
 و مدیریت دانش هاشناسیهستیمتقابل  پیوندنگاهی بر 

 1آناهیتا باواخانی

 شناسیمطالعات دانش

 49 تابستان، 3سال اول، شماره 

 51/51/43تاريخ دريافت:  

 12/1/49تاريخ پذيرش: 

 چکیده
 ، به منزله ابزاری پیشرفته در بازنمون اطالعات وهاشناسیهستیهدف اين مقاله بررسی رابطه متقابل  هدف:

ژوهش با اين پ روش: .وده استب هاشتناستی  هستتی مديريت دانش، بعنوان بستتری مناستب برای برارریری   

ی و ابع اطالعاتی چاپاستفاده از روش کتابخانه ای انجام شده و اطالعات آن از طريق جستجوی مقاالت و من

و  شتتناستتیهستتتیای به بررستتی مفموم الرترونیری فراهم آمده استتت.اين مقاله با استتتفاده از روش کتابخانه

ی امروزی، لزوم برارریری و هادر ستتتازمان :هایافته مديريت دانش و نیز روابط میان آنما پرداخته استتتت.

انش موجود، بیش از پیش مطرح استتتت. چرا که در فرايندهای مرتبط با د هاشتتتناستتتی هستتتتیاستتتتفاده از 

 را بخوبی داشته و کمک هابعنوان ابزاری قدرتمند، توان بازنمون دانش مفمومی در ستازمان  شتناستی  هستتی 

ای از با فراهم کردن مجموعه شتتناستتی هستتتی گیری:نتیجه شتتايانی به پويايی دانش ستتازمانی می نمايند. 

ها، زمینه تشتتریل يک پايهاه دانش را برای تعیین روابط میان آن تعاريف رستتمی برای مفاهیم يک زوزه و

ی تخصصی به منزله ارزش افزوده در پیاده هاآن زوزه موضتوعی فراهم می آورد. اين امر بويژه در ستازمان  

 سازی مديريت دانش سازمانی به شمار می آيد.

 .دانش دهیسازمان، وب معناییشناسی، مدیریت دانش، هستی نظام واژگان کلیدی:

  

                                                      
 a.bavakhani@alzahra.ac.ir ، دانشهاه الزهرا ا علم اطالعات و دانش شناسیدانشجوی دکتر. 5
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 مقدمه

کنند که می فعالیت پويا بستتتیار و رقابتی کامال درمحیطی عصتتترکنونی در هاستتتازمان

های مالی ریری از سرمايهکه به نحو چشم هاستآن دانش ،هاآن سرمايه و دارايی ترينممم

 داشتن در ها،نستازما  رقابتی مزيت تداوم و استتمرار  امروزه و فیزيری پیشتی ررفته استت.  

 و خالّقیت طريق از پیوستتته که کاری نیروی  استتت  نوآور و خالق ررا،دانش کارکنان

 پايدار مزيتی ،فرايندها و خدمات يا محصتتوالت آراهانه تغییر يا اصتتالح با واندبت نوآوری

 . بیافريند خود سازمان برای

موفقیت  درکستتتب دانش مديريت و دارد قرار جمان اقتصتتتاد قلب در امروز دانش

 فراریری ررودر هاستتتازمان پويايیامروزه . شتتتودمی تلقی زیتاتی  امری هتا ستتتازمتان 

 اجرای در و نیز هاممارت و تجربیات اين کارریری به و تجربه کارکنان کستتتب،دانش

 برون و درون ارتباطات برقراری و دانش تستتمیم در و تعامل هافعالیت ها،نقش وظايف،

 دانش، استتتت ( معتقد5444 1دراکر .(1255، 5کونینگاستتتت.  مک اينرنی و  ستتتازمانی

 ستتازمان ترکیبی دانش ديهر، عبارت به .دهدمی تغییر را چیزی يا فرد که استتت اطالعاتی

 عملیات و هارويّه قواعد، از ایمجموعه با که است بافت معنادار يک در اطالعات از يافته

 در يا و فرد ذهن در يعنی است  شتده  ستازی درونی تمرين و طريق تجزيه از شتده  آموخته

 خاص مفموم در دانش ديهر، بیان به . است شتده  ذخیره مندهدف به شترلی  ستازمان  نظام

در يک چارچوب شناختی خاص  ستبت به يک مفموم يا پديده يا شتی   يعنی آراهی ن خود

 درک، را ریری را تستتمیل کند. براين استتاا، دانششتتده که کار تصتتمیم دهیستتازمانو 

دستتت از طريق مطالعه، تحقیق، مشتتاهده و تجربه به زمان طول در که شتتناختی يا آراهی

