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چکیده
هدف :هدف اين مقاله بررسی رابطه متقابل هستیشناسیها ،به منزله ابزاری پیشرفته در بازنمون اطالعات و
مديريت دانش ،بعنوان بستتری مناستب برای برارریری هستتیشتناستیها بوده است .روش :اين پژوهش با
استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و اطالعات آن از طريق جستجوی مقاالت و منابع اطالعاتی چاپی و
الرترونیری فراهم آمده استتت.اين مقاله با استتتفاده از روش کتابخانهای به بررستتی مفموم هستتتیشتتناستتی و
مديريت دانش و نیز روابط میان آنما پرداخته استتتت .یافتهها :در ستتتازمانهای امروزی ،لزوم برارریری و
استتتتفاده از هستتتتیشتتتناستتتیها در فرايندهای مرتبط با دانش موجود ،بیش از پیش مطرح استتتت .چرا که
هستتیشتناستی بعنوان ابزاری قدرتمند ،توان بازنمون دانش مفمومی در ستازمانها را بخوبی داشته و کمک
شتتايانی به پويايی دانش ستتازمانی می نمايند .نتیجهگیری :هستتتیشتتناستتی با فراهم کردن مجموعهای از
تعاريف رستتمی برای مفاهیم يک زوزه و تعیین روابط میان آنها ،زمینه تشتتریل يک پايهاه دانش را برای
آن زوزه موضتوعی فراهم می آورد .اين امر بويژه در ستازمانهای تخصصی به منزله ارزش افزوده در پیاده
سازی مديريت دانش سازمانی به شمار می آيد.
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مقدمه
ستتتازمانها در عصتتترکنونی درمحیطی کامال رقابتی و بستتتیار پويا فعالیت میکنند که
مممترين دارايی و سرمايه آنها ،دانش آنهاست که به نحو چشمریری از سرمايههای مالی
و فیزيری پیشتی ررفته استت .امروزه استتمرار و تداوم مزيت رقابتی ستازمانها ،در داشتن
کارکنان دانشررا ،خالق و نوآور استتت نیروی کاری که پیوستتته از طريق خالّقیت و
نوآوری بتواند با اصتتالح يا تغییر آراهانه محصتتوالت يا خدمات و فرايندها ،مزيتی پايدار
برای سازمان خود بیافريند.

دانش امروز در قلب اقتصتتتاد جمان قرار دارد و مديريت دانش درکستتتب موفقیت
ستتتازمتانهتا امری زیتاتی تلقی میشتتتود .امروزه پويايی ستتتازمانها درررو فراریری
دانش،کستتتب تجربه کارکنان و به کارریری اين تجربیات و ممارتها و نیز در اجرای
وظايف ،نقشها ،فعالیتها و تعامل در تستتمیم دانش و برقراری ارتباطات درون و برون
ستتتازمانی استتتت .مک اينرنی و کونینگ .)1255 ،5دراکر )5444 1معتقد استتتت دانش،
اطالعاتی استتت که فرد يا چیزی را تغییر میدهد .به عبارت ديهر ،دانش ترکیبی ستتازمان
يافته از اطالعات در يک بافت معنادار است که با مجموعهای از قواعد ،رويّهها و عملیات
آموخته شتده از طريق تجزيه و تمرين درونیستازی شتده است يعنی در ذهن فرد و يا در
نظام ستازمان به شترلی هدفمند ذخیره شتده است  .به بیان ديهر ،دانش در مفموم خاص
خود يعنی آراهی نستبت به يک مفموم يا پديده يا شتی در يک چارچوب شناختی خاص
و ستتازماندهی شتتده که کار تصتتمیمریری را تستتمیل کند .براين استتاا ،دانش را درک،
آراهی يا شتتناختی که در طول زمان از طريق مطالعه ،تحقیق ،مشتتاهده و تجربه بهدستتت
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میآيتد ،تعريف کردهانتد فتتازی .)5339 ،از اينرو ،دانش میتواند در خدمت اهداف
متنوعی از جمله برنامهريزی ،تصتمیم ریری ،سترررمی ،آموزش و  ...باشتد .برای استفاده
از آن الزم است دانش درون اذهان شرل ریرد و تممیداتی بتواند آن را به نمودهای عینی
تبديل کند .مممتر آنره برای سودمند بودن چنین دانشی ،بايد آن را مديريت کرد .به طور

