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چکیده:

امروزه سازمان ها دريافته اند که هیچ سرمايه اي به اندازه دانش نمي تواند آن ها رادر دنیاي رقابتي 
مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر عامل ديگري کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم ترين 
سرمايه هاي سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و ممیزی دانش به عنوان ابزاري که مي تواند دانش 
موجود را گردآوري و نظم و پويايي بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد، اهمیت يافته است. اما 
موضوع مهم تاثیرگذاري و تاثیرپذيري ابعاد ديگر با ممیزی دانش مي باشد. اين مقاله تاثیر و 
رابطه متقابل سايبرنتیک که شامل شش بعد اصلي تنوع و محدوديت، آنتروپي و اطالعات، ضرورت 
تنوع و قاعده تصمیم، هدف گذاري و کنترل، بازخور و تمايزات و روابط است، با ممیزی دانش 
انتقال دانش، حفظ و نگهداري دانش و به  ايجاد دانش، تبديل و  که شامل چهار فرآيند اصلي 
کارگیري دانش مي باشد را مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس تحلیل هاي انجام شده، بعد تنوع 
و محدوديت و فرآيند تبديل و انتقال دانش به دلیل داشتن شاخص هاي ضعیف حذف شدند. به 
عالوه، يافته هاي پژوهش حاکي از تايید مدل مفهومي با داده هاي جمع آوري شده و رابطه متقابل 

و معنادار سايبرنتیك و فرآيند ممیزی دانش مي باشد.



نشریه صنعت الستیک ایران/ سال25/شماره 100/زمستان 1399 74

Knowledge baseدانش بنيان

مقدمه
از جمله علومی است که در قرن بیستم پدید آمد  سایبرنتیک 
و با رشد سریع خود توانست به علوم دیگر راه یابد. موضوع اصلی 
سایبرنتیک بررسی ماهیت کنترل در انسان, حیوان و ماشین است 
و لذا با زیست شناسی, رواشناسی, مکانیک,مهندسی , مدیریت و 
بسیاری علوم دیگر همبستگی دارد. سایبرنتیک توانسته به عنوان 
دانشی مستقل و در عین حال بین رشته ای مطرح شود. در این 
علم به طبقه بندی و سازماندهی اطالعات توجه زیادی می شود و از 
این رو در مدیریت اطالعات ونیز در طراحی نظام های اطالع رسانی 

از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
اصطالح سایبرنتیک را اولین بار نوربرت وینر, ریاضی دان مشهور, 
بود  نفری  اولین  ادعای خودش  در سال 1984 مطرح کرد. طبق 
که به یکی کردن تئوری کنترل و ارتباطات پرداخته بود, اما این 
اتفاق میان مهندسان در سال های پیش از جنگ نیز رخ داده بود. با 
این حال او به روشن سازی این پیوند و بررسی تاثیرات آن فلسفه, 
روانشناسی و ریاضیات پرداخته بود. او همه چیز را به عنوان سامانه 
توصیف می کند.: همه چیز سامانه است با جعبه سیاهی که ورودی 
نیافتن  جریان  چگونگی  که  است  چنین  این  و  دارد  خروجی  و 

اطالعات, پارازیت, بازخورد, دوام و غیره قابل مشاهده است. ]5[
نخستین  از  یکی  را  سایبرنتیک  فضای  اصطالح  منشا،  اگرچه 
لیکن خود  دانسته اند,  نوومانسر،  کتاب  یعنی  ویلیام گیبسون  آثار 
گیبسون اظهار می دارد که این واژه را از جان برونر، مؤلف کتاب 
موج سوار، گرفته است. اما برونر نیز ریشه ی این اصطالح رابه آینده 
شناس نام آشنا, الوین تافلر و کتاب شوک آینده وی نسبت می دهد. 
فضای  اصطالح  منشاء  و  ریشه  درباره  اینکه  رغم  به  حال,  هر  در 
و  مفهوم  درباره  دارد,  وجود  ای  شبهه  و  شک  کمتر  سایبرنتیک 
فضای  کیزا  است.  بسیار  اختالف  دانشمندان  میان  در  آن  معنای 
که  نامریی،اطالعاتی  اطالعات  از  برساخته  محیطی  را  سایبرنتیک 
می تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد، تعریف می کند. وی برای 
کمک به فهم این مفهوم سازی و ارایه ی تصویری مناسب از فضای 