 اهداف خدمت در تواندمی دانش رو،از اين .(5339، فتتازی انتد   آيتد، تعريف کرده می

 استفاده برای. باشتد  ... و آموزش سترررمی،  ریری، ريزی، تصتمیم برنامه جمله از متنوعی

 عینی نمودهای به را آن بتواند تممیداتی و ریرد شرل اذهان دانش درون است الزم آن از

 طور به. کرد مديريت را آن بايد دانشی، چنین بودن سودمند برای آنرهتر ممم. کند تبديل

                                                      
1  . Mcinerney, C.R., Koening, M 

2  . Draker 
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 امران منظور به اطالعاتی هاینظام قالب در يا و ذهن در را خود اطالعاتهمه ما معمول، 

 بازآرايی کاربرد، تحلیل، پردازش، درک، انتخاب، ارزيابی، بازيابی، ذخیره، رردآوری و

توان مديريت و کنیم. براين استتاا، میمی مديريتو  دهینستتازما آن، از مجدد و استتتفاد 

. (1223، 5 سوررلنمود ستازی عناصر درون يک ساختار معنا  را فرايند مرتب دهیستازمان 

 که ه استتتتشتتتد متمرکز عینی دانش روی بر توجه نیمی از دانش، مديريت فرايند در

شتتود.  بندی ستتاختاريافته دستتته غیر يا ستتاختاريافته نیمه ستتاختاريافته، هایقالب در تواندیم

 هاشتتناستتیهستتتی ها ونامهاصتتطالح در آن ستتاختاريافته قالب در عینی دانش از هايینمونه

 از برخی متنوع دانش، و عینی اشتترال اين دهیستتازمان منظور به. استتت مشتتاهده قابل

 دانش بندی طبقه ستتازی ونمايه بندی، رروه رردآوری، به اقدام کنونی فناورانه هاینظام

 آن ويژه خصايص دلیلبه معنايی وب و شتناستی  هستتی  از ها،نظام از ديهر برخی .کنندمی

« نقشتته دانش»عنوان  با اين وضتتعیت ند.برمی بمره دانش یهازوزه پیوند و ستتاماندهی برای

 مختص ایشیوه به را دانش کسی شود. ارر بنا باشد هرشناخته می« شتناسی دانش هستتی »يا

 ديدراه و ادراک به بسته ی مديريت،هااز شیوه متنوعی بستیار  زجم با کند، مديريت خود

 از بستتیاری وضتتعیتی، چنین از ریریپیش برای. شتتد خواهیم مواجه موضتتوع، از افراد

 ،دهیستتازمان ستتط  و رويررد ارتقای برای شتتناستتی هستتتی از کنونی فناورانه هاینظام

 نوين، دانشتتی هاینظام در .(5331 جاشتتاپارا، کنند می استتتفاده دانش اشتتاعه و مديريت

 نقشتتی اطالعات دهیستتازمان در که بندیرده علم به جای اغلب ناستی شت هستتتی اصتطالح 

 باعث دانش، ناکارآمد مديريت و اطالعاتی اشباع .شودمی کار برده به کند،می ايفا زیاتی

 ناکارآمدی بلره شتتتود، مواجه هايیچالش با دانش کارآمد دهیستتتازمانتنما  نه شتتتده

 زبانی معانی و مفاهیم پیچیدری استانداردها، ضتعف  قبیل از مشترالتی  و های موجودنظام

 .است ساخته مواجه چالش با را دانش کارآمد مديريت امران یزن ...  و

 (آنتولوژی) شناسیهستی

 از که هستتتند دانش برای نمايش داده ستتاختارهای مصتتنوعی، هوش در هاشتتناستتیهستتتی

رستتمی  تعريف .هستتتند مرتبط معانی و مفاهیم هایبه رراف و ررفته ستترچشتتمه  فلستتفه

                                                      
1. Soergel, Dagobert 
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 (. بیشتتتتر5،1225پیم و همراران  استتتت مفاهیم توصتتتیف از عبارت شتتتناستتتیهستتتتی

می نمايش را دنیا در واقعی اشیای که باشندمی مفاهیم از ایمجموعه شامل هاشناسیهستتی 

 ارتباط که چهونهی شتتوندمی متصتتل و شتتده نوع تعیین روابط، بوستتیله اين مفاهیم دهند،

استتت که،  صتورت  بدين ترجامع تعريف (. اما12221ستو، اچدهد  می نمايش را مفاهیم اين

