
  ها در نظام مدیریت دانش شناسی کاربرد هستی
  
   1عاطفه شریف

  
  چکیده

، مدیریت دانش به عنوان رویکردي مدیریتی و به دنبال اقتصاد دانش مدار، تحوالت شگرفی را در  1990از دهۀ   
هدف افزایش مدیریت دانش با . زمینۀ مدیریت سازمانهاي تجاري و پس از آن، سازمانهاي غیرانتفاعی و دولتی ایجاد کرد

وري سازمانی، بر فرایند استخراج، فـراهم آوري، سـازماندهی، اشـاعه، و اسـتفاده از دانـش عینـی و ذهنـی         سود و بهره  
نظامهاي هوشمندي که بر مبناي فناوریهاي وب معنایی شکل . هاي فکري سازمان، متمرکز است کارکنان، به عنوان سرمایه

هاي اصلی  شناسی ـ یکی از فناوریها و الیه  هستی. ش ویژگی منحصر به فردي دارنداند، در پشتیبانی از مدیریت دان گرفته
گیري از آن در مـدیریت   وب معنایی ـ با هدف تسهیل اشتراك و استفادة مجدد از دانش، ایجاد شده است و سابقۀ بهره 

 دانش مورد توجه قرار گرفته و در این نوشتار، چرخۀ حیات دانش در نظام مدیریت. گردد دانش، به سالهاي اخیر باز می  
شناسـی مبنـا،    ضمن تمرکز بر نظریۀ مدیریت دانش توزیع شده در مقابل نظارت متمرکز، نظام مـدیریت دانـش هـستی                  

 مرحلۀ ساخت، تطابق محلی، تحلیل، بازبینی، و روزآمدسازي محلی بیان  5شناسی و مهندسی آن در        معماري ویژة هستی  
  . شده است

شناسـی، نظامهـاي    م مدیریت دانش، نظریۀ مدیریت دانـش توزیـع شـده، وب معنـایی، هـستی         نظا: ها  کلیدواژه
  . هوشمند

  
  
  مقدمه

دارد، تغییـرات  » دانـش، قـدرت اسـت   «انقالب دانش در راستاي تمرکز شفاف و فراگیري که بـر شـعار          
دهاي انقالب دانـش  ، یکی از پیام2ظهور اقتصاد دانش محور. عمیقی در حوزة علوم و فناوري ایجاد کرده است      

گرچه سابق بر این، منابع محسوسی چون سرمایۀ مادي، منابع طبیعی و نیروي انسانی، منابع اصـلی اقتـصاد            . است
هـاي نامحـسوس،    بریم که متخصصان اقتصاد بر ارزشمندي سرمایه رفت، اکنون در دورانی به سر می      به شمار می  

در اقتـصاد  . رود وس، بنیـادي تـرین منبـع اقتـصادي بـه شـمار مـی       اي نامحس تأکید دارند و دانش به عنوان سرمایه  
در ایـن نظامهـا،   . گیـرد  هاي مالی و فیزیکی پیـشی مـی   دانش محور، سرمایۀ دانایی، به نحو چشمگیري از سرمایه       

ابیلـی و همکـاران،   (آفرینی، عامل اصلی بقا و رشـد سـازمانها در شـرایط رقـابتی اسـت          دانش یا دانستن و دانش    
بازار با فنـاوري  : اقتصاد جدید، دو مؤلفۀ اساسی دارد). 122، ص 1384قل در ابزري و کرمانی القریشی،       ن 1379
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1. Knowledge-based.  
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بازار با فناوري باال بدین معناست که در این بازار، بر خالف گذشته که رقابت، ماهیتاً . هاي انسانی   و سرمایه  3باال
بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف      . گیـرد  وري شکل مـی با تغییر قیمت کاال صورت می گرفت، اکنون با ابداع و نوآ      

هـاي   دومین مؤلفۀ سرمایه. دهند گذاریهاي سنگینی در امر تحقیق و توسعه انجام می  کشورها و مؤسسات، سرمایه   
، ص 1385صـادقی، آذربایجـانی،   (انسانی، یعنی علم، دانش، مهارت، تخصص و یا نیروي کار بسیار ماهر است     

کنـد؛ امـا ارزش و    نش محور، اهمیت سایر منابع مؤثر در روند تولیـد را انکـار نمـی   بدون شک، اقتصاد دا  ). 176
تـر شـود، دانـش     در این رهگذر، هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسـیع . اي براي دانش، قایل است اعتبار ویژه 

  .کند اهمیت بیشتري پیدا می
د دیگـر منـابع، نیـاز بـه اداره شـدن دارد      اگر دانش را به منزلۀ یکی از منابع اقتصادي در نظر بگیریم، مانن   

با این پیش فرض است که مدیریت دانش به عنـوان رویکـردي جدیـد در            ). 178، ص   1384داورپناه، آرمیده،   (
ــ وارد عرصـه   ) 24، ص1384صـراف زاده،  (حوزة مدیریت ـ که خود، تحت تأثیر اقتصاد دانـش محـور اسـت     