سایبرنتیک, به تعریف اجزای فضای سایبرنتیک از طریق اینترنت یا 
شبکه ی جهانی رایانه ها می پردازد. اما فضای سایبرنتیک مفهومی 
عالوه  رسد  می  نظر  به  و  دارد  بر  در  را  کیزا  تعریف  از  وسیع تر 
دیجیتال  ارتباطات  منفک  حال  عین  در  و  متداخل  دامنه های  بر 
راینامه  گستر,  جهان  تور  اینترنت,  اطالعات-  آوری های  فن  و 
زیرمجموعه  تمام  اضافه ی  به  الکترونیک  پست  یا  نامه(  )رایانه+ 
و...  زنی  اتاق های گپ  اعالنات,  تابلوی  شامل سرویس  آن ها  های 
که به نوعی در تعریف مختصر کیزا قرار می گیرد, فن آوری های 
مرتبط از قبیل واقعیت مجازی,سامانه های تصویرسازی دیجیتال, 
فن آوری های زیست پزشکی جدید, هوش مصنوعی و سامانه های 
محیط دیجیتالی تعاملی را باید افزود. برخی فضای سایبرنتیک را 
می کنند.  خلط  مجازی  واقعیت  بصری  تصورات  و  ذهنی  حالت  با 
واقعیت مجازی مشابه سازی واقعیت از طریق دستکاری بازخورد 
حسی با استفاده از فن آوری های مربوط است. گرچه دنیای ساخته 
شده به وسیله ی واقعیت مجازی با فضای سایبرنتیک هم پوشانی 
پیدا می کند، ولی فضای سایبرنتیک از واقعیت مجازی فراتر می رود 
دربر  را  انسان  تعامالت  و  ارتباطات  از  وسیعی  بسیار  دامنه ی  و 

می گیرد. ]2[
وبستر سایبرنتیک را علم نظریه های ارتباطات و کنترل معرفی 
ارتباط  کنترل خودکار  سامانه های  تطبیقی  مطالعه  با  که  می کند 
دارد )مانند سامانه ی مغز و اعصاب و سامانه های ارتباطی مکانیکی 

الکتریکی(.
این  او  می کند.  معرفی  کنترل  علم  را  سایبرنتیک  فیسک  جان 
واژه را مشتق شده از واژه ی یونانی سکاندار می داند و در تمثیلی 
می گوید: اگر سکانداری بخواهد کشتی را به بندر براند, اهرم سکان 
را به سمت راست می چرخاند، بعد نگاه می کند که ببیند دماغه ی 
کشتی چقدر در بندر می چرخد و با مقداری که او اهرم سکان را به 
سمت راست می چرخاند متناسب می شود. چشم ها قادرش می کنند 
که بازخورد را دریابد، یعنی واکنش دماغه به چرخش اهرم سکان. به 
همین ترتیب ترموستات در یک سامانه ی حرارتی مرکزی به کوره 
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پیام می فرستد, و با سنجش گرمای اتاق از دماسنج پیام دریافت 
می دارد. این بازخورد کمک می کند تا کارکرد را با نیازهای اتاق 

هماهنگ کند.  ]3[.
میان  علمی  »سایبرنتیک  اندیشمندان  از  برخی  گفته ی  طبق 
مغز,  مطالعه ی  فیزیک,  زیست شناسی,  به  که  است  رشته ای 
است.  مدیون  اندازه  یک  به  علمی  رسمی  زبان  و  رایانه  مطالعه ی 
آنچه سایبرنتیک مطالعه می کند, جریان اطالعات حول محور یک 
سامانه و چگونگی این جریان یافتن است. این کار برای سامانه های 
جاندار و بی جان انجام می شود. در واقع سایبرنتیک تغییر توجه از 
اشیاء و پدیده ها به جریان روابط و ارتباط چیزها با یکدیگر است 

