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Abstract 

Introduction: Organizational scientific communication as the foundation of modern 

organizations has a great impact on the development of organizations and has been 

considered by researchers in the knowledge management cycle. Considering the role of 

communication and communication system as the most important assumption of cybernetics, 

this article with a cybernetic approach considers the evolution of knowledge in cybernetics 

according to the role of observer and considering the theory of autopoiesis by Maturana and 

Varla and Luhmann's scientific communication and examines the importance of this 

approach in sharing organizational knowledge by presenting the four philosophical 

foundations of cybernetics. 

Methodology: This article is a review that has been prepared by using the library method 

and reviewing theoretical sources and searching in the valid databases of Google Scholar, 

Magiran and Irandoc. 

Findings: The findings indicate that all four cybernetic approaches are important in 

knowledge sharing and the peak of this importance can be seen in Luhmann's theory of 

scientific communication and the different role of the observer in each level of cybernetics is 

clear in the knowledge sharing, according to the autopoiesis theory. 

Conclusion: Knowledge management is the basis of organizational knowledge due to its 

interdisciplinary nature; so it is necessary to consider knowledge sharing studies from the 

perspective of autopoiesis theory and Luhmann's scientific relationship in the cybernetics. 

The sharing of observer knowledge in social systems is one of the areas in which the fourth-

order cybernetics is well crystallized and is a very good support for the scientific development 

of societies, which ultimately leads to their development. 
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 چکیده

ها داشته و در چرخه  سازمان  شرفت یبر پ  یار یهای مدرن، تأثیر بسسازمان  انیعنوان بنبه  یسازمان   یِ ارتباطاتِ علم  :مقدمه

ترین مفروضه  عنوان مهمبه  یارتباط  ستمیدانش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به نقش ارتباطات و س  ت یر یمد

  در   با  وگر  را با توجه به نقش مشاهده  کیبرنت یدانش در انواع س  یروند تکامل  ،یکیبرنت یس  یکردیمقاله با رو   نی ا  ک،یبرنتیس

 یقرار داده است و با مطرح کردن مبان  یلومان مورد بررس   ی ماتورانا و وارال و ارتباطات علم  س یاتوپوئس  هنظری   گرفتن   نظر

 آشکار سازد. ی ان ازمرا در اشتراک دانش س  کردیرو این تیدارد اهم یسع  کیبرنتیچهارگانه س یفلسف

های و جستجو در پایگاه  ی منابع نظر  یو بررس  یتیاست که با استفاده از روش مرور روا   یمقاله از نوع مرور  نی ا  :شناسیروش

 شده است  هیته رانداکیو ا رانیمعتبر گوگل اسکالر، مگ

  توان در را می  ت ی اهم  ن ی باشند و اوج ا می  ت ی در اشتراک دانش حائز اهم  ی ک ی برنت ی س  کرد ی آن است که هر چهار رو   انگر ی ب  ها یافته   :هاافته ی

  ز ی ن   س ی اتوپوئس   ه ی اشتراک دانش، بر طبق نظر   ی در راستا   ک ی برنت ی گر در هر مرتبه از س لومان و نقش متفاوت مشاهده   ی ارتباطات علم   ه ی نظر 

 مشاهده کرد. 

است مطالعات اشتراک    ی است لذا ضرور   ی دانش سازمان   ی ربنا ی ای ز رشته بین   ی ت ی دارا بودن ماه  ل ی دانش به دل   ت ی ر ی مد   :گیریجهینت

د  از  اتوپوئس نظریه   دگاه ی دانش  علم   س ی های  ارتباط  گ   ک ی برنت ی لومان در س   ی و  قرار  توجه  مشاهده رد ی مورد  دانش  اشتراک    در   ان گر . 

جوامع   ی توسعه علم  ی گردد و برا خوبی متبلور می مرتبه چهارم در آن به   ک ی برنت ی که س  ست هایی ا از جمله حوزه  ی اجتماع  های سیستم 

 است.   ی مناسب   ار ی پشتوانه بس   ، گردد آنان می   شرفت ی منجر به پ   ت ی که در نها 

 یچهارگانه، ارتباط علم  کیبرنتیس س، یدانش، اتوپوئس اشتراک ،گرمشاهده: های کلیدیواژه
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   مقدمه
 هاییسازمان   ن میا   ینو در ا   هستند رو  روبه   ن گوناگو   تمشکال و    مسائل   با   ازپیشبیش ها  سازمان   وزه مر ا 

 ن ی . بنابرا برند   د سو   د خو   نفع  به   تهدیدها کنند و از    ده ستفا ا   خوبیبه   هافرصت یابند که از  می   ست د   موفقیت  به 

واکنش نشان دهند تا ضمن   ی، ط ی مح   رات یی غ سرعت در برابر ت به   باید ها  سازمان   ، ی امروز   ی ا یپو   ط ی در مح 

ای  پیچیده   های وارهها اندام اساس سازمان   نی . بر ا ابند یوری دست  و بهره   ی رقابت  ت ی خود به مز  ی حفظ بقا 

درک   یای برا عنوان وسیله ها به طور مستمر در تعامل باشند. سیستم به   یطی مح   نی با چن   بایدهستند که  

به  باید ران ی رو مدهاست از این سازمان   ی اتی ارتباطات رگ ح باشند. می  مطرح  یارتباطات سازمان  یندها ی فرآ 

. در ندی توجه نما  یو عملکرد سازمان   مات ی بهبود تصم   ی گیری اثربخش از اطالعات موجود برا تعامالت و بهره 

ها که  بازخورد در سامانه   ی و نظارت، کنترل و بررس   ده ی چ ی های پ سیستم   شمندانه ی اند  ت ی ر ی راستا مد   ن ی ا 

است   یعلم   کی برنت ی کند. س می   فای ها ا سازمان   ت ی در موفق   ی است، نقش مهم  ک ی برنت ی س   یالگو   یهسته اصل 

مورد مطالعه قرار    طشانی و مح   هاآن   انی های نسبتًا باز را از جهت تبادل اطالعات م سیستم   کسوی که از  

عناصر مختلفشان    انی م  العات تبادل اط  دگاه ی از د  هایستم س   ن ی ساختار ا ی به بررس گر، ی د  ی دهد و از سو می 

است که با   ده ی چ ی پ   ی ها و نظارت بر سازمان   تی علم هدا   ک ی برنت سی (.  1389  پهلو، فرج و    ی م ی پردازد )ابراه می 

کند )بهپور، را فراهم می   ط ی توسعه ارتباطات و تعامالت با مح   نه ی مناسب زم   ی های بازخورد بر حلقه   ه ی تک 

ا 1395 در  است.   ه شد  ن نمایا   ازپیشبیش   ها سازمان در    نش دا  مدیریت و    نسانی ا   نشدا   نقش   میان،   ن ی (. 

است و   مانیزسا   هایقابلیت   ترینمهم کارکنان از    نشدا   که   نددار   اور ب   هیدگا د   ین ا  به   جهانی  رتتجا   ان هبر ر 

 (. Hitt & Ireland, 2005رود ) شمار می به  ی های رقابتمزیت  م تما   پایه 

  ،یی ای دلیل پوهای رقابتی است و بهها برای رسیدن به مزیتها و شرکتمنابع مهم سازماندانش از  

قادر به   راهبردی  ها به کمک این منبعِ(. سازمانMassa & Testa, 2009دقیق دارد )  ی نیاز به مدیریت

ا حفظ  و  سازمانهستند  ی رقابت  تیمز  نیکسب  اگر  انتشار  .  و  کنند  خلق  را  دانش  و    ،دهندها  توان 

برای   شرایطِ  پاسخگوییظرفیتشان  امروز  متغیرِ  به  خواهد    ،دنیای   & ,Choi, Simon)  افتیافزایش 

Joseph, 2008 ر، شکا آ  نش شود. دامی  تقسیم  نپنها  نش به دو دسته دانش آشکار و دا  ی (. دانش سازمان 

و به   یذهن  ن،پنها  نش. دادشو  نبیا  ادعدو ا  تکلما  قالبدر    مبهاا  ونبد تواند  و می  ستا  عینیو    سمیر

)زاهد است  وابسته  حاج  ،یتجارب شخص  و  ضمن1390  ،ینوریاسدپور  دانش  واقع  در  تعامل   ی(.  از 