به معنای مطالعه،  Logiaبه معنای هستتتتی و  Ontoدو واژه  از آنتولوژی(  شتتتناستتتیهستتتتی

 دهنده تشتتریل عناصتتر اصتتلی .دارد شتتناستتی هستتتی معنی کل در و استتت آمده بوجود

 مفاهیم بین ارتباط آنتولوژی يعنی .و خصوصیات ارتباط مفاهیم،: از عبارتند شتناسی هستتی 

 هاماشین توسط اسناد مربوطه کار اين با که کندمی مشخص را واقعی دنیای و در استناد  در

 .کندمی تسمیل را هاعامل بین اطالعات رذاریبه اشتتراک  و شتود می فمم و پردازش قابل

ا يتت« کنترل کننتتده لغتتات»هتتايی از قبیتتل مترادف بتتا واژه« آنتولوژی»در برخی موارد واژه 

اين ستتتبتتب روی هم افتتتادری برخی  شتتتود کته تلقی می« پتتايهتاه دانش »يتا  « بنتتدیطبقته »

 يک همراه به هاآنتولوژی (.12233ژوزافستتتون،  شتتتودها میهتای مشتتتترک آن ریويژ

 مرز عمل، در .دهندمی را دانش پايهاه تشتتریل ،هااز کالا منفرد هاینمونه از مجموعه

  .ررددمی آغاز دانش پايهاه و يابدمی پايان شناسیهستی آنجا در که دارد وجود باريری

 هاشناسیهستی استفاده ازدالیل 

 د از:تنرا به همراه دارد عبار هاشناسیهستیبمره ریری از عمده ترين داليلی که 

 و يک دامنه موجودات و مفاهیم کردن مشتتخص با دامنه در موجود دانش رستتمی بیان

 رفتنر خدمت به با ،ماشین توستط  فمم قابل و رستمی  صتورت  به هاآن بین روابط توصتیف 

 قواعد از ایمجموعه

 مطلوب نحو به دانش از استفاده 

 رسمی برخوردارند. صورتبه دانش بیان استعداد قابلیت واز  هاشناسیهستی 

 دانش  دهیسازمانها در شناسینقش هستی 

                                                      
1  . Peim, M., Franconi, E., Paton, N., Goble, C 

2  . Hsu, C.,  

3  . Josephson 
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 و  مختلف هایعامل بین آن اشتراک رذاری به دانش، پردازش توانايی کردن فراهم

 آن از مجدد استفاده

 و  هتجزي با هاشناسیهستی در موجود مفاهیم به صفحات در موجود هایداده نهاشت

  ماشین و انسان بین همراری درجه بردن باال و وب صفحات محتوای تحلیل

 هوشمند هایسرويس فعالیت برای مناسب یبستر کردن فراهم 

 و عوامل مؤثر بر آن نظام مدیریت دانش

 زصتتول جمت آن در دانش که استتت محیطی درآوردن کنترلبه فرايند دانش، مديريت

عنوان مديريت دانش به .شودمی اشتراک و خلق، ستازماندهی،  شتناستايی،   ستازمانی  اهداف

دامنه، يری از موضتتتوعتات جتالتب و چالش برانهیز علم مديريت در هزاره جديد استتتت.     

ای جای خود را در ای میان رشتتتهو استتتفاده از آن رستتترده شتتده و به عنوان زوزه کاربرد 

ا شتتايد بستتیاری از م  .موم جديدی نیستتتمديريت دانش مف متون مديريتی باز کرده استتت.

دانش را مديريت کرده بدون اينره کوچرترين درکی نستتبت به آن داشتتته باشتتیم. اما انتظام 

ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جديدی است که در بخشی به اين فعالیت

رهیافتی جديد و با ارزش عنوان مديريت دانش به اواخر قرن بیستتتم مورد توجه قرار ررفت.

سازی ها به فرر پیادهدر کنار ستاير راهبردهای تجاری و رقابتی استت، بدين منظور ستازمان   

 اواخر از اين مفموم جويی کنند.های مديريت دانش شدند تا از مزايای بالقوه آن بمرهبرنامه

( مديريت 5331استتت  جاشتت ارا   شتتده ارائه آن برای زيادی تعاريف و مطرح 5412 دهه

کارریری ای، شتتتامل: ايجاد، اشتتتتراک، ذخیره و به دانش را در قتالتب فرايندی چمار زلقه  

مديريت دانش را  ،«های اقتصتتادی و توستتعه ستتازمان همراری»دانش معرفی کرده استتت. 