.]6[
دکتر پاول پنگرو در یک ویدئوی آموزشی سایبرنتیک را نوعی 
را  سایبرنتیک  او  می کند.  معرفی  دنیا  به  کردن  نگاه  برای  قاب 
شیوه ای برای درک دنیا می نامد. به عقیده او سایبرنتیک دید افراد 
را به دنیا تغییر می دهد. »سایبرنتیک علم هدایتگر به سمت هدف 
است. زمانی که ما به دنبال رسیدن به هدف هستیم, ممکن است 
نیمی از مسیر را اشتباه طی کنیم و گاه تغییر مسیر دهیم, اما با 
کمک سایبرنتیک می توانیم مستقیم به هدفمان برسیم. سه مرحله 
اساسی در یک مسیر سایبرنتیکی وجود دارد: عمل کردن, احساس 
کردن و ارزیابی کردن. چنین سامانه ای هوشمند است, سامانه ای 
از سامانه های زیست  که به اصالح خود می پردازد. ما در دنیایی 
شناختی, اجتماعی و فن آورانه زندگی می کنیم. هر کدام از این 
سامانه ها اهدافی دارند که با استفاده از علم سایبرنتیک می توان به 

آن رسید.
آنچه که روانشناس هایی  با  را  وینر موضع مهندسی گرای خود 
مانند والتر کانن در دهه ی پیش تحت عنوان رفتار عصبی عضالنی 
بود  داده  انجام  مقایسه ای  وینر  داد.  پیوند  بودند  کرده  مطرح 
به  او  انسان ها.  عصبی  سامانه  ی  و  دیجیتال  رایانه های  رفتار  میان 
شباهت های فن آورانه زیست شناسه ای رسیده بود که سایبرنتیک 

بر اساس آن ها بنا شده بود.]5[

دقیق  تقریبا  مفهومی  به  گفته,  پیش  و مطالب  مقدمات  از  بعد 
نقش  به  داریم  و قصد  یافته ایم  اهداف آن دست  و  از سایبرنتیک 

سایبرنتیک در زندگی روزمره خود بپردازیم.
سایکو سایبرنتیک از علوم میان رشته ای است که به ذهن انسان 
با  سایبرنتیک  چدید  دانش  کند.  می  نگاه  سامانه  یک  عنوان  به 
به هیچ  نیمه هوشیار  ثابت می کند که ذهن  قانع کننده  دالیلی 
بلکه یک مکانیزم است, یک سرومکانیزم هدف  وجه ذهن نیست 
جو است که از دستگاه مغز و سامانه ی اعصاب تشکیل شده است 
و از طریق ذهن هدایت می شود ]4[. این علم معتقد است انسان 
برای رسیدن به هدف خود می بایست از طریق ذهنش عمل کند. 
دارای مکانیسمی هدف جو است که به فرمان ذهن  در جهتی که 
خود فرد تعیین می کند به کار می افتد.این مکانیسم خودکار هدف 
دست  ساخته ی  الکترونیکی  مکانیسم های  به  زیادی  شباهت  جو، 
انسان دارد اما از هر مغز الکترونیکی ساخته ی دست انسان عالی تر 
و پیچیده تر است. این مکانیسم در جهت رسیدن به هدف هایی که 
شما برایش در نظر گرفته اید، موفقیت و خوشبختی یا شکست و 
بدبختی، کار می کند. هدف این مکانیسم خالق دست یابی به تصاویر 
ذهنی است. تصویر ذهنی ما تعیین کننده ی هدف های ماست.نظیر 
یا  اطالعات ذخیره شده  از  ما  هر مکانیسم دیگر، مکانیسم خالق 
به  نسبت  واکنش  دادن  نشان  و  جاری  مسایل  حل  برای  حافظه 
موقعیت های مختلف استفاده می کند. به اعتقاد دانشمندان مشهور 
سایبرنتیک از جمله دکتر نوربرت وینر، تا آینده قابل پیش بینی، 
دانشمندان موفق به ساختن یک مغز الکترونیکی قابل قیاس با مغز 
انسان نخواهند بود.اما حتی اگر قرار باشد چنین ماشینی ساخته 

شود فاقد اپراتور و متصدی خواهد بود.(

ممیزی اطالعات
توافق  مورد  کلی  طور  به  که  اطالعات  ممیزی  از  تعریفی 
پژوهشگران باشد وجود ندارد، با این حال در فرهنگ کسب و کار 
ممیزی اطالعات این گونه تعریف شده است که تجزیه و تحلیل و 

دانش بنيان:  بررسی رابطه بين سايبرنتيک و ...

