                                                      
1. Cybernetics 

2. Norbert Wiener 

3. Macy conference 

4. Governor 

5. Steersman 

6. Pickering 

7. Jozefczyk & Orsky 

8. Science of steersmanship 

9. Science of regulation 

10. Von Foerster 

ی در بسیاری از ا رشته نیبدانشی مستقل و در عین حال 
ی، منطق، سیاست، شناس روانعلوم مانند فیزیک و ریاضی، 

الکترونیک، کامپیوتر، هوش مصنوعی، اقتصاد، مدیریت، 
شناختی و غیره مطرح شد و کاربرد دارد  شناسی، علوم زیست

؛ 1870شعار،  ینیزاده، صدیقی و حس حسن؛ 1777 ،11اشبی)
و تعداد زیادی از علوم  (8011، 18جوزفکزیک و ارسکی

کند و در آن قانونمندی  نسبتاً متفاوت را به هم متصل می
ها و  انتقال و تحلیل خودکار در ماشین خودی تنظیم خودبه

داورپناه، )شود  ماعات و مانند آن بررسی میها و اجت ارگانیسم
1870.) 

ترین  ترین، مناسب هدف اساسی سایبرنتیک، یافتن سریع
ها و  های کنترل و تنظیم در سازمان و مؤثرترین شیوه

سایبرنتیک اطالعات حاصل از روابط . های پیچیده است نظام
. دهد ها را شناسایی و تحت کنترل قرار می ها و آگاهی پدیده

ها نیز در مواقع لزوم عملیات  رای حفظ این یافتهب
. دهد سازی، انتقال و پردازش اطالعات را انجام می ذخیره

در مندی تنظیم،  گیری از قانون ، با بهرهقتیدرحقسایبرنتیک 
یی هدف جودنبال ایجاد اشکال فعاالنة حفظ تعادل،  به اصل

ی ی و اجتماعسمیارگانهای ماشینی،  و سازگاری در نظام
ترین ابزار  منزلة پرتوان است؛ امروزه سایبرنتیک به

و  کننده رهیذخبندی، کنترل، تصحیح و  آوری، طبقه جمع
انتشاردهندة اطالعات و برقرارکنندة ارتباطات است 

               . (1870،  داورپناه)
ی است ا رشته نیبای  شناسی، حوزه علم اطالعات و دانش

. سایبرنتیک سروکار داردهای موضوعی   حوزه همهکه با 
های بازیابی اطالعات که در موتورهای  انواع الگوریتم

ای  روند، نمونه های اطالعاتی به کار می وجو و پایگاه جست
طور که  همان. (1872فقیه،  وتاجر )از این کاربردها هستند 

های  در پیش گفته شد کنترل ارتباط انسان و فناوری
ورود این . اطالعاتی نیز از مسائل سایبرنتیکی هستند

انواع گماری آنان در  به خدمتها و ضرورت  فناوری
رسانی ممکن  ها و مراکز اطالع ها، مخصوصاً کتابخانه سازمان

های اطالعاتی  فناوری. هایی را ایجاد نماید است چالش
ی، ده سازمانها مانند گردآوری،  اکثریت فعالیت کتابخانه

ی، کاربری و تعامل گذار به اشتراکذخیره و بازیابی، 
آگاهی از . رو کرده است اطالعات را با تحول ژرفی روبه

مند، استفاده از این  اصول سایبرنتیک و مدیریت نظام

                                                                      
11. Ashee 

12. Jozeghkezik and Araski 
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منزلة  گرفتن کتابخانه بهدر نظر. کند تر می ها را بهینه فناوری
مند به فرایندها و  یک نظام زنده و پویا، ضرورت دید نظام

الدین،  نظام وپور  اسماعیل)دهد  های آن را نشان می فعالیت
1870). 

: همچنین از بُعد مدیریتی سایبرنتیک باید گفت
ها و فرآیندها در  سازی فعالیت ریزی جهت بهینه  برنامه

مند و  رسانی ضرورت دید نظام ها و مراکز اطالع کتابخانه
تسهیل روند دریافت بازخورد در . طلبد سایبرنتیکی را می

بر سرعت بخشیدن به امور،  های کتابخانه، عالوه فعالیت
دهد و به رفع مسائل  خوبی نشان می عملکرد نظام را به

د در من اتخاذ رویکرد نظام. انجامد یندها میاجهت بهبود فر
با . های کتابخانه نتایج خوبی را به همراه دارد تمام فعالیت
شود  ها کنترل می ی عملکرد کتابخانهخوب بهسایبرنتیک 

 .(1870الدین،  نظامو پور  اسماعیل)

کارگیری  توجه به موارد گفته شده و اهمیت به با
شود که الگوی  ها روشن می سایبرنتیک در کتابخانه

است که توانایی آن را دارد  کارآمدرنتیک یک راهکار سایب
هر سازمانی ( مانند مشکالت مدیریتی)تا مشکالت کنونی 

های دانشگاهی را تا حدود زیادی کاهش  مانند کتابخانه
ها و امور  شدن فعالیت دهد؛ همچنین باعث بهینه

منزلة مخزن دانش،  شود که به های دانشگاهی می کتابخانه
ها در تولید علم و دانش و انجام  برای دانشگاه اهمیت زیادی

به نقش این  با توجه ،بنابراین .امور پژوهشی دانشگاه دارند
های  الگو در رشد و بالندگی هر نوع سازمانی که کتابخانه

دانشگاهی نیز از آن مستئنی نیستند و اینکه مشخص نیست 
ای ه های الگوی سایبرنتیک تا چه میزان در کتابخانه مؤلفه

محقق این  ،لذا .شود های دولتی به کار گرفته می دانشگاه
ها را در  مقاله بر آن شدند تا میزان کاربست این مؤلفه

های دولتی شهر تهران ارزیابی  کتابخانه مرکزی دانشگاه
 .کنند
 

 سازمانیابعاد سایبرنتیک 
الگوهای متعددی وجود دارد و محققان  ها سازمان ةبرای ادار

الگوهای مشخصی  بر هیتککه ادارات با  اند ردهکخاطر نشان 
الگوی سایبرنتیک  .ورزند یمبه سازماندهی فعالیت مبادرت 
ها از ساده به  بندی سیستم سازمانی که درواقع در طبقه

بندی  ، در سطح سوم طبقه(1770) 1پیچیده از نظر بولدینگ

                                                                      
1. Boulding 

 لفه به شرح زیر ؤاین شش م. لفه استؤقرار دارد، شش م
 :است

کنند تا  های سایبرنتیکی کمک می نظارت :نظارت لترکن
های اجتماعی بزرگ و پیچیده مانند سازمان،  نظام

های خود را انتظام بخشند؛ بدین معنی که  فعالیت
دهند و به هنگام   سازوکارهای خود اصالحی به اعضا می

وقوع رخدادهایی که سازمان را به جهتی ناخوشایند سوق 
ازخورد منفی، خطاها را شناسایی های ب دهند، نظام می
را به مسیر اصلی خود  کند و رویداد دیگری که سازمان می

کند  طور خودکار شروع به فعالیت می گرداند، به باز می
 .(1870دادخواه، )

ر و عناص پیوند سخت به وجود :پیوندهای سخت و سست
ها اشاره دارد؛  اجزاء مشترک زیاد و مهم در زیرسیستم

ای که تغییر در یک زیرسیستم، موجب بروز تغییراتی  گونه به
که هستة مرکزیِ پیوند سست  در بقیه خواهد شد؛ درحالی

اشاره دارد به اینکه هرچه واحد سازمانی و هستة تخصصی 
ی باید های مدیریت تر باشد ارتباط میان زیرسیستم باثبات
تر باشد و معموالً واحدهای  تر و ارتباط با محیط محکم سست

پیوند سست بدین معنی . فرعی، پیوند سست با یکدیگر دارند
واحدها یا  دیگراست که تغییرات در یک واحد یا برنامه، بر 

ته و بذرافشان، صباغیان، آراس)گذارد  ها تأثیر می برنامه
 .(1834شعبانی، 
در مورد موضوعات مربوط به  که یهنگام :گیری تصمیم

های آن  شود، اگر به سیاست گیری می سازمانی تصمیم
 ،لذا .شود توجهی شود بحث از مسیر اصلی خود خارج می  بی

توجهی به اهمیت برخی موضوعات و  اگر افرادی با بی
نع پیشبرد پایبندی به همکاری، ندای مخالف سر دهند، ما

گیری در الگوی  های تصمیم ویژگی. طرح خواهند شد
وجود منابع و : اند از عبارت 8بائوم دیدگاه بیرنسایبرنتیک از 

گیری تدریجی یا  گیری، تصمیم مراجع متعدد تصمیم
منزلة معیار  ای، تعیین محدوده یا طیف مشخصی به مرحله

 ها و پرهیز از اقدام سریع و تکانشی درستی فعالیت
 .   (1834صباغیان، آراسته و شعبانی ،  ،بذرافشان)

مثابه مداری علمی عمل  یند سایبرنتیک بهافر :تعامالت
شود که برخی تغییرات در  یند زمانی آغاز میااین فر. کند می

محیط داخلی و خارجی به واکنش سازمانی منجر شود که 
اگر بر آن متغیر، . کند ارزش برخی متغیرها را اصالح می

                                                                      
2. Birnbaum 
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تغییر  های رسمی و غیررسمی نظارت کنند و برخی از گروه
های مقبول  در ارزش موجب شود که آن متغیر از محدودیت

کند که مدیریت یا برخی از  خارج شود، گروه تالش می
منظور تغییر واکنش سازمانی تا  کننده را به واحدهای نظارت

زمانی که متغیر به طیف مقبولی برگشت داده شود، به 
راسته و شعبانی، بذرافشان، صباغیان، آ) . دارد گیری وا موضع
1834). 