1. Mcinerney, C.R., Koening, M
2. Draker
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معمول ،همه ما اطالعات خود را در ذهن و يا در قالب نظامهای اطالعاتی به منظور امران
رردآوری و ذخیره ،بازيابی ،ارزيابی ،انتخاب ،درک ،پردازش ،تحلیل ،کاربرد ،بازآرايی
و استتتفاد مجدد از آن ،ستتازماندهی و مديريت میکنیم .براين استتاا ،میتوان مديريت و
ستازماندهی را فرايند مرتبستازی عناصر درون يک ساختار معنا نمود سوررل.)1223 ،5
در فرايند مديريت دانش ،نیمی از توجه بر روی دانش عینی متمرکز شتتتده استتتت که
میتواند در قالبهای ستتاختاريافته ،نیمه ستتاختاريافته يا غیر ستتاختاريافته دستتته بندی شتتود.
نمونههايی از دانش عینی در قالب ستتاختاريافته آن در اصتتطالحنامهها و هستتتیشتتناستتیها
قابل مشتتاهده استتت .به منظور ستتازماندهی اين اشتترال عینی و متنوع دانش ،برخی از
نظامهای فناورانه کنونی اقدام به رردآوری ،رروه بندی ،نمايهستتازی و طبقه بندی دانش
میکنند .برخی ديهر از نظامها ،از هستتیشتناستی و وب معنايی بهدلیل خصايص ويژه آن
برای ستتاماندهی و پیوند زوزههای دانش بمره میبرند .اين وضتتعیت با عنوان «نقشتته دانش»
يا«هستتیشتناسی دانش» شناخته میشود .ارر بنا باشد هر کسی دانش را به شیوهای مختص
خود مديريت کند ،با زجم بستیار متنوعی از شیوههای مديريت ،بسته به ادراک و ديدراه
افراد از موضتتوع ،مواجه خواهیم شتتد .برای پیشریری از چنین وضتتعیتی ،بستتیاری از
نظامهای فناورانه کنونی از هستتتیشتتناستتی برای ارتقای رويررد و ستتط ستتازماندهی،
مديريت و اشتتاعه دانش استتتفاده میکنند جاشتتاپارا .)5331 ،در نظامهای دانشتتی نوين،
اصتطالح هستتتیشتناستی اغلب به جای علم ردهبندی که در ستتازماندهی اطالعات نقشتتی
زیاتی ايفا میکند ،به کار برده میشود .اشباع اطالعاتی و مديريت ناکارآمد دانش ،باعث
شتتتده نه تنما ستتتازماندهی کارآمد دانش با چالشهايی مواجه شتتتود ،بلره ناکارآمدی
و  ...نیز امران مديريت کارآمد دانش را با چالش مواجه ساخته است.

هستیشناسی (آنتولوژی)
هستتتیشتتناستتیها در هوش مصتتنوعی ،ستتاختارهای داده برای نمايش دانش هستتتند که از
فلستتفه ستترچشتتمه ررفته و به ررافهای مفاهیم و معانی مرتبط هستتتند .تعريف رستتمی
1. Soergel, Dagobert
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هستتتتیشتتتناستتتی عبارت از توصتتتیف مفاهیم استتتت پیم و همراران .)1225،5بیشتتتتر
هستتیشناسیها شامل مجموعهای از مفاهیم میباشند که اشیای واقعی در دنیا را نمايش می
دهند ،اين مفاهیم بوستتیله روابط ،تعیین نوع شتتده و متصتتل میشتتوند که چهونهی ارتباط
اين مفاهیم را نمايش میدهد اچستو .)11222،اما تعريف جامعتر بدين صتورت استتت که،
هستتتتیشتتتناستتتی آنتولوژی) از دو واژه  Ontoبه معنای هستتتتی و  Logiaبه معنای مطالعه،
بوجود آمده استتت و در کل معنی هستتتی شتتناستتی دارد .عناصتتر اصتتلی تشتتریل دهنده
هستتیشتناسی عبارتند از :مفاهیم ،ارتباط و خصوصیات .يعنی آنتولوژی ارتباط بین مفاهیم
در استناد و در دنیای واقعی را مشخص میکند که با اين کار اسناد مربوطه توسط ماشینها
قابل پردازش و فمم میشتود و به اشتتراکرذاری اطالعات بین عاملها را تسمیل میکند.