مانهاي انتفـاعی و بـا هـدف افـزایش سـود مطـرح شـد، بـه دنبـال            اگرچه مدیریت دانش، ابتـدا در سـاز       . شود  می
موفقیتهاي آن، سایر سازمانهاي غیرانتفاعی و دولتی نیز بـا هـدفهایی متفـاوت، از آن سـود جـستند؛ زیـرا هـدف            

مقالـۀ  ). 64، ص1384بـاقري، صـراف زاده،   (غایی مدیریت دانش، افزایش کارآمدي و ماندگاري سازمانهاست    
 در سازمانها، و نظام مدیریت دانش به رویکردي عملی بر مبناي یکـی از  4 چرخۀ حیات دانش حاضر، ضمن بیان  

  . پردازد  ها در طراحی نظامهاي مدیریت دانش می6شناسی   یعنی هستی5فناوریهاي وب معنایی
  

  چرخۀ حیات دانش 
وز در مـورد  نظران هنـ  صاحب. درك مفهوم مدیریت دانش، تا حد زیادي به تعریف دانش، بستگی دارد    

هـا و پارادایمهـاي علمـی اسـت و      تنوع تعریفها به همان اندازة تنـوع رشـته  . اند تعریف دانش به اتفاق نظر نرسیده 
برخـی بـر ایـن باورنـد     . شود هاي موضوعی نیز اختالف نظرهایی مشاهده می حتی هنوز در میان متخصصان رشته   

، نقـل در  1998، 7داونپـورت و الرنـس  (گیرد  ه قرار میکه دانش، در ذهن دانندة آن شکل گرفته و مورد استفاد      
در این رویکرد، دانش تنها به تجربیات و زندگی فـردي مـرتبط اسـت و      ). 516، ص   2007،  8آنکائول و دیگران  

به عبارت دیگر، دانش، صرفاً ذهنی است و آنچـه بـه صـورت عینـی در هـر          . امکان بیان واضح آن وجود ندارد     
ایـن در حـالی   . ظهور یابد، دیگر دانش نیست و اطالعات یا داده محسوب می شـود ) شفاهی یا مکتوب ( شکلی  

. است که برخی دیگر، بر توانایی یادگیري هدفمند از دیگران و همچنین امکان انتقال هدفمنـد دانـش، معتقدنـد      
دید منتهی   دانش ج10شود و این اشتراك، به خلق  در سازمان، حاصل می 9انتقال دانش به واسطۀ اشتراك دانش     

دارند، دانش  بیان می) 1995 (11»تاکاچی«و » نوناکو«موضوع مورد بحث مدیریت دانش، آن گونه که     . گردد  می

                                                        
2. high technology.  
1. Knowledge Life cycle. 
2. Semantic web. 
3. Ontology.  
4. Davenport, P. Laurence. 
5. Anquetil et al. 
6. Knowledge sharing.  
7. Knowledge creation.  
1. Nonaka & Takeuchi. 



در آنکـائول و  (شـود   گیري دانش در سازمان، چنین ارائـه مـی   در این الگو، فرایند شکل    .  است 13 و عینی  12ذهنی
 ):516، ص 2007دیگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران،  

  
  چارچوب اشتراك دانش در سازمان. 1وي الگ

  

در این الگو که بر تمایز میان دو نوع دانش عینی و ذهنی تأکید دارد، دانش، ماهیتی پویا و سـیال دارد و       
آن بخشی از دانش که قابلیت ضـبط شـدن و سـازماندهی در قـالبی        . شود، و جریان می یابد      در سازمان خلق می   

توانـد   همان دانش عینی است و آن بخش که به فرد تعلق دارد و به سختی می      تعریف شده چون کتاب را دارد،       
پـذیري،   در این چارچوب، جامعـه . شود به اشتراك گذاشته شود، دانشی است که از آن به دانش ذهنی تعبیر می  

دي یابد؛ اما صاحب دانش، به فـر  فرایند اشتراك دانش است؛ بدین صورت که در این فرایند، دانش عینیت نمی      
سـازي، فراینـدي اسـت کـه طـی آن، آنچـه فـرد         برونی. دهد که فاقد آن است، چگونگی انجام کار را نشان می        

در فرایند ترکیب، منابع متعدد دانش عینی، براي خلق دانش جدید، با یکـدیگر ترکیـب           . شود  داند، عینی می    می
). 516، ص 2007آنکـائول و دیگـران،    (کند سازي، دانش عینی را درونی می    در نهایت، فرایند درونی   . شوند  می

با توجه به این الگو، در سازمان به طور مداوم، دانـش  . گیرد بدین منظور، دانش جدید، در شبکۀ ذهنی جاي می        
داورپنـاه،  (گیـري دانـش سـازمانی اسـت      این فراینـد، هـستۀ اصـلی شـکل    . ذهنی به عینی و بالعکس جریان دارد    