های رهبری در سازمان سایبرنتیک  برخی ویژگی :رهبری
آگاهی به اهمیت تغییر و اصالحات و پویایی در سازمان، 

ر اعضا در مدیریت و دیگشناخت سازمان، مشارکت دادن 
جای مشارکت در  ههای هوشمندانه ب رهبری سازمان، مداخله

در کارکردهای سازمانی، های فراوان برای ایجاد تغییر  تالش
پرهیز از تغییرات بنیادی، تأکید بر مدیریت موردی و ایجاد 

 (.1872 ،نیازی و برادر  غریبه)های ارتباطی است  نظام
های  شناخت اینکه با مشاهدة مستقیم نظام :مراتب لسهس

تر،  های بزرگ فرعی یک سازمان و چگونگی تشکیل نظام
 .کند و به ترکیب آنها بستگی دارد آن سازمان چگونه کار می

بنابراین الزم است، سازمان هدف برای پاسخ به اهداف 
بذرافشان، )مختلف تقسیم شود ی چندگانه و متضاد، به اجزا

 (.1834اغیان، آراسته و شعبانی، صب
توازن در مدیریت که برگرفته از  :توازن در مدیریت

شده در این پژوهش است، شامل دید   پرسشنامه طراحی
کردن آنها در انجام  مساوی مدیریت به کارکنان و سهیم

های  امور، ترویج و پذیرفتن اختالف عقیده و تدوین برنامه
 .مشخص است

 

 پژوهشهای  پیشینه
های اطالعاتی فارسی و  های تحقیق در پایگاه بررسی پیشینه

انگلیسی حاکی از آن بود که در خارج از ایران، تحقیقی در 
موضوع تحقیق  بارةدر. است نشده  انجامای،  کتابخانه ةحوز

، با (1872)یک نمونه در ایران توسط حدادی و همکاران 
وی های بازخورد براساس الگ لفهؤشناسایی م»عنوان 

که  انجام شده است و به این نتیجه رسیدند «سایبرنتیک
ها کاهش  لفهؤشناسایی شد و در مراحل بعد م مؤلفه 82ابتدا 

لفه اصلی انتخاب شد و مورد تجزیه ؤم 18یافت و درنهایت 
 ها مؤلفهدار این  و تحلیل قرار گرفت که رابطة مثبت و معنی

 .یید شدندأرسیدند و ت
 یریکارگ بهم شده که براساس انجا یها پژوهشدیگر 
 یا کتابخانهغیر یها سازمانسایبرنتیک در  یها مؤلفه

 :از اند عبارتهستند، 

در پژوهشی با عنوان  (1837 و همکارانش، مقدم بذرافشان) 
: مورد)ها  جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارة دانشگاه»

های  ، وضعیت سایبرنتیک و مؤلفه«(دانشگاه فردوسی مشهد
های کلیة مدیران  آن را در دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه

که  بودنتایج حاکی از آن . بررسی کردنددانشگاه ( نفر 110)
 ةهای مدیران دانشگاه فردوسی دربار میانگین دیدگاه

داری از میانگین  طور معنی هوضعیت الگوی سایبرنتیک ب
ها بیشتر  های مورد وصف در ابزار گردآوری داده نظری درجه

اصلی این الگو نیز  یها است و بین نمرات مربوط به مؤلفه
؛ دار وجود دارد مستقیم و معنی ةرابط ،در این دانشگاه

 ةهای مدیران دانشگاه فردوسی دربار عالوه، بین دیدگاه هب
. داری مشاهده نشد میزان استفاده از این الگو تفاوت معنی

که جایگاه الگوی سایبرنتیک در  دادنددرمجموع نتایج نشان 
گیری،  مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، در سه مؤلفه تصمیم

مطلوبی  و کنترل و رهبری، از وضعیت نسبتاً نظارت
مراتب و تعامالت در  سه مؤلفه پیوندها، سلسله وبرخوردار 

 .استاین دانشگاه، ضعیف بوده 
ای تحت  در مقاله( 1871)هویدا  وبیک، سیادت  هاشم

های الگوی سایبرنتیک  بررسی میزان کاربست مؤلفه»عنوان 
در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 

های الگوی سایبرنتیک در  لفهؤکاربست م، «1833 –1837
را با استفاده از مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

. ی سنجیدندعلم ئتینفر عضو ه 807پرسشنامه بین 
دانشگاه علوم پزشکی های پژوهش حاکی از آن بود که  یافته

اصفهان در میزان استفاده از الگوی سایبرنتیک در 
خود، از جایگاه مناسبی برخوردار  یها تیفعال یده سازمان

گرایش به این الگو دارد و بیشترین گرایش در پیوند  و است
 .بوده است 44/8مراتب با میانگین  با مؤلفه سلسله

 یرابطة اثرگذار»در تحقیقی با نام ( 1871)دادخواه 
 یالگو( و سختسست  وندیکنترل و پ) یها  مؤلفه

 یبدن تیکل ترب ةدر ادار یسازمان تیبا خالق کیبرنتیسا
سست و  وندیکنترل و پ یها مؤلفه ةرابط« استان اصفهان

کل  ةدر ادار یسازمان تیبا خالقرا  کیبرنتیسا یالگو سختِ
با استفاده از پرسشنامه میان استان اصفهان  یبدن تیترب

 یها افتهی. زیابی کردندبرده ار نفر از کارکنان ادارة نام 188
 یبدن تیکل ترب ةاراد دردهندة آن بود که  نشان تحقیق

سست و  یوندهایکنترل و پ ةدو مؤلف نیاستان اصفهان ب
وجود  یدار یمعن ةرابط تیبا خالق کیبرنتیسا یسخت الگو
سست و سخت  یوندهایکنترل، پ ةمؤلف یریکارگ دارد و با به

 .شود یم شتریب زینافراد سازمان  تیدر سازمان خالق
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در ( 1870) و همکارانش یاشارو ( 1870) همکاران ودادخواه 
و  یرهبر یها مؤلفه گاهیجا»عنوان  های مشابهی با تحقیق

استان  یبدن تیدر اداره کل ترب کیبرنتیسا یتعامالت الگو
 یالگو یتعامالت و رهبر یها مؤلفه نیرابطة ب»و « اصفهان

با « استان اصفهان یبدن تیکل ترب ةدر ادار کیبرنتیسا
به این نتیجه دست ( 1871)وضعیت یکسان تحقیق دادخواه 

استان اصفهان در میزان  یبدن تیل تربک ةاداریافتند که 
استفاده از دو مؤلفه رهبری و تعامالت الگوی سایبرنتیک در 

های خود، از جایگاه نسبتاً مناسبی  فعالیت  یده سازمان
کارگیری مؤلفه رهبری، تعامالت نیز  برخوردار است و با به

شود و کارکنان در اهداف  بیشتر می یبدن تیترب ةدر ادار
 .کنند شارکت میسازمان م

در تحقیقی با نام ( الف 1870) و همکاران دادخواه
و کنترل  یریگ میتصم یها مؤلفه نیکاربرد و رابطة ب نزایم»

« استان اصفهان یبدن تیکل ترب ةدر ادار کیبرنتیسا یالگو
به این نتیجه دست ( 1871)مشابه شرایط پژوهش دادخواه 

استان اصفهان در میزان  یبدن تیکل ترب ةاداریافتند که 
تیک گیری الگوی سایبرن استفاده از دو مؤلفه کنترل و تصمیم

های خود، از جایگاه نسبتاَ مناسبی  فعالیت یده در سازمان
داری وجود  یتفاوت معن این دو مؤلفهبرخوردار است و بین 