  یدست آوردن و استخراج دانش ضمنآید. بهدست میدر سازمان به  هاآن  انی افراد و همتا  نیب  میمستق

  یمسئله اساس  کیو رفاه بشر  تیاست. موفق ده یچیپ   اریبس تیاز نظر ماه رای، زستیای نساده ار یسکار ب

ها و عملکرد حفظ توانایی  یگذاری برااشتراک  قیاز طر  یدانش ضمن  تی ریاست و مد  کمیو    ستیدر قرن ب

 (.Mohajan, 2016کند )تر میها، کار را آسانبلندمدت در سازمان

دانش    دیکارکنان را به تول  ، یسازمان  یندهایافردر    کاریاز دوباره   یریدانش، افزون بر جلوگ  تیریمد

انگیزه  قیتشو انموده و  به  یتا آنان بدون دغدغه اطالعات و دانش ضمن  کند یم   جادیای  عنوان خود را 
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را با اشتراک دانش    ینسازما  وریبه اشتراک گذاشته و بهره  گرانی سازمان با د  تیدر موفق  یمحور اساس

بنابرا  شیافزا برانیدهند.  نه  کی  تیموفق   ی،  به فراسازمان،  بایو فناور  ندهایتنها  بلکه  و    د ی،  به دانش 

آن  یروین شود.  یافراد  چه)  کار  توجه  هستند(  دانش  استقرار  ا  منبع  در  کارکنان  نقش  مهم  نکته  ما 

دانش است. امروزه   تیریمد  ستمیدر چرخه س  گرده عنوان مشاهدانش و تأثیر آنان به  تیریآمیز مدموفقیت

 تیبه ظرف  ازیها ناست. سازمان  یآن با دانش سازمان  قیو تلف  یدر گرو کشف دانش فرد  یسازمان  شرفتیپ 

رقابت   مقدمِ  منظور ماندن در خطِکارکنان به  تیو استفاده از قابل  ی حفظ، توسعه، سازمانده  یبرا  یمناسب

 (. Omotayo, 2015کند ) دانش فراهم می تیریرا مد تیظرف  ن یو ا ند دار گرید ی و غلبه بر رقبا

فرآ در  دانش  بخش  ندها،یکاربرد  به  اتصال  و  خدمات  و  دمحصوالت  جمله   یسازمان   گری های  از 

(.  Gupta & Sharma, 2004هستند )  یضرور  ی سازمان   یریادگیو   ینوآور  یباشند که برامی  هایی تیفعال

علم   یاز کاربردها یکی یآن به دانش سازمان  لیو تبد ی(، کشف دانش فرد2006) 1یبه اعتقاد سارنوسک

های ویژگی  یرابطه، افزون بر معرف  نیانجام گرفته در ا  هایپژوهش  نبنابرای.  استها  در سازمان   کی برنتیس

  ک، ی برنتیس  یدنبال تأثیر متقابل آن با اشتراک دانش است. در واقع موضوع اصلها بهدر سازمان   کی برنتیس

چند    یتیماه  یداشته و دارا  یگعلوم همبست  ریاست و با سا  نیکنترل در انسان و ماش  تیماه  یبررس

آید.  دست میارتباطات به  قیارتباطات استوار بوده و اطالعات از طر  هیعلم بر نظر  ن یا  ادیای است. بنرشته 

نبود آن موجب   ان یسازمان جر  کیهای  است که در رگ  ی خون  ، ارتباطات  ، ی سازمان  دگاه یاز د دارد و 

 نیبنابرا  ؛های مدرن استسازمان  انیعنوان بنبه  باطاتترو اراختالل در قلب سازمان خواهد شد؛ از این

 (.1395است )بهپور،  تیحائز اهم اریبس ی در ارتباطات سازمان کیبرنتینقش س

آنجا  س  ییاز  مفروضه سمهم  یارتباط  ستمیکه  در سال  کیبرنتیترین  ارتباطات   ریاخ  یهااست، 

دانش مورد توجه   تیریها داشته و در مبحث چرخه مدسازمان  شرفتی بر پ   یاریتأثیر بس  یسازمان   یعلم

از مباحث   کی ی  که   را  پیچیده  هایپژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، قوانین و قواعد مطرح در نظام

های پیچیده، افزون کار بست. ویژگی نظامبه  یدانش سازمان  تیریتوان در چرخه مداست می  کی برنتیس

  با  مدیران  اگر.  شود، شامل تنوع ارتباطات و تعامالت درونی و بیرونی نیز میهاآن  اجزای  بر تنوع و تعددِ

  و  رشد   باعث  توانندخوبی میباشند، به  کیبرنتیآشنا و معتقد به تسهیل امور با دانش س  کیبرنتسی   اصول

 شوند.  ینسازما  تیرمدی در توسعه

  ـه ی( و نظر2012؛ 1995) 2لومان ی اعتقاد های مطرح شده ارتبـاط علمـمقاله با تأثیر از نظریه نیا

وارال  اعتقاد  سیاتوپوئس و  بررس2012)  3ماتورانا  به  مشاهده  ی(  سیستمنقش  در  سگر    یک یبرنتیهای 

 این  تی، اهمیگر در چرخه اشتراک دانش سازماننقش مشاهده  یپرداخته است و سپس، با بررس  ی سازمان

 
1. Sarnovsky 
2. Luhmann 

3. Maturana & Varela 
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 ها آشکار ساخته است.دانش در سازمان تیریرا در مد کردیرو

 

 پژوهش هایپیشینه

های دیگـر ماننـد علـوم طبیعـی،  های مدیریت در حد وسیعی از مفاهیم و نظریات رشتهپژوهش

(. برای وام گرفتن Oswick, Fleming, & Hanlon, 2011کنند )میروانشناسی و علوم اجتماعی استفاده 

های پژوهش  هاین است ک  لیاز دال   یک ی.  دارد  وجـود  مختلفـی   دالیل   دیگر،  هایها از رشتهمفاهیم و نظریه

های کاربردی بر بهبود  شوند و تمرکز پژوهشانجـام می  «کـاربردی»»سازمانی« اغلـب تحـت عنـوان  

های مختلف را قعـی در »سـازمان« اسـت کـه تالش جمعی برای استفاده از مفاهیم رشته های وافعالیت

نظریه از رشته دیگر،   ـرفتنطور کلـی، قـرض گ(. به Whetten, Felin, & King, 2009دهد ) افزایش می

ود  شهایی میها و پاسخ به پرسشرشته  خالقانه، اصالح اشتباهات، کشف نقاط کورِ  یهاشرفت یموجب پ 

 . دهی شوند یـا رویکرد انفرادی جهت  روش یـک از اسـتفاده  بـا بخشرضایت صورتبه توانندنمی که

لومان،   دگاه ی را در نظر گرفته است. از دجای حفظ اطالعات، تبادل آن ( بشر به 2012به اعتقاد لومان ) 

  ی های کارکردمتشکل از سیستم . لومان جامعه را  رسد ی به تکامل نم   ی ارتباط   ستم ی س   چ ی بدون قوه شناخت، ه 

 ستم ی . س داندی م   « ط ی مح »را،    ستم ی دانسته و نقطه مقابل س   رهی همچون اقتصاد، قدرت، علم، حقوق، هنر و غ 

کند ی را محدود م  گر ی های ددهد و امکان ارتباطات امکان می   ی به برخ   ط ی)مانند علم و ...( در مواجهه با مح 

قاعده   نی از ا   یارتباطات علم  ستمی گفت که خرده س   توانی لومان م   ه ی نام دارد. با توجه به نظر   «نش ی گز» که  

از حافظه دارد. حافظه    ی ر گی به بهره  از ین   ی کارکرد   ستمی در س   دخو   ی تکامل  ر ی و جهت س   ست ی ن   ی مستثن 

(، رایانه و سایر  تم س سی   گر کارگیری انسان )مشاهدهسازمانی به تحصیل و کسب دانش اشاره دارد که از راه به 

( خارجی  محیط   هم   و   داخلی   محیط   هم )  سازمان   فعالیت   محیط   با  مرتبط   دانِش  و  پذیرد وسایل صورت می

 (.1397  رپور، ی نص   و  ،یات یمد نظر قرار داده است )ح  ی و ارتباط علم ک را در اشترا 