دانش سازمانی که به عینیت نرسیده و در ذهن افراد باقی مانـده اسـت، اگـر    بخشی از ). 184، ص  1384آرمیده،  
از دانش سـازمانها در  % 80گفته شده بیش از . فرد دانندة آن، سازمان را ترك کند، از سازمان خارج خواهد شد  

بـت  هـدف از ث . دهد قالب دانش ذهنی است و همین مسئله، اهمیت گردآوري و ثبت این نوع دانش را نشان می    
دانش ذهنی، از بین بردن یا کم کردن خطر از دست دادن یا ترك کارکنان سازمان و ماندگار کردن آن اسـت             

  ). 65، ص1384زاده،  باقري، صراف(
  

  نظام مدیریت دانش
در دهۀ اخیر، مدلها، . پیاده سازي مدیریت دانش در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و زیرساختهاست 

، 14و دیگـران  سیـسیلیا (یهاي فراوانی در حوزة مدیریت دانش ظهور کرده و تکمیـل شـده اسـت    ابزارها، و فناور
کنـد و بـه    سازي، و ترکیب دانش، پـشتیبانی مـی   سازي، درونی  پذیري، برونی   فناوري از جامعه  ). 111، ص   2005

 روشـن شـد کـه    انجامد اما به موازات بلوغ مفهوم مدیریت دانـش، ایـن مـسئله          تسهیل اشتراك و خلق دانش می     
پـذیر نیـست،    پردازد و تحقق آن، تنها به واسـطه نظامهـاي اطالعـاتی، امکـان     مدیریت دانش، تنها به فناوري نمی    

                                                        
2. Tacit. 
3. Explicit. 
1. Sicilia et al. 

 نیيدانش ع دانش ذهنی

  برونی سازی
ٍ Externalization 

  )استفاده(ب يترک
Combination 

 د

  سازی ونیرد
Internalization 

 

  )اشتراک(ری بپذ جامعه
Socialization 



راجو و (مدیریت دانش بر مشارکت طیف وسیعی از افراد، فرایندها و فناوریهاي پشتیبان، در سازمان تأکید دارد    
  ). 1062، ص2007، 15رینز

یکـی از  . گیـرد  هاي مختلفی مورد مطالعه قرار می اي است و از زاویه میان رشته اي،    مدیریت دانش، رشته  
فناوري، قابلیت پـشتیبانی از مجموعـۀ فعالیتهـاي    . رویکردهاي مطالعاتی غالب، رویکرد معطوف به فناوري است  

فزارهاي بحث ا ، نرم16هاي اطالعاتی، مراکز داده پست الکترونیک، پایگاه. مربوط به چرخۀ حیات دانش را دارد      
هـاي چنـین    نمونـه ...  و   21، داده کـاوي   20، عـامالن هوشـمند    19، نظامهاي خبـره   18، اینترانت و اکسترانت   17گروهی

لـی، هـسیه، و   (انـد   براي تسهیل فعالیتهاي مربوط به مدیریت دانش نظامهاي متنوعی شـکل گرفتـه   . قابلیتی هستند 
دانش در متون و هدفی کـه بـراي تحقـق آن شـکل     با آگاهی از وجود تعریفهاي متنوع مدیریت ). 2003،  22سان

  . طراحی نمود23 2توان به شکل الگوي شمارة  گرفته است، چرخۀ حیات دانش را در نظام مدیریت دانش می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
2. Raghu , & Vinze. 
3. Data warehouse. 
4. Discussion groups. 
5. Intranet & Extranet. 
6. Expert systems. 
7. Intelligent agents. 
8. Data mining. 
9. Li, Hsieh, & Sun. 

  . استكردهم يت دانش ترسيريات در نظام مدي چرخه حير الگوهايبا الهام از سارا نگارنده ن الگو يا. ۱

 منابع دانش

 عینی دانش
  

 شناسایی و گردآوري

 دانش ذهنی

 استخراج

 کدگذاري

 سازماندهی

 ذخیره در پایگاه دانش

  اشاعه/ بازیابی
  دسترس پذیري

  استفاده مجدد 

 شناسایی منابع دانش

 فراهم آوري دانش 

 بازنمایی دانش

 نگهداري دانش 

و ) ترکیب(تفاده مجدد اس
 خلق دانش جدید

 اشتراك دانش 

  خلق دانش جدید 



  چرخه حیات دانش در نظام مدیریت دانش. 2الگوي 
اي   مرحلـه 6در این چرخۀ . دهد ی، چرخۀ حیات دانش را در نظام مدیریت دانش نشان م2الگوي شمارة   

 و خلـق دانـش جدیـد ـ     26، نگهداري، اشتراك، استفادة مجـدد 25، بازنمایی24آوري ـ شناسایی منابع دانش، فراهم
آیـد؛ سـپس    شود؛ در مرحلۀ دوم، دانش ذهنی و عینی، از منابع دانـش فـراهم مـی       ابتدا منابع دانش، شناسایی می    