 ةگیری نیز در ادار کارگیری مؤلفه کنترل، تصمیم دارد و با به
 .شود بیشتر می یبدن تیترب

ای تحت عنوان  در مطالعه( 1871) و همکارانش دادخواه
( و تعامالت یریگ میتصم) یها مؤلفه نیرابطة ب یبررس»

کل  ةدر ادار یسازمان تیبا خالق کیبرنتیسا یالگو
منطبق با شرایط تحقیق « استان اصفهان یبدن تیترب

 کل ةادار دربه این نتیجه رسیدند که ( 1871)دادخواه 
گیری و  استان اصفهان بین دو مؤلفه تصمیم یبدن تیترب

داری  یمعن ةتعامالت الگوی سایبرنتیک با خالقیت رابط
تعامالت  وگیری  با به کارگیری مؤلفه تصمیم وجود دارد و

 .شود خالقیت افراد سازمان نیز بیشتر می ،در سازمان
در پژوهشی با عنوان ( 1878) و همکارانش دادخواه

کل  ةکردن ادار در اداره کیبرنتیسا یالگو گاهیجا»
دادخواه مشابه شرایط تحقیق « استان اصفهان یبدن تیترب

 یبدن تیکل ترب ةدارافتند که به این نتیجه دست ی( 1871)
وی سایبرنتیک در گاستان اصفهان در میزان استفاده از ال

مناسبی  از جایگاه نسبتاً های خود، فعالیت یده سازمان
با ) مؤلفه نظارت ةبرخوردار است و این وضعیت درزمین

 .شود بیش از سایر استفاده می( 0/8 میانگین

در مقالة ( 1872)فایندری  بختیاری ومقدم  بذرافشان
نظارت و  تیوضع یبررس»کنفرانسی تحت عنوان 

 یدر دانشگاه فردوس کیبرنتیاز منظر سا یریگ میتصم
 و همکارانش مقدم بذرافشانبا شرایط یکسان « مشهد

به دو ، به این نتیجه رسیدند که بین نمرات مربوط (1837)
الگوی سایبرنتیک در این  یگیر مؤلفه نظارت و تصمیم

اما بین  ؛داری وجود دارد مستقیم و معنی ةدانشگاه رابط
دیدگاه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص میزان 

. داری مشاهده نشد استفاده از این دو مؤلفه تفاوت معنی
که با توجه به دیدگاه مدیران، میزان  دادنشان دیگر نتایج 

از منظر سایبرنتیک در  گیری کاربست نظارت و تصمیم
 .استمدیریت دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط 

ای با  در مطالعه( 1872)قهفرخی  ودلدار، شهپرتوفیق 
یک در ادارات کل بررسی جایگاه الگوی سایبرنت»موضوع 

جایگاه الگوی « های منتخب کشور ورزش و جوانان استان
های  در ادارات کل ورزش و جوانان استانرا سایبرنتیک 

جامعه . ارزیابی با استفاده از پرسشنامه کردندمنتخب کشور 
کارشناسان ادارات کل  ةشامل کلی ،آماری این پژوهش

آماری  ةجامع دلیل گستردگی به. استورزش و جوانان کشور 
 ؛ای استفاده شد گیری تصادفی خوشه تحقیق، از روش نمونه

قم، )ادارات کل پنج استان  یبدن تیرو کارشناسان ترب ازاین
 برای( البرز، خراسان شمالی، همدان و آذربایجان غربی

 32و در نهایت ( N=78)تحقیق در نظر گرفته شدند  ةنمون
 نشانگر آن بود قیقتحهای  یافته. پرسشنامه عودت داده شد

های منتخب کشور در  که ادارات کل ورزش و جوانان استان
 یده میزان استفاده از الگوی سایبرنتیک در سازمان

  .هستندهای خود، از جایگاه متوسطی برخوردار  فعالیت
در مقالة کنفرانسی ( 1870)آبادی  آصف ومقدم  موسوی

 کیبرنتیسا یکاربرد الگو زانیم نیرابطة ب یبررس»با عنوان 
در کارکنان ادارة آموزش و پرورش شهر  یفرد تیبا خالق

بین میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک با  ةرابط« اهواز
رش شهر پرو آموزش و ةکارکنان ادار خالقیت فردی در

کارکنان  نفر از 880، با استفاده از پرسشنامه و بین اهواز
 تحقیقهای  یافته. شد ارزیابیموزش و پرورش شهر اهواز آ

آموزش و پرورش شهر اهواز در میزان  ةادار ،نشان داد
 یها تیفعال یده استفاده از الگوی سایبرنتیک در سازمان

 وضعیت مناسبی برخوردار است و این  خود، از جایگاه
همچنین بین . استمؤلفه نظارت بیش از سایر  ةدرزمین

های الگوی سایبرنتیک و خالقیت فردی همبستگی  لفهؤم
همچنین نتایج حاکی از آن  .داری وجود داشته است معنی
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آموزش و پرورش، گرایش مثبتی به این  ةاست که در ادار
 بینی مناسبی برای الگو وجود دارد و الگوی سایبرنتیک پیش

 .خالقیت فردی است
  ها،  ترین و جدیدترین تحقیق در یکی از مرتبط

ارزیابی »، با عنوان 1(8014)فرد و خالدیان  نوشینصیفوری، 
کارگیری الگوی سایبرنتیک در مدیریت  میزان به

سایبرنتیک و « شگاهی شهر سنندجهای دان کتابخانه
های آن با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان  مؤلفه

. های دانشگاهی شهر سنندج ارزیابی کردند مدیران کتابخانه
کارگیری  های این تحقیق نشان داد، میزان به یافته

ها، متوسط است  های آن در این کتابخانه سایبرنتیک و مؤلفه
های سایبرنتیک وجود  ی میان مؤلفهو رابطة مستقیم و قو

های آن  کارگیری سایبرنتیک و مؤلفه بیشترین میزان به. دارد
 .در کتابخانة دانشگاه رازی، است

در تحقیقی با  (8010اسماعیلی و عینی،  حسنی، شیخ)
ارزیابی مدیریت سایبرنتیک و رابطة آن با سالمت »نام 

مت سازمانی رابطة بین مدیریت سایبرنتیک و سال« سازمانی
ی کردستان در میان همة کارکنان بدن تیتربرا در سازمان 

نتایج این . آن با استفاده از پرسشنامه سنجیدند( نفر 131)
داری بین سالمت  تحقیق نشانگر آن بود که رابطة معنی

برده وجود  سازمانی و مدیریت سایبرنتیک در سازمان نام
تیک نیز رابطة های سایبرن بین ابعاد و یا مؤلفه. دارد

 .داری وجود دارد معنی

رابطة بین »ای تحت عنوان  در مطالعه (8010) 8دهانه  
استفاده از الگوی سایبرنتیک با خالقیت سازمانی در بخش 

با استفاده از پرسشنامه و میان « 8ی در شهر سیونبدن تیترب
ی شهر سیون، رابطة بین بدن تیتربن نفر از کارکنا 181

الگوی سایبرنتیک با خالقیت سازمانی را در بخش مربوطه 
نتایج این تحقیق مبین آن بود که الگوی . سنجیدند

کار گرفته  صورت مؤثری در این سازمان به سایبرنتیک، به
. شود و تأثیر و رابطة زیادی بر خالقیت سازمانی آن دارد می

 .های کنترل و رهبری بیشتر است  با مؤلفهویژه  این رابطه به
در تحقیقی با  (8012)  )بیدوختی و نعمتی  طالبی، امین  

های سازمان  تأثیر الگوی سایبرنتیک بر ویژگی»موضوع 
، این موضوع «مطالعة موردی ایران» اهیادگیرنده در دانشگ

های ایران با استفاده  ی دانشگاهعلم ئتیهعضو  148را بین 
نتایج این مطالعه گویای آن بود . از پرسشنامه ارزیابی کردند

                                                                      
1. Sifouri, Noshin Fard and Khaledian 

2. Deheina 

3. Sion 

که الگوی سایبرنتیک بر سازمان یادگیرنده تأثیرگذار است و 
 . داری وجود دارد بین ابعاد ساختاری سایبرنتیک رابطة معنی

در تحقیقی با موضوع  (8018)و همکارانش  دادخواه 
یا وضعیت الگوی سایبرنتیک در خالقیت سازمان  مکان»

نفر از کارکنان آموزشی  188در بین « ی اصفهانبدن تیترب
سازمان مذکور با استفاده از پرسشنامه وضعیت سایبرنیک را 

نتایج تحقیق مبین آن بود که الگوی . ارزیابی کردند
ی اصفهان بدن تیتربسازمان  سایبرنتیک سطح مناسبی در