فروزشمهر
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ارزیابی نظام اطالعاتی سازمان )دستی یا رایانه ای( برای تشخیص 
و اصالح موانع، تکرارپذیری و کمبود اطالعات است. اهداف ممیزی 
اطالعات ذخیره شده  بودن  به هنگام  و  امنیت  ربط،  بهبود دقت، 

می باشد. 
تعریف دیگری که می توان برای این واژه بیان کرد بررسی نظام 
و  اطالعاتی  های  جریان  اطالعات،  کاربرد  اطالعاتی،  منابع  مند 
مدیریت آن ها در یک سازمان است .ممیزی اطالعات، مفاهیم کلی 
نگر ممیزی را از یک محدوده ی سنتی در حسابرسی و امور مالی به 
نظام مدیریت اطالعات سازمانی گسترش داد. اطالعات به منزله ی 
منبعی است که نیازمند مدیریت مؤثر می باشد و این مسئله منجر 
به پیشرفت عالقه در استفاده از ممیزی اطالعات شده است. قبل 
هنسل،  اُرنا،  توسط  ارائه شده  روش های  از  قبل  و  دهه 199۰  از 
وود، بوچانان و گیب، رویکردها و روشهای ممیزی اطالعات به طور 
بعدها  بود.  متمرکز  رسمی  اطالعاتی  منابع  شناسایی  روی  عمده 
این رویکردها، تجزیه و تحلیل سازمانی و نقشه برداری از جریان 
اطالعات را دربر گرفت. ممیزی اطالعات که ریشه در ممیزی های 
مالی دارد، مدت طوالنی است که به عنوان ابزاری مهم در زمینه ی 
در  وسیعی  طور  به  پدیده  این  می شود.  دیده  اطالعات  مدیریت 
کتابخانه ها و سایر سازمان ها به عنوان یک ابزار برای پیشرفت کاربرد 
اُرنا ،  دارد و اگر چه افراد بسیاری هم چون گای اس. تی. کالیر،  
و هنسل سعی کرده اند تا آن را تعریف کنند، ولی همانطور که در 
تعریف ممیزی اطالعات بیان شد هنوز توافق کلی روی یک تعریف 
وجود ندارد. قبل از اینکه یک سازمان بتواند بطور مؤثر و کارآمد 
اطالعاتی را که ایجاد می کند، یا در اختیار دارد یا اشاعه می دهد را 
مدیریت کند، باید ابتدا ممیزی فعالیت های اطالعاتی جاری خود 
را تکمیل کند. ممیزی اطالعات به عنوان ابزاری که می تواند برای 
نظر  در  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  فرایند،  این  در  آن ها  به  کمک 

گرفته شود. 

اهداف ممیزی اطالعات

بیان  زیر  موارد  را  اطالعات  ممیزی  اهداف  گیب  و  بوچانان 
می کنند: 

شناسایی منابع اطالعاتی سازمان،
شناسایی نیازهای اطالعاتی سازمان،

شناسایی هزینه ها و منافع منابع اطالعاتی،
مزیت  برای  اطالعاتی  منابع  از  استفاده  فرصت های  شناسایی 

رقابتی راهبردی،
اقدامات  با  اطالعات  فناوری  در  سرمایه گذاری  سازی  یکپارچه 

راهبردی کسب و کار،
شناسایی جریان ها و فرایندهای اطالعاتی،

توسعه یک راهبرد / یا سیاست اطالعاتی راهبردی،
ایجاد آگاهی از اهمیت مدیریت منابع اطالعاتی و تعریف نقش 

مدیریت،
رصد و ارزیابی سازگاری و مطابقت با استانداردها، مقررات و خظ 

مشی ها و سیاست های مرتبط با اطالعات،
اطالعات،  ممیزی  انجام  از  حاصل  فواید  مورد  در  بحث  از  قبل 
جالب است به آنچه که در صورت عدم انجام ممیزی اطالعات رخ 
می دهد نگاهی بیندازیم. استانات که در مقاله ای، که در بوتا نقل 
اطالعات  ممیزی  انجام  عدم  در صورت  که  مواردی  و  است،  شده 
رخ خواهد داد را بیان می کند که می تواند یکی یا بیشتر موارد زیر 