در مرحلۀ بازنمایی، دانش از سـاخت  . گردد  سازماندهی و ذخیره می27ش،دانش فراهم آمده، در یک پایگاه دان    
دهد؛  به نحوي که قابلیت استفادة مجدد در نظـام مـدیریت دانـش را       تغییر وضعیت می29 به ساخت یافته 28نیافته

بینی شده  بخشی از دانش ذهنی که قابلیت استخراج و کدگذاري ندارد، از طریق سازوکارهاي پیش . کسب کند 
حـسن  (مرحلۀ اشتراك که در مرکز مدیریت دانش قـرار دارد     . شود  با متخصصان دیگر، به اشتراك گذاشته می      

. دهـد  ، دانش ذهنی و عینی و پویا و سیال را در اختیار سـایر متخصـصان سـازمان قـرار مـی     )19، ص 1384زاده،  
دانـش جدیـد،   . یابـد   تحقـق مـی  به ترتیب،) در حالت مطلوب(و در نهایت، خلق دانش   ) ترکیب(استفادة مجدد   

گردد و این چرخه، تا هنگامی که مدیریت دانش، رویکـرد مـدیریتی سـازمان باشـد، در       دوباره به چرخه باز می    
  . کننده خواهد بود آن جاري و خلق

  
  شناسی در نظام مدیریت دانش هستی

سـازماندهی چنـین   بـراي  . دانش ذهنی، بر خالف دانش عینـی، سـاختاري بـسیار گسـسته و نـامنظم دارد            
 کـه بـر مبنـاي    30نظامهـاي هوشـمندي  ). 101، ص 1384درودي، (دانشی، به ایجاد یک نظـم منطقـی نیـاز اسـت      

اند، به واسطۀ خصوصیات ویژه، در به اشتراك و مدیریت دانش،   و وب معنایی بنا شده   31فناوریهاي نظیر به نظیر   
ــه  ــی یافت ــد  کــاربرد فراوان ــش را   ) 2001 (33»وو«). 14، ص 2006، 32مایکــا(ان ــدیریت دان ــام م هــدف اصــلی نظ

دانـد؛ بـر ایـن مبنـا بـه هـر قـدر بازنمـایی و          آوري دانش مناسب براي افراد مناسب و در زمان مناسـب مـی          فراهم
سـاز و  . تـر خواهـد بـود    سازي، با دقت بیشتري انجام شود، به همان اندازه، بازیـابی دانـش مـرتبط، عملـی           ذخیره

زي و بازیابی دانش، مناسب نظامهـاي مـدیریت دانـش نیـست و لـزوم نگـاهی            ذخیره سا  34کارهاي تک سطحی  
شناسـیهاي   در ایـن راسـتا، هـستی   ). 1063، ص 2007راجو و رینز، (آید  هستی شناسانه در این مورد، به چشم می      

شـود   ، پیشنهاد و از آنها اسـتفاده مـی  36شناسی  به منزلۀ ستون فقرات نظامهاي مدیریت دانش بر هستی         35مند  قاعده
  ). 112، ص 2005سیسیلیا و دیگران، (

                                                        
1. Acquisition. 
2. Representation. 
3. Reuse.  
4. Knowledge base. 
5. Unstructured. 
6. Structured. 
7. Intelligent systems. 
8. Peer to Peer : P2P. 
9. Mika. 
1. Wu.  
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برنرزلـی، هنـدلر،   (فقـرات آن بـه شـمار مـی رود     سـتون  هـاي وب معنـایی، و    شناسی، یکی از الیه     هستی
 سـازي  مفهـوم و واضـح  تعریـف رسـمی   « ،در هوش مصنوعیشناسی را    هستی). 2003،  38کیوره،  2001،  37زیالال

. شناسیها در طیفی از ساده تا پیچیـده و پیـشرفته واقعنـد           هستی  .)1995،  40گروبر(کنند    تعریف می  39»تسهیم شده 
اي   در حوزه، میان آن مفاهیم 42 و ارتباطات  41 شامل توصیف مفاهیم   شناسیها     هستی سازي مفهومدر شکلی ساده،    

آکـسیومها بـر پیچیـدگی روابـط،     .  نیـز هـستند  43تر؛ شامل آکـسیومها  شناسیهاي پیچیده ؛ اما هستی  ست ا کاربردي
 45و بدین سان، موتور حرکتـی بـراي اسـتنتاج   ) 1071، ص 2007راجو، وینز،  (افزاید     می 44 و محدودگرها  مفاهیم
  . )2001، 46پالمر(سازند  می

ــ در سـازمان وجـود    ... ها، اسـناد، گزارشـها و    دانش در انواع ـ ذهنی و عینی ـ و شکلهایی متنوع ـ رویه   
اسـریدهاران،  (و بازنمایی انواع منابع دانش سـازمانی را دارد   47سازي معنایی شناسی، قابلیت یکپارچه   هستی. دارد