 .رهبری بهترین وضعیت را داردبعد . دارد

تحلیل »در تحقیقی با عنوان   ) 8011) 2ولاملود و پ  
سایبرنتیکی برای خالقیت و نوآوری برنامة تحصیلی گستردة 

یادگیری »تأثیر سایبرنتیک را بر برنامة آموزشی « دانشگاه
دانشجوی  100ین را در ب 0«ای جستارمدار بین رشته

های این  یافته. ارزیابی کردند 4«دانشگاه آنجلیا راسکین»
ها و  تحقیق بیانگر آن است که برای طراحان برنامه

آموزان  های آموزشی و هر دو گروه معلمان و دانش درس
 . مفید هستند

، حاکی پژوهشهای  گیری از پیشینه بندی و نتیجه جمع
رنتیک در اغلب از آن است که کاربرد الگوی سایب

الگوی . های مورد مطالعه، شرایط مساعدی دارد سازمان
سازمانی  عملکردسایبرنتیک بر سالمت سازمانی، خالقیت و 

از میان ابعاد . و رسیدن به سازمان یادگیرنده اثرگذار است
ها، بُعد کنترل و نظارت،  سایبرنتیک، در بیشتر پژوهش

 .اردتری نسبت به دیگر ابعاد د وضعیت مطلوب

                                                                      
3. Millwood & Powell 

4. The Interdisciplinary Inquiry Based Learning (IDIBL) 

5. Anglia Ruskin University 
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 مدل مفهومی تحقیق .1مدل 

 

 پژوهش ةفرضی
و هار  ( درمجماوع )کارگیری الگوی ساایبرنتیک   بین وضعیت به

هاای دولتای شاهر      مرکزی دانشگاه  ةیک از ابعاد آن در کتابخان
 .داری وجود دارد تهران تاثیر معنی

 

 شناسی پژوهش روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کااربردی و از لحااظ روش اجارا    

پیمایشی، با استفاده از  ةگردآوری اطالعات به شیو. توصیفی بود
 7 کنترل و نظارت، مؤلفهگویه  7گویه داشت که  24پرسشنامه 

 0، یریا گ میتصام  مؤلفاه  هیگو 7 پیوندهای سخت، مؤلفهگویه 
 مؤلفاه گویاه   0رهباری،   مؤلفاه گویاه   4تعامالت،  مؤلفهگویه 
ازن در مادیریت باا   تاو  مؤلفاه گوناه   0و درنهایت  مراتب سلسله
اعتباار و پایاایی ابازار     .لیکرت را بررسی کرد یا درجه پنجطیف 

 ییادی و آلفاای کرونبااخ   أبا استفاده از تحلیال عااملی ت   تحقیق
 .ارزیابی شد 0838تحقیق، 
مرکزی  ةشامل کتابداران کتابخان تحقیقآماری این  ةجامع
های دولتای اسات کاه مادرک تحصایلی کتاباداری و        دانشگاه

باا اساتفاده از فرماول    است که  نفر 171به تعداد  رسانی، العاط
 .نمونه انتخاب شدند عنوان بهنفر  113کوکران، 
 یا طبقاه تصاادفی   یریا گ نمونهموردنیاز به روش  یها داده

باا اساتفاده از بارآورد واریاانس جامعاه از      . گردآوری شده است
اولیاه و فرماول برآوردهاای حجام نموناه بادون        ةطریق نمون

 .نفر تعیین شد 113ایگذاری کوکران حجم نمونه تعداد ج
 مرور مبانی نظاری موضاوع ماورد    منظور به تحقیقدر این 

میادانی   یها داده یآور جمعو برای  یا کتابخانهمطالعه از روش 
ساخته شاامل        پرسشنامه محقق. از پرسشنامه استفاده شده است

نی نظاری و  گویه است که برای تنظایم پرسشانامه از مباا    24
اساتاندارد موجاود کماک گرفتاه شاده اسات؛        یهاا  پرسشنامه

تان از   0، روایای محتاوایی کال پرسشانامه توساط      نیباوجودا
ییاد  أمتخصص در این امر به روش دلفای سانجیده و ت   استادان

برای افزایش اعتبار بیشتر پرسشانامه از روایای ساازه نیاز     . شد
جداگانه  طور بهبعاد استفاده شد و در این مرحله برای هریک از ا

 .ییدی به کار گرفته شدأتحلیل عاملی ت

 

 پژوهش یها افتهیو  ها دادهتحلیل 
 یهاا  شااخص باا   تحقیاق متغیرهای جمعیت شناختی و اصالی  

فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحاراف اساتاندارد توصایف    
SME)سااختار  یاابی معاادالت    روش مدل از .شدند

بارای   (1
 ها دادهآماری  لیتحل .استفاده شد ها هیفرضون آزمون مدل و آزم

. انجاام شاد   LISRELو  SPSS یافزارهاا  نرمبا استفاده از 
اسات   00/0 هاا  هیفرضا حداکثر سطح خطای آلفا برای آزماون  

(05/0 ≥ P.) 
شاناختی   ، فراوانی طبقات متغیرهاای جمعیات  1 در جدول

 (جنس، میزان تحصیالت، سانوات خادمتی و پسات ساازمانی    )
 ، بیشاتر پاساخگویان  دهاد  یمنشان  ها افتهی. ش شده استگزار

پاسااخگویان دارای ماادرک   شااتریب .هسااتند زن( درصااد 77)
 .دارند (درصد 40)ارشد تحصیلی کارشناسی 

                                                                      
1. SME 
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 (N=118) تهرانهای دولتی شهر   شناختی کتابداران کتابخانه مرکزی دانشگاه جمعیت یها یژگیو. 1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 7/88 87 مرد

 1/77 71 زن

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی
 1/88 87 کارشناسی

 8/07 70 کارشناسی ارشد

 4/7 7 دکترا

 درصد فراوانی فراوانی سنوات خدمتی
 1/10 18 سال 0کمتر از 

 2/84 28 سال 4-10

 8/08 48 سال 11باالتر از 

 100 113 مجموع

 

 پژوهش  پایایی  و  اعتبار ارزیابی
و  تحقیقبرای بررسی اعتبار ابزار  یدییتأاز روش تحلیل عاملی 

از روش همسازی درونی و آلفای کرونباخ برای ارزیاابی پایاایی   
دنباال ارزیاابی    به محقق ،یدییتأدر تحلیل عاملی . استفاده شد

روشای   یدییتأتحلیل عاملی . پیشنهادی است یریگ اندازهمدل 
هاا باه    تا چاه میازان تخصایص گویاه     هدد یماست که نشان 

تحلیل . شده تطابق دارد یآور جمع یها دادهمتغیرهای پنهان با 
بودن، روایای و   یبعد تک براساسرا  یریگ اندازه یدییتأعاملی 

تحلیل عاملی  .(Yourn ،8004) کند یمپایایی مفاهیم ارزیابی 
 از رویکرد قیاسی است کاه در آن محققاان   ةدهند نشان یدییتأ

پیامدی از یک چارچوب نظاری، رویکاردی از    ینیب شیپطریق 
این پیامد عباارت از مشاخص   . رندیگ یمباال به پایین را به کار 

قبل از تحلیل آماری اسات کاه در    (مدل) یبند فرمولکردن یا 
 .عامال هساتند   ینشاانگرها  شاده،  یریا گ انادازه آن متغیرهای 

و  هاا  عامال کردن روابط باین   یا مشخص یبند فرمولهمچنین 
از پایش   محققاان خطا نیز بایاد توساط    یها عبارتروابط بین 
، بارهاای  8جادول  ر د .(1871 ،1میازر و همکااران  )تعیین شود 

 و میاانگین واریاانس   (آلفاای کرونبااخ  )عاملی، مقاادیر پایاایی   
 .استخراج شده است

 میازان همبساتگی هار گویاه      ةدهناد  بارهای عاملی نشاان 
مقادار باار عااملی     .ندهسات  (مکنون)غیر با هر مت (متغیر آشکار)

هاا و   عنوان حداقل بار عاملی مبنا قرار گرفت و ساوال  ، به0820
داشتند در تحلیل نهاایی  0820هایی که بار عاملی بیشتر از  گویه

دسات آماده    هطبق نتایج تمامی بارهای عااملی با  . باقی ماندند

                                                                      
1. Mizer & et al. 

تمامی آمده برای  دست بهبارهای عاملی . هستند 0820بیشتر از 
مقادار  . است 0877تا حداکثر  0823متغیرها از حداقل  یها سؤال

میانگین واریانس استخراج شاده کاه میازان اعتباار همگارا را      
پس از بررسی اعتبار متغیرها، پایاایی متغیرهاا ماورد    . سنجد یم

پایاایی متغیرهاا از طریاق روش همساازی     . ارزیابی قرار گرفت
 اگار اقاالم   . ونباخ بررسای شاد  درونی و ارزیابی مقدار آلفای کر