باشد: 
عدم توانایی شرکت در نشان دادن لحظه ای پیشرفت های کسب 

و کار و بازاریابی 
کاربردی  سازمان  توسط  که  اطالعاتی  برای  غیرضروری  هزینه 

ندارد
به علت منابع اطالعاتی نارسای/ نامرتبط، شرکت رقابت شانه به 

شانه خود را در بازار از دست می دهد
ممیزی اطالعات چه می کند و چه نتایجی دارد؟ 

اصطالح ممیزی بر حساب داللت دارد. ممیزی اطالعات نه تنها 
منابع را بررسی می کند بلکه چگونگی کاربرد آن ها توسط افراد و 
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اینکه برای چه هدفی است را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. ممیزی 
را  می افتد  اتفاق  سازمان  یک  در  که  وظایفی  و  اقدامات  اطالعات 
ارزیابی می کند و منابع اطالعاتی ای که آن ها را حمایت می کند 
مورد شناسایی قرار می دهد. این پدیده نه فقط کاربرد منابع، بلکه 
چگونگی استفاده و چگونگی بررسی آنها برای موفقیت آمیز بودن 
از  ترکیبی  نیازمند  اطالعات  ممیزی  ارزیابی می کند.  را  کاری  هر 
فناوری ها است که تضمین می کنند اطالعات مناسب، در  افراد و 
زمان مناسب و در مکان مناسب در اختیار افراد مناسب قرار خواهند 
گرفت. این امر نیازمند معیارهایی برای ارزیابی هزینه ها و مزایای 
سامانه های عملیاتی است. این گونه ارزیابی ها نیازمند بکارگیری 
انسانی،  منابع  گرایش های  در  ویژه  به  هستند  متخصص  افراد 
بانک های  و  داده ها  پایگاه  فن آرانه،  ابزار  اطالعاتی،  فلوچارت های 
ارتباطات  ممیزی  انجام  از  حاصل  فواید  از  برخی  داونز  اطالعاتی 
بیان  پژوهشگر  پژوهش،  پیشینه ی  مطالعه ی  در  می دهد.  ارایه  را 
می کند که این فواید شبیه به خروجی های ممیزی اطالعات است. 
مزیت  بازخورد،  مزیت  تشخیصی،  مزیت  اعتبار،  مزیت  فواید  این 

اطالع رسانی، و مزیت آموزشی هستند. 
مزیت اعتبار: یکی از نتایج حاصل از ممیزی اطالعات، اطالعات 
منبع  یک  عنوان  به  اطالعات  وضعیت  مورد  در  معتبر  و  صحیح 
باید  مدیریت،  و  ریزی  برنامه  کیفیت  بنابراین  است؛  سازمانی 
اطالعات دقیق، مرتبط و معتبر که به راحتی در دسترس است را 

بهبود ببخشد.
مزیت تشخیصی: پژوهشگران عقیده دارند که مزیت تشخیصی 
تشخیصی  عنصر  است.  ممیزی  عمده ی  ویژگی  که  است  چیزی 
ممیزی اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضعف ) شکاف شناسایی شود. 
این اطالعات را می توان به کار گرفت تا نقاط قوت را ایجاد کنیم و 

نقاط ضعف را از بین ببریم. 
فرایند  در  مهم  عنصر  یک  اطالعات  ممیزی  بازخورد:  مزیت 
کار  به  موضوع  این  تعیین  برای  اطالعات  ممیزی  است.  بازخورد 
دست  به  را  مطلوب  اطالعات  ورودی،  اطالعات  آیا  که  می رود 

و  ارزیابی  برای  ابزاری  اطالعات  ممیزی  بنابراین  خیر؛  یا  می دهد 
فرآهم آوری اطالعاتی است که می تواند برای برنامه ریزی و اجرای 

اقدامات اصالحی به کار گرفته شود. 
ارتباط  فرایند  به  توجه  ارتباط  ممیزی  رسانی:  اطالع  مزیت 
شیوه ای  در  می دهد.  قرار  هدف  را  آن  بهبود  و  سازمان  یک  در 
تا توجه کارمندان  مشابه ی ممیزی اطالعات می تواند کمک کند 
روی ارزش و مزیت های کاربرد اطالعات به عنوان منبع سازمانی، 