شناسی، به طور کلی، روشـی مناسـب     استفاده از هستی  ). 2006،  49، کینگ استون  2004،  48ترتیاکو، و کینشوك    
در تحقق همزبانی تسهیم شده در ارتباطات است؛ اما اختصاصاً در مورد نظامهاي مدیریت دانـش، سـاختار پایـه            

ترین زیرساختها در رویکردهـاي پیـشرفتۀ خودکارسـازي مـدیریت      ، و از بنیانی)1071، ص 2007ینز، راجو و و (
کنندة اشـتراك و اسـتفادة مجـدد     شناسیها نه تنها تسهیل هستی). 111، ص 2005و دیگران،  سیسیلیا(دانش است 

 2001، 50فنـسل (کننـد   را ایفا مـی ها هستند، بلکه میان افراد نیز چنین نقشی       دانش توسط عامالن هوشمند و رایانه     
که ارتباطات و امکان اسـتفادة مجـدد از دانـش را       ؛ به طوري  )2004نقل در اسریدهاران، ترتیاکو، و کینشوك ،        

کنـد   گذارنـد، فـراهم مـی     ـ افرادي ـ که در زمینـۀ موضـوعی، دانشـشان را بـه اشـتراك مـی        51میان موجودیتهایی
  ). 173، ص 2007، 52چائو(

شناسیها در نظامهاي مدیریت دانش، ارائۀ مدلی تصویري از نتایج کـاوش در    ردهاي هستی از دیگر کارک  
  )100، ص 2005، 54هاس، ووکر، و شور( نمایش داده شود 53نظام است؛ طوري که ارتباط میان اشیا

شناسـیها نـشان    ، و روابـط را در هـستی  (Pn)هـا   ، خصیـصه (Cn)، نمایی فرضی از مفاهیم  3الگوي شمارة   
هـا بـا یکـدیگر، و موجودیـت بـا خصیـصه در یـک         سه نوع رابطه میان موجودیتها با یکدیگر، خصیصه. دده  می

                                                        
5. Berners-Lee, Hendler & Lassila. 
6. Cure. 
7. Formal and explicit specification of a shared conceptualization. 
8. Gruber. 
9. Concepts.  
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11. Axioms.  
12. Constrains.  
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14. Palmer.  
1. Integration.  
2. Sridharan, Tretiakov and Kinshuk. 
3. Kingston. 
4. Fensel. 
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7. Objects.  
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شناسـی   عالوه بر این، سه رابطـه، در صـورت وجـود چنـدین هـستی     . شناسی، قابل تعریف و پیگیري است   هستی
  .توان میان آنها روابطی نیز تعریف کرد می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسی  مفهومی در هستینمایی از مدل سازي: 3الگوي 
  

ها  اي از خصیصه این کارمند مجموعه. شناسی باشد تصور کنید کارمند بخش الف، یکی از مفاهیم هستی    
کارمندي دیگـر در بخـش   . داشته باشد» مهارت طراحی صفحات وب  «تواند مهارتی ویژه چون       مثالً می . را دارد 

بدین ترتیب، هر دو کارمند به مهارتی واحد . رت را داردشناسی وجود دارد که او نیز همین مها ب در این هستی
نیز پیـدا کـرده   » همکار پروژه«اي تحت عنوان  اي واحد، کارمند اول با کارمند دوم، رابطه     اما در پروژه   مرتبطند؛
. تواند جزئی از مهارتهاي فناوري اطالعات به شمار آیـد  مهارت طراحی صفحات وب نیز به نوبۀ خود می     . است
  .  اي از روابط، قابل تعریف است مین ترتیب، مجموعهبه ه

اگـر بخـواهیم   . گیـرد  شناسی، بـه منزلـۀ جزئـی از نظـام مـدیریت دانـش، مـورد اسـتفاده قـرار مـی                       هستی
شناسی را در نظام مدیریت دانش به کار ببریم، باید از جایگاه و ارتباط آن با سایر اجـزا، تـصویري داشـته        هستی
  . دهد ، چارچوب چنین نظامی را نشان می4الگوي شمارة . باشیم
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  55شناسی چارچوب نظام مدیریت دانش مبتنی بر هستی. 4الگوي 
  

شناسی در نظام مدیریت دانش، دو جـزء اصـلی نظـام، یعنـی       در یک سو مهندس دانش و مهندس هستی       
کنـد، بـه وسـیلۀ     ا به نظام وارد مـی  ر56هنگامی که کاربر، پرسشی. دهند شناسی را شکل می پایگاه دانش و هستی  

شـود و   شناسـی انجـام مـی    کاوش، تحـت تـأثیر هـستی   . کند موتور استنتاج نتایج را از پایگاه دانش، استخراج می    
توانـد بـا اسـتفاده از     در ایـن نظـام، خـود کـاربر نیـز مـی      . گیـرد  موارد بازیـابی شـده، در اختیـار کـاربر قـرار مـی           