هتا و ارتقتای به   هتای ستتتازمتانی در خلق، کستتتب، توزيع دانستتتتته    ای از فعتالیتت  مجموعته 

 .(5333زاده،  زستتنداند ازمان و محیط پیرامون آن میخل ستترذاری دانش در دااشتتتراک

 هاآن ستتازمان واستتطه به که استتت فرايندی دانش مديريت که کندمی ( بیان6122  5ناوارتا

. کنندمی را کسب نیاز مورد هایدانش ممارت کاربرد و خلق،رستترش  يادریری، در زمینه

                                                      
1  . Navaretta 
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آوری دانش مناستتتب برای افراد فراهمرا  هتدف اصتتتلی نظام مديريت دانش  (1225 5وو 

ستتتازی، با دقت هر قدر بازنمايی و ذخیرهداند. براين مبنا زمان مناستتتب می منتاستتتب و در 

، 1وينز  راجو وتر خواهد بود. عملیاندازه، بازيابی دانش مرتبط  همانبیشتری انجام شود، به 

ب بازيابی دانش، مناستتتستتتازی و ذخیره    ستتتطحی ستتتاز و کارهای تکمعتقدند  (1221

به ، شناسانه در اين موردهستی برارریری رويرردهای و لزوم های مديريت دانش نبودهنظام

مختلفی مورد مطالعه  وايایای است و از زمیان رشتهمفمومی مديريت دانش، آيد. چشم می

پست . استریرد. يری از رويرردهای مطالعاتی غالب، رويررد معطوف به فناوری قرار می

افزارهتتای بحتتث رروهی، اينترنتتت، هتتای اطالعتتاتی، مراکز داده، نرمالرترونیتتک، پتتايهتتاه

دانش  .(1223، 3 لی و هسیههستتند   يیهاهای چنین قابلیتکاوی و... نمونهاکستترانت، داده  

ها وجود ها و... در سازمانها، اسناد، رزارشرويه -های متنوعدر انواع ذهنی و عینی و شرل

ی را واع منابع دانش سازمانستازی معنايی و بازنمايی ان قابلیت ير ارچه شتناستی  هستتی دارد. 

شناسی به طور کلی، روشی مناسب در تحقق استفاده از هستی .(1226، 9 کینگ استوندارد 

های مديريت دانش، همزمانی تستمیم شتده در ارتباطات استت  اما اختصتاص  در مورد نظام    

ريت رفته خودکارستتازی مديها در رويرردهای پیشتتترين زيرستتاختستتاختار پايه و از بنیانی

ها نه تنما تسمیل کننده اشتراک و استفاده مجدد شناسیهستی .(6122 1 سیسیلیا، دانش است

ها هستتتتند، بلره میان افراد نیز چنین نقشتتتی را ايفا دانش توستتتط عامالن هوشتتتمند و رايانه

يی که هااستتتفاده مجدد از دانش را میتن موجوديت که ارتباطات و امرانبه طوری کنند،می

 6استتتون، کینگ کندرذارند، فراهم میدر زمینه موضتتوعی، دانشتتشتتان را به اشتتتراک می  

مورد استتتفاده قرار  منزله جزئی از نظام مديريت دانش به شتتناستتیهستتتی. در نمايت (1226

 ریرد.می

مختلف پژوهشتتتی  درآثار شدان مديريت توانمندی بر موثر عوامل از وستتتیعی طیف

 بر موثر . عواملفرآيندها رهبری و اطالعات فناوری جمله فرهنگ، از استتت  شتتده مطرح
                                                      
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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 دانست هايیفعالیت و اقدامات مجموعه توان می  را دانش مديريت ستازی  پیاده توانمندی

 قبل از ارر اقدامات اين .ریرند قرار مدنظر بايد دانش مديريت موفق اجرای برای که

 وجود به بايستتی  ندارند وجود ارر يا و هستتتند بیشتتر  ترامل و توستعه  نیازمند دارند وجود

 که هستتند  ستازمانی  درون  عوامل رروه آن از عبارت موفقیت عوامل ترتیب، اين به .آيند

 از تنما محیطی اثرات نظیر بیرونی عوامل .باشتتند می کنترل قابل ستتازمانمجموعه  برای