 مطرح   شناسیزیست   در   شیلیایی   شناسنخستین بار توسط ماتورانا و وارال، دو زیست   سی نظریه اتوپوئس 

 سلول، .  شودمی   »حلقوی«   به   تعبیر   آن   از   که   کردند   پیدا   متقابل   ای رابطه   آن،   اجزای   و   سلول   بین   آنان .  شد 

 آورندوجود می و مداوم به   لقوی ح   صورت به   را   سلول  هامؤلفه   این  که  کند می   تولید  را   خود  ساختار  و  هـامؤلفـه 

 زنده  موجـود   بـه   بیرون   از   توان نمی   هرگز   یعنی.  شود می   ساخته   خودش   طریق   از   سلول   تر،ساده   بیان   به 

معنای اصلی   دهای  ایـن.  سـازد مـی   را   بعـدی  هایسلول   که   است   سلول   خود  این   بلکه   کرد،   تزریق   سلول 

استفاده   س« ی »اتوپوئس   ی حیـات از اصـطالح لغو   ـرای است و به همین دلیل این دانشـمندان ب  « س ی اتوپوئس » 

مشخصة سازمان اتوپایتیک این است که محصول این سازمان، خود موجـود ،  کردند از دیدگاه ماتورانا و وارال

(. 1396اردکان،    ابویی  و   مهرگان،  زاده، جدایی وجود ندارد )اسحق  ، زنـده اسـت و بـین تولیدکننده و محصول 

 شـامل   کـهگیرد  های مختلف در رابطه با حیات و موجود زنده را در برمی ایده   ز ای ا این نظریه مجموعه 

 ,Whitakerکننده و ظهور زبان است )ساختاری، اتصال ساختاری، شناخت، مشاهده   ن تعٌی  حیـات،  تعریـف
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 کند می   دشوار   را   نظریه   شروع   نقطه   تعیین  مسئله،  این   و  دارند  حلقوی   رابطه  یکدیگر  با   ها(. این ایده1996

ها کـه شروع نظریه از هر یـک از ایده   نی (. البته برای شرح ا 1396اردکان،    ییابو و  زاده، مهرگان،  اسحق ) 

 به .  داد  شرح  را   هاآن   سیسـتم  کـل  توان می   ،هاآن   رابطه  بودن  حلقوی  و   هم  با  هادلیل ارتباط ایده کنیم، به 

زیادی برخوردار است و هر یک از پژوهشگران    نوع ت   از   علمی   متون   در   نظریه   شرح   وه ی ش   که   است   دلیل   همین 

 سپس   شود،می   آغاز   حیات  تعریف   از   نظریه  این  شرح .  اند نقطه شروع متفاوتی انتخاب کرده   ، برای شرح نظریه 

و ظهور زبان در ارتباطات    یشناخت  دگاهدی از محـیط  بـا آن ارتبـاطنحوه  و زنده موجود   هایویژگی درباره  

در معنـایی وسـیع به کار    س ی داشت که در این مقاله اصطالح نظریه اتوپوئس   ه بحث شده است. باید توج 

( 2002)   1ماتورانا.  دارد  اشاره  هستند،  ارتباط  در   یکدیگر  با  که  هاییایده  سیستمِ   گرفته شده است و به کلِ 

آن رابطه متقابل وجود دارد که از آن تعبیر به ارتباط حلقوی   ی سازمان و اجزا  نی که ب  دی رس  جهی نت  نای  به 

 و   حلقوی   صورت به   که   کنند ها و ساختار خود را تولید می ها مؤلفه کند کـه سازمان می   ان بی   وی .  شودمی 

 .باشند می  مداوم

لومان و ماتورانا و وارال    هیمطرح شده در نظر  س«یمفهوم »اتوپوئس  توانیم  ایاست که آ  نیسؤال ا 

استفاده از   ایو آ  ر؟یخ  ا یاعمال کرد    زیباشند، ناز آن می  یها جزئکه سازمان  یهای اجتماع را در سیستم 

 رد؟ یگ یدر برم  زیرا ن  ی و اشتراک دانش سازمان  دیتول  ،گرنقش مشاهده  فتنبا در نظر گر  سیمفهوم اتوپوئس

چهارگانه آن پرداخته    یکردهایو رو  یکیبرنتیس  یهاگر در سامانهنقش مشاهده  یدر ابتدا به بررس  نیبنابرا

چهارگانه و اشتراک دانش    کیبرنتیارتباطشان با س   انیهای فوق به بنظریه  حیو سپس با تشر  شودیم

 .شودیپرداخته م

 

 روش پژوهش 

 یامطالعه کتابخانه  گریمتون منتشر شده و به عبارت د لیو تحل  ی روش مورد استفاده محقق، بررس

های و از پایگاه  یو چاپ   یکیالکترون  یهادر قالب  یسیو انگل  یفارس  یااز منابع کتابخانه  نی. بنابراباشدیم

در   رانداکیو ا  رانیمگ  یهاگاهیو از پا  یمنابع خارج  یبرا  2020-1994  یگوگل اسکالر در محدوده سال

با مرور   ،مقاالت مرتبط  یاب یاز باز  پساستفاده شده است.    ی منابع داخل  یبرا  1396-1389  ی محدوده سال

حذف و    ،قیتحق  رهیبا ارتباط کم از دا  متن کامل مقاله، مقاالتِ  ،ازیو خالصه و در موارد مورد ن  دهیچک

 ته است.انجام گرف ی دیبر مقاالت کلتمرکز صرفاً 

 

 گر مشاهده  نقش و کیبرنتیس

های های منظم است که هم در سیستم ای برای مطالعه ساختار سیستم رشته سیبرنتیک، علمی بین 

 
1  . Maturana 
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 را   سیبرنتیک  سیستم،  یک   مادی  تحقق   ازنظر  صرف های اجتماعی کاربرد دارد.  فیزیکی و هم در سیستم 

 آالت ن ی ماش   شامل   که   اول،   مرتبه   ک ی برنتی : س کرد  تقسیم   دسته   دو   به   محتوایی   و   تاریخی   از جهت   توان می 

زیستی  از   استفاده   اگرچه  است.   زنده   های سیستم   مرکز   که   دوم،   مرتبه   ک ی برنت ی س   و    در   سیبرنتیک 

 اجتماعی  هایسیستم  حوزه عنوان سیبرنتیک به  در سوم نظمِ  ایده اما است، گسترده اجتماعی هایسیستم 

برنتیک با دیدگاهی یگانه و ی س .  ( Mancilla, 2011است )   گرفته   قرار   بحث   مورد   محققان   از   برخی   توسط 

های پیچیده جهان را تحت مطالعه قرار داده و سپس با تحلیل روابط بین یک پدیده با سایر  مشترک، پدیده

تناسب نیاز، جهت علوم مختلف نیز به  د. کنرا بررسی می ها و نحوه کنترل آن محیط اطراف، روش   یها ده ی پد

ها از چه  درباره این موضوع که سیستم اند.  پیچیده خود از آن بهره گرفته های ساده و  تبیین ساختار سیستم 

 ویژه به مطالعه نقش انسان در ساختار کند به کنند نیز بحث می اند و چگونه عمل میچیزهایی تشکیل شده 

 سیستمی   و توانایی آن در ارائه بینشِ   کی برنت ی با توجه به گستردگی س (.  Meyer, 2001پردازد )سیستم می 

عنوان یک  به سازمانی    ساختار اشتراک دانش در  های مختلف، در این پژوهش نیز، از جهت تبیین  در نظام 

 .سیستم منظم استفاده شده است 

 

 دوم و  اول مرتبه کیبرنتیس

در    یعنوان موجودبه  وگران کائنات هستند  ها مشاهدهکند که انسانبیان می  (1980)  1پریوگوگین 

 سیبرنتیک » ای با عنواندر مقاله( 1979) 2ون فارستر .دنسازیم را زمان و تیموجود از یمیزمان، مفاه

را سیبرنتیک« اول  سیبرنتیکبه  سیبرنتیک   را دوم سیبرنتیک و شده مشاهده  هایسامانه عنوان 

 .(Glanville, 2004; Scott, 2004کرده است ) تعریف کنندهمشاهده هایسامانه سیبرنتیک

نوع مرتبه یک هیچ    به در  پژوهشگر  به نقش  اعتقاد شودی نم کننده  عنوان مشاهده گونه توجهی  به   .

