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سازي و مديريت  منظور مدل شناسي به ه رويكردي مبتني بر هستانيارا
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هـا و   سـازي و مـديريت ويژگـي    منظـور مـدل  شناسي به مبتني بر هستان يدر اين مقاله رويكرد :چكيده
شناسي و ساختار  ايجاد يك هستان. شود ه مييهاي مجازي ارا هاي پرورش سازمان ها در محيط شايستگي

از آن در ايجـاد يـك    اي شركاي بـالقوه سـازمان مجـازي و اسـتفاده    ه ها و شايستگي مفهومي از ويژگي
پژوهشـي  هـاي   منظـور اجـراي پـروژه   سامانه مناسب براي انتخاب هوشمندانه شركاي سازمان مجازي بـه 

از داليـل عمـده در   . ها از اهداف اصلي انجام ايـن پـژوهش اسـت    گونه سازمانفناوري اطالعات در اين
هـا، حجـم بـاالي اطالعـات،      تگيها و شايسـ  سازي و مديريت ويژگي ها در مدل شناسي استفاده از هستان

هـاي منحصـربه    ها با توجه بـه ويژگـي   شناسي رو هستاناز اين. ها است ها در سازمان تنوع و ناهمگوني آن
. هـاي مجـازي باشـند    هـاي پـرورش سـازمان    رسان مـديران محـيط   توانند در اين راه ياري فردي خود مي

 تحقيقـاتي هـاي   هـاي پـرورش سـازمان    ي محـيط كـارگيري در تمـام   ها با قابليت بـه  شناسي ويژگي هستان
هاي مجـازي بـا    هاي پرورش سازمان كارگيري در محيط ها با قابليت به شناسي شايستگي مجازي و هستان

در . هـا، دو خروجـي اصـلي ايـن پـژوهش هسـتند       گرا و عامل در حوزه معماري سرويس پژوهشهدف 
شناســي نيمــه خودكــار در توســعه  ي و روشمتوآنتولــوژ  شناســي شناســي از روش توســعه ايــن دو هســتان

شناسـي اسـت، اسـتفاده     ها كه متناسب با قلمـرو و اهـداف ايجـاد ايـن دو هسـتان      شناسي شايستگي هستان
اي خاص ارزيـابي   كارگيري رويكرد گمز ـ پرز، نتايج اين دو فرآورده در حوزه  در نهايت با به. شود مي
  .دشو مي
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  مقدمه 
زمند همكاري ، نيارقابت و دستيابي به مزاياي رقابتي يبراي باقي ماندن در عرصهها  انسازم

از  اســتفادهو هــاي همكــاري  ســازماني در قالــب شــبكههــاي جديــد  بــا رقبــا و ايجــاد شــكل
 .]27][11[ ينـدها و عمليـات سـازماني هسـتند    آمنظـور تسـهيل فر  هاي ارتباطي بـه  تكنولوژي

از ساختار سازماني اشاره دارد كه هماهنگي مديريتي آن از محدوده  شبكه به نوعي ي كلمه
هـا و   بـا توانـايي   گونـاگون هاي  شركتهاي همكاري،  در شبكه. هاي آن فراتر است شركت
تر  دهند كه قادر به انجام كارهاي بزرگ يلي و انساني، سازماني را تشكيل ممختلف ما منابع

گونـه  در ايـن بنـابراين  . ]25][1[درگيـر شـود   تـر   هاي بسيار بزرگ در پروژه تواند ميبوده و 
در اختيـار  شركا با توجـه بـه منـابع و مزايـاي      ترين مناسبانتخاب يافتن و توانايي ها  سازمان

محسوب تواند يكي از عوامل عمده موفقيت  ها مي آننظر به ها و تخصيص وظايف مورد آن
مشـكالتي را بـه همـراه     وسيع جغرافيايي ي لقوه در يك گسترهاما يافتن اين شركاي با. شود

 VBE(1( هـاي مجـازي   نهـاي پـرورش سـازما    مندي از محـيط  بهرهها  آندارد كه براي رفع 
 كـارگيري  بـه امكـان انتخـاب هوشـمندانه شـركا بـا      هـا،  VBEدر . تواند مفيد واقـع شـود   مي

و هـا   دهنده، با تطبيق ويژگـي  هاي هوشمند تطبيق عامل. پذير است هاي هوشمند امكان عامل
هاي فرصـت تجـاري ايجـاد شـده، بـه انتخـاب        با نيازمنديهاي عضو  هاي سازمان شايستگي

هـا و   اما بـراي طراحـي يـك عامـل هوشـمند بايـد بتـوان ويژگـي        . پردازند ن شركا ميبهتري
نمـود  مشخص و اسـتاندارد سـازماندهي    يدر قالبرا  VBEهاي عضو  هاي سازمان شايستگي

هاي مختلف  هاي سازمان و شايستگيها  ويژگيمشكالت ناشي از عدم تجانس  تا ضمن رفع
در بين ها  شايستگيو ها  ويژگيفهم مشتركي از اين  ،شوند بيان مي گوناگونهاي  كه به زبان