 هاستتازمان که چرا ریرندقرارمی موردتوجه هاآن روند به نستتبت آراهی و شتتناخت جمت

 و عوامل .ندارند هاآن بر چندانی کنترل دانش، مديريت ستتتازی پیاده اجراو هنهام در

 مطالعات از يری در مثال عنوان به .استتت شتتده مطرح مطالعات، در نیز ديهری معیارهای

 رروه يک از نظرخواهی و روش دلفی از استتتتفاده با (،5512، 5مک اينری و کونینگ 

 ايجاد عوامل اين استتت شتتده تالش غیردانشتتهاهی و دانشتتهاهی نظر صتتازب و منتخب

 و ، منابعمحیطی مديريتی، اثرات از اصلی رروه سه مطالعه اين در .دررد موفقیت مشخص

 چمار مديريت یزوزه در مطالعه، اين .است شده ها بررستی از آن کدام هر بر موثر عوامل

 دانش، عامل چمار منابع یزوزه دررهبری   و ریریاندازه کنترل، هماهنهی، ممم عامل

زمانی،  فشارهای بازار، رقابت، عوامل محیطی اثرات ی زوزه در و مالی منابع مواد، انستان، 

 پژوهشهران زال، عین در .استت  کرده مشتخص  را آن نظاير و اقتصتادی  و دولتی شترايط 

 البتهنموده اند.  مطرح بحرانی عوامل عنوان به نیز را و فرهنگ فناوری خود رزارش در

 آموزش، ارتباطات، مديريت دانش، با مرتبط هایزيرساخت نظیر ديهر عواملی به توانمی

مالی،  زمايت به نیاز ها،پاداش پرداخت و راهبردها ستتازوکارتعیین ستتازمانی، ريزیبرنامه

 قرار مدنظر بايد که هستند مواردی از همهی که کرد اشاره نیز موضتوع  درک و پشتتیبانی 

 مرازل در هشت سازمانی انجام شد که در (1221، 1و وينز راجو  پژوهشبخشی از . ریرند

 عوامل بتوانند طريق اين از تا کردندمی فعالیت دانش مديريت هایبرنامه اجرای مختلف

 ارائه به منجر پژوهش اين .ستتازند رامشتتخص پیاده ستتازی مديريت دانش ايجاد بحران در

 آمیز موفقیت ت ثیررذار در کلیدی جز  شتتشستت س  .شتد  بحران عوامل ايجاد از فمرستتی 

 دانش مديريت شتتامل راهبرد که ررديد مشتتخصنیز  هاستتازمان در دانش مديريت بودن

                                                      
1  . Mcinerney, C.R., Koening, M 

2  . Raghu, T.S., Vinze, A 
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 هایزيرستتاخت محوری، و اصتتلی دانش مدير يک وجود ارشتتد، رهبری زمايت مورد

 به در تشويق دانش، مديريت ابزارهای و هاستامانه  دانش، شتناستی   هستتی  دانش، مديريت

 بود.  پشتیبانی و زمايت فرهنگ وجود و دانش رذاشتن اشتراک

 مدیریت دانش درآن  کاربردو  شناسیهستی

 از يری عنوان به شناسیهستی .شد مطرح فلسفه رشته در بار نخستین شتناسی هستتی  مفموم

 از جمان هایموجوديت و هستی اشیا  و وجود مطالعه به فلسفه، رشته هایشتاخه  ترينممم

 ها،مفموم بندیطبقه برای ابزاری به نیاز دلیل پردازد. بهها میجامع آن بنتدی  رده طريق

 به فلسفه، رشته از شناسیهستی مفموم ریریبا وام 42 دهه در مصنوعی هوش متخصتصتان  

 مانند قلمروها ديهر به شتتناستتی هستتتی مفموم  طريق، اين از .پرداختند فاهیمم توصتتیف

، زادهزستتن  يافت راه نیز آن جز و شتتناستتیزبان معنايی، وب ،و اطالع رستتانی کتابداری

 در يافته دانش ستاختار  از استت  عبارت معنايی، يک ابزار عنوان به شتتناستی هستتی  .(5333

 قلمرو آن در آنما میان دقیق هارابطه و هامفموم ارائه طريق خاص که از يک قلمرو مورد

ای متفاوت از معانی استتت و دارای رستتتره شتتناستتیهستتی ریرد. در متون موجود می شترل 

( 1222  5ی متنوعی نیز از کارکردهای اين اصطالح وجود دارد. برای مثال، سواهابرداشتت 

ررا، یشتتت اولین رام در طرازی يک پايهاه داده، پايهاه دانش و يا يک نظام»کند عنوان می

از  ترين تعريفترين و کاربردیستتاده« هاستتت.شتتناستتیهستتتیانتخاب مجموعه مناستتبی از 

ارائه داده است.  در اشتراک دانش شتناستی  هستتی باره اهمیت درشتناستی را نیز، وی   هستتی 