  .  کند57 پاالیششناسی، عبارتهاي کاوش را هستی
  شناسی معماري هستی

سـازي و   یکی از مهمترین مراحل طراحی نظام مدیریت دانش، انتخاب معماري مناسـب، طراحـی، پیـاده        
این معماریها در سه . شناسیها وجود دارد    معماریهاي متنوعی در طراحی و اجراي هستی      . ارزیابی مداوم آن است   
  :اند دسته قابل بررسی

. رسـند  شناسی واحدي به تفاهم و توافق مـی   در این صورت، تمام افراد سازمان بر هستی58:دشناسی واح  هستی. 1
ت این نوع معماري، آن است که . آل و هوشمند، مؤثر خواهد بود  این معماري، تنها در موارد بسیار ایده       نقطۀ قو

 .  الزم نخواهد بود59در صورت تمایل به اشتراك، هیچ گونه نگاشتی

هایی از افراد سازمان کـه در   در این نوع معماري، گروه : شناسی واحد    در کنار هستی   60هاي محلی شناسی  هستی. 2
در این صورت، اگر اشتراك دانش میـان  . کنند شناسی محلی استفاده می  اي خاص فعالیت دارند، از هستی       حوزه
 .شناسی، ضروري است ها الزم باشد، استفاده از نگاشت هستی گروه

شناسی منحصر به فرد و مستقلی استفاده  هنگامی که هر یک از افراد سازمان، از هستی    : ي فردي شناسیها  هستی. 3
 .روند تري به کار می در این صورت، نگاشتها در سطح وسیع. یابد کند، این معماري تحقق می

  در توضـیح 61»برنرزلـی «. ترین نـوع اسـت   از میان سه مدل معماري ذکر شده، دومین معماري، قابل دفاع          
معماري نخست، بر کنترل مرکزي بنا شده است؛ در حالی که سومین معمـاري بـه مکـانی       «: افزاید  این مطلب می  

اي  شناسـی واحـد تـسهیم شـده     بر مبناي معماري دوم، هستی). 289، ص 2006نقل در مایکا ،(» !آرمانی نظر دارد 

                                                        
چارچوب نظام مـديريت دانـش مـي    الگوي   وبا توجه به نوع معماري نظام مديريت دانش، تنوع افراد و شرايط فني و علمي حاکم بر طراحي       . ۱

  .  مشابه ترسيم شده استهاي اين چارچوب توسط نگارنده و با توجه به چارچوب.باشد ديگري نيز وجود داشته هايتواند به شکل
2. Query. 
3. Modification.  
1. Single ontology. 
2. Mapping.  
3. local. 
4. Berners-Lee. 



هـا  64شناسی بـراي هـر یـک از نظیـر      هستی63شود و همزمان، امکان افزودن و گسترش  تعریف می  62در سطح باال  
شـود؛ بـه    اغلب این نوع معماري به طور سلسله مراتبی اجـرا مـی   . آید  به طور محلی فراهم می    ] هاي کاري   گروه[

کنند و هـر زیرمجموعـه    شناسی واحد تسهیم شده استفاده می ها ـ نظیرها ـ از هستی    اي که تمام زیرمجموعه گونه
، ص 2006مایکـا ،  (شناسی محلی خود را داشـته باشـد     وسعت بدهد و هستیشناسی سطح باال    تواند به هستی    می

289 .(  
متخصـصان معتقدنـد در   .   توجیـه نظـري معمـاري نـوع دوم اسـت            65»مدیریت دانش توزیع شـده    «نظریۀ  

 نادیده گرفته شده 66رویکردهاي متمرکز، طبیعت ذهنی بودن دانش فردي و همچنین ویژگیهاي دانش مشترك،     
 کـه  67دگاه توزیع شـده، دانـش، ذاتـاً مـاهیتی ذهنـی دارد و تفـسیر دانـش عینـی نیـز تنهـا در بـافتی                    در دی . است

یابـد کـه در مـورد      دانش مشترك نیز تنها در صورتی افـزایش مـی   . یابد  تفسیرکننده در آن واقع است، تحقق می      
بـا ایـن   . بحث و تبادل نظر شـود تفسیرهاي افرادي که در بافتی مشابه و یا حتی متفاوت قرار دارند به طور مداوم        

عد مدیریت دانش قابل        دید از جهان، نمی    توان مخزنی واحد و مرکزي از دانش داشت و حداکثر کاري که در ب
اندازي، و پشتیبانی از نظامها، ساختها و فرایندهایی است که در تبـادل دانـش، مـورد نیـاز               اجراست، ساخت، راه  

شتیبانی از فرایند هاي محلی مدیریت دانش در واحـدهاي مـستقل، تأکیـد    مدیریت دانش توزیع شده، بر پ     . است
. رود شود و به کار می شود؛ بافتی که دانش در آن تولید می بدین ترتیب، دانش در بافت خود مدیریت می   . دارد