یک ساازه   یها جنبهیک مقیاس قرار است ( ها یا گویه ها سؤال)
 نسابتاً باید با یکادیگر همبساتگی    ،بنابراین .کنند یریگ اندازهرا 

برای سنجیدن این امر آن است که  راه کی. زیادی داشته باشند
و  شاود  یما اقاالم سانجیده    دیگرهمبستگی هریک از اقالم با 

روش محاسابه   نیتار  معماول . یس مورد بررسی قرار گیارد ماتر
پایایی، محاسبه آلفای کرونباخ اسات کاه ضاریب آلفاا خواناده      

ایان روش باه میاانگین همبساتگی باین هریاک از       . شاود  یم
ایان روش،   .اقالم و تعداد اقالم مقیاس مرباوط اسات   یها زوج

 ها روش دیگرروش محاسبه پایایی است و بیشتر از  نیتر معمول
قاعاده کلای ایان اسات کاه مقادار آلفاای        . گزارش شده است

بااریس و )باشااد  0870کرونباااخ یااک مقیاااس بایااد حااداقل   
نشاان  ( 8)جادول  آلفای کرونباخ در  ریمقاد .(1871، 8همکاران

 رهاا یمتغدست آمده بارای تماامی    که آلفای کرونباخ به دهد یم
 ددها  یما دست آمده اسات کاه نشاان     به 0870بیشتر از ( ابعاد)

مقادار آلفاای کرونبااخ    . قبولی دارناد  تمامی متغیرها پایایی قابل
 .دست آمده است به 0838متغیر مدیریت سایبرنتیک برابر با 

                                                                      
2. Beris  & et al. 
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 متغیرهای تحقیق( آلفای کرونباخ)و پایایی ( AVEبار عاملی و )بررسی اعتبار  .2جدول 

 متغیر
سطح  ها شاخص

 داری یمعن

مقدار  بارعاملی
t 

AVE 
آلفای 

 خکرونبا

فه
ؤل

م
 

ت
ار

نظ
و 

ل 
تر

کن
ی 

ها
 

دانشگاه برای ارزیابی پیشرفت کار و  های کتابخانه درمدیران 
 .گیرند میمعینی بهره  های شاخصگزارش عملکرد، از معیارها و 

0801P= 0848 10843 

0804 
0838 

 

کیفیت انجام کارها توسط مدیران مورد  دانشگاه، های کتابخانهدر 
 .گیرد میارزیابی قرار 

0801P= 0848 4880 

مختلف کتابخانه و مجموعه  های بخشمدیران در دانشگاه به 
 .تسلط دارند ها کتابخانهانجام شده در  های فعالیت

0801P= 0834 12840 

دانشگاه برای ارزیابی منابع از استانداردها و  های کتابخانهدر 
 .شود میو ملی پیروی  المللی بینو قوانین و مقررات  ها برنامه

0801P= 0823 4837 

دانشگاه همواره به  های کتابخانهکنترل فعالیت در  منظور به
 .شود میبازخورد داده  کتابخانهکارشناسان 

0801P= 0877 11844 

کنترل  های سیستم تهیه شده توسط منابع اطالعات در دانشگاه
 .شود مینظارت و بررسی 

0801P= 0844 4872 

که از طریق  فرآیندهاییگاه توجه زیادی به مدیران در دانش
 دارند شوند میکتابخانه در امر پژوهشی ارائه 

0801P= 0878 11821 

دانشگاه برای ایجاد محیطی که امکان انجام  های کتابخانهدر 
 کنند میپژوهشی انجام گیرد تالش  های فعالیت

0801P= 0843 7812 

در مورد تهیه منابع  گیری صمیمتدانشگاه قبل از  های کتابخانهدر 
 شود میاطالعات مفیدی در مورد آنها گردآوری 

0801P= 0873 11842 

فه
ؤل

م
 

یم
صم

ی ت
ها

 
ی

یر
گ

 

در کتابخانه دانشگاه اختالف عقیده در میان کتابداران برای تهیه 
 .وجود دارد افزارها نرممنابع و ابزارهای اطالعاتی مانند 

0801P= 0877 11870 

0803 0832 

 تکانشیمدیران و کتابداران در کتابخانه دانشگاه از اقدامات 
اطالعاتی  ابزارهایدر تهیه منابع و  گیری تصمیمبرای ( عجوالنه)

 کنند میپرهیز 

0801P= 0844 4872 

 های چالش در مواجه با ها کتابخانهمدیران در دانشگاه برای 
بیمه ) ای شدهتدابیر از پیش تعیین ( احتمالی های آسیب) محیطی

 .دارند (منابع

0801P= 0830 18808 

 دهند میدر دانشگاه برکیفیت خدماتی که کارکنان کتابخانه ارائه 
 شود می گیری تصمیمو برای آینده  شود مینظارت 

0801P= 0831 18847 

 ای گونه بهدرباره مسائل کتابخانه  گیری تصمیمدر دانشگاه برای 
 زم برای اقدام از دست نرودکه زمان ال شود میعمل 

0801P= 0848 12810 

 های کتابخانه دائمی، بر انطباق مستمر و اثربخشی طور بهدانشگاه 
 .دارد تأکیدبا تغییرات فناوری 

0801P= 0878 11800 

دانشگاه واحدهای کاری را طوری هدایت  های کتابخانهمدیران در 
 در آن شفاف باشد گیری تصمیمکه  کنند می

0801P= 0834 12827 

در مورد تهیه منابع  گیری تصمیمدانشگاه قبل از  های کتابخانهدر 
 .شود می آوری جمعاطالعات مفیدی در مورد آنها 

0801P= 0833 12884 

 ها کتابخانهبرای  گیری تصمیممدیران در کتابخانه دانشگاه در 
 ارتباط ضعیفی با کارشناسان کتابخانه دارند

 

0801P= 0877 18818 
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دانشگاه بروز است های کتابخانهتهیه منابع اطالعاتی در   P=0801 0878 7847  
 
 

0802 

 
 

0834 

 ها کتابخانهسایر  سایت وببا  ها کتابخانهدانشگاه،  های کتابخانهدر 
 .مشابه پیوند دارند رسانی اطالعو مراکز 

0801P= 0870 7807 

دانشگاهی برای ارتباط کاربران با کتابداران  های کتابخانهدر 
از پست ( یا بازخورد نظرات به کتابخانه سؤاالتطرح  منظور به)

 شود میالکترونیکی استفاده 

0801P= 0848 12842 

در کتابخانه دانشگاه، امکان دسترسی به مجالت الکترونیکی 
ترک شده توسط خود مجالت الکترونیکی مش) اینترنتموجود در 

 فراهم شده است( کتابخانه و نیز مجالت رایگان

0801P= 0804 7810 

الزم  جلسات و ریزی برنامه های نشست آموزشی، سمینارهای
مستمر با نهادی علمی انجام  طور بهبرای پیشبرد اهداف کتابخانه 

 گیرد می

0801P= 0841 18843 

کتابخانه دانشگاه در صورت  اطالعاتی منابع کنندگان استفادهبه 
 .شود می رسانی اطالع رزروو یا  تأخیر

0801P= 0877 18823 

مختلف آموزشی و  های زمینهدانشگاه، در  های کتابخانه درمدیران 
همکاری  قراردادعلمی  مؤسساتو  ها کتابخانهپژوهشی، با سایر 

 .دارند

0801P= 0848 10818 
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تا کتابداران را تشویق به استفاده از  کوشند میانشگاه مدیران در د
 نماید فناوری

0801P= 0802 4872 

0842 0834 

انجام  های فعالیتمدیران دانشگاه نسبت به کتابخانه و مجموعه 
 شده در آن شناخت کافی دارند

0801P= 0870 11823 

ع جدید و مناب ها کتاباز  رسانی آگاهیمدیران دانشگاه معتقدند که 
کتابخانه و همچنین درخواست رزرو منابع به اعضا از طریق 

SMS انجام گیرد 

0801P= 0847 7810 

و  ایجاد آمادگی تجهیزات و امکانات نظر از دانشگاه های کتابخانه
 .دارند دیجیتال منابع با کار

0801P= 0831 18838 

 منابع با کارو  ایجاد آمادگی بودجه نظر از دانشگاه های کتابخانه

 .دارند دیجیتال
0801P= 0841 10823 

 ،انسانی نیروی مهارت ،بودجه نظر از دانشگاه های کتابخانه
 .دارند دیجیتال را منابع با کار آمادگی

0801P= 0834 10821 
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( دکتری و ارشد) عالیکتابداران در کتابخانه دانشگاه تحصیالت 
 دارند

0801P= 0808 7823 

 
 

0804 

 
 