هايی است که بالقوه يا ذکر مشتخصتاتی از انواع مدخل  « شتناستی  هستتی »براستاا نظر وی،  

 ترتیب يک در که خاص روابط انواع و موجودند وضتتتوعی خاصتتتیم زوزه بالفعل در

 مانند توان می را شتتناستتیهستتتی مفموم، ترين ستتاده اند. دريافتهستتازمان  ستتاده و جزئی

 زوزه يک مفاهیم که تفاوت اين با دانست، شده کنترل واژران  مجموعه ها،اصتطالزنامه 

 هایزوزه از متفاوت بعضتتاً و موضتتوعی زوزه به توجه با خاص معنايی روابط با خاص

 در مفاهیم نمايش هاآن هدف که شتتوندمی بندی طبقه خاصتتی شتترل به ديهر موضتتوعی

 که نظر داشتتتت در بايد ها،برداشتتتت و معانی تعدد به توجه باطبیعی استتتت.  زبان قالب

                                                      
1  . Sowa, J. F. 
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 چیز هر يا از اشیا فمرستی واژران، بندی،رده علم ها،موجوديت از فمرستی شتناستی  هستتی 

 واژران و هابندی ها، ردهفمرستتت به دهینظم برای کلی چارچوبی بلره نیستتت  ديهری

 عمل، در. (51226پینتو،  کند دهیستتتازمان مطلوبی نحو به را هاآن تواندمی که استتتت

 بر بندی طبقه طرح يک بندی،رده علم که زالی در است، کلی ادراک يک شناسیهستی

 کرده، تعريف را مفاهیم شناسانه روابط هستی شتناسی هستتی  واقع، در .استت  علمی ایپايه

 وارهطرح شتتده، بندیطبقه اطالعات بر عرس،. دهدمی نشتتان و آوردمیدر  ضتتابطه به

 يافته سازمان اصطالزات، میان روابط نمايش مراتبی از اصطالزات است که برای ستلستله  

با توجه به کاربرد آن در  شتناسی هستتی چندين رويررد به مفموم  .(5331 جاشتاپارا،   استت 

 کاربرد اصتتلی ( رويرردهای1223«  1ووستتن»دانش وجود دارد. بنا به رفته  دهیستتازمان

 رسانی اطالع علم و مصنوعی، هوش شتناختی،  علوم فلستفه،  هایزوزه در شتناستی  هستتی 

 عنوان به را شناسیهستی( 1223«  3سان سهوندو و بلترن»رستانی،   اطالع زوزه در  .استت 

 دانش بازنمايی برای تواندکه می کنندمی تعريف فناورانه قابلیت با ستتاختارهايی يا ابزارها

 ها،نامه واژه های موضتتتوعی،ستتترعنوان فمرستتتت داده، هایپتايهتاه   هتا، فمرستتتت در

 اصتتلی هدف . ریرد استتتفاده قرار مورد واژرانی، کنترل ابزارهای ستتاير و هااصتتطالزنامه

تر بازيابی دانش استتت. به طور خاص و بازنمايی ،دهیستتازمان ارتقای ،شتتناستی هستتی  يک

و  شامل موارد زير است: قابلیت شناسی،- هستی اصتلی  های( هدف1225، 9 نوی و مرهینز

 کردن مجزا آنما، میان روابط و ريزی اصتتطالزاتامران تحلیل دانش در يک زوزه، پايه

 ساختار از عمومی درک اشاعه و اشتراک بازآرايی دانش، موضتوعی،  هایزوزه از دانش

 بازيابی فرايند تستتمیل امران آخر، مورد .افزارهای هوشتتمند نرم و افراد میان در دانش

شتتود. می تلقی معنايی وب آينده برای کلیدی و عنصتتری ستتازدمی فراهم را وبی محتويات

 آن به و داده معنا دانش وازدهای به بدين صتورت است که  شتناستی  هستتی تاثیر رو از اين

 و زمان در مناستتب، کاربر به درستتت اطالع تحويل توزيع و راستتتای در ایافزوده ارزش

                                                      
1. Pinto, H.S. et al  

2  . Vossen 

3  . Segundo and Beltran. 