گر از آن  که مشاهده   باشد ی م (، سیبرنتیک مرتبه یک، همان نسخه محدود شده درجه دوم  2004)   3گالنویل

توان  ندرت میویژه در مبحث اشتراک دانش منابع انسانی، به حذف شده است. در چرخه مدیریت دانش به 

مدل نمونه  تمام  زیرا  نمود  معرفی  را  یک  مرتبه  سیبرنتیکی  مرتبه های  سیبرنتیک  نوع  از  بعد   ها  به  دوم 

مشاهده می  این  در ضمن  می باشند.  ایجاد  را  تغییرات  که  است  وارد      گر  سامانه  به  تعیین هدف  با  و  کند 

نظریه می  توسط  دوم  سیبرنتیک  مفهوم  ) شود.  وارال  و  ماتورانا  همچون  لومان    ( 2012پردازانی  و 

 ( مطرح شده است.2012؛ 1995) 

 که شودمی تفسیر  سیاه جعبه  یک  عنوانبه ده شده،سیستم مشاه یک، هر مرتبه  سیبرنتیک  در 

 تواندمی اما از فرآیند داخلی آن آگاه گردد تواندنمی کنندهو مشاهده نیست آشکار آن عملیات چگونگی

 
1. Prigogine 

2. Forester 

3  . Glanville 
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 و توصیف  راآن ها،خروجی و ورودی اساس  بر یا دهدبروز می سیستم از خود که عالئمی بررسی طریق از

 و  آن  خروجی و ورودی مشاهده سیاه، جعبه این  کردن  کند. وظیفه سیستم، روشن آشکار  راآن  عملیات

آینده بینیپیش امکان که است از سیستم توصیفی بیان در جهت تالش  نتیجه در و سیستم وضعیت 

) فراهم  راآن دهیجهت  یا کنترل این،  (.Paul Beyes, 2005کند  بر  یک، سیبرنتیک در افزون   مرتبه 

در شخصی هایویژگی ندارد اجازه  کنندهمشاهده  از خارج دیگر، بیان به و کند وارد خود توصیف را 

 کنندهمشاهده عنوانبه پژوهشگر نقش به توجهی دیدگاه این در و شودمشاهده می که است سیستمی

 این  در گرمشاهده نقش و تأکید دارد سامانه 1های محلیِ دانش تولید شده بر جنبه نوع، شود. در ایننمی

 مرتبه دوم سیبرنتیک شده محدود و ساده نسخه یک، مرتبه شود. سیبرنتیکمی گرفته نادیده هاسامانه

 (.Glanville, 2004) است شده آن حذف از گرمشاهده که است

( و با  2002با کمک گرفتن از نظریه اتوپوئسیس ماتورانا )  ون فارستردر دهه هفتاد قرن بیستم   

 سیبرنتیک زنده، موجود بودنِ ساختار حلقوی و های علمیکننده در بررسیمشاهده استفاده از نقش مؤثر

) معرفی را دوم مرتبه وارال (.  Paul Beyes, 2005کرد  و  ماتورانا  توسط  دوم  مرتبه  سیبرنتیک  مفهوم 

 (. سیبرنتیک1394( و غیره گسترش یافت )تاجر، و فقیه،  1995)  3یر (، گی9901)  2(، آمپلبی 2012)

 شده اقدام مشاهده سیستم ساخت به کنندهمشاهده چگونه که است مسئله این توضیح پی در دوم مرتبه

 توضیح کندسعی می و است دخیل خود مشاهده  در کننده مشاهده که است این دیدگاه این فرض کند.می

 در کنندهمشاهده واقع در .کندمی مطرح سیستم یک  از را  خود  توصیف چگونه کنندهمشاهده که دهد

از محیط  قرار دوم مرتبه سیبرنتیک مرکز بازخوردهای گرفته شده  از  استفاده  با  دارد و هدف سیستم 

 (.Heylighen & Joslyn 2001; Mancilla, 2011)  گرددگر تعیین می توسط مشاهده

 این  در  روشن کند.  را  موضوع  این  اهمیت  کند می سعی  ، کورچشم  نقطه  آزمایش  به  اشاره  با  فارستر  ون 

 ما  یعنی  است،  این ندیدن  ندیدِن مسئله،  بلکه  نیست  کورچشم  نقطه  دلیل به  ندیدن  مهم،  مسئله  آزمایش 

 جای به  است. وی  دوم  رده یک مسئله  این  و  هستیم اطالعبی  ندیدن  این  به  نسبت  کننده مشاهده  عنوان به 

 که  کند می  ادعا  و  شود می  متمرکز  مرتبه یک  کور سیبرنتیک  نقطه  روی  کننده، مشاهده  داشتن  نگه  بیرون 

 کننده مشاهده  خود  برای  همه،  از  تر مهم  و  اول  بلکه  ندارد  کاربرد  شده   سیستم مشاهده برای  فقط  بودن،  حلقوی 

 جعبه  و  حلقوی  را  شده   مشاهده سیستم  فقط  که  مرتبه یک،  سیبرنتیک  خالف  بر  یعنی   .است  استفاده  قابل 

کننده مشاهده  وسیله به  که  سیاهی  جعبه  عنوان به  سیاه  جعبه  این  گرفتن  نظر  در  با فارستر  کرد، تلقی می  سیاه 

 را  و جهان  دارد  فرد  خودساخته  مشاهده  به  اشاره  کننده(، مشاهده  بودن  حلقوی  دلیل است )به  شده  ساخته 

 ای رابطه  فقط  مرتبه یک،  سیبرنتیک  در  نتیجه  در  (. Paul Beyes, 2005) داند نمی  کننده مشاهده  از  مستقل 

 
1. Local 

2. Umpleby 

3. Geyer 
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 رابطه  دو  دوم  رده  در سیبرنتیک  که  حالی  در  شود می  لحاظ  شده(   مشاهده سیستم  در  حلقوی  )رابطه  حلقوی 

بودن  دیگری  و  شده مشاهده  سیستم  بودن  حلقوی  یکی حلقوی،   است نظر  مد  کننده، مشاهده  حلقوی 

 (Glanville, 2004.) 

( ماتورانا2002لومان  و  یک   (2012)  وارال  و  (  مرتبه  ماشین  سیبرنتیک  و    1آلوپوئتیک  هایرا 

را دوم  مرتبه  سنامیدند.  (  زنده  هایسیستم )  2اتوپوئتیک  هایماشین  سیبرنتیک  نوع  دو    ستم یلومان 

 سیستمِ نخست   .گیریتصمیم  ستمی سدیگری  ، و  ارتباطات  ستمیس  یک یکند،  می  ییرا شناسا  اتوپوئتیک

ارتباطات جد اِ  شهیهم ا  ی دیعمال  طور مداوم دوم بهسیستم    ، و کندمی  جادیرا بر اساس موارد موجود 

مواردِ  یدیجد  ماتیتصم اساس  بر  شده  را  ساخته  لوسازد می  ، قبالً  کسم.  تنها  ک  ی ان  مفهوم نبود  ه 

های و ایده  گسترده است  اریموضوع بس  نیمربوط به ا  آثاربه کار برد.    یتماع را در قلمرو اج  اتوپوئسیس

های تولید شده  که به اعتقاد لومان، ایده  ردیگیدر بر م  را  شودمی  دیتول  ستمی س  کیرا که توسط    یمختلف

گذاری، قابلیتِ طور مداوم از طریق به اشتراکباشند که در فرآیند چرخه دانش سازمانی بههمان دانش می

کنند که همان سیبرنتیک مرتبه دوم است و هدف و غایت آن افزایی« پیدا می »خود تولیدی« و »هم

 (. Bider, Regev, & Perjons, 2020است ) توسط تولیدکنندگان دانش تعیین شده 

  است و هدف آن، مطالعه سازماندهی   «3غائی »سیبرنتیک مرتبه یک،    نتیجه گرفت که  توانمی پس

آلوپوئتیکماشین  در مرتبه  4های  سیبرنتیک  و  اتوپوئتیک   های ماشین  در  سازمان  مطالعه  دوم  است 

 به   که  هستند  شناختی  دارای  و  باشندمی  خود  خاص  اجزای  ساخت  به  قادر  که  های زنده( است)سیستم 

 بین   اما  دارند،   سروکار  هاماشین  با  دو  هر  اگرچه  . دهدمی  را  ها ماشین  سایر  کنترل  و   مشاهده   امکان   ها آن 