در برخی موارد واژه «آنتولوژی» مترادف بتتا واژههتتايی از قبیتتل «کنترل کننتتده لغتتات» ي تا
«طبقتهبنتتدی» يتا «پتتايهتاه دانش» تلقی میشتتتود کته اين ستتتبتتب روی هم افتتتادری برخی
ويژریهتای مشتتتترک آنها میشتتتود ژوزافستتتون .)31223،آنتولوژیها به همراه يک
مجموعه از نمونههای منفرد از کالاها ،تشتتریل پايهاه دانش را میدهند .در عمل ،مرز
باريری وجود دارد که در آنجا هستیشناسی پايان میيابد و پايهاه دانش آغاز میرردد.

دالیل استفاده از هستیشناسیها
عمده ترين داليلی که بمره ریری از هستیشناسیها را به همراه دارد عبارتند از:
بیان رستتمی دانش موجود در دامنه با مشتتخص کردن مفاهیم و موجودات يک دامنه و
توصتیف روابط بین آنها به صتورت رستمی و قابل فمم توستط ماشین ،با به خدمت ررفتن
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مجموعهای از قواعد
 استفاده از دانش به نحو مطلوب
 هستیشناسیها از قابلیت و استعداد بیان دانش بهصورت رسمی برخوردارند.
 نقش هستیشناسیها در سازماندهی دانش

1. Peim, M., Franconi, E., Paton, N., Goble, C
2. Hsu, C.,
3. Josephson
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 فراهم کردن توانايی پردازش دانش ،به اشتراک رذاری آن بین عاملهای مختلف و
استفاده مجدد از آن
 نهاشت دادههای موجود در صفحات به مفاهیم موجود در هستیشناسیها با تجزيه و
تحلیل محتوای صفحات وب و باال بردن درجه همراری بین انسان و ماشین
 فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت سرويسهای هوشمند

نظام مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن
مديريت دانش ،فرايند بهکنترل درآوردن محیطی استتت که دانش در آن جمت زصتتول
اهداف ستازمانی شتناستايی ،ستازماندهی ،خلق ،و اشتراک میشود .مديريت دانش بهعنوان
يری از موضتتتوعتات جتالتب و چالش برانهیز علم مديريت در هزاره جديد استتتت .دامنه،
کاربرد و استتتفاده از آن رستتترده شتتده و به عنوان زوزهای میان رشتتتهای جای خود را در
متون مديريتی باز کرده استتت .مديريت دانش مفموم جديدی نیستتت .شتتايد بستتیاری از ما
دانش را مديريت کرده بدون اينره کوچرترين درکی نستتبت به آن داشتتته باشتتیم .اما انتظام
بخشی به اين فعالیتها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جديدی است که در
اواخر قرن بیستتتم مورد توجه قرار ررفت .مديريت دانش بهعنوان رهیافتی جديد و با ارزش
در کنار ستاير راهبردهای تجاری و رقابتی استت ،بدين منظور ستازمانها به فرر پیادهسازی
برنامههای مديريت دانش شدند تا از مزايای بالقوه آن بمرهجويی کنند .اين مفموم از اواخر
دهه  5412مطرح و تعاريف زيادی برای آن ارائه شتتده استتت جاشتت ارا  )5331مديريت
دانش را در قتالتب فرايندی چمار زلقهای ،شتتتامل :ايجاد ،اشتتتتراک ،ذخیره و بهکارریری
مجموعتهای از فعتالیتتهتای ستتتازمتانی در خلق ،کستتتب ،توزيع دانستتتتتههتا و ارتقتای به
اشتتتراکرذاری دانش در داخل س تازمان و محیط پیرامون آن میداند زستتنزاده.)5333 ،
ناوارتا )1226 5بیان میکند که مديريت دانش فرايندی استتت که به واستتطه آن ستتازمانها
در زمینه يادریری ،خلق،رستترش و کاربرد دانش ممارتهای مورد نیاز را کسب میکنند.