تواند در دستيابي به اين هدف مفيد واقـع   هايي كه مي يكي از راه .شودانسان و ماشين ايجاد 
اي  گونههي دانش است، بيشناسي قادر به بازنما هستان. ها است شناسي شود، استفاده از هستان

ن دانش از آن اسـتفاده كـرد و ارتبـاط بـين اثرگـذاران و      كه بتوان به دفعات براي تبادل روا
ي دانـش  يبا بازنمـا . افزار يا افراد باشند توانند نرم اين عامالن مي]. 11[ دكرعامالن را تسهيل 

تـوان   مـي  ،ها توليد علم است و مورد توجه ايـن مقالـه هسـتند   هايي كه هدف آن در سازمان

                                                            
1. Virtual Breeding Environment 
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هاي مجـازي   هاي پرورش سازمان ها در محيط ها و شايستگي سازماندهي و مديريت ويژگي
  .دكرهوشمندانه شركاء كمك را انجام داد و به انتخاب 

هـا   هايي كه هـدف آن  هاي پرورش سازمان مجازي در سازمان مفهوم محيط كارگيري به
توليــد علــم و دانــش اســت، ديــدگاه جديــدي اســت كــه در ايــن مقالــه مطــرح و توســعه    

هـا   هـاي عضـو ايـن محـيط     هـاي سـازمان   ها و شايستگي يژگيهاي مربوط به و شناسي هستان
  .شود هدف اصلي اين مقاله در نظر گرفته ميها  منظور سازماندهي و مديريت آن به

هـاي   خصـوص محـيط  هـاي همكـاري و بـه    شـبكه  ي در حـوزه  پژوهش يبا مرور پيشينه
هـاي   عنـوان يكـي از شـيوه    بـه  هـا  شناسـي  گيري از هستان هاي مجازي و بهره پرورش سازمان
در اين  پژوهشيتوان به شكاف و نياز  ها، مي ها در اين محيط ها و شايستگي مديريت ويژگي

 ). 1جدول (حوزه پي برد 

 پژوهش ينهيشيپ مرور از جينتا خالصه .1 جدول

شده در  تعداد مقاالت منتشر
  پژوهشحوزه   ه شدهيمقاالت ارامتون و   تعدادي از مجالت معتبر علمي

18  

 ]4][5][6][7][8][9][11][17[  
]19][20][21][27[ 

 هاي مجازيمحيط پرورش سازمان
 مفاهيم و اصول اوليه

]14[ VBEيندهاي داخليآعمليات و فر

 VBEاعتماد در  ]24[

 VBEهاي ادارهقوانين و سياست ]29[

 VBEهاي ارزشي در سيستم ]28[

هاي دانشي معتبر نويسنده در جستجوي پايگاه  -
  اي با اين موضوع برخورد نكردبه مقاله

هــاي تحقيقـــاتيمحــيط پــرورش ســازمان
  مجازي

 هاها و شايستگي مديريت ويژگي ]26][22][12][11][10][2[ 8

2 ]11][18][26[ 
شناسي دراستفاده از رويكرد مبتني بر هستان

 هاVBEهادرها و شايستگي مديريت ويژگي

شناسـي مناسـب،    هاي موجود و انتخـاب دو روش  شناسي در اين مقاله با جستجوي روش
و ديگـري  ] 16) [1شناسـي متوآنتولـوژي   روش(هـا   شناسـي ويژگـي   يكي براي توسعه هستان

                                                            
توسط فرنانـدز   1997تكنيكال مادريد در سال  شناسي دانشگاه پليدر گروه هستان ""methontologyشناسي روش. 1

  . لوپز توسعه داده شده است
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خودكـار در سـازماندهي    شناسـي نيمـه   روش(هـا   شناسـي شايسـتگي   منظور توسـعه هسـتان   به
هاي مختلف پيشـنهاد شـده در هـر يـك از      ، كار طراحي آغاز و با پيمودن گام)ها شايستگي

 . هاي مربوط توسعه داده شده است شناسي ها، هستان آن

هاي  سازمانهاي پرورش  ها در محيط ها و شايستگي سازماندهي و مديريت ويژگي 
   تحقيقاتي مجازي

هـاي همكـاري    ها در قالـب شـبكه   با استفاده از امكانات فناوري اطالعات، همكاري سازمان
هـا و   گيـري از پتانسـيل   ها بهـره  گونه سازمان گيري اين فلسفه اصلي شكل. شكل گرفته است

منظور دستيابي بـه اهـدافي اسـت كـه     هاي كوچك و متوسط به سازمانو بالفعل وه منابع بالق
دو شكل مهـم  ]. 7[ها به تنهايي ممكن نيست  ها براي هر يك از اين سازمان نائل شدن به آن

هـاي   سـازمان انـد،   هاي اخير مورد توجـه قـرار گرفتـه    هاي همكاري كه در سال از اين شبكه
هـاي   به فرصت VBE. هستند (VBE)هاي مجازي  سازمانو محيط پرورش  ١(VO) مجازي
شـكلي بـا عمـر    ت VBEكـه  در حـالي . دهنـد  هـا پاسـخ مـي   VOو كـار بـا شـكل دادن    كسب
تشكلي با عمر كوتاه با هدفي معين و پاسخ دادن به يك  VOكند،  ي مييبازنماتر را  طوالني