هم مدیریت دانش محلی، بر مبناي نیاز واحدها ـ و نه کنترل مرکـزي آنهـا ـ فرصـت تبـادل پویـاي دانـش را فـرا         
  : دهد اي از این معماري را نشان می  نمونه5الگوي شماره ). 286، ص 2006مایکا ، (آورد  می

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
5. Top level. 
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7. Peer. 
1. Distributed Knowledge Management (DKM). 
2. Collective knowledge.  
3. Context 
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  )68،2005گالتیري، و رافولو (شناسی  چارچوب پیشنهادي معماري هستی. 5الگوي شمارة 
طراحـی  . یگر متفاوتنـد دهنـد، بـا یکـد    سازمانها با نظـر بـه سـاختار سـازمانی و فعالیتهـایی کـه انجـام مـی           

شناسی، به مطالعۀ دقیق سازمان وابسته است و اولین قدم در این مطالعـه، تعیـین      چارچوب مناسب معماري هستی   
: ، چهـار موجودیـت هـسته، شناسـایی شـده اسـت      5در الگوي شمارة .  است69موجودیتهاي هستۀ دانش سازمانی 

شناسـی سـطح بـاال     ایـن چهـار موجودیـت در هـستی       . 73ها، و فراینـد   72، اشیاي دانـشی   71، منابع فنی  70منابع انسانی 
ایـن  .  سازمان را بازنمایی می کنـد  74شناسی سطح باال، مجموعه مفاهیم مربوط به سابقه         هستی.  تعریف می شوند  

 میـان  76پذیري اي معنایی جهت تحقق میانکنش  از دانش سازمانی است و الیه     75شناسی، بازنمونی تجریدي    هستی
  ).72، ص 2005گالتیري و رافولو، (ام مدیریت دانش است نظامهاي موجود و نظ

. شناسـی در سـطح دوم تعریـف مـی شـود       متناظر با هر یک از چهار موجودیت ذکر شـده، یـک هـستی    
. کننـد   در سـازمان فعالیـت مـی   77ورز شناسی منابع انسانی به بازنمون افرادي می پردازد که به عنوان دانـش          هستی

از این افراد، دانش عینـی، ذهنـی، فـردي و گروهـی، نقـش سـازمانی، عـضویت                هر یک    78هاي  پرونده مشخصه 
شناسی منابع فنی، شامل ابزارهایی است که بـه وسـیلۀ    هستی. دهد گروهی، و منابع فنی مورد نیازشان را نشان می        

اشـیاي  شناسی اشیاي دانش، نقشۀ سـاخت   هستی. شود آوري، ذخیره و بازیابی می آنها اشیاي دانش، خلق، فراهم  
در نهایـت،  . اسـت ...  و جـدولهاي پایگـاه اطالعـاتی، اسـناد متنـی، صـفحات وب و       79منطقی ـ مـثالً طـرح واره   

ه     هستی نمایانـد  گیریها را باز می  مربوط به فرایندهاي مدیریتی، اجرایی و تصمیم      80اي  شناسی فرایندها، دانش روی .
گیـر در فعالیـت، وضـعیتها، موضـوعات تهدیـدآمیز و      شناسـی، کلیـۀ فراینـدها، فعالیتهـا، افـراد در          در این هـستی   

  ).2005گالتیري و رافولو، (شود  مفاهیمی از این دست، تعریف می

                                                        
1. Gualtieri &  Ruffolo.  
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شناسیهاي محلی، مطابق با نیاز هر بخش، به    شناسیها خاطر نشان شد که هستی       در معماري نوع دوم هستی    
شناسـیهاي سـطح دوم، ارتبـاطی منطقـی      تیشناسی سطح باال با هـس      از آنجا که هستی   . دهند  تکامل خود ادامه می   

پـذیري قابـل تـوجهی     سازي بـا انعطـاف   دارد، یکپارچگی نظام حفظ خواهد شد؛ امکان اعمال تغییرات و محلی          
شناسـی سـطح    اي تعریف شده نیز بـا هـستی   شناسیهاي محلی با یکدیگر در ارتباطند و رابطه    هستی. آید  فراهم می 
  . باال دارند

  شناسی مهندسی هستی
شناسـیها را بـه دنبـال داشـت، امـا در عمـل،          شناسیها، معمـاري ویـژة هـستی        رویکرد توزیع شده به هستی    

ایـن فراینـدها را   . شود اي مهندسی می  مرحله5شناسیها ـ در سطح باال و سطح دوم ـ  طی فرایندي    معماري هستی
رسـانان، بـه    و همچنـین اطـالع  در طی این مراحل، متخصـصان موضـوعی   . دهند شناسی انجام می   مهندسان هستی 

  :شناسی بدین شرح است مراحل مهندسی هستی. کنند تسهیل فرایند یاري می
شناسی هسته یـا   شود؛ حاصل این فرایند، ساخت هستی  مفاهیم و روابط اصلی، شناسایی و تعریف می 81:ـ ساخت 

