
�
��
�
�
�

�
��

Journal�of�Innovation�Management�In�

Defensive�Organizations��

Print�ISSN:�2676-7112�

Volume�3,�Issue�10��

Winter�2021��

p.p�…-…�

Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�

�Science�and�Technology�

Mapping�and�Clustering�of�Knowledge�Management�
Researches�Based�on�Co-Word�Analysis�of�Articles�
Indexed�in�Web�of�Science�(WoS)�Database�

Behrooz�Kameli1,�Hamid�Reza�Yazdani2,�Amin�Hakim3,�Seyed�Mohammadbagher�Jafari4�

Abstract�
Background� &� Purpose:� The� increasing� development� of� knowledge�
management�literature�have�become�inevitable�the�use�of�scientometrics�and�co-
word� analysis� to� summarize� it.� The� purpose� of� this� study� is� to� provide� a�
comprehensive�picture�of�research�in�the�field�of�knowledge�management.�
Methodology:� The� present� study� is� an� applied� one� that� has� been� done� using�
scientometrics� and� Co-Word� analysis� method.� Web� of� Science� website� and�
Publish� or� Perish� software� were� used� for� data� gathering� and� 6844� knowledge�
management� documents� including� the� scientific� productions� of� 1977� to� 2020�
were�collected.�
Findings:�This� paper� outlines� the� thematic�domain� of�knowledge�management�
research�projects�and�their�leading�trends.�Big�data,�cloud�computing,�IoT,�open�
innovation,� social� network� data� analytics,� are� new� phenomena� in� the� field� of�
knowledge�management.�The�findings�also�showed�that�innovation,�performance�
and�ontology�have�been�the�most�commonly�used�terms�in�this�field.�
Conclusion:.�In�Iran,�most�research�focuses�on�the�second�and�third�clusters�focuses�on�
innovation,�organizational�performance,�knowledge�management�processes,�and�
critical�success�factors.�Accordingly�It� is�recommended�to�prioritize�research�in�
the� field�of� designing� architectural� frameworks� for� knowledge�ecosystems� and�
the�role�of�social�networks�in�knowledge�management.�
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��چکیده

�لیـ�تحل�و�یسـنج��علـم��يهـا��روشاز��يریـ�گ�بهـره��گسترش�فراینده�ادبیات�مـدیریت�دانـش،���:زمینه�و�هدف

جـامع�از���يریپـژوهش،�ارائـه�تصـو����نیـ�هـدف�ا�.�اسـت��نموده�ریناپذ�اجتنابي�آن�بند�جمع�يبرا�را�یواژگان�هم
��.دانش�است�تیریحوزه�مد�قاتیتحق

اسـت�کـه�بـا�اسـتفاده�از������يکـاربرد�توصـیفی�و��اسـتفاده،���نـوع��و�ظر�هـدف�ن�پژوهش�ازاین��:شناسی�روش

وب�علوم�اسـتفاده�شـد�و�اطالعـات�����گاهیاطالعات�از�پا�يگردآور�يبرا.�انجام�شده�است�یسنج�علم�يها�روش

تحلیـل��از��يرخـداد��نقشـه�هـم���میترسـ��يو�بـرا��شـد��يآور�جمـع��2020تـا����1977يها�سال�یسند�علم�6844

��.استفاده�شد�یمراتب�سلسله�يبند�از�روش�خوشه�یدرختواره�دانش�میترس�ياو�بر�یواژگان�هم

�اء،یاش�نترنتیا�،يبزرگ،�پردازش�ابر�يها�دانش�شامل�کالن�داده�تیریدر�حوزه�مد�دیجد�يها�دهیپد�:ها�یافته

شناسـی���عملکرد�و�هسـتی��،ينوآورمفاهیم��،نیهمچن.�است�یاجتماع�يها�شبکه�يها�داده�لیباز�و�تحل�ينوآور

��.هستندحوزه��نیا�يها�واژه�نیپرکاربردتر

�تیریمـد��ينـدها�یعملکـرد�سـازمان،�فرا���،ينوآور�يها�خوشه�يبر�رو�قاتیتمرکز�تحق�رانیدر�ا�:گیري�نتیجه

�یحـوزه�طراحـ��به�انجـام�پـژوهش�در����شود�که�توصیه�می�،اساس�نیبر�ا�.است�تیموفق�يدیدانش�و�عوامل�کل

��.داده�شوداولویت�دانش��تیریدر�مد�یاجتماع�يها�و�نقش�شبکه�اکوسیستم�دانش�يمعمار�يها�چارچوب

��قاتیتحق�يبند�خوشه�یسنج�کتاب�،یواژگان�هم�لیدانش،�تحل�تیریمد�:ها�کلیدواژه

قلمـرو�و���میترسـ�).�1399(�حکـیم،�امـین؛�جعفـري،�سـیدمحمدباقر����کاملی،�بهروز؛�یزدانی،�حمیدرضا؛�:�استناد

.�وب�علـوم��گـاه�یشـده�در�پا��هیـ�مقـاالت�نما��یواژگان�هم�لیدانش�بر�اساس�تحل�تیریمد�قاتیتحق�يبند�خوشه
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�مقدمه �

بـه�وجـود����یسـازمان��هیسرما�کیدانش�به�عنوان��یتلق�يبرا�يادیعالقه�ز�ر،یهاي�اخ�در�سال

به�موضـوعاتی�ماننـد����ها�پژوهشبخش�زیادي�از��،بنابراین؛�)1�،2001علوي�و�لیندر(آمده�است

هاي�دانشی،�مدیریت�دانش�و��اقتصاد�دانش�محور،�یادگیري�سازمانی،�کارکنان�دانشی،�سرمایه