4  . Noy, Natalya F.; MC Guinness 
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 دهیسازمان فرايند در شناسیهستی از . استفاده(5،1225 برنرزلی بخشتد  می مطلوب شتیوه 

 آوردمی فراهم مناستتبی قالب همزمان و انجامدمی ستتاختاری دانش دهیستتازمان به دانش،

 .(1221، 1 يوزرو و اورنز هی استتتتفاده از دانش قابل درک شتتتودچهون رههذر آن از که

ود، بلره به شنه تنما باعث شناسايی عناصر دانشی می شناسیهستیهمچنین استفاده از فرايند 

 کندمختلف کمک می وازدهای میان شناسی اصطالح هایشتناستايی و اصالح ناهمخوانی  

 فرايند بازنمايی تسمیل برای شناسیهستتی  از متفاوتی مجموعه اکنون هم .(1226، 3 ناوارتا

 اطالعات دهیسازمانبرای  روشی عنوان به سیشناهستی رو، اين از .دارد وجود وب منابع

 توجه با .(1229، 9 داديروکند عمل می وب محیط در بازيابی فرايند ارتقای و الرترونیری

وب، لن ینگ  محیط در ماآن بازنمايی و مديريت  دانش در  هاشناسیهستی نقش بر ت کید به
ير ارچه  شناسیهستتی  مبنای بر دانش ( به توستعه يک مدل مديريت 1223،  و همرارانش1

 بخشیده ارتقا را دانش ير ارچهی و دانش از مجدد استتفاده  قابلیت مدلاين  د.کردن اقدام

 فرايند تا استتتت قادر و داده کاهش را دانش دهیستتتازمان مشتتترالت پیچیدری و و

 دهیسازمان فرايند در شتناستی  هستتی  دانش فردی و ستازمانی را نشتان دهد.   دهیستازمان 

 و مفاهیم تنوع متنوع، هایفناوری وابستتتتهی به قبیل از هتايی چتالش  بتا  متاهیتتا   دانش

 مفاهیم در متخصتتصتتان از رروهی نظر اختالف يا و جامعه يک در زبانی معانی رونارونی

 فرايند در مسئله اين داليل ترين عمده از يری شتايد  . استت  مواجه خود، علمی هایزوزه

استتتت.  شتتناختی  اصتتتطالح و مفمومی اجماع يا مبنايی دقیق فقدان دانش، دهیستتازمان 

 بر تا شود می تلقی دانش دهیسازمان هاینظام در ابزاری کاربردی عنوان به شناسیهستتی 

 پذيری انعطاف با و تر محتوايی مبنايی بر را جستتتجو و ستتازی عمل نمايه بتوان آن استتاا

 .داد انجام بیشتری

                                                      
1  . Berners-Lee 

1  . Usero , José Angel Martínez and Orenes, 

3  . Navaretta, 

4  . Daddieco 

5  . Lanping 



 دانش یریتو مد هاشناسی¬ یمتقابل هست یوندبر پ ینگاه 

 

222 

ل،
 او

ال
س

 
ره 

شما
3، 

ان
ست

تاب
94

 

 
 مهم مدیریت دانش ملزومات. برخی 1شکل 

 شناسیهستینگاهی کلی به مدیریت دانش مبتنی بر 

 .است توجه قابل دانش بسیار بر مبتنی هایسیستم در هاشناسیهستتی  کاربرد و نقش امروزه

 در زوزه، يک به مربوط دانش بیان و برای نمايش قدرتمند ابزاری به عنوان شناسیهستتی 

بین  ارتباط توانمی آن به کمک .می شود مطرح ماشین توسط قابل پردازش و رسمی قالبی

 و هاماشتتین ها،بین برنامه متقابل ارتباط و تعامل و کرد برقرار را ناهمهون هایستتیستتتم 

توان رفت مديريت دانش مبتنی در نهاهی کلی می .بخشتتید بمبود را ناهمهون هایستتیستتتم

 شناسی دربردارنده و ايجاد کننده موارد زير است:بر هستی

 يافته و بدون ساختارتنوعی از دانش ضمنی، صري ، ساخت 

 ی دانش پیچیده، متنوع و چند يسازی کاراآوری و مرتبايجاد مزيت رقابتی با جمع

 دامنه

 يافته و اطالعات بدون ساختار به اطالعات  ارتبديل همه دانش ضروری، شبه ساخت

 اختارمند و منسجمس
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 نتیجه گیری

ده است  ها دانسته شدانش، داشتن قابلیت پیوند داده مديريتی نوين هاويژری استاسی نظام 

ها، بر پايه ربط و نستتتبتی که به مفموم در اين نظام هاای که همه مفاهیم و اصتتتطالحرونه به

های نوين رو، همه نظاماز اين .ریرندای جای میمنظومته شتتتبره  ديهر دارنتد، در يتک  يرت 