1. Navaretta
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وو  )1225 5هتدف اصتتتلی نظام مديريت دانش را فراهمآوری دانش مناستتتب برای افراد
منتاستتتب و در زمان مناستتتب میداند .براين مبنا هر قدر بازنمايی و ذخیرهستتتازی ،با دقت
بیشتری انجام شود ،به همان اندازه ،بازيابی دانش مرتبط عملیتر خواهد بود .راجو و وينز،1
 )1221معتقدند ستتتاز و کارهای تکستتتطحی

ذخیرهستتتازی و بازيابی دانش ،مناست تب

نظامهای مديريت دانش نبوده و لزوم برارریری رويرردهای هستیشناسانه در اين مورد ،به
چشم میآيد .مديريت دانش ،مفمومی میان رشتهای است و از زوايای مختلفی مورد مطالعه
قرار میریرد .يری از رويرردهای مطالعاتی غالب ،رويررد معطوف به فناوری است .پست
الرترونیتتک ،پتتايهتتاههتتای اطالعتتاتی ،مراکز داده ،نرمافزارهتتای بحتتث رروهی ،اينترنتتت،
اکستترانت ،داده کاوی و ...نمونههای چنین قابلیتهايی هستتند لی و هسیه .)1223 ،3دانش
در انواع ذهنی و عینی و شرلهای متنوع -رويهها ،اسناد ،رزارشها و ...در سازمانها وجود
دارد .هستتیشتناستی قابلیت ير ارچهستازی معنايی و بازنمايی انواع منابع دانش سازمانی را
دارد کینگ استون .)1226 ،9استفاده از هستیشناسی به طور کلی ،روشی مناسب در تحقق
همزمانی تستمیم شتده در ارتباطات استت اما اختصتاص در مورد نظامهای مديريت دانش،
ستتاختار پايه و از بنیانیترين زيرستتاختها در رويرردهای پیشترفته خودکارستتازی مديريت
دانش است سیسیلیا .)1226 1،هستیشناسیها نه تنما تسمیل کننده اشتراک و استفاده مجدد
دانش توستتتط عامالن هوشتتتمند و رايانهها هستتتتند ،بلره میان افراد نیز چنین نقشتتتی را ايفا
میکنند ،به طوریکه ارتباطات و امران استتتفاده مجدد از دانش را میتن موجوديتهايی که
در زمینه موضتتوعی ،دانشتتشتتان را به اشتتتراک میرذارند ،فراهم میکند کینگاستتتون،