0838 

 خود های گیری تصمیممراکز و واحدهای دانشگاه در  های کتابخانه
تابع ( ها مشی خط، استفاده از افزارها نرمبرای تهیه منابع، )

 هستند تر بزرگمراکز  های کتابخانه

0801P= 0834 12808 

پژوهشی اعضای علمی و کارکنان در خصوص  پیشنهادهای
 در برابر و شود می داده اطالع باالتر های رده به اه کتابخانه

 شود می انجام مناسب اقدامات معقول پیشنهادهای

0801P= 0802 7873 

 0801P= 0848 3830 سازمانی در کتابخانه دانشگاه روشن و مشخص است مراتب سلسه
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دانشگاه مجبور نیستند به امور مربوط به  های کتابخانهمدیران در 
نظارت داشته باشند  کنندگان مراجعهمنابع و امور مربوط به تهیه 

 .بلکه این مسئولیت بر عهده کارشناسان کتابخانه است
 

0801P= 0844 3873 

فه
ؤل

م
 

ت
ال

ام
تع

ی 
ها

 

 سایر با ها کتابخانهدانشگاه برای ارتباط  های کتابخانه درمدیران 
 تأکید (ها اهدانشگسایر  های کتابخانه) سازمانی برون های کتابخانه

 دارند

0801P= 0848 3841 

0848 0837 

 توانند نمیکه  اند واقفدانشگاه به این امر  های کتابخانهمدیران در 
را  ها کتابخانهبدون حمایت، امور مربوط به  توجهی قابلبه میزان 

 .تغییر و گسترش دهند

0801P= 0844 3877 

 های کارگاهت، دانشگاه برای بهسازی تعامال های کتابخانهدر 
آموزشی و پژوهشی برای نحوه استفاده از منابع اطالعاتی برگزار 

 .شود می

0801P= 0877 7870 

اطالعاتی در  نیازهای برای رفع onlineمنابع  به دسترسی
 کتابخانه دانشگاه در شرایط مناسبی قرار دارد

0801P= 0844 3878 

 کامپیوتری فهرست)ند مان ابزارهای در کتابخانه دانشگاه وجود

امکان دسترسی را ( ...و اینترنت اطالعاتی، های پایگاهکتابخانه، 
 کند میساده  کاربرانبه اطالعات را به 

0801P= 0848 3877 

فه
ؤل

م
 

ت
ری

دی
ر م

 د
ن

واز
ی ت

ها
 

آموزشی در تهیه منابع کتابخانه  های گروهاعضای علمی و  ةکلی
 سهم مهمی دارند

0801P= 0837 12840 

0801 0874 

از  هایشان فعالیتکه  هایی بخشمدیران در کتابخانه دانشگاه به 
درصدد تقویت  سطح مقبول تنزل کرده باشد توجه نشان داده و

 .شوند می ها بخشآن 

0801P= 0843 7831 

مشخصی  های برنامه، ها کتابخانهدر دانشگاه برای تحقق اهداف 
 تهیه و تدوین شده است

0801P= 0831 18830 

مدیران دانشگاه اختالف عقیده را در میان کارکنان کتابخانه 
 دهند میترویج 

0801P= 0802 7877 

تا بین  کوشند میمدیران و کتابداران در کتابخانه دانشگاه 
در  کنندگان استفادهو  ها رشتهمختلف تحصیلی در  های گروه

یه منابع بین در ته ،درواقع .دیده یکسان داشته باشند ها کتابخانه
 .وجود دارد توازنتحصیلی  های گروه

0801P= 0878 10888 

 

 آزمون مدل پژوهش
میزان و شدت روابط فرضی میان  معادله ساختاری یها روش

اثر  ها روشاین . زند یممتغیرها را در یک مدل نظری تخمین 
مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر و نیز اثر متغیر دیگری که بین 

را ( یا واسطهیا  گر مداخلهمتغیرهای ) شود یممتغیر واقع  این دو
اگر بتوان تصور کرد که مدل فرضی صحیح . دهند یمنشان 
فراگردهای  قاًیدقگفت که اطالعات منتج از مدل  توان یماست، 

 .(1837، 1مارویاما) دهد یمبین متغیرها را نشان ( علی)اساسی 
وجود  ةدربار ییها هیفرضیابی معادالت ساختاری بر پایه  مدل

علی را با دستگاه معادله  یها مدلروابط علی بین متغیرها، 
بین ، روابط نظری یساز مدلترتیب،  نیبد، کند یمخطی آزمون 

 علیو برآورد  دیآزما یمشرایط ساختاری معین و مفروض را 
و نیز روابط  (مشاهده نشده یا پنهان)میان متغیرهای مکنون 

 را (مشاهده شده یا آشکار)شده  یریگ زهاندامیان متغیرهای 

                                                                      
1. Maroyama 
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 ها انسیو کووار ها انسیوار یدر کل با بررس. سازد یم ریپذ امکان
از  یا مجموعه قیاز طر رهایمتغ»را که  هیفرض نیا توان یم

در ادامه (. 1837هومن ،)را آزمود « اند باهم مرتبط یروابط خط
 .شود یمدل پرداخته م بیبرازش و ضرا یها شاخص یبه بررس

 

 برازش  یها شاخص یبررس
 نیا شود یکه مطرح م یمدل، سؤال یپارامترها نیپس از تخم 

 یمربوطه سازگار یها است که تا چه حد مدل موردنظر با داده
برازش مدل  یبررس قیسؤال تنها از طر نیپاسخ به ا. دارد

 دیبا یمعادالت ساختار لیدر تحل ن،یبنابرا. است ریپذ امکان
ها از  آن ریفسپارامترها و قبل از ت نیام تخممتعاقب انج

در ادامه (. 1837،یکالنتر)حاصل کرد  نانیمدل اطم یبرازندگ
 نیلوهل. اند برازش گزارش شده یها شاخص نیتر از مهم یبرخ

 RMSEAشاخص  یابیارز یرا برا ریز یها ، مالک(8002)

 :کرد شنهادیپ
به  0810تا  0803. 8برازش خوب؛  یبه معنا 0803کمتر از . 1

برازش  یبه معنا 0810از  شیب. 8برازش متوسط؛  یمعنا
، (GFI) یشاخص برازندگ( 1871و همکاران، زریم) فیضع

نرم شده  یو شاخص برازندگ( CFI) یقیتطب یشاخص برازندگ
(NFI )یبیضرا. قرار دارند کیصفر و  نیدر دامنه ب یطورکل به 

هرچند  شود، یگرفته م قبول در نظر باشد قابل 0870که باالتر از 

؛ (1837هومن،)است  یاری، اخت=P 0800مانند سطح، زین نیا
بر درجه  یچنانچه مقدار شاخص نسبت مجذور کا نیهمچن

قبول مدل  دهنده برازش قابل باشد، نشان 8کمتر از  زین یآزاد
 د،یبه دست آ 0800از  شتریب زین یدار یاگر سطح معن. است
شاخص  یبرا. ها است ل با دادهدهنده برازش مناسب مد نشان

 0840از  شتریب ریمقاد زین( PGFI)مقتصد  یقیبرازش تطب
که  گرینکته مهم د(. 1878،یقاسم)شده است  یقبول تلق قابل

از  دیاست که برازش مدل با نیا ردیمورد توجه قرار گ دیبا
تا  ردیقرار گ یابیمورد ارز لفمخت یارهایها و مع روش قیطر

برازش  یها شاخص. شود یابعاد مختلف بررس آن از یبرازندگ
به  73820 ،یمقدار مجذور کا. ، ارائه شده است8مدل در جدول 

 0800کمتر از ( P-Value) یدار یدست آمد که در سطح معن
، 8820برابر با  یبر درجه آزاد ینسبت مجذور کا. قرار دارد

برابر  GFI، شاخص 08047برابر با  RMSEAمقدار شاخص 
برابر با  CFI، شاخص 0847برابر با  PGFI، شاخص 0872با 

. دست آمده است به 0870برابر با  NFIو شاخص  0871
 توان یبرازش م یها شاخص یتمام یابیدرمجموع با ارز

دست آمده برازش  برازش به یها استنباط کرد که شاخص
 .دهد یم شانها با مدل را ن مناسب داده

 

 

 فهومی تحقیقبرازش مدل م یها شاخص .2جدول 
NFI CFI PGFI GFI RMSEA  مقدارp  نسبت مجذور کای بر

 درجه آزادی
 Chi-square (df)درجه آزادی 

 (مجذور کای)

0870 0871 0847 0872 08047 0800>P 8820 21 73820 

 
 مدل معادالت ساختاری براساسالگوی سایبرنتیک  یها مؤلفهنتیجه . 2جدول 

 نتیجه (یک دامنه) tمقدار آماره  ضریب استاندارد شده یبرنتیکالگوی سا یها مؤلفهنوع رابطه 