ن کند و ايزيرا هر نظامی نوعی از ارتباط را عرضتتته می دانش، مرمل يرديهرند  مديريت

د اين اساا، شاي کامل خواهد کرد. بر روابط را ها با هر نظامی که عرضته شتود، شتبره   ربط

 انشمديريت دهای نوين نظام در شتتمار ی مبتنی بر پیوند دادران راهااز شتتیوه نوع بتوان هر

ترش و امران رستت دادران که ی رونارون روابط معنايی و پیوندهادانستتت. بنابراين، شتترل

عنايی، م وب عصتتبی،  هایکند، مانند: شتتبرهها را در قالبی پیونديافته فراهم میتوستتعه داده

ی اهرونه توان ازمی را شناسیهستی نیز و  ،هاو شرکت هاموجوديت اعالم اشتخاص، مران 

 کارايی و تاثیرات دهیستتتازمانی هااين نظام ی نودين متديريتت دانش برشتتتمرد.  هتا نظتام 

 :اشاره کرد هاتوان به اين نمونهبسیاری دارند که از آن دسته می

  میان واژران بسط جست وجو و ترسیم روابطرسترش  -

  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 زوزه -

  سازی فرايند کشف و بازيابی منابعآسان  -

شتیبانی از زبان طبیعی  کفاشان پ   زمايت از يادریری و نمايش ستاختاريافته اطالعات   -

 (5342و فتازی، 

ر مبنايی سازی و جستجو بترين عناصر مديريت دانش با قابلیت نمايهها مممشناسیهستی

 ای ازبا فراهم کردن مجموعه شتتتناستتتی هستتتتیبتاشتتتند.  پتذيرتر می تر و انعطتاف محتوايی

ها، در وب معنايی به هتای رستتتمی برای مفتاهیم يک زوزه و تعیین روابط میان آن  تعريف
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 دکار ررفته شتتده و زمینه تشتتریل يک پايهاه دانش را برای آن زوزه فراهم ستتازد. با وجو 

اجماع  د، تنوع مفاهیم و رونارونی معنی زبانی و نبوهای مختلفاين، وابستتتتهی بته فناوری 

های ترين چالششتتناستتی متخصتتصتتان در يک زوزه خاص، از عمده  مفمومی و اصتتطالح

در هر زال  .(5342  کفاشتتان و فتازی،رود ت دانش به شتتمار میشتتناستتی در مديريهستتتی

اين  در رفع وجود آورده که ممرن است بشر راها را بهشتناستی شرل ديهری از نظام  هستتی 

شتتتوند، های مديريت دانش نامیده میهای جديد که نظاماماين نظ هتا يتاری نمتايد.   چتالش 

ل ای براساا ساختاری معنايی برای تسمیابزارهايی برای رفع مشترالت جستجوی کلیدواژه 

و جستجوی مفاهیم هستند. هدف اصلی مديريت دانش و جو پرا کشف و ارزيابی، بسط و

 ها و مفاهیم است که دربا ساير داده و پیوند آنها ها، کشف دانش نمفته در دادهمدر اين نظا

 های اطالعاتی و وب( ذخیره شده است. های اطالعاتی، بانکهايی متنوعی  پايهاهمحمل

 دهیسازمان دانش، راهرارهای مديريت در شناسیهستی نقش بررسی زمینۀ در مطالعه

 زبان با همراه واژرانی از کنترل استتتفاده امران بررستتی وب، محیط در دانش اشتتاعه و

 ارزيابی و مقايستته رستتانی، اطالع و در کتابداری دانش مديريت روندهای بررستتی طبیعی،

از  ،دانش های مديريتنظام عملی کارریری به  و دانش، استتتفاده مديريت متنوع هاینظام

 ها پرداخته شود.به آن ، بیشتردر مطالعات آتی جا دارد که ی هستندضروريات

 منابع

. ترجمه مصطفی کاظمی، رويرردی منسجم بر مديريت دانش(. 5331جاشتاپارا، اشتوک.    

 مرجان فیاضی، مجتبی کفاشان. تمران: شرکت کارآفرينان فرهنگ و هنر

انتشتتارات  : تمران ،هاستتاخت زير و مفاهیم دانش، مديريت (5333.   محمد زاده،زستتن

 . کتابدار

ا هکتابخانه اطالعات به دانش: رويرردی نو به کارکردهایاز (. 5339.  هللافتتازی، رزمتت  

هتتای انجمن کتتتابتتداری و مجموعتته مقتتاالت همتتايش، در در عصتتتر فنتتاوری نوين
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