6

 .)1226در نمايت هستتتیشتتناستتی به منزله جزئی از نظام مديريت دانش مورد استتتفاده قرار
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میریرد.
طیف وستتتیعی از عوامل موثر بر توانمندی مديريت دانش درآثار پژوهشتتتی مختلف
مطرح شتتده استتت از جمله فرهنگ ،فناوری اطالعات و رهبری فرآيندها .عوامل موثر بر
1. Wu, J.
2. Raghu, T.S., Vinze, A
3. Li, S.-T, Hsieh, H.-C
4. Kingston, J.
5. Sicilia, M. et all
6. Kingston, J.
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توانمندی پیاده ستازی مديريت دانش را می توان مجموعه اقدامات و فعالیتهايی دانست
که برای اجرای موفق مديريت دانش بايد مدنظر قرار ریرند .اين اقدامات ارر از قبل
وجود دارند نیازمند توستعه و ترامل بیشتتر هستتتند و يا ارر وجود ندارند بايستتی به وجود
آيند .به اين ترتیب ،عوامل موفقیت عبارت از آن رروه عوامل درون ستازمانی هستتند که
برای مجموعه ستتازمان قابل کنترل می باشتتند .عوامل بیرونی نظیر اثرات محیطی تنما از
جمت شتتناخت و آراهی نستتبت به روند آنها موردتوجه قرارمیریرند چرا که ستتازمانها
در هنهام اجراو پیاده ستتتازی مديريت دانش ،کنترل چندانی بر آنها ندارند .عوامل و
معیارهای ديهری نیز در مطالعات ،مطرح شتتده استتت .به عنوان مثال در يری از مطالعات
مک اينری و کونینگ ،)1255 ،5با استتتتفاده از روش دلفی و نظرخواهی از يک رروه
منتخب و صتتازب نظر دانشتتهاهی و غیردانشتتهاهی تالش شتتده استتت اين عوامل ايجاد
موفقیت مشخص رردد .در اين مطالعه سه رروه اصلی از اثرات مديريتی ،محیطی ،منابع و
عوامل موثر بر هر کدام از آنها بررستی شده است .اين مطالعه ،در زوزهی مديريت چمار
عامل ممم هماهنهی ،کنترل ،اندازهریری و رهبری در زوزهی منابع چمار عامل دانش،
انستان ،مواد ،منابع مالی و در زوزه ی اثرات محیطی عوامل رقابت ،بازار ،فشارهای زمانی،
شترايط دولتی و اقتصتادی و نظاير آن را مشتخص کرده استت .در عین زال ،پژوهشهران
در رزارش خود فناوری و فرهنگ را نیز به عنوان عوامل بحرانی مطرح نموده اند .البته
میتوان به عواملی ديهر نظیر زيرساختهای مرتبط با مديريت دانش ،ارتباطات ،آموزش،
برنامهريزی ستتازمانی ،ستتازوکارتعیین راهبردها و پرداخت پاداشها ،نیاز به زمايت مالی،
پشتتیبانی و درک موضتوع نیز اشاره کرد که همهی از مواردی هستند که بايد مدنظر قرار
مختلف اجرای برنامههای مديريت دانش فعالیت میکردند تا از اين طريق بتوانند عوامل
ايجاد بحران در پیاده ستتازی مديريت دانش رامشتتخص ستتازند .اين پژوهش منجر به ارائه
فمرستتی از عوامل ايجاد بحران شتد .ست س شتتش جز کلیدی ت ثیررذار در موفقیت آمیز
بودن مديريت دانش در ستتازمانها نیز مشتتخص ررديد که شتتامل راهبرد مديريت دانش
1. Mcinerney, C.R., Koening, M
2. Raghu, T.S., Vinze, A
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مورد زمايت رهبری ارشتتد ،وجود يک مدير دانش اصتتلی و محوری ،زيرستتاختهای
مديريت دانش ،هستتی شتناستی دانش ،ستامانهها و ابزارهای مديريت دانش ،تشويق در به
اشتراک رذاشتن دانش و وجود فرهنگ زمايت و پشتیبانی بود.

هستیشناسی و کاربرد آن در مدیریت دانش
مفموم هستتیشتناسی نخستین بار در رشته فلسفه مطرح شد .هستیشناسی به عنوان يری از
مممترين شتاخههای رشته فلسفه ،به مطالعه وجود و هستی اشیا و موجوديتهای جمان از
طريق رده بنتدی جامع آنها میپردازد .به دلیل نیاز به ابزاری برای طبقهبندی مفمومها،
متخصتصتان هوش مصنوعی در دهه  42با وامریری مفموم هستیشناسی از رشته فلسفه ،به
توصتتیف مفاهیم پرداختند .از اين طريق ،مفموم هستتتیشتتناستتی به ديهر قلمروها مانند
کتابداری و اطالع رستتانی ،وب معنايی ،زبانشتتناستتی و جز آن نیز راه يافت زستتنزاده،
 .)5333هستتیشتتناستی به عنوان يک ابزار معنايی ،عبارت استت از دانش ستاختار يافته در
مورد يک قلمرو خاص که از طريق ارائه مفمومها و رابطهها دقیق میان آنما در آن قلمرو
شترل میریرد .در متون موجود هستتیشتتناستتی دارای رستتترهای متفاوت از معانی استتت و
برداشتتهای متنوعی نیز از کارکردهای اين اصطالح وجود دارد .برای مثال ،سوا)1222 5
عنوان میکند «اولین رام در طرازی يک پايهاه داده ،پايهاه دانش و يا يک نظام شتتیررا،
انتخاب مجموعه مناستتبی از هستتتیشتتناستتیهاستتت ».ستتادهترين و کاربردیترين تعريف از
هستتیشتناستی را نیز ،وی درباره اهمیت هستتیشتناستی در اشتراک دانش ارائه داده است.
براستاا نظر وی« ،هستتیشتناستی» ذکر مشتخصتاتی از انواع مدخلهايی است که بالقوه يا
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94