و مــديريت  VBEبــه توضــيح مختصــر  در زيــر. گيــرد وكــاري را در برمــيفرصــت كســب
  .پردازيم هاي پژوهشي مجازي مي هاي پرورشي سازمان ها و سپس به محيطهاي آن ويژگي

  هاي مجازي هاي پرورش سازمان محيط
ترين شركا با توجه به معيارهاي تعيين شده توسط  عبارتي يافتن شايستهيابي خارجي و به منبع

هاي اساسي و تعيـين   از گامها يكي  هسته مركزي سازمان مجازي و تخصيص وظايف به آن
چهـار فـاز اصـلي چرخـه عمـر سـازمان       (كننده در طول چرخه عمر سازمان مجـازي اسـت   

كـه ممكـن اسـت در    ) و اختتام است گيري، عملياتمجازي شامل فازهاي، شناسايي، شكل
هاي شناسايي شده براي آن سـازمان   طول دوره حيات يك سازمان مجازي به تعداد فرصت

راحتي شركا براي يك سازمان مجازي جديد به ،رسد نظر ميدر ابتدا به]. 30][3[تكرار شود 
هاي در دسترس شناسـايي، انتخـاب و در داخـل     ها و شركت سازمان گستره باز دنيا واز بين 

همـراه دارد كـه از آن   اما اين امر مشكالت زيادي را به. شوند يك شبكه همكاري ادغام مي
سترسي به اطالعات مربـوط بـه تمـامي شـركاي بـالقوه در يـك       توان به دشواري د جمله مي

                                                            
1. Virtual Organization 
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مشــخص و اســتاندارد بــراي ســازماندهي اطالعــات مربــوط بــه  يگســتره وســيع، نبــود قــالب
پـذير كـه عـدم تجـانس      ساخت همكـاري تعامـل   هاي شركا، نبود زير ها و شايستگي ويژگي
را مرتفع سـازد، اعتمـاد    ها هاي تعاملي آن ها در سطوح چندگانه و گوناگوني سيستم سازمان

ها، نبود اصول مشترك تسهيم و  نياز هر نوع همكاري در بين سازمان عنوان پيش و اطمينان به
هاي هر يـك از شـركا را    ها و مسئوليت هايي كه نقش توافقنامه نبودكار كردن با يكديگر و 
 ]. 5[تعريف كند، اشاره كرد 

شمندانه شركاي سازمان مجازي، مفهـوم  و انتخاب هو گفته شدهمنظور رفع مشكالت به
ها  سازمان عنوان ائتالفي ازكه به ]6[نام محيط پرورش سازمان مجازي مطرح شد جديدي به

مدت متفق  ها، كه بر روي يك توافقنامه همكاري بلند و مؤسسات پشتيباني كننده مرتبط آن
بـه هـدف اصـلي    پذيرنـد تـا    شوند و اصول عملياتي و زيرسـاخت هـاي مشـترك را مـي     مي

هاي مجازي بـالقوه دسـت يابنـد، تعريـف      ها و آمادگي همكاري در سازمان افزايش فرصت
. هـا اسـت  VBEترين هدف براي وجـود   هاي مجازي اصلي ايجاد اثربخش سازمان. شود مي

/ بـه شناسـايي   وابسـته  هعمـد طوربههاي پرورش سازمان مجازي  بنابراين، انگيزه ايجاد محيط
طـور كلـي   بـه ]. 7[هاي سازمان در يك بخـش خـاص اسـت     راي همكاريها ب ايجاد فرصت

تـوان   هاي پرورش سازمان مجازي را مـي  ها براي پيوستن به محيط داليل سوق يافتن سازمان
   ].8[د كردر سه گروه، داليل مرتبط با بازار، داليل سازماني و كسب آمادگي خالصه 

  هاي مجازي پرورش سازمان ها در محيط ها و شايستگي مديريت ويژگي 
هـاي پـرورش    كليـدي در محـيط   يهـا، فعـاليت   و شايسـتگي  ها سازماندهي و مديريت ويژگي
هـا و   هـا در مـديريت ويژگـي    شناسـي  هسـتان  كارگيري به .شود سازمان مجازي محسوب مي

كه مزاياي ] 26[ ]11[ هاي اخير است سالهاي مورد استفاده در  كي از مكانيزميها  شايستگي
  . همراه داردواني را بهافر

منظـور تسـهيل درك   توانـد بـه   نمايد كـه مـي   بازنمايي از دانش فراهم مي ،شناسي هستان
و نيـز   شـود نظر اسـتفاده يـا اسـتفاده مجـدد      مورد ي در حوزه ها آنجامع مفاهيم و ارتباطات 

آن حـوزه  هـاي  هد نظر را از طريق روشن ساختن فرضيبرقراري ارتباط بين فعاالن حوزه مور
افزاري يا افـراد نيازمنـد بـه دسترسـي يـا       هاي نرم توانند عاملاين فعاالن مي. نمايد تسهيل مي