معطوف باشد. 
مزیت آموزشی: طبق اظهارات بوتا و بون به نقل از داونز، این 
فرصت  اطالعات  ممیزی  است.  شده  گرفته  نادیده  اغلب  مزیت 
فرآهم  ممیزی  فرایند  در  کارمندان  درگیرکردن  برای  ایده آلی 
می آورد. به این ترتیب با تکمیل شدن ممیزی اطالعات، کارکنان 
از اطالعات و نقش خود در سازمان دارند.  بهتری  درک و تصور 
ایجاد  را  فرصتی  اطالعات  ممیزی  که  می کنند  بیان  محققان 
می کند تا کارمندانی که مدیران اطالعات خواهند شد، یا کسانی 
بود،  خواهند  دخیل  آینده  در  سازمان  مدیریت  فرایند  در  که 

آموزش ببینند.

نقش ممیزی اطالعات در مدیریت دانش
بوتا و بون نقش ممیزی اطالعات در مدیریت دانش را به چهار 

سطح زیر ترسیم می کنند: 
سطح 1. مدیریت اطالعات شخصی: کاربرد اطالعات؛ ذخیره و 

امحای اطالعات؛ بازاریابی اطالعات؛ اشاعه ی و بازتولید اطالعات 
سطح 2. مدیریت اطالعات عملیاتی: شناسایی نیازهای اطالعاتی؛ 
اطالعات؛  اشاعه  نیاز،  مورد  اطالعات  تولید  یا  اطالعات  تولید 

شناسایی اطالعات مرتبط 
سطح 3. مدیریت اطالعات سازمانی: توسعه و بهبود زیرساخت های 
فناوری اطالعات؛ تعیین ارزش و بهای اطالعات؛ گردآوری سیاهه ی 
اطالعاتی  سیاست  اجرای  و  هماهنگی  اطالعاتی؛  مدخل های 
آموزش  اطالعاتی؛  نظام  یک  در  اطالعات  سازماندهی  سازمانی؛ 
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اطالعات؛ مشاوره ی اطالعاتی؛ برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی مداوم 
نظام های اطالعاتی 

سطح 4. مدیریت اطالعات راهبردی: تدوین سیاست اطالعاتی 
سازمانی؛ مدیریت منابع مالی، فیزیکی و انسانی به منظور فرآهم 

آوری نظام های اطالعاتی؛ تشخیص نیازهای اطالعاتی راهبردی

نتیجه گیری
در این که مدیریت دانش برای سازمان ارزش خلق می کند شکی 
نیست اما مدیریت دانش به سرمایه گذاری و انجام اقدامات الزم نیاز 
اولویت بندی فعالیت های مدیریت و  از مالحظات مهم،  دارد. یکی 

تمرکز بر موضوعات دانشی با باالترین اولویت است. 
دانش یک سازمان ممکن است بی نهایت باشد و مدیریت تمام 
دانش  موارد، مدیریت  برخی  در  نیست.  امکان پذیر  دانش سازمان 
به دلیل عدم اولویت بندی اقدامات و نبود توافق بر روی موضوعات 
حوزه ی  یک  برای  حتی  یا  سازمان  برای  حیاتی  و  مهم  دانشی 
برای  که  است  دانشی  حیاتی  دانش  می خورد.  شکست  کارکردی 
دستیابی به اهداف سازمان ضروری است. دانش حیاتی می بایست 
بر اساس معیارهای مورد توافق اولویت بندی شود. در نظر گرفتن 

سواالت زیر کمک کننده خواهد بود:
- موضوع مهم فعلی
- موضوع مهم آتی

- سطح مستندسازی موضوع
- سطح فعلی انتشار دانش

- سطح بلوغ موضوع
- سطح خبرگی موضوع مورد نظر 

- سطح خبرگی آتی مورد نیاز
- امکان جایگزینی دانش در صورت از دست دادن دانش

- احتمال خطر از دست دادن دانش
که  باشد  می  دانشی  پوییدن  پیاده سازی  مهم،  پیشنهاد  یک 
هدف آن شناسایی دانش هایی است که نیاز به توجه دارند. پوییدن 

دانش )یا ممیزی( کمک می کند تا حوزه های تمرکز برای مدیریت 
دانش تعیین شوند، جایی که مدیریت دانش بیشترین ارزش را برای 
سازمان ایجاد می کند و یا احتمال خطر از دست دادن دانش را کم 