بالفعل در زوزه موضتتتوعی خاصتتتی موجودند و انواع روابط خاص که در يک ترتیب
جزئی و ستتاده ستتازمان يافتهاند .در ستتاده ترين مفموم ،هستتتیشتتناستتی را می توان مانند
اصتطالزنامهها ،مجموعه واژران کنترل شده دانست ،با اين تفاوت که مفاهیم يک زوزه
خاص با روابط معنايی خاص با توجه به زوزه موضتتوعی و بعضتتاً متفاوت از زوزههای
موضتتوعی ديهر به شتترل خاصتتی طبقه بندی میشتتوند که هدف آنها نمايش مفاهیم در
قالب زبان طبیعی استتتت .با توجه به تعدد معانی و برداشتتتتها ،بايد در نظر داشتتتت که
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هستتیشتناستی فمرستی از موجوديتها ،علم ردهبندی ،واژران ،فمرستی از اشیا يا هر چیز
ديهری نیستتت بلره چارچوبی کلی برای نظمدهی به فمرستتتها ،رده بندیها و واژران
استتتت که میتواند آنها را به نحو مطلوبی ستتتازماندهی کند پینتو .)12265،در عمل،
هستیشناسی يک ادراک کلی است ،در زالی که علم ردهبندی ،يک طرح طبقه بندی بر
پايهای علمی استت .در واقع ،هستتیشتناسی روابط هستی شناسانه مفاهیم را تعريف کرده،
به ضتتابطه در میآورد و نشتتان میدهد .بر عرس ،اطالعات طبقهبندی شتتده ،طرحواره
ستلستله مراتبی از اصطالزات است که برای نمايش روابط میان اصطالزات ،سازمان يافته
استت جاشتاپارا .)5331 ،چندين رويررد به مفموم هستتیشتناسی با توجه به کاربرد آن در
ستتازماندهی دانش وجود دارد .بنا به رفته «ووستتن )1223 »1رويرردهای اصتتلی کاربرد
هستتیشتناستی در زوزههای فلستفه ،علوم شتناختی ،هوش مصنوعی ،و علم اطالع رسانی
استت  .در زوزه اطالع رستانی« ،سان سهوندو و بلترن )1223 »3هستیشناسی را به عنوان
ابزارها يا ستتاختارهايی با قابلیت فناورانه تعريف میکنند که میتواند برای بازنمايی دانش
در فمرستتتتهتا ،پتايهتاههای داده ،فمرستتتت ستتترعنوانهای موضتتتوعی ،واژه نامهها،
اصتتطالزنامهها و ستتاير ابزارهای کنترل واژرانی ،مورد استتتفاده قرار ریرد  .هدف اصتتلی
يک هستتیشتتناستی ،ارتقای ستتازماندهی ،بازنمايی و بازيابی دانش استتت .به طور خاصتر
نوی و مرهینز )1225 ،9هدفهای اصتلی هستی -شناسی ،شامل موارد زير است :قابلیت و
امران تحلیل دانش در يک زوزه ،پايهريزی اصتتطالزات و روابط میان آنما ،مجزا کردن
دانش از زوزههای موضتوعی ،بازآرايی دانش ،اشتراک و اشاعه درک عمومی از ساختار
دانش در میان افراد و نرم افزارهای هوشتتمند .مورد آخر ،امران تستتمیل فرايند بازيابی
از اينرو تاثیر هستتیشتناستی بدين صتورت است که به وازدهای دانش معنا داده و به آن
ارزش افزودهای در راستتتای توزيع و تحويل اطالع درستتت به کاربر مناستتب ،در زمان و