جدول مقایسه سیبرنتیک   در  راآن   توانمی  دارد که  وجود  هاییتفاوت  مرتبه دوم   و سیبرنتیک مرتبه یک 

 کرد: خالصه رزی مرتبه یک و مرتبه دوم در
   دو  و  کی  کیبرنتیس  سهیمقا.  1  جدول

 کی مرتبه کیبرنتیس دوم  مرحله کیبرنتیس

(Autopoietic خود ) سازنده (Heteropoieticهتروپوئس )سی 

(Living systemsس )ی زندگ هایستم ی  (Inert systemس )اثر یب  هایستمی 

(Teleonomical) ی قیتلف (Teleologicalغا )یشناخت تی 

(observing system)  ایمشاهده هایسیستم (Observed systemsس )شده  مشاهده ستمی 

 ( Mancilla, 2011از )  برگرفته
 

 
1. allopoietic 
2. autopoietic 

3. teleological 

4. allopoietic 



 1401 بهار و تابستان،  1، شماره 12سال     پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد                 36

 

متفاوت از   یزیچ ی،انسان یبا طراح رایهستند ز« 1ناهمگن سیبرنتیکی مرتبه یک، » هایسیستم 

خاص   یقادر به ساخت اجزااست که  جان(  )بیاثر  های بیسیستم  یژگ یو   نیکنند. ایم  دیخودشان تول

های  سیستم  ها آن  نی، بنابرا)تلئولوژی(  شودمشخص می  گرمشاهدهو اهداف موردنظر توسط    ستندیخود ن

( مشخص 2تلئونومی )  هاآن  طیبازخورد با مح  از طریقمرتبه دوم    هایغایتِ سیستم  مشاهده شده هستند.

 .(Mancilla, 2011) خود را داشته باشند فیتوص یی توانند شناخت و توانامی ها آن از یشود. برخمی

باشد.  سیبرنتیک مرتبه دوم با تولید دانش در علوم اجتماعی و انسانی دارای سازگاری بیشتری می 

حوزه دربیشترین  دوم  مرتبه  سیبرنتیک  که  موضوعی  می  هاآن  های  دانش  اشتراک  و  خلق  پردازد،  به 

شناسی، مدیریت، یادگیری و شناخت و ... . سیبرنتیک مرتبه دوم در ز: ارتباطات، رایانه، جامعهاند اعبارت

هایی یادگیرنده و تعاملی شده است که اشتراک دانش زیربنای تعامالت علم مدیریت منجر به ایجاد سازمان

های نوناکا و  نند مدلهای چرخه دانش در مدیریت دانش ماانواع مدل  (.Glanville, 2002باشد )آنان می

اوچی  ویلیامز1995)  3تاکه  و  بکوویتز  الروی4(،  مک  آنو    5،  از نمونه  (،Mohajan, 2016)ها  نظایر  ای 

 .هستند دانش چرخهدوم در حوزه  مرتبه سیبرنتیکیهای سیستم 

 

 ( یاجتماع سیاتوپوئس  ای مرتبه دوم به سوم   کیبرنتی)گذر از س سوم مرتبه یکیبرنتیس دانش

  در مشترک تعامل  عامل  است که    یشناخت  سیستم  ک یعنوان  به  « زبان»   ،سوممرتبه    کیبرنتیس در

انتزاع مکانیسم  ها، سیستمنوع    نیا.  باشداجتماعی می  ی زندگ ،  یابیهستند که در مغز انسان، باز  یهای 

سیبرنتیک   است.  کیتئیو هم اتوپو  کیتیهم آلوپوئ  بیترت  نیکنند و به هماطالعات می  جادِیپردازش و ا

 از او پیشنهاد کرد که رویکرد سیبرنتیک  د.  مطرح ش  «6روبرت والی »رسمی توسط    صورتمرتبه سوم به 

مرتبه سیبرنتیک . دهد تغییر یابدصورت عملی کاری انجام میکند، به فردی که بهفردی که مشاهده می

گیری کنند بلکه تصمیمتنها مشاهده میگرانی سروکار دارد که نههای اجتماعی با مشاهدهسوم در سامانه

در راستای عدم کارایی سیبرنتیک اول و  د و کننهایشان در سامانه فعالیت میکنند و براساس تصمیممی

برای سامانه به  هایدوم  وانسانی  دارد  ارتباطات وجود  و  زبان  انسانی  زیرا در جوامع  است.  آمده    وجود 

ها تعامل ایجاد  شناسیباید بین این هستی  رو،از این گر نیز با دیگری متفاوت است.  هر مشاهده  بینیجهان

)تاجر، و فقیه،   های انسانی را شناخت و در جهت تکامل آن گام برداشتشود تا بتوان پیچیدگی سامانه

 گیرد و ارتباط می شکل زبان از استفاده با شوند و جامعهمی متصل زبان طریق از هاگرمشاهده (.   1394

 
1. heteropoietic 

2. teleonomy 
3. Nonaka & Takeouchi 
4. Bukowitz & Williams 

5. McElroy 

6. Robert Vallee 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&q=bukowitz+and+williams
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 (.Mancilla, 2012است ) بوده کیکدام ابتدا که کرد مشخص تواناست و نمی ای«»دایره مفاهیم  این

اتوپو بسته بودن سیستم کنند که  بیان می   ( 2012)   1شواینینگر و گروسر  مسـتلزم نـوعی    ک ی ت ئی های 

، حلقوی بودن روابط تولید است و نباید  وی« عّلیت حلق » سیس منظور از  وئ است. در نظریه اتوپ   « عّلیت حلقوی » 

اشتباه گرفته شود. منظور از علیت حلقویِ تولیـد ایـن   ، معنای عدم ارتباط با محیط   با بسته بودن سیستم به 

  کند می مؤلفه دیگر مشارکت دارد و مؤلفه دیگر نیز بـه تولیـد همـین مؤلفـه کمک    است که هر مؤلفه در تولیدِ 

این نظریه با نظریه لومان    شود. خوبی دیده می که این چرخه و علیت حلقوی در فرآیندهای مدیریت دانش به 

برای شناخت محیط به بازنمایی    گر باشد. در این ارتباط مشاهده ( و سیبرنتیک نوع دوم و سوم همسو می 2012) 

.  کند یک لحظه خاص مورد نیاز است دریافت می کند و فقط اطالعاتی را که در  آن در سیستم عصبی اقدام نمی 

، بازنمایی جهان خارج در سیستم عصبی یا ذهنـی  « شناخت » عنوان کرد که   ( 2002) ماتورانا    افزون بر آن، 

صرفًا اقدام اثربخش نسبت به محیط در یک موقعیت خاص است. بنـابراین از نظـر    « شناخت » نیسـت بلکه  

  همراه سیستم مشاهده کننده به کننده قابل پذیرش نیست و مشاهده اهده ، تصور جهان خارج، مستقل از مش وی 

علمـی    ارتباط کننده در هر  ها نقش مشاهده با توجه به این یافته .  سازد را می   « مشاهده » یا    « شناخت » شده،  

تعیین  و  کلیـدی  با  انسان   شود. می کننده  بسـیار  رابطه  در  بین خود  توافق  و  یکدیگر  با  تعامل  طریق  از  ها 

اظهارنظر  پدیده   ... و  زنده  از جمله حیات، موجود  اطراف خویش  های  گر در سیستم کنند. مشاهده می های 

پیچیده، نیاز به درگیری فعال در تمرین و تجربه موارد عملی بسیار دارد که در تعریف سیبرنتیک مرتبه سوم  

 . ( Mancilla, 2011) گذاری تجربیات بیان شده است  رخه مدیریت دانش و اشتراک و چ 

  ای دو طرفهمشاهده  هایسیستم  سوم  مرتبه  سیبرنتیک  که  گفت  توانمی  مسئله  این  به  توجه  با

 رابطه »را    سوم  مرتبه  بیان شده، که سیبرنتیک(  1994)  2جانسن و هوآن   توسط  قبالً  نکته  این.  هستند

  هم  کنار   در  افراد را  که  است  چیزی  همان  این   دانند. می  «یارتباط  فرایند  بر   تمرکز  با   ها گرمشاهدهبین  