  . ]11[ تسهيم يك جز اطالعاتي باشند
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هاي متنـوع   هاو شيوه ها و شايستگي حجم باال و عدم تجانس اطالعات مربوط به ويژگي
هـا در   شناسـي  هسـتان  كـارگيري  بـه ها در بيان ايـن اطالعـات، توجيـه مناسـبي بـراي       سازمان

ها روشي غيـر   شناسي اثبات شده است كه هستان. سازماندهي و مديريت اين اطالعات است
اساسـي بـراي    هـا  آنزيرا  ؛نمايي دانش براي درك متقابل هستندمنظور بازمبهم و منسجم به

منظور تسهيم مجموعـه اصـطالحات   به VBEاعضاي يك . نمايند تسهيم اطالعات فراهم مي
بـراي   هـا  آنعلمي و فني يكسان نيازمند توافق بر روي اصطالحاتي هستند كه قصد دارند از 

مفـاهيم   ؛انـد  شـده  VBEن كه عضـو يـك   اگر چندين سازما. ايجاد همكاري استفاده نمايند
هاي  يكساني بين خودشان تسهيم نمايند، سپس عامل) يا مجموعه اصطالحات فني(زيربنايي 

افزاري قادر خواهند بـود اطالعـات مـورد نيـاز را اسـتخراج و يكپارچـه نماينـد و بـراي          نرم
هـاي   ايـن عامـل  . داسـتفاده نماينـ   هـا  آناز و جوهـا  پرس گويي به ها و پاسخ آوري داده جمع
يـك يـا    ارايـه يند ايجاد يك سازمان مجـازي را از طريـق   آتوانند فر افزاري همچنين مي نرم

  .]26[ هاي اعضا پشتيباني نمايند چند پيشنهاد بهينه با توجه به شايستگي

  مجازي پژوهشيهاي  هاي پرورش سازمان محيط
هاي همكاري، در مورد مفهوم محيط پرورش سازمان  آنچه تاكنون در متون مربوط به شبكه

 كـارگيري  بـه . كاالها و خدمات ملموس بـوده اسـت   حوزه توليدمجازي بيان شده بيشتر در 
هـا توليـد علـم     كـه هـدف اصـلي آن    هـايي  تحقيق و پژوهش و سازماناين مفهوم در حوزه 

مند  منظور بهرههب. است نشدهتوجه  هاپژوهشبه حال در موضوع جديدي است كه تا  ؛است
در يـك   پژوهشـي ها و مراكـز   ها و منابع دانشي كه در سطح دانشگاه شدن از تمامي پتانسيل

پراكنـده اسـت، بايـد بـه ايجـاد      ) در سـطح ملـي يـا حتـي جهـاني     (گستره وسيع جغرافيـايي  
ارتبـاطي نـوين تـوان علمـي و     هـاي   فنـاوري  كـارگيري  بههاي همكاري دست زد و با  شبكه

اسـتفاده   بنـابراين، . صورت يكپارچه بسيج نمودكشور را در جهت توسعه پايدار بهپژوهشي 
پـذيري   چـابكي و انعطـاف  توانـد بـه    مـي  هاپژوهشهاي پرورش مجازي در حوزه  از محيط

هـاي مكـاني و    كشور، از بين رفتن محدوديت پژوهشيگويي به نيازهاي العاده در پاسخ فوق
هـا در امـر مـديريت     مند شدن از توان علمي نخبگان كشور، كـاهش هزينـه   زماني براي بهره

 منجـر  هـا پـژوهش وري در سطح  هاي بهره ، افزايش كيفيت و بهبود شاخصپژوهشيند آفر
 . شود



   157 ... سازي و مديريت منظور مدل شناسي به ه رويكردي مبتني بر هستانيارا

زمان مجـازي  مفهوم محيط پرورش سـا  كارگيري به يموجود در زمينه پژوهشيشكاف 
رويكردي مبتني بـر   ارايهرا بر آن داشت تا به  تحقيقاتي و پژوهشي ماها و مراكز  در سازمان

هــاي پــرورش  محــيط"هــا در  هــا و شايســتگي منظــور مــديريت ويژگــيشناســي بــه هســتان
شناسي مربـوط بـه    در اين راه نيازمند توسعه هستان. بپردازيم "هاي تحقيقاتي مجازي سازمان
شناسي مربوط  و نيز توسعه هستان VBEعضو يك  مراكز تحقيقاتيها و  ي سازمانها ويژگي

  .خاص هستيم پژوهشيها در يك حوزه  به شايستگي

  شناسي هاي توسعه هستان شناسي روش
انتقـال  ها در كاربردهـاي مختلـف    شناسي گيري از هستان با توجه به گسترش روزافزون بهره

هـاي   و ساير موارد مـرتبط، در سـال   جستجوي معنايي، دسترسي يكسان به اطالعات، دانش
هـاي متنـوع    ي در حـوزه شناس توسعه هستانمتعددي جهت هاي  شناسي روشها و  روشاخير 

 ، روشCyc روشتـوان بـه    هـا مـي   شناسـي  روشترين اين از مهم. مورد استفاده قرار گرفتند
متوآنتولـوژي،  ، KACTUSرويكـرد   ،شناسي گرونينگر و فوكس روش كينگ،يوسكلد و 