 دییتأ 0801 0828 کنترل و نظارت

 دییتأ 4802 0800 یریگ میتصم

 دییتأ 0828 0824 پیوندهای سخت و سست

 دییتأ 4834 0840 رهبری

 دییتأ 4888 0802 مراتب سلسله

 دییتأ 4878 0840 تعامالت

 دییتأ 4877 0871 توازن در مدیریت

 

 پژوهش ةیفرضآزمون 

 و( درمجموع) کیبرنتیسا یالگو یریکارگ به تیوضع نیب

 یهااا   دانشااگاه یمرکااز   از ابعاااد آن در کتابخانااه  کیااهر
 .وجود دارد یدار یمعن ریشهر تهران تأث یدولت
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مدل پژوهش tپژوهش، بررسی ضرایب استاندارد شده و مقدار  ةرضیف آزمون. 2جدول 

 نتیجه (یک دامنه) tمقدار آماره  ریب استاندارد شدهض نوع رابطه

کارگیری الگوی سایبرنتیک  بین وضعیت به
 و هر یک از ابعاد آن( درمجموع)

 فرضیه دییتأ 7801 0838

 P<3031: توجه
که مدیریت  دهد یآزمون مدل ساختاری نشان م ةنتیج

 0801) دارد هریک از ابعاد آنداری بر  یمعن ریسایبرنتیک تأث
≥P.) و ضریب استاندارد 0دست آمده مثبت  به ةجهت رابط 

پژوهش  ةاست؛ درنتیجه فرضی 0838دست آمده برابر با  هشده ب
در هریک از ابعاد آن بر اینکه مدیریت سایبرنتیک بر  مبنی

مثبت  ریتأث« ی دولتی شهر تهرانها دانشگاهکتابخانه مرکزی »
 .شود یم دییتأ 0877در سطح اطمینان و دارد 

 

 گیری بحث و نتیجه

استقرار مدیریت  که کرد بیان توان یم باال، مطالب به توجه با
به  در تواند یم آن یها یژگیبه و عمل و سازمان سایبرنتیک در
 سطوح ةکلی در الزم یها رساختیز و شرایط وجود آوردن

مدیریت  یها یژگیبه و عمل با .باشد رگذاریتأث بسیار سازمانی
درونی و بیرونی  یها تیطور جامع به فعال ان بهسایبرنتیک، سازم

 به توجه با را محیطی تهدیدهای تواند یم و پردازد یخود م
 در کرده و تبدیل خود برای ییها به فرصت درونی یها ییتوانا

 به عمل .استفاده کند سازمانی یها تیفعال اصالح جهت
که کارکنان  شود یمدیریت سایبرنتیک باعث م یها یژگیو

 به دلیل و بکنند کاری امور انجام می وقت خود را صرفتما
 این خواهان خود، زیرا دانند یم خود آن از را سازمان اینکه

محقق به این نتیجه رسیده است که الگوی . هستند تغییرات
در اقتصاد بسیار مفید باشد و باعث باروری  تواند یمسایبرنتیک 

یی که ها پژوهش گردی در .(8001، 1بیلترز فری) بیشتر آن شود
درخصوص استفاده از این الگو انجام شده تنها به ارتباط آن با 

در سیاست، در فناوری، در  ازجمله. سایر علوم اشاره شده است
 ها ستمیسی بند طبقهالگوی سایبرنتیک که در  ،علوم مهندسی

ی بند طبقهاز ساده به پیچیده از نظر بولدینگ در سطح سوم 
شامل نظارت و  مؤلفهاین شش . است فهمؤلقرار دارد، شش 

ی، ریگ میتصمکنترل، پیوندهای سست و سخت، تعامالت، 
درخصوص  تر شیپکه  طور همان. و رهبری است مراتب سلسله

ی صحیح ریکارگ بهتوضیح داده شد،  ها مؤلفهاز این  هرکدام

                                                                      
1. Bilterz Feri 

باعث بهبود کیفیت عملکرد و افزایش  ها مؤلفهاز این  هرکدام
 .خواهد شد کارایی سازمان

شود که اغلب  نتایج پژوهش، مواردی پیشنهاد می براساس
مدیران، پیشرفت و کیفیت انجام کارها : مربوط به مدیران است

های مختلف کتابخانه  ها و بخش را ارزیابی نمایند و به فعالیت
شده و یا در دست   تسلط داشته باشند؛ منابع اطالعاتی تهیه

رزیابی منابع از استاندارد و قوانین تهیه ارزیابی شوند و برای ا
المللی تبعیت نمایند؛ برای مدیران، مهم باشد که  ملی و بین

 .استهای پژوهشی  کتابخانه محیط مناسبی برای انجام فعالیت
ویژه تهیه منابع  گیری در امور مربوط به کتابخانه به برای تصمیم

ی و های اطالعاتی بین مدیران و کارکنان هماهنگ و پایگاه
های گرفته شده  تصمیم درواقعمشارکت وجود داشته باشد، 

شفاف باشد؛ برای مدیران مهم باشد که کتابخانه با 
های فناوری منطبق باشد، ازجمله اقدام به دیجیتالی  پیشرفت

ها برای پیشبرد اهداف  کردن منابع کرده باشند؛ مدیران کتابخانه
و مراکز و  ها آموزشی و پژوهشی خود با دیگر کتابخانه

ها با  مؤسسات آموزش عالی در ارتباط باشند؛ کتابخانه
های اطالعاتی برای تهیة منابع اطالعاتی ارتباط برقرار  پایگاه

منظور ارتباط کارکنان کتابخانه با دیگر کارکنان  نمایند؛ به
ها و  های سازمان مادر، مدیران اقدام به نشست بخش

ها،  مدیران کتابخانهسمینارهای آموزشی و پژوهشی کنند؛ 
کتابداران را تشویق به استفاده از فناوری نمایند و مدیران به 

ها و معضالت کتابخانه و تالش به رفع آنها  شناسایی ضعف
سازمانی در کتابخانه را روشن و  مراتب سلسلهکنند؛ مدیران، 

 .کند مشخص

 ،پیشین یها این پژوهش با پژوهش یها افتهیدر مقایسه 
، پژوهشی با این عنوان انجام نشده یطورکل فت که بهتوان گ می

جنبه نوآوری پژوهش محسوب  ینوع به تواند یاست و این امر م
: یها سایبرنتیک، دو مقاله انگلیسی با عنوان ةدرزمین. شود

به سازمان  شدن لیتفکر سایبرنتیک برای تبد یریکارگ به»
-کنکاش تیریمد»و ( 8012اکوبوه،  منتیکل ور،یال) «رندهیادگی

 یسازمان و افراد برا یها یانرژ یریکارگ به ک؛یبرنتیسا
انجام شده (. 8017، گوسیرودر) «شتریب یبه اثربخش یابی دست

اند و صرفاً به  انجام شده یصورت مرور ها به مقاله نیاست که ا
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 نیدو مقاله در ا زین یمقاالت فارس در. اند پرداخته یساز شاخص
 یالگو گاهیجا یبررس»: اند از ه عبارتانجام شده است ک نهیزم
 یها مؤلفه یبررس»و ( 1872دلدار و همکاران،) کیبرنتیسا
 ةجینت(. 1870مقدم و همکاران، یمحمد)« کیبرنتیسا تیریمد

 یها یژگیاست که عمل به و نیطور خالصه ا مقاالت به نیا
 شود یدارد و باعث م یمثبت جیها نتا سازمان یبرا کیبرنتیاس

 .دانش موفق عمل کند تیریو مد یریادگیدر سازمان 
به همراه داشت که  زین ییها تیحاضر محدود پژوهش

 یریگ اندازه یبه ابزارها توان یآن م یها تیازجمله محدود
 یبرا یپرسشنامه آزمون شده و استاندارد چیه. اشاره کرد

ابزار پژوهش، . در دسترس نبود قیتحق یرهایسنجش متغ
اخته بود که پس از آزمون اعتبار، به کار محقق س یا پرسشنامه

 کیبرنتیسا تیریمد زانیپژوهش م نیدر ا نیهمچن .شد گرفته
 یها دانشگاه یمرکز یها کتابخانه»از ابعاد آن تنها در  کیو هر
 شیافزا یبرا. موردسنجش قرار گرفته است« شهر تهران یدولت
در  یپژوهش نی، چنشود یم شنهادیپژوهش پ جینتا یریپذ میتعم
 جیتنها نتا. شود نجاما زین یو خصوص یدولت یها سازمان ریسا
 تیریها از ابعاد مد سازمان سهیو مقا ییها پژوهش نیچن
پژوهشگران را به  تواند یاست که م رهایمتغ گریبا د کیبرنتیسا