 مشارکت »  دانش موجود،  از  حفظ و مراقبت  برای  و  هم بودن  با  یعنی  ارتباطات  از دیدگاه آنان،.  دهد می  قرار

ای ضمنی یا صریح در تعامالت میان گونهبهاست. به عبارت دیگر، اطالعات    «بگذارید  اشتراک  به  و  کنید

 (. Mancilla, 2013یابد )گران انتقال میمشاهده

گر خود مشاهده   و   یابنددوش هم تکامل می بهگر و سامانه دوشسوم، مشاهدهمرتبه  در سیبرنتیک  

بنابراین عملکرد    گیرد.قرار می  آفرینیو نقش  پندارد که همواره مورد آزمونعنوان بخشی از سامانه می را به 

سیستم مدیریت انسانی از جمله    هایسیستماگر به  .  عنصر اصلی سیبرنتیک سوم است  ، تعاملی و ارتباطات

به  دانش سازمانی  و    ه درک نمودن  توان اهمیت سیبرنتیک سوم را در آراحتی مینگریسته شود، آنگاه 

پیچیده   نهایت به حل مسائل   ,Umpleby)   نائل آمد   ی سازمانش  اشتراک دان تولید و توزیع کرد و در 

 
1. Schwaninger & Grosser 

2. Johannssen & Hauan 
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Medvedeva,& Lepskiy, 2019.) 

« هستند  1ها و جوامع از نوع »متاسیستم سازمان  نکهیارغم  گویند علی( می2012ماتورانا و وارال )

های اجتماعی دارای حداکثر درجه است و سیستم  هاآن   در میزان استقالل در اجزای  ها آن  اما تفاوت بین

های اجتماعی  و سیستم  2دهنده های مرتبه دوم از نوع خودسازماناستقالل هستند. به اعتقاد آنان سیستم

ها را برای شناخت جامعه باید خرده سیستم( نیز معتقد است  2012لومان )  از نوع »شناخت« هستند.

معتقد است که همه خرده  . وی خودش مورد شناخت قرار داد را در کلِ جامعه  ،بررسی کرد تا بعد از آن

   .کنندحفظ می دمیان خوو تعامل ها در کنار هم هستند و تداوم و بقا را با همبستگی سیستم 

باشد. از دیدگاه آنان »تعامالت« در  در واقع، »شناخت«، پل ارتباطی میان این دو نوع سیستم می 

( 2012: حوزه شناختی، حوزه تعامالت و حوزه روابط. از دیدگاه ماتورانا و وارال )سه حوزه قابل بررسی است

گر وجود داشته باشد. بنابراین هایی قابل تعریف است که مشاهده در حوزه روابط، تعامل فقط در سیستم

ا  هگران در سیستم قابل تعریف است که در تمام این حوزهاشتراک دانش فقط در تعامل میان مشاهده

آنان جمله معروفی دارند که می نقش مشاهده اهمیت است.    دگفته ش  آنچه»هر  گوید:  گر بسیار حائز 

 گفته   آنچه  هر»کند که:  تکمیل می  گونهن یا. فارستر این جمله را  «شده استگفته    گرمشاهده  کیتوسط  

 . کندمی متصل هم  به را ها آن و ،«شودمی گفته گرمشاهده یک به شودمی

 یصورت بازخوردهابه  کهتواند شناخت بهتری از محیط خود داشته باشد  با مشاهده و تعامل میفرد  

و   ی صورت بازگشتبه  زیچرخه دانش را ن یمتوانیم  و ؛ ردیگیارتباطات در سازمان انجام م قیاز طر ی تعامل

گر در سیبرنتیک مرتبه سوم یعنی اشتراک دانش از طریق چرخه تعاملی مشاهده  .مییتکرار نما  یتعامل

 .(Mancilla, 2011گیرد )قرار می

 

 چهارم مرتبه یکیبرنتیس دانش

« 4« در سیبرنتیک مرتبه دوم به »شناخت سطح باال 3خودآگاهی نقطه گذر از »شناخت سطح پایین 

های شناختی یا مغز انسان ه چهارم مربوط به سیستم در سیبرنتیک مرتبه چهارم است. سیبرنتیک مرتب

 (. Mancilla, 2013ی عصبی است )هاشبکههای پردازش اطالعات در است که همان مکانیسم

ای  آینده  یسوچهارم با هدف حرکت بهمرتبه  سیبرنتیک  (  2011)  5و مولج   نیکچبوزیاز دیدگاه  

منظور تسلط بر حجم عظیم اطالعات و دانشی که او را احاطه کرده است، در و به  باثبات برای بشریت

      بنابراین به نظر مطرح شده است.  بحران جهانی اقتصاد    مانندرفع مسائل کنونی جوامع انسانی    راستای

 

 (. Wikipedia)  کنترل است ستمیس ای  ت یر یمد ستمی سمترادف با  کیبرنتیس در. متاسیستم 1
2. self-organized 
3. lower cognition 
4. higher cognition 

5. Bozicnik & Mulej 
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شر ای باثبات برای ب رسد توجه جدی برای حل مسائل پیچیده علوم مختلف برای فراهم آوردن آیندهمی

های . این در حالی است که مسائل جهان توسط یک رشته علمی و یا رشتهباید مورد توجه قرار گیرد

نظریه سامانه دیالکتیک   . آنانطلبدای را میرشته طور جداگانه حل نخواهد شد و همکاری بینعلمی به

 (. 1394 ه،یفقو  ،تاجردر  نقل) کنند عنوان هدف اصلی سیبرنتیک چهارم پیشنهاد میبه را  1جهانی 

مطرح شده در سیبرنتیک مرحله گرایی  ها و هنجارهای کلکند تا ارزش این نظریه به افراد کمک می

، به افرادی نوآور و تعامالت و زبان که زیربنای سیبرنتیک مرتبه سوم است را بپذیرند و از طریق  چهارم  

در سطح پویا    ی دانش  ،ارتباطات علمیبه کمک  برای حل مسائل جامعه تبدیل شوند. از این منظر  خالق  

در نظریه چهارم از ارتباطات علمی که  مرتبه  سیبرنتیک    الزم به توضیح است که  شود.جهانی حاصل می 

تماعی از  های اج گران در سیستم اشتراک دانش مشاهدهبرد.  بهره می( مطرح شده است نیز  2012لومان ) 

گردد و برای توسعه علمی جوامع که خوبی متبلور می هایی است که سیبرنتیک چهارم در آن به حوزه جمله  

 .( Mancilla, 2013) ت  ، پشتوانه بسیار مناسبی اسگردد آنان می در نهایت منجر به پیشرفت  

 

 گیریجهینت

صورت موفق انجام  توان گفت که قرض گرفتن استعاری نظریات، زمانی بهبندی میجمع  کیدر  

  باشند  شـبیه  هـم  بـه  مفاهیم  بین  تناظر  نظر  از  و  متفاوت  بسیار  کلی،  سطح  در  قلمرو  دو  که  شودمی

(Cornelissen, 2004؛ بنابرا)؛  1995)( و لومان 2012ماتورانا و وارال ) سیاتوپوئس هیدو نظر یبا بررس ن ی

مرتبه س2012 با چهار  آن  تطابق  و  متعدد  مقاالت  ا  جهینت  توانیم  کیبرنتی( در   ه ینظر   نیگرفت که 

  ی . بررسدارندرا    یهای تعامل عنوان سیستم به  یدر مباحث اشتراک دانش سازمان  یاستفاده عمل  تیقابل

 ی که در اکثر مقاالت ارائه شده بر مبنا   ست( حاکی از این ا1396)  گرانیو د  زادهاسحق  انجام گرفته توسط

 ت یریاز مقاالت را به خود اختصاص داده است. حوزه مد  یشتریدانش تعداد ب  تیریحوزه مد  ه،ینظر  نیا

پردازان نظریه  دگاه یطبق د  رایدارد ز  یادیشباهت و تناظر ز  یدرون   می از نظر مفاه  هینظر  نیدانش با ا

های مؤلفه  نیبا اتصال ب  تواند یو اشتراک دانش م  د یآیم  وجودبهدانش، همواره دانش از دانش    تیریمد

دوم   کیبرنتیها، سنوع سامانه نیمتناظر شود. مطالعه ا ،هستنددر آن فعال  زنی گرانکه مشاهده ستمیس

  دیدهد تا دانش تولمی  حتوضی  خودش  به  ار  خودش  واقع   در  گرکه در آن مشاهده  آوردیوجود مر ا به

همواره ادامه دارد.    ی دهارجاع  چرخه خود  ن یو ا  شودیم  دیتول  یگریمشاهده شده د  انهشود. سپس سام

ا م   نیدر  تکامل  دانش  مرور  به  بنابرا1394  ه،یفقو  )تاجر،    ابدییچرخه    ستمیس  یِحلقو  تحوالتِ  نی(. 