  .دكراشاره  On-To-Knowledge شناسي روشو  SENSUSروش 

  پژوهشروش 
 ،هــا آوري داده نظــر جمــع بردي و از حاضــر از نظــر ماهيــت و هــدف از نــوع كــار پــژوهش

هــا و  بــا توجــه بــه نــوع و ماهيــت اطالعــات مربــوط بــه ويژگــي . توصــيفي پيمايشــي اســت
تـوان متصـور شـد،     هـا مـي   شناسـي  و كاربردي كه براي هسـتان  پژوهشها، حوزه  شايستگي

هـاي مختلـف بـا اهـداف      و پـروژه  حقيقـات شناسي كـه در ت  هاي توسعه هستان شناسي روش
 هـاي عـامي   شناسـي  بر روش عالوه. قرار گرفتمطالعه  مورد ،اند كار گرفته شده گوناگون به
در  پژوهشـگر داف مـورد نظـر   تـري بـا اهـ    هـاي خـاص   شناسـي  روش ها اشاره شد،  كه به آن

  . اند توسعه يافتهنيز خاص  اي زمينه
ها و توجه به خصوصيات و  شناسي شده در توسعه هستان ارايههاي  شناسي با مطالعه روش

شناسـي   منظـور توسـعه هسـتان    ، بـه )يط مجازييعني پژوهش در مح(شرايط حوزه مورد نظر 
 سـازي  مـدل و مراحل عنوان شـده در فـاز    متوآنتولوژيشناسي  ها از روش مربوط به ويژگي

هـاي موجـود در    شناسي ترين روش شناسي يكي از كامل اين روش. شود مفهومي استفاده مي
شناسـي   هسـتان . كننـد  ها است و ابزارهـاي متنـوعي از آن پشـتيباني مـي     شناسي توسعه هستان
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هـاي پـرورش    محيطكه بتواند در تمامي اي توسعه خواهد يافت  گونه ها به مربوط به ويژگي
 نويسندهشناسي  در اين روش گفتني است؛. گرفته شود كار به هاي تحقيقاتي مجازي سازمان

زيرا در اين مرحله است كه دانـش كسـب    ؛سازي دارد بيشترين تمركز را بر روي فاز مفهوم
هـاي   گـام  .آيـد  مي دست بهو ساختار معنايي مربوط  سازي مدلشده در حوزه مورد بررسي، 

شناسـي متوآنتولـوژي    ها با اسـتفاده از روش  شناسي ويژگي طي شده در جهت توسعه هستان
  : شرح زير است به

  ؛گردآوري اطالعات .  1
  ؛ايجاد فهرست اصطالحات .  2
  ؛هاي مفهومي بندي ايجاد طبقه .  3
  ؛تعيين روابط بين مفاهيم .  4
  .ايجاد فرهنگ مفاهيم .  5

عنـوان   در مرحله كسب دانش كه بـه ا، ه شناسي ويژگي رو در جهت توسعه هستان از اين
آوري اطالعـات   منظـور جمـع   شناسي از آن نام مي برند، بـه  مرحله آغازين در توسعه هستان

هـا و   سـازمان  هـا،  پـژوهش هـا در حـوزه    ها و آشنايي با دانش مربوط به آن مربوط به ويژگي
آمـده از   دست بهايج با نت .مراكز دانشگاهي، به مصاحبه با فعاالن حوزه پژوهش پرداخته شد

منظور بررسي شايسـتگي متقاضـيان    در اين مراكز كه به جاريها و مطالعه اسناد  اين مصاحبه
شـود،   تهيـه مـي   1هاي درخواست بررسي صالحيت مانند فرم ،سپاري هاي برون اجراي پروژه

در ادامه با ايجـاد فهرسـت   . آمد دست بهها  ليستي از اصطالحات و مفاهيم مربوط به ويژگي
هـا و   هاي مفهومي از آن بندي نوعژوهش، ايجاد پها در حوزه  اصطالحات مربوط به ويژگي

  .دست آمد ها به شناسي ويژگي در نهايت تعيين روابط بين اين مفاهيم، هستان
هـا، ايجـاد    ها و تنـوع آن  تعداد حوزهها بايد گفت،  شناسي شايستگي در خصوص هستان

غيـر قابـل    شود؛ها استفاده VBEشناسي شايستگي جهاني را كه بتواند در تمامي  هستان يك
با در نظـر گـرفتن طبيعـت و     VBEالزم است هر  بنابراين،. سازد اداره و حتي غير ممكن مي
منجـر  هـا   گيري نوع خاصي از شايسـتگي  كه اين امر به شكل(دهد  نوع فعاليتي كه انجام مي

جهـت  بـدين منظـور   . هاي خود توسـعه دهـد   خاصي براي شايستگي شناسي هستان) شود مي

                                                            
1. Request For Qualification (RFQ) 
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گـرا و   معمـاري سـرويس   پژوهشـي هـاي   ها در حـوزه پـروژه   شناسي شايستگي توسعه هستان
منظــور ســاختاردهي  شناســي بــه نيمــه خودكــار در توســعه هســتانشناســي  از روش هــا عامــل