می کند. 
از  بخشی  عنوان  به  را  خبرگی  انجمن  سازمان ها  از  بسیاری 
یک  خبرگی  انجمن  می کنند.  معرفی  دانش  مدیریت  چارچوب 
را  بلوغ  مراحل  و  رشد   زمان  گذر  با  آنها  نیست،  موردی  راهکار 
طی می کنند. ممیزی انجمن خبرگی، امکان دنبال کردن توسعه ی 
انجمن های خبرگی را فراهم می کند و خروجی ممیزی برای برنامه 

گام های آتی انجمن خبرگی می تواند به کار گرفته شود. 
ممیزی انجمن خبرگی تعدادی از ابعاد مرتبط با انجمن خبرگی 

را بررسی می کند. به عنوان مثال:
- رهبری و حمایت

- طرح توجیهی
- منابع و نقش ها
- مشارکت اعضا

- تحویل دادنی ها و فعالیت ها
- ارتباطات 

- فرآیند
- فناوری
- پاداش

- سنجه ها
از  سریع  بازنگری  یک  عنوان  به  دانش،  مدیریت  بلوغ سنجی 
وضعیت فعلی مدیریت دانش در نظر گرفته می شود. بلوغ  سنجی 
مدیریت دانش به عنوان یک راهنمای کلی می تواند مفید باشد اما 
به ممیزی با جزییات بیشتر برای نتیجه گیری الزم است. مدیریت 
دانش بیشتر تغییر گام به گام است تا یک فرآیند بلوغ و استفاده از 
شاخص بلوغ برای هر مؤلفه مدیریت دانش، به عنوان مثال انجمن 

خبرگی، گمراه کننده خواهد بود. 
ممیزی  برای  ایزو  مانند  بین المللی  استانداردهای  از  استفاده 
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مدیریت  پیاده سازی  اهداف  به  بخشیدن  اعتبار  به  دانش  مدیریت 
دانش و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود کمک می کند.  
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الستیک صمیمانه تشکر می کند

فروزشمهر

مراجع

بیر ا. )1384(. »سایبرنتیک چیست؟«. جمالی مهمونی ح و اسدی س. تدبیر. ش 155. 55-49.  ]1[
دوران ب. )1382(. »هویت ملی و تعامل در فضای سایبرنتیک« . نامه پژوهش فرنگی. ش6. 108-53.  ]2[
فیسک ج. )1386(. درآمدی بر مطالعات ارتباطی. غبرایی م. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.  ]3[

]4[ کمالی زارع ع. )1375(. »سایکو سایبرنتیک نگرشی سیستمی به عملکرد مغز و اعصاب« . حسابدار. ش 114. 47-43. 

[5] Mindell,David A. 2000. Cybernetics Knowledge domains in engineering systems     

[6] cybernetics and autopoliesis theory as a study of complex organizations. a systemic approach.

[7] Velentzas,John- Broni,Georgia. 2011.international conference on applied economics-ICOAE.



122Iranian Rubber Magazine, No. 100, Vol. 25

nvestigating the relationship between cybernetics and 
knowledge auditing in the organization

A. Forouzesh-Mehr*

1. PhD Student, Director of Publications and Library of Rubber Industry Engineering and Research 
Company, Iran, Contact Number: 09120464023

*Corresponding author Email: persianprans@yahoo.com

Abstract: Organizations today have realized that no amount of capital as knowledge can place 
them in a highly competitive world. Therefore, more than any other factor, the employees of 
the organization have been considered as knowledge owners and the most important assets 
of the organization and knowledge auditing has become important as a tool that can collect, 
organize and dynamize existing knowledge and disseminate throughout the organization. Is. But 
it is important to influence and influence other dimensions by auditing knowledge. This article 
discusses the effect and relationship of cybernetics, which includes the six main dimensions 
of diversity and constraint, entropy and information, the necessity of diversity and the rule of 
decision, goal setting and control, feedback and distinctions and relationships, with knowledge 
auditing that includes four main processes of knowledge creation, transformation. And examines 
the transfer of knowledge, the preservation and maintenance of knowledge, and the application 
of knowledge. Based on the performed analyzes, the dimension of diversity and limitations and 
the process of knowledge conversion and transfer were eliminated due to weak indicators. In 
addition, the research findings confirm the conceptual model with the collected data and the 
significant interaction between cybernetics and the knowledge audit process.
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