 .سطح باالست
شـود بـا توجـه بـه      ود و از کـاربران تقاضـا مـی   ش شناسی سطح باال میان کاربران توزیع می   هستی 82:ـ تطابق محلی  

 .ساختارهاي محلی خود، آن را گسترش دهند
مـشورت متخصـصان   بـا  . کنند شناسی را بررسی و تحلیل می      گروه مهندسی موارد گسترش محلی هستی      83:ـ تحلیل 

  . گیرند شناسی هسته تصمیم می موضوعی، در این مرحله در مورد پاالیش هستی
 . کنند اند، اجرا می شناسی هسته گرفته ی را که در مورد پاالیش هستیتصمیمهای: ویرایش •
 .شود شناسی هسته، میان کاربران توزیع می  موارد گسترش هستی84:روزآمدسازي محلی •

-313، ص 2006، 85پینتـو و دیگـران  (اي، به طور مداوم و متناوب در جریان است         این فرایند پنج مرحله   
پویا،  روزآمد و در عین حال، در همان بافت خـود، تولیـد، ویـرایش و اسـتفاده            شناسی    بدین سان، هستی  ). 316
 .شود می

   
 سخن پایانی

گر چه عمر زیادي از مدیریت دانش نمی گذرد، محققان فراوانی با گرایشها و از زوایاي متنوعی بـه آن         
امروز سازمانها نظر دارد، بـه  مدیریت دانش، از آن جهت که به افزایش بهره وري در فضاي رقابتی   . پرداخته اند 

  .یکی از موضوعات راهبردي سازمانهاي تجاري و حتی غیر انتفاعی و دولتی، بدل شده است
توان به نظام مدیریت دانش  اجراي عملی مدیریت دانش در سازمانها الزامهایی دارد که از جملۀ آنها می             

شـود و در نهایـت    ازمانها، طراحی و اجرا مینظام مدیریت دانش با هدف تسهیل چرخۀ حیات در س        . اشاره کرد 
اشتراك دانش، حاصل ایجـاد تفـاهمی تـسهیم شـده و     . اگر اثربخش باشد ـ به اشتراك و خلق دانش می انجامد 

شناسی ها به منزلۀ مدلی مفهومی و تسهیم شده، از سـویی بـازنمون          هستی. دسترسی به دانش عینی و ذهنی است      

                                                        
1. Build. 
2. Local adaptation.   
3. Analyzing.  
4. Local update. 
5. Pinto et al. 



شناسـیها در نظـام مـدیریت     هـستی . کننـد  یگر، بازیابی را هوشمندتر و استنتاجی میدانش را معنادار و از سویی د     
معماري توزیع شده، بر مبناي نظریۀ مـدیریت دانـش توزیـع شـده،     . اي مهندسی می شوند دانش، با معماري ویژه 

ح داده یکی از روشهاي مورد قبول است که در این مقاله در مورد آن مطـالبی بیـان و مراحـل مهندسـی آن شـر            
  .شد

شناسی باشد، یـا خیـر، نیازمنـد مطالعـۀ دقیـق       طراحی نظام مدیریت دانش، صرف نظر از اینکه پایۀ هستی   
هـر یـک از متخصـصان، بـه فراخـور        . سازمان و برنامه ریزي فعاالنه براي مشارکت گروهی از متخصصان است          

  . دتخصص، در طراحی، ساخت، اجرا و ارزیابی نظام مدیریت دانش، سهم دارن
اگـر هـدف سـازمان، طراحـی و اجـراي مـؤثر نظــام مـدیریت دانـش باشـد مـشارکت و همکـاري میــان            

عـدي و میـان     . رسد هایی چون رایانه، مدیریت، و اطالع رسانی، ضروري به نظر می    متخصصان رشته  نگـاه چنـد ب
  .اي، به توانمندي مدیریت دانش در سازمانها خواهد انجامید رشته

 فراموش کرد که مدیریت دانش کارساز، بدون تغییرات سازمانی ـ فرهنگی و رفتـاري   به هر تقدیر، نباید
کنـد؛   فناوري، به تنهایی، کسی را به تسهیم مهارتهاي خود با دیگران ترغیـب نمـی  . گسترده تحقق نخواهد یافت 

ستن در برابـر صـفحه   اي به دانش آموختن ندارد، مجبور به نش تواند کارمندي را که عالقه فناوري، به تنهایی نمی   
کلید رایانه، جستجو، و تحقیق کند؛ فناوري، به خـودي خـود، سـازمان یادگیرنـده و شایـسته سـاالر و سـازمانی             

و همـواره یکـی از دالیـل شکـست فعالیتهـاي مـدیریت       ) 105، ص  1384درودي،  (آورد    آفرین پدید نمی    دانش
، ص 2007راجـو و رینـز،   (امـر اشـتراك دانـش اسـت     هـاي درگیـر در    دانش، نبود انگیزه در میان افراد و گروه    
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