در طـي مراحـل زيـر    ] 26[ شـده اسـت   ارايـه و همكـارانش   كه توسـط پليسـون  ها  شايستگي
هـاي   بنـدي داده  بـه خوشـه   كـاوي  متن فنون كارگيري بهشناسي با  اين روش .شود استفاده مي

   .پردازد ميها  متني مربوط به شايستگي
  )هاي متني با استفاده از داده(گردآوري اطالعات  .  1
 ها به سبدي از كلمات هاي متني و تبديل آن پردازش داده .  2
  ها  خوشهساختاردهي سبد كلمات به  .  3
   شده ارايهبندي  مصور نمودن طبقه .  4
  شناسي و ارزيابي آن ايجاد هستان .  5

هاي  در مرحله گردآوري اطالعات، داده ها نيز شناسي شايستگي در جهت توسعه هستان
دو بـه  هايشـان بـود،    ها و شايستگي مراكز پژوهشي از ويژگي هاي متني كه در واقع توصيف

يـا   پژوهشـي هـاي مراكـز    سايت مورد نياز از طريق وب يها ابتدا داده. شدآوري  روش جمع
امـا از  . ه اسـت دشـ آوري  ها جمـع  فعال در دانشگاه پژوهشگرانو  انداصفحات شخصي است

آماري مورد بررسي داراي وب سايت نبودند يا اطالعـات   ي كه تمام اعضاي جامعه آنجايي
اي  سـاخت، پرسشـنامه   نمـي  را مرتفع پژوهشها نيازهاي اطالعاتي  سايت موجود در اين وب

شـده از سـوي    ارايـه هـاي   صورت دستي از طريق پاسـخ  ها به نيز طراحي شد كه در آن داده
 دسـت  بـه در حـال فعاليـت بودنـد،     پژوهشيكه در دانشگاه و مراكز  پژوهشگرانيو  اندااست
ژوهشـي مـرتبط بـا فنـاوري اطالعـات      هـاي پ  گروهآماري  ي براي يافتن اعضاي جامعه. آمد

)IT (هاي مهندسي  از قبيل گروهIT  كامپيوتر و)هـا   دانشـگاه ) افزار افزار و سخت گرايش نرم
هـا فعاليـت    گـرا و عامـل   كه در حوزه معماري سـرويس  هاي فناوري اطالعات و پژوهشكده

گيـري از   آمد، سپس با بهـره  دست بهآماري  ي و اولين افراد جامعه شده استبررسي  ؛دارند
گيري گلولـه برفـي، از افـراد اوليـه خواسـته شـد تـا افـرادي كـه در ايـن حـوزه             روش نمونه

در حوزه معمـاري   پژوهشگرانبه اين ترتيب . معرفي نمايند ،ي مشغول فعاليت هستندپژوهش
قـرار  هـا   هاي طراحـي شـده در اختيـار آن    ها شناسايي شدند و پرسشنامه گرا و عامل سرويس
زنـي و   برچسـب  )1هاي خام طي مراحل  ي، اين دادههاي متن آوري داده پس از جمع. گرفت

ابي لغـات از طريـق   يـ  ريشـه ) 2حذف لغات و حروف اضـافي ماننـد از، بـه، را و نظـاير آن،     
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تبديل متن بـه سـبدي از واژگـان، از    ) 3ها و  رفته در آن كار بهحذف پسوندها و پيشوندهاي 
واني هر يك از واژگان براسـاس وزنـي كـه در مـتن دارنـد، بـه سـبدي از        طريق محاسبه فرا

 كـارگيري  بـه آمـده از طريـق    دسـت  بـه  در مرحلـه بعـد، سـبد واژگـان    . واژگان تبـديل شـد  
افـزار مـورد    نـرم . بنـدي شـدند   كـاوي، خوشـه   افزارهاي متن هاي آماري موجود در نرم روش

كـاوي و   سته كـاربردي قـوي در زمينـه داده   است كه يك ب Rافزار  ، نرممقالهاستفاده در اين 
 http://www.r-project.orgافزاركـه در پايگـاه    ايـن نـرم  . آيـد  حسـاب مـي   بندي بـه  خوشه

بنـدي   هاي آماري مختلـف، خوشـه   روش كارگيري بهبا  ،صورت آزاد قابل دسترسي است هب
بــا  پژوهشــگرانكــه  اســت 1بنــدي دنــدوگرامي خوشــهنتيجــه . دهــد اطالعــات را انجــام مــي

 دسـت  بههاي  گذاري خوشه ها، به نام گرا و عامل گيري از دانش حوزه معماري سرويس  بهره
  .ها را ايجاد نمودند شناسي مربوط به شايستگي آمده از آن پرداختند و هستان

  ها نتايج و ارزيابي آن ارايه
شـده در   گفتـه و پيمـودن مراحـل    3سي معرفـي شـده در بخـش    شنا دو روش كارگيري بهبا 
هـاي   هاي پـرورش سـازمان   محيط ي ها با قابليت كاربرد در كليه شناسي ويژگي ها، هستان آن