1. Pinto, H.S. et al
2. Vossen
3. Segundo and Beltran.
4. Noy, Natalya F.; MC Guinness
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شتیوه مطلوب می بخشتد برنرزلی .)1225،5استفاده از هستیشناسی در فرايند سازماندهی
دانش ،به ستتازماندهی ستتاختاری دانش میانجامد و همزمان قالب مناستتبی فراهم میآورد
که از آن رههذر چهونهی استتتتفاده از دانش قابل درک شتتتود يوزرو و اورنز.)1221 ،1
همچنین استفاده از فرايند هستیشناسی نه تنما باعث شناسايی عناصر دانشی میشود ،بلره به
شتناستايی و اصالح ناهمخوانیهای اصطالح شناسی میان وازدهای مختلف کمک میکند
ناوارتا .)1226 ،3هم اکنون مجموعه متفاوتی از هستتیشناسی برای تسمیل فرايند بازنمايی
منابع وب وجود دارد .از اين رو ،هستیشناسی به عنوان روشی برای سازماندهی اطالعات
الرترونیری و ارتقای فرايند بازيابی در محیط وب عمل میکند داديرو .)1229 ،9با توجه
به ت کید بر نقش هستیشناسیها در مديريت دانش و بازنمايی آنما در محیط وب ،لن ینگ
1و همرارانش )1223 ،به توستعه يک مدل مديريت دانش بر مبنای هستتیشناسی ير ارچه
اقدام کردند .اين مدل قابلیت استتفاده مجدد از دانش و ير ارچهی دانش را ارتقا بخشیده
و پیچیدری و مشتتترالت ستتتازماندهی دانش را کاهش داده و قادر استتتت تا فرايند
ستازماندهی دانش فردی و ستازمانی را نشتان دهد .هستتیشتناستی در فرايند سازماندهی
دانش متاهیتتا بتا چتالشهتايی از قبیل وابستتتتهی به فناوریهای متنوع ،تنوع مفاهیم و
رونارونی معانی زبانی در يک جامعه و يا اختالف نظر رروهی از متخصتتصتتان در مفاهیم
زوزههای علمی خود ،مواجه استت .شتايد يری از عمده ترين داليل اين مسئله در فرايند
ستتازماندهی دانش ،فقدان مبنايی دقیق يا اجماع مفمومی و اصتتتطالح شتتناختی استتتت.
هستتیشناسی به عنوان ابزاری کاربردی در نظامهای سازماندهی دانش تلقی می شود تا بر
استتاا آن بتوان عمل نمايه ستتازی و جستتتجو را بر مبنايی محتوايی تر و با انعطاف پذيری
سال اول ،شماره  ،3تابستان 94
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شکل  .1برخی ملزومات مهم مدیریت دانش

نگاهی کلی به مدیریت دانش مبتنی بر هستیشناسی
امروزه نقش و کاربرد هستتیشناسیها در سیستمهای مبتنی بر دانش بسیار قابل توجه است.

هستتیشناسی به عنوان ابزاری قدرتمند برای نمايش و بیان دانش مربوط به يک زوزه ،در
قالبی رسمی و قابل پردازش توسط ماشین مطرح می شود .به کمک آن میتوان ارتباط بین
ستتیستتتمهای ناهمهون را برقرار کرد و تعامل و ارتباط متقابل بین برنامهها ،ماشتتینها و
ستتیستتتمهای ناهمهون را بمبود بخشتتید .در نهاهی کلی میتوان رفت مديريت دانش مبتنی
بر هستیشناسی دربردارنده و ايجاد کننده موارد زير است:
 ايجاد مزيت رقابتی با جمعآوری و مرتبسازی کارايی دانش پیچیده ،متنوع و چند
دامنه
 تبديل همه دانش ضروری ،شبه ساختار يافته و اطالعات بدون ساختار به اطالعات
ساختارمند و منسجم
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نتیجه گیری
ويژری استاسی نظامهای نوين مديريت دانش ،داشتن قابلیت پیوند دادهها دانسته شده است
به رونهای که همه مفاهیم و اصتتتطالحها در اين نظامها ،بر پايه ربط و نستتتبتی که به مفموم
يرتديهر دارنتد ،در يتک منظومته شتتتبرهای جای میریرند .از اينرو ،همه نظامهای نوين
مديريت دانش ،مرمل يرديهرند زيرا هر نظامی نوعی از ارتباط را عرضتتته میکند و اين
ربطها با هر نظامی که عرضته شتود ،شتبره روابط را کامل خواهد کرد .بر اين اساا ،شايد
بتوان هر نوع از شتتیوههای مبتنی بر پیوند دادران را در شتتمار نظامهای نوين مديريت دانش
دانستتت .بنابراين ،شتترلهای رونارون روابط معنايی و پیوند دادران که امران رس تترش و
توستتعه دادهها را در قالبی پیونديافته فراهم میکند ،مانند :شتتبرههای عصتتبی ،وب معنايی،
موجوديت اعالم اشتخاص ،مرانها و شرکتها ،و نیز هستیشناسی را میتوان از رونههای
نظتامهتای نودين متديريتت دانش برشتتتمرد .اين نظامهای ستتتازماندهی کارايی و تاثیرات
بسیاری دارند که از آن دسته میتوان به اين نمونهها اشاره کرد:

 رسترش بسط جست وجو و ترسیم روابط میان واژران پیشنماد خودکار اصطالزات برای پرا وجو اصالح پرا وجو و پیشنمادها توسط نظام به شرل خودکار افزايش ابزارهای جست وجو يا توسعه معنايی دسته بندی پرا وجو بر اساا سط دانش کاربر زل مشرالت جست وجوی کلیدواژه ای ايجاد ساختاری معنايی از يک زوزهسال اول ،شماره  ،3تابستان 94

 آسان سازی فرايند کشف و بازيابی منابع -زمايت از يادریری و نمايش ستاختاريافته اطالعات

پشتیبانی از زبان طبیعی کفاشان

و فتازی)5342 ،
هستیشناسیها مممترين عناصر مديريت دانش با قابلیت نمايهسازی و جستجو بر مبنايی
محتوايیتر و انعطتافپتذيرتر میبتاشتتتند .هستتتتیشتتتناستتتی با فراهم کردن مجموعهای از
تعريفهتای رستتتمی برای مفتاهیم يک زوزه و تعیین روابط میان آنها ،در وب معنايی به
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کار ررفته شتتده و زمینه تشتتریل يک پايهاه دانش را برای آن زوزه فراهم ستتازد .با وجود
اين ،وابستتتتهی بته فناوریهای مختلف ،تنوع مفاهیم و رونارونی معنی زبانی و نبود اجماع
مفمومی و اصتتطالحشتتناستتی متخصتتصتتان در يک زوزه خاص ،از عمدهترين چالشهای
هستتتیشتتناستتی در مديريت دانش به شتتمار میرود کفاشتتان و فتازی .)5342 ،در هر زال
هستتیشتناستی شرل ديهری از نظامها را بهوجود آورده که ممرن است بشر را در رفع اين
چتالشهتا يتاری نمتايد .اين نظامهای جديد که نظامهای مديريت دانش نامیده میشتتتوند،
ابزارهايی برای رفع مشترالت جستجوی کلیدواژهای براساا ساختاری معنايی برای تسمیل
کشف و ارزيابی ،بسط و پراو جو و جستجوی مفاهیم هستند .هدف اصلی مديريت دانش
در اين نظامها ،کشف دانش نمفته در دادهها و پیوند آن با ساير دادهها و مفاهیم است که در
محملهايی متنوعی پايهاههای اطالعاتی ،بانکهای اطالعاتی و وب) ذخیره شده است.
مطالعه در زمینۀ بررسی نقش هستیشناسی در مديريت دانش ،راهرارهای سازماندهی
و اشتتاعه دانش در محیط وب ،بررستتی امران استتتفاده از کنترل واژرانی همراه با زبان
طبیعی ،بررستتی روندهای مديريت دانش در کتابداری و اطالع رستتانی ،مقايستته و ارزيابی
نظامهای متنوع مديريت دانش ،استتتفاده و به کارریری عملی نظامهای مديريت دانش ،از
ضرورياتی هستند که جا دارد در مطالعات آتی ،بیشتر به آنها پرداخته شود.
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