 
1. universal DST=UDST 

کردن، تفکیک کردن، امتحان کردن، گفتگـو یـا سـخنرانی عامیانـه   معـانی لغـوی واژه دیالکتیـک عبـارت اسـت از دسـتچین

 (.1390زاده، )فتحی، و موسی  درباره یک مسئله گریکدیو رایـج، بحـث با 
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وصف،    نیلومان را دارد. با ا  ی و ارتباط علم  سیاتوپوئس  یحلقو  ستمی دانش امکان تناظر با س  تیریمد

دانش   تیری. پس در حوزه مدستیدر چرخه اشتراک دانش دور از انتظار ن  هینظر  نیوام گرفتن ا  تیموفق

منظور به  ی هر سازمان  گر،ید  یاستفاده نمود. از سو  توانی خوبی مبه  کیبرنتیدر س  یگرمشاهده   م یاز مفاه

بردارد که    گام  ی های محکم و مستدلنظریه  ی بر مبنا  د یبا  ی در حفظ و اشتراک دانش سازمان  تیموفق

بودن   یو مفهوم حلقو  سیاتوپوئس  هینظر  یآن استوار کند. بر مبنا  یهای خود را بر مبنا سیاست  یتمام

  سی اتوپوئس  هیگرفت، بر اساس نظر  جه ینت  توانی . در کل مشودیم  حیبهتر تشر  ،ی چرخه دانش سازمان

گیرد.  می  یمرتبه اول جا  کی برنتیوجود دارد که در س  یستیز  یربنای ز  کی  یاجتماع   ستمیهر س  یبرا

مرتبه اول و دوم را دارند. در حیطه »سازمانی«   کیبرنتیهای سهای سیستم ویژگی  ی های اجتماع سیستم 

)مثـل هنجارهای فرهنگی( و سایر عوامل   کننـد ینیروهایی وجود دارد که باثبات بوده و به سختی تغییر م

( در 2012لومان )  هنظری  طبق  که  ؛( وظایف  و  هادوام و قابل تغییر هستند )مثل فرایندها، رویهاغلب بی

بایـد    ،پردازدیبر مشاهده رده نخست، که به خود سیستم و جهان م   افزونتی  انجـام هـر پژوهش مدیری

پژوهش نیز تأمل شود که مشاهده   درباره چگونگی مشاهده  مرتبه دوم و در واقع، بررسی سیستمِ    آن 

سیستم   سیپوئساتو  نظریه.  است  کنندهمشاهده بـودن  حلقـوی  با  رابطه  قابلیـت در  »سـازمانی«  های 

های در سیستم  ی ارتباطات علم  جادیا  یکاربردی در چرخه اشتراک دانش را دارد. زبان ابزار اصل  اسـتفاده

تول  یاجتماع  بنابرا  دیو  اشتراک دانش است.  اجتماع سیستم   یحفظ و نگهدار  یبرا  نیو  به   ازین  یهای 

 کی برنتیس  ایزبان    قیارتباط از طر  نیباشد که امی  ستمیگران سها و مشاهدهمؤلفه  انیم  ارتباط و تعامالت 

  ی های اجتماع ها، سیستمدانش  یو حفظ و نگهدار  ییپذیر است. در صورت عدم شناسامرتبه سوم امکان

 کی   . جامعهدبه واسطه زبان، مولد و خالق هستن  یهای اجتماع خواهند شد. سیستم   یمنته  یبه فروپاش 

ا  یاز تعامالت و واحدها  دهیچیپ   ستمیس ارتباطات علم  تیاهم  نیسازنده آن است. اوج  لومان   یرا در 

 تیریدر مد  یکیبرنت یس  کردیهر چهار رو  نیمشاهده نمود. بنابرا  توانیم  چهارم  کیبرنتی( و س2012)

اهم حائز  مدباشندیم  تیدانش  به  تیری .  ماه   لیدلدانش  بودن  مرشته بین  یتیدارا  عنوان به  تواندیای 

. به  دیشمار آبه  یهای اجتماع توسعه سیستم  یربنایدارد، ز ییکه در اشتراک دانش نقش به سزا ایرشته 

انظر می از د  نیرسد   ت ی ریمد  یحلقو  ندیفرآ  دگاهیامر محقق نخواهد شد مگر آنکه به اشتراک دانش 

 شود.  ستهینگر کیبرنتسی علم  در انگردانش مشاهده
 

 ی و پژوهش  یکاربرد  یشنهادهایپ

سیستم   سیاتوپوئسنظریه   • بـودن  حلقـوی  با  رابطه  مددر  حوزه  در  »سـازمانی«  دانش،    تیریهای 

 . باشد یم دارا را ی سازمان دانش اشتراک چرخهکاربردی در هقابلیـت اسـتفاد 

رسد  یبه نظر م  ،ی های اجتماع توسعه سیستم  یربنایعنوان زو اشتراک دانش به  لومان  هینظر  به  توجه  اب •

 . باشد ی سازمان دانش تی ریمد جهت در یآت  هایپژوهش محور  عنوانبه تواند یم  دگاهید نیا
 



 41 ...بر ی گر در اشتراک دانش سازمان نقش مشاهده                                    1401تابستان ، بهار و 1، شماره 12سال 

 

 منابع 

)فرج   ،ابراهیمی، سعیده عبدالحسین  داوری    .(1389پهلو،  به سیستم  سایبرنتیکی    مجالت در    مقاالترویکردی 

 از   1399  ماهدی بازیابی شده در    .82فصلنامه کتاب،    علمی،
  http://ensani.ir/file/download/article/20120329124627-2152-446.pdf 

مدیریت   .مدیریت  در  اتوپایسیس  تئوری  کاربرد  (1396. )اردکان، محمد  محمدرضا؛ ابوییمهرگان،  ؛  نیره،  زادهاسحق   
 از   1399آذر  بازیابی شده در    . 462-427  ،(3)9 ،دولتی

https://www.magiran.com/paper/1794266 

 .22-17(،  29)14(. مدیران فردا. مشهد: انجمن علمی دانشگاه فردوسی،  1395بهپور، الهام )

نظام فقیه،  پگاه؛  نقش مشاهده   .(1394)الدین  تاجر،  به  با توجه  تکامل دانش  رویکردهای چهارگانه  روند  گر در 

 از  1399بازیابی شده در آذر    .5-21(2)  5،  ی رسانو اطالع  یپژوهشنامه کتابدار سیبرنتیک.  
  https://www. sid. ir/fa/journal/ViewPaper. aspx? id= 288320 

  استعداد  ارتباط سنجش قیاز طر یدر منابع انسان یارتباطات علم یبررس(. 1397حیاتی، ماندانا؛ نصیرپور، بهزاد )

  ن یدوم(.  فارس   یامنطقه  آب  یسهام   شرکت:  یمورد)مطالعه    یکیفونولوژ  حافظه  با  یمشارکت  یکیتکنولوژ
 .12-1ی فارس. ص.رساناطالع . شیراز: انجمن کتابداری و  یعلم  ارتباط  یاندازها چشم  یمل  شیهما

 رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان.(.  1390زاهدی، شمس السادات؛ اسدپور، امین؛ حاجی نوری، خاطره )

 :  از  1399ماه  بازیابی شده در دی .  25-1(.  4) 63.  تحول  و  بهبود  تیریمد  فصلنامه
https://jmsd.atu.ac.ir/article_2919_614.html 

  (. دیالکتیک هگل: سنتزی از دیالکتیک کانت در برابر دیالکتیک افالطون. 1390صدیقه )  ،موسی زاده   ؛حسن  ،فتحی

   :از  1399فروردین    12. بازیابی شده در  80-49  ،(1)  2.  فلسفه  خیتار
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172916 

 

Bider, I., Regev, G., & Perjons, E. (2020). Using Enterprise Models to Explain and Discuss 

Autopoiesis and Homeostasis in Socio-technical Systems. Complex Systems Informatics 

and Modeling Quarterly, (22), 21-38. Retrieved  April 15, 2021, from https://csimq-

journals.rtu.lv/article/viewFile/csimq.2020-22.02/2057 

Bozicnik, S., & Mulej, M. (2011). A new–4th order cybernetics and sustainable future. 