هـا   گـرا و عامـل   ها در حـوزه معمـاري سـرويس    شناسي شايستگي جازي و هستانتحقيقاتي م
شناسـي   شايسـتگي را كـه در هسـتان   ايـن دو در واقـع دو مفهـوم ويژگـي و     . دست آمدند هب

انـد تـا    مطرح شده بـود، بسـط و گسـترش داده   ] 11[مجازي  يها پرورش سازمان يها محيط
  . دشوسازمان مجازي استفاده  يشركاها در طراحي عامل هوشمند انتخاب  بتوان از آن

  ها  شناسي ويژگي هستان
پژوهشـي را   يهـا  ي سـازمان ها مفاهيم موجود در حوزه ويژگيكه ها،  شناسي ويژگي هستان

هـاي مبتنـي بـر     شناسي از نوع هستان، كند را مشخص مي ها دهد و نوع رابطه بين آن نشان مي
 اصـلي  يهـا  اطالعات تجاري عمومي، سوابق و تجربيات و منابع زير كالس. است بندي نوع

). را ببينيـد  2شكل (حاكم است  ها بين آن "بخشي از"شوند و رابطه  محسوب مي ها ويژگي
 ي اطالعات تجاري عمومي، اطالعات كلي از يـك خبـره يـا مؤسسـه فعـال در يـك زمينـه       

ــه پژوهشــي ــات، اطالعــاتي در مــورد پيشــينه . دهــد مــي اراي و  پژوهشــي ي ســوابق و تجربي
و  هـا  ابقهايـن سـ  . دهـد  مـي  ارايـه كه يك فرد يا مؤسسه در آن فعاليـت داشـتند،    ييها پروژه

                                                            
1. Dendogram 
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زيـركالس  . ودبنـدي شـ   مـرتبط و غيرمـرتبط نـوع    يهـا  تواند در دو دسته پروژه مي ها بهرتج
. سازمان براي انجام مأموريتش اشاره دارنـد  يها ديگر، منابع هستند كه به امكانات و دارايي

منابع ملموس، نمـود  . بندي نمود نوعتوان به دو دسته منابع ملموس و غيرملموس  ا ميمنابع ر
ــد ــابع فيزيكــي همچــون تجهيــزات و فضــاهاي كــاري و   . خــارجي دارن ــابع انســاني و من من

 ؛منـابع غيـر ملمـوس، نمـود خـارجي ندارنـد      . در اين دسته از منابع جاي دارند ها آزمايشگاه
عنوان يك دارايي  را به ها همراه دارند كه وجود آن را براي سازمان به هاييو امتياز آثاربلكه 

ايـن مفهـوم    يهـا  دانشي، فرهنـگ و اعتبـار و شـهرت جـز زيـركالس     منابع . نمايد اثبات مي
مفهـوم داخـل كـادر بيضـوي بعـد از       نمـودار گفتـه شـده   در  ).1نمودار (شوند  محسوب مي

  .ارزيابي به مدل اضافه شده است
  
  

  

بخشي از

بخشي از

 بخشي از   بخشي از
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  ها  شناسي هستانارزيابي 
ها بايد به ارزيـابي   شناسي، براي اطمينان از صحت و درستي آن هستانپس از توسعه اين دو 

]. 23[شده است  ارايهها  شناسي هستانمنظور ارزيابي  رويكردهاي مختلفي به. نتايج پرداخت
پـرز  -گمـز است كه مورد اسـتفاده   1شناسي سنخمبتني بر يكي از رويكردهاي مورد استفاده 

را كه ممكن اسـت در   بندي نوعپرز سه دسته از خطاهاي مهم ـ   گمز. استقرار گرفته ] 15[
  : اين سه دسته خطا عبارتند از. مفهومي رخ دهد، شناسايي نموده است سازي مدلهنگام 
ي خطـا ي افـراز و  خطـا ي گردشـي،  خطاخطاهاي مربوط به ناسازگاري كه شامل  •

  . شود معنايي مي
ي و خطا بندي ناقص مفاهيم طبقهكه شامل خطاي  خطاهاي مربوط به كامل نبودن •

 . شود مي افراز
خطاهاي مربوط به افزونگي كه شامل خطاي افزونگـي روابـط زيـر كـالس، زيـر       •

هـا و   هـا، ويژگـي   اي از و خطاي تعاريف رسمي يكسان از كـالس  ويژگي و نمونه
  . شود ها مي نمونه

هـا بـه    هـا و شايسـتگي   ويژگـي  هـاي  شناسـي  در هستان گفته شدهخطاهاي  نبودحال اگر 
هاي ايجاد شده صحت و درسـتي قابـل    توان نتيجه گرفت كه هستان شناسي اثبات برسد، مي

د و خطاهـاي  شو بررسي مي بندي نوعاحتمال بروز خطاهاي در اينجا رو،  از اين .قبولي دارند
  . شوند احتمالي رفع مي

منظـور از خبرگـان افـرادي    (ها و استفاده از نظر خبرگان  شناسي ويژگي با بررسي هستان
هـا فعاليـت دارنـد و در     گـرا و عامـل   معمـاري سـرويس   هـاي  پژوهش ي هستند كه در حوزه