 شنهادیبه پژوهشگران پ ،نیبنابرا .برساند یتر شناخت جامع
پژوهش  یدر راستا ریبه دو پرسش ز ییپاسخگو یبرا شود یم

 :همت گمارند گرید یها حاضر در سازمان

 یکه به الگوها شود یم شنهادیپ یبه سازمان کتابدار .1
ده و با فراهم کر ژهیتوجه و یسازمان کیبرنتیسا تیریمد

کسب  ندیدر جهت فرا یالزم آموزش یها رساختیساختن ز
کارکنان، تالش  یو درون سازمان برا رونیدانش از ب

 .را انجام دهد یتر فمضاع
 یکتابدار قاتیکامل مرکز آموزش و تحق تیو حما تیتقو .8

که  یآموزش یها دوره یسپار توجه به برون زیها و ن دانشگاه
 تواند یآن در درون سازمان وجود ندارد، م یامکانات برگزار

 ؛باشدمؤثر 
چون جلسات  یکه سازمان با انجام امور شود یم هیتوص .8

مسائل و ارائه راهکار، گردش  یل مشارکت، حیشیاند هم
دانش و  یریپذ جامعه ندیو آموزش ضمن خدمت، فرا یشغل
عنوان  را به گریکدی یشدن کارکنان در دانش ضمن میسه

 کند؛ لی، تسهیدانش سازمان یاز منابع اصل یکی
 ریسا نیدانشگاه و همچن یها بخش دیگردر  یپژوهش نیچن .2

و  یکاربرد ینور، علم امیآزاد، پ، یها اعم از دولت دانشگاه
 ؛انجام شود یرانتفاعیمؤسسات غ

مشابه و در صورت  یها موضوع پژوهش در سازمان یبررس .0
 سنجش؛ یبرا شتریب یها شاخص یامکان معرف

 یبه اثربخش یابی در دست کیبرنتیسا تیرینقش مد یبررس .4
 .یسازمان

 
 

 منابع

  

رویکرد (. 1870) نیالد نظامپور، مرضیه و فقیه،  اسماعیل
. های ذخیره و بازیابی اطالعات سیبرنتیکی به نظام

 .82-0، (1)4ی، رسان اطالعنامه کتابداری و  پژوهش
بررسی میزان کاربرد الگوی . (1830) .مقدم، مجتبی بذرافشان

دانشگاه فردوسی : ردمو)ها  سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة . کارشناسی ارشد ،(مشهد
 .علوم

. (1872) منصوره، فایندری و بختیاری مقدم، مجتبی بذرافشان 
گیری از منظر سایبرنتیک  بررسی وضعیت نظارت و تصمیم

مجموعه مقاالت دومین  در. در دانشگاه فردوسی مشهد
ی، مدیریت و توسعه پژوه المللی آینده کنفرانس بین

 .حیدریه دانشگاه تربت: مشهد .اقتصادی
و  درضایحم، آراسته ؛زهرا صباغیان، ؛مقدم، مجتبی بذرافشان 

جایگاه الگوی سایبرنتیک در  (.1837) بختیار، ورکی شعبانی
صلنامه ف(. دانشگاه فردوسی مشهد: مورد)ها  ادارة دانشگاه

 .84-1 ،(1)3 ،مطالعات تربیتی و روانشناسی

روند تکامل دانش با  (.1872) الدین نظام، تاجر، پگاه و  فقیه 
گر در رویکردهای چهارگانه  توجه به نقش مشاهده

–0، (8)0 ،رسانی پژوهشنامه کتابداری و اطالع. سیبرنتیک

81. 

 منصوره، شعار و حسینی زینب ،صدیقی ؛زاده، محمد حسن 
صلنامه ف. سایبرنتیک و الگوی مدیریت مد زودگذر(. 1870)

رسانی و فناوری  علوم کتابداری و اطالع)دانش شناسی 
 .00–87 ،(88)7 ،(اطالعات

راهنمای  (.1833) رضا ،و صفری شالی کرم ،پورگتانیحبیب
 یها تحلیل داده: در تحقیقات پیمایشی spssکاربرد جامع 
 لویه و متفکران: تهران(. کمی

 اه الگویمیزان کاربرد و جایگ (.1870. )دادخواه، رضوان 
 

، بدنی استان اصفهان کل تربیت  سایبرنتیک در اداره کردن ادارة 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد . کارشناسی ارشد  نامة پایان

 .خوراسگان
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کنترل و )های   رابطة اثرگذاری مؤلفه (.1871) دادخواه، رضوان 
الگوی سایبرنتیک با خالقیت ( پیوند سست و سخت
پژوهش . بدنی استان اصفهان ربیتسازمانی در اداره کل ت

 .74–31 ،(8)1 ،در مدیریت ورزشی

 ،یو احمد حمیده، حسامی ؛یاشارحرمتی،  ؛دادخواه، رضوان 
های رهبری و تعامالت الگوی  جایگاه مؤلفه. (1870) حمید

 در. بدنی استان اصفهان کل تربیت ةسایبرنتیک در ادار
جدید  مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی دستاوردهای

دانشگاه آزاد : گرگان .بدنی علمی در توسعة ورزش و تربیت
 .اسالمی واحد گرگان

، آقاحسینی وشهرام زاد،  عروف؛ یاشار حرمتی، ؛دادخواه، رضوان 
های  میزان کاربرد و رابطة بین مؤلفه. (1870) تقی

کل  ةگیری و کنترل الگوی سایبرنتیک در ادار تصمیم
مجموعه مقاالت ششمین  در. بدنی استان اصفهان تربیت

 .بدنی و علوم ورزشی ایران همایش ملی دانشجویان تربیت
 .بدنی و علوم ورزشی پژوهشکدة تربیت: تهران

و  زهرا، اخگراسالمیه ؛ربابه السادات حسینی،؛ دادخواه، رضوان 
های  بررسی رابطة بین مؤلفه. (1871) عصمت، دوستی

یک با خالقیت الگوی سایبرنت( گیری و تعامالت تصمیم)
 در. بدنی استان اصفهان کل تربیتة سازمانی در ادار

بدنی و علوم  مجموعه مقاالت اولین همایش ملی تربیت
 .آباد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف: آباد نجف .ورزشی

و   حامد ،اندراجمی ؛عابدزعیمی،  ؛دادخواه، رضوان 
رنتیک جایگاه الگوی سایب(. 1878)علی ، خوراسگانی طغیانی

 در. بدنی استان اصفهان کل تربیت ةدر اداره کردن ادار
. مجموعه مقاالت دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

 l. مؤسسة آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی: گرگان

 کنترل عمومی نظریه:   سیبرنتیک  .(1870. )، محمدرضا داورپناه 
:   تهران  . یارگانیک و مکانیکی های سیستم در ها مکانیسم
 . دبیزش

 قهفرخی، علی دوستشهپرتوفیق، آزیتا و  ؛دلدار، ابراهیم 

بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در . (1872)ابراهیم 
. های منتخب کشور و جوانان استان ادارات کل ورزش

 .102–30، (80)7 ،مطالعات مدیریت ورزشی

دیریت ارتباط م. (1872) ویار، و برادر غریبه نیازی، منیره 
 دانشگاه:  مطالعة موردی)سازمانی  سایبرنتیک و فرهنگ

 .100-77 ،(0)8 شناسی فصلنامة مطالعات دانش ،(الزهرا

بررسی رابطة  (.1870. )آبادی مقدم، علی و سونا آصف موسوی 
بین میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک با خالقیت فردی در 

موعه مج در. کارکنان ادارة آموزش و پرورش شهر اهواز
: تهران .المللی نخبگان مدیریت مقاالت کنفرانس بین

  . مؤسسة سرآمد همایش کارین

بررسی . (1871) رضا، و هویدا علی، بیک، نسرین، سیادت هاشم
های الگوی سایبرنتیک در مدیریت  میزان کاربست مؤلفه

 –1837دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 
 .07–27 ،(27) 10 ،مدیریت سالمت. 1833

های  بررسی میزان کاربست مؤلفه. (1837) بیک، نسرین هاشم 
الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه اصفهان و دانشگاه 

دانشگاه اصفهان، . ، کارشناسی ارشدعلوم پزشکی اصفهان
 .دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی

، و عابدی یاشار، زاده مطلب ؛رضوان دادخواه، ؛یاشار، حرمتی 
های تعامالت و رهبری  رابطة بین مؤلفه. (1870) حتراما

. بدنی استان اصفهان ه کل تربیتةالگوی سایبرنتیک در ادار
مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی دستاوردهای در 

(. 1جلد . )بدنی جدید علمی در توسعة ورزش و تربیت
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان: گرگان
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