Kybernetes, 40(5/6), 670-684. Doi:10.1108/03684921111142232 

Choi, Byounggu, Simon K. Poon & Joseph G. Davis (2008) «Effects of knowledge 

management strategy on organizational performance: Acomplementarity theory-based 

approach» Omega, No. 36, p. 235 – 251. https://doi:org/10.1016/j.omega.2006.06.007 

Cornelissen, J. P. (2004). What are we playing at? Theatre, organization, and the use of 

metaphor. Organization Studies, 25(5), 705-726. Doi:10.1.1.201.8374 

Fuchs, C. (2002). Concepts of social self-organisation. INTAS Project" Human Strategies in 

Complexity" Research Paper, (4). Retrieved April 17, 2021, from http://www.self-

organization.org/results/papers/pdf/hsicpaper4.pdf 

Geyer, F. (1995).The challenge of socio-cybernetics, Kybernetes, 24 (4), 6-32. 

Doi:10.1108/03684929510089321 

Glanville, R. (2004). The purpose of second-order cybernetics. Kybernetes, 33(9/10), 1379-

1386. Doi:10.1108/03684920410556016 

Gupta, J. N., & Sharma, S. K. (Eds.). (2004). Creating knowledge based organizations. Igi 

https://doi:org/10.1016/j.omega.2006.06.007


 1401 بهار و تابستان، 1، شماره 12سال     پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد                 42

 
Global. 

Heylighen, F., & Joslyn, C. (2001). Cybernetics and second-order cybernetics. Encyclopedia 

of physical science & technology, 4, 155-170. Retrieved April 17, 2021, from 

http://www.nomads.usp.br/pesquisas/design/objetos_interativos/arquivos/restrito/heyli

ghen_Cybernetics%20and%20Second-Order%20Cybernetics.pdf 

Hitt, P. & H. Ireland (2005) Strategic Management Comprttiveness and Globalization 

Concept, (6rd ed), Thomson south western. 

Luhmann, N. (1995). Social systems (J. Bednarz and D. Baecker, Trans.). Stanford: Stanford 

University Press (Original work published 1984). Retrieved April 7, 2021, from 

https://uberty.org/wp-content/uploads/2015/08/Niklas_Luhmann_Social_Systems.pdf 

Luhmann, N. (2012). Theory of society (R. Barrett, Trans.). Stanford: Stanford University 

Press (Original work published 1997). Retrieved April 17, 2021, from 

https://www.amazon.co.uk/Theory-Society-Cultural-Memory-Present/dp/0804739501 

Johannssen, J., Hauan, A. (1994) Communication- A Systems Theoretical Point of View 

(Third Order Cybernetics), Systems Practice, 7(1). Retrieved April 17, 2021, from 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02169165 

Mancilla, R. G. (2011). Introduction to sociocybernetics (Part 1): Third order cybernetics and 

a basic framework for society. Journal of Sociocybernetics, 9(1/2). pp. 35-56. Retrieved 

April 20, 2021, from file:///C:/Users/hayati2/Downloads/633.pdf 

Mancilla, R. G. (2012). Introduction to sociocybernetics (part 2): power, culture and 

institutions. Journal of Sociocybernetics, 10(1/2). Retrieved March 17, 2021, from 

file:///C:/Users/hayati2/Downloads/682.pdf 

Mancilla, R. G. (2013). Introduction to sociocybernetics (part 3): fourth order cybernetics. 

Journal of Sociocybernetics, 11(1/2). Retrieved December 17, 2020, from 

file:///C:/Users/mani/Downloads/716.pdf 

Massa, S., & Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational 

competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal, 

27(2), 129-141. Retrieved February 27, 2021, from 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237308000856 

Maturana, H (2002). Autopoiesis, structural coupling and cognition: a history of these and 

other notions in the biology of cognition. Cybernetics &Human Knowing, 9(3-4), 5-34. 

Retrieved February 27, 2021, from 

https://www.ingentaconnect.com/content/imp/chk/2002/00000009/F0020003/121 

Maturana, H.R., Varela, F.J. (2012) Autopoiesis and Cognition: The Realization of the 

Living. Dodrecht: D. Reidel Publishing Company.Doi:10.1007/978-94-009-8947-4 

Meyers. R.A (2001), Encyclopedio of Physical Science & Technology, (3rd ed), New York: 

Academic Press. Retrieved January 22, 2021, from 

https://suslick.scs.illinois.edu/documents/ap.encycl.physscitech2001.pdf 

Mohajan, H. (2016). A Comprehensive Analysis of Knowledge Management Cycles. Journal 

of Environmental Treatment Techniques.4(4), 184-200. Retrieved June 10, 2021, from 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/83088 

Mohajan, Haradhan Kumar0(2016). Sharing of Tacit Knowledge in Organizations: A 

Review. American Journal of Computer Science and Engineering. 3(2), pp. 6-19. 

Retrieved February 27, 2021, from https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/82958/1/MPRA_paper_82958.pdf 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese 

https://uberty.org/wp-content/uploads/2015/08/Niklas_Luhmann_Social_Systems.pdf
https://suslick.scs.illinois.edu/documents/ap.encycl.physscitech2001.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/83088
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82958/1/MPRA_paper_82958.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82958/1/MPRA_paper_82958.pdf


 43 ...بر ی گر در اشتراک دانش سازمان نقش مشاهده                                    1401تابستان ، بهار و 1، شماره 12سال 

 
companies create the dynamics of innovation. Oxford university press. Retrieved 

February 27, 2021, from http://www.sietmanagement.fr/wp-

content/uploads/2016/04/nonaka_1991.pdf 

Omotayo, F. O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organisational 

Management: A Review of Literature. Library Philosophy and Practice, 1(2015), 1-23. 

Retrieved March 12, 2021, from 

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3330&context=libphilprac 

Oswick, C., Fleming, P., & Hanlon, G. (2011). From borrowing to blending: Rethinking the 

processes of organizational theory building. Academy of Management Review, 36(2), 

318-337. 

Paul Beyes, T. (2005). Observing observers. Von Foerster, Luhmann, and management 

thinking. Kybernetes, 34(3/4), 448-459. Doi:10.1108/03684920510581639 

Prigogine, I. (1980). From Being to Becoming, Freeman: San Francisco, CA. Retrieved 

February 27, 2020, from 

http://www.fulviofrisone.com/attachments/article/412/prigogine_from_being_to_becoming.pdf 

Sarnovsky, J. (2006). Modern rationality: a cybernetic view. Emerald Group pulishing 

Limited, Vol. 35, No. 10, p. 70-79.  https://doi.org/10.1108/03684920610688702 

Scott, B. (2004). Second-order cybernetics: an historical introduction. Kybernetes, 33(9/10), 

1365-1378.  https://doi.org/10.1108/03684920410556007 

Schwaninger, M., & Grösser, S. N. (2012). Operational Closure and Self‐Reference: On the 

Logic of Organizational Change. Systems Research and Behavioral Science, 29(4), 342-

367. https://doi.org/10.1002/sres.2111 

 Umpleby, S. A. (1990). The science of cybernetics and the cybernetics of 

science. Cybernetics and Systems: An International Journal, 21(1), 109-121. 

 https://doi.org/10.1080/01969729008902227 

Umpleby, S. A., Medvedeva, T. A., & Lepskiy, V. (2019). Recent developments in 

cybernetics, from cognition to social systems. Cybernetics and systems, 50(4), 367-382. 

https://doi.org/10.1080/01969722.2019.1574326 

Whetten, D. A., Felin, T., & King, B. G. (2009). The practice of theory borrowing in 

organizational studies: Current issues and future directions. Journal of Management, 

35(3), 537-563. Doi:10.1.1.990.3196 

Whitaker, R. (1996). A Tutorial in Autopoiesis. The Observer Web, online at: www. 

https://doi.org/10.1108/03684920610688702
https://doi.org/10.1108/03684920410556007
https://doi.org/10.1002/sres.2111
https://doi.org/10.1080/01969729008902227