مشخص شد كـه ايـن   ) ها قرار گرفت ها در اختيار آن مرحله گردآوري اطالعات، پرسشنامه
منـابع   مهـاي مفهـو   و يكـي از زيـركالس   داردنـاقص   يبنـد  نـوع شناسي يك خطـاي   هستان

با اضافه نمودن ايـن مفهـوم،   . سي وجود نداردشنا هاي ارتباطي در هستان ملموس يعني شبكه
  .داخل كادر بيضوي قرار داده شده است اين مفهوم 1 نموداردر . برطرف شد خطاي مربوط

ها در سـه مـورد    ايستگيشناسي ش هستان ؛مشخص شد انجام شدههاي  همچنين با بررسي
ها مربوط به خطاي گردشي و يك مورد مربوط به خطاي معنـايي   دو مورد از آن. داردخطا 

                                                            
1. Taxonomy 
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عنـوان   سـازي بـه   هـاي پيـاده   شناسـي  سرويس وب و روش در خطاي گردشي دو مفهوم. بود
هاي نادرسـت   زيركالس خودشان در نظر گرفته شده بودند كه اين خطا با حذف زيركالس

عنوان زيركالس  گرا به مچنين براي رفع خطاي معنايي معماري سازماني سرويسرفع شد، ه
   .دهد نسخه اصالح شده را نشان مي 2نمودار . گرايي در نظر گرفته شد مفهوم سرويس

از . دشـو  مـي هـا نيـز بررسـي     شناسـي  هاي توسعه هسـتان  شناسي روش ،در ارزيابي صحت
مختلـف اسـتفاده    هـاي  پـژوهش در گرفته شـده در اينجـا    كار بهشناسي  كه دو روش ييآنجا
آمده از اين حيث نيز قابـل اتكـا    دست بهنتايج  ،ها به اثبات رسيده است آنو صحت ند ا شده
   .است

  گيري نتيجه
هـاي   اي و افـزايش همكـاري   هاي شـبكه  گيري از سازمان با توجه به گسترش روزافزون بهره

ها ضروري  هاي ايجاد و مديريت اينگونه سازمان به شيوهبين سازماني در سطح جهان، توجه 
هاي جديد سازماني  عنوان يكي از اين گونه هاي مجازي به هاي پرورش سازمان محيط. است

اي  همـراه دارد، نيازمنـد توجـه ويـژه     هدر عصر اطالعات، با توجه بـه مزايـاي فراوانـي كـه بـ     
منظور  به هاي تحقيقاتي مجازي سازمانگيري از اين مفهوم در ايجاد  خصوص بهره به. هستند

عنـوان يـك    به) يا حتي جهان(موجود در سطح يك كشور  هاي پژوهشي استفاده از پتانسيل
يك رويكرد مبتني  ارايهبه  مقالهرو در اين  از اين. طلبد ، توجه خاصي را ميجديدايده نو و 
هـاي   هـا در محـيط   هـا و شايسـتگي   و مـديريت ويژگـي   يساز مدلمنظور  شناسي به بر هستان

شناسـي   ، هسـتان پـژوهش نتيجـه ايـن   . شـد  هاي تحقيقاتي مجـازي پرداختـه   پرورش سازمان
توانـد   هـاي پرورشـي بـود كـه مـي      هاي اعضاي ايـن محـيط   ها و شايستگي مربوط به ويژگي

منظـور   بـه  1وشـمند هاي مورد نياز در توسعه يك عامل ه ترين ورودي عنوان يكي از اصلي به
  . شودانتخاب شركاي سازمان مجازي استفاده 

                                                            
1. Matchmaker Agent 
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 ياصل يشركا هوشمندانه انتخاب در ها يستگيشا و ها يژگيو يشناس هستان از استفاده يكل روش .3 نمودار
  يمجاز يقاتيتحق سازمان كي جاديا

  
هـا در انتخـاب    هـا و شايسـتگي   شناسي ويژگي روش كلي استفاده از هستان 3 نموداردر 

 پژوهشيپروژه  انجام يك  سازمان تحقيقاتي مجازي بههوشمندانه شركاي اصلي ايجاد يك 
تعريـف   پژوهشـي پـروژه  . شـده اسـت   ارايهها  گرا و عامل خاص در حوزه معماري سرويس
هـا بـه    شناسـي شايسـتگي   هـا بـر اسـاس هسـتان     گـرا و عامـل   شده در حوزه معماري سرويس

 پژوهشـي هاي  هاي هر يك از تيم شود، سپس ويژگي ها شكسته مي وژهاي از زير پر مجموعه
هـا   شناسـي ويژگـي   بـر اسـاس هسـتان    ؛كه پتانسـيل عضـويت در سـازمان مجـازي را دارنـد     

گيري از يك  با فراهم شدن اين دو ورودي اصلي و بهره. شوند بندي مي ساختاردهي و طبقه
ها  براي انجام هر يك از زير پروژه پژوهشيهاي  ترين تيم گر، مناسب عامل هوشمند انتخاب

  . شوند انتخاب مي
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