کـه��جـوان���یحـوزه�علمـ���کبه�عنوان�یـ�دانش��تیریمدمانند�آن�اختصاص�پیدا�کرده�است�و�

بـه�همـین���).�2�،2010و�و�همکـاران�سـرنک�(است�تکامل�دارد،�در�حال�ياریناشناخته�بس�يایزوا

هاي�مختلف�منتشر�شـده���علت�مقاالت�حوزه�مدیریت�دانش�با�گستردگی�بسیار�باال�در�ژورنال

در�چنـین��.�گیري�افـزایش�یافتـه�اسـت����است�و�میزان�اطالعات�علمی�این�حوزه�به�طرز�چشم

�شرایطی،�براي�دانشمندان�دشوار�اسـت�کـه�کـل�قلمـرو�یـک�حـوزه�علمـی�را�در�بلندمـدت��������

تحقیقاتی�نیـاز�بـه����مؤثرهاي��براي�دستیابی�به�برنامه�گذاران�سیاستاز�طرفی�.�تشخیص�دهند

درك�روابط�متقابل�پیچیده�در�ساختار�شبکه�مفاهیم�هر�حوزه�علمی�دارنـد،�بـر�ایـن�اسـاس،�����

��.اند�براي�رفع�این�مشکالت�توسعه�یافته�فنونبرخی�

�يجسـتجو�از�طریق�مصـاحبه�بـا�خبرگـان�و�����میمفاه�نیروابط�ب�میترس�ی،سنت�روشدر�

از�اهـداف���یبرخ�يهایی�برا�روش�نیاگرچه�چن.�گیرد�صورت�می�از�متخصصاني�نظرات�تعداد

بسـیار��علـوم���شرفتیها�در�مورد�نحوه�پ�دگاهیاز�د�یعیوس�فیآوري�ط�جمعهستند�ولی��يضرور

شـده���جـاد�یعلم�ااز�ساختار��يبردار�نقشه�يبرا�یکم�يها�،�روشلیدال�نیهم�به�.است�دهیچیپ

شناسـی�و�سـاختار�دانشـی�یـک������و�با�وجود�اینکه�رویکردهاي�بسیاري�براي�فهم�معرفت�است

،�3هـال�(جزء�رویکردهاي�رایج�اسـت��،حوزه�وجود�دارد،�تجزیه�و�تحلیل�کمی�محتواي�نشریات

2011.(��

�منه�دانشی�تحقیقات�مفید�خواهـد�بـو��سنجی�به�منظور�درك�دا�هاي�علم�استفاده�از�شیوه

هاي�سنتی�مرور�ادبیات�هستند�و��کننده�روش�ها�تکمیل�این�تحلیل).�4�،2013بنکندورف�و�زرر(

�افزایش�میعینیت�ای و�براي�ارزیابی�عملکـرد��)�5�،2015زوپیک�و�کاتر(دهند�ن�نوع�مطالعات�را

و�ترسـیم�نقشـه�سـاختاري�و�پویـایی�علـم�بـه�کـار���������مؤسسـات�تحقیقات،�انتشارات،�افراد�یـا��

��).6�،2011لوپز�و�هررا�کوبو،(روند�می

��

1.�Alavi�&�Leidner�
2.�Serenko�et�al.�
3.�Hall�
4.�Benckendorff�&�Zehrer�
5.�Zupic�&�Cater�
6.�Cobo,�López-Herrera,�Herrera-Viedma�
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�
�

/79�

کـه�بـر�اسـاس�����است)�1بیبلیومتریک(سنجی��هاي�علم�واژگانی�یکی�از�شیوه�تحلیل�هم

زمان�واژگان�یـا�اصـطالحات،�بـراي�کشـف�پیونـد�بـین��������تجزیه�و�تحلیل�فراوانی�وقوع�هم

شود�و�در�نتیجه�ردیابی�پیشـرفت���مفاهیم،�افراد�و�تحقیقات�در�یک�زمینه�خاص�استفاده�می

هاي��گیري�از�روش�هایی�براي�بهره�در�طی�دو�دهه�اخیر،�تالش�.کند�می�رویت�پذیرعلمی�را�

سنجی�در�حوزه�مدیریت�دانش�انجام�شده�است،�اما�تعداد�این�تحقیقات�کم�بوده�و�هیچ��علم

اند،�تمرکز�بیشتر�این�تحقیقات��بندي�تحقیقات�حوزه�مدیریت�دانش�نپرداخته�کدام�به�خوشه

و�نشریات�بوده�اسـت�کـه����مؤسساتمحققان،��تأثیرگذارترینین�و�بر�روي�شناسایی�پربارتر

بنـدي�تحقیقـات�و�تعیـین�����خوشـه��خأل�از�این�روهاي�حیاتی�هستند،��البته�شامل�محدودیت

�لیـ�تحلمعدودي�به��مطالعاتدر��شود�و�به�طور�کلی،�قلمرو�علم�مدیریت�دانش�احساس�می

��.)�1398ی،و�گروه�يحاضر(پرداخته�شده�استدانش��تیریمد�حوزه�علمیواژگانی��هم

،�معروف�بـه��آي�اس�آياز�طرفی،�میزان�تولیدات�علمی�نمایه�شده�در�پایگاه�اطالعاتی�

تامسون�رویترز،�معیار�مهمی�براي�ارزیابی�و�تعیـین�رتبـه�علمـی�کشـورها،�پژوهشـگران�و������

بـا�مطالعـه����،از�ایـن�رو��)�1397،و�رادفر�يالبرز�ی،بیطب�،شیدرو(رود�ها�به�شمار�می�دانشگاه

هـاي�کمـی�ارائـه�شـده�توسـط�ایـن�پایگـاه���������آمـار�و�داده�نگر�و�با�توجه�به��هاي�گذشته�داده

در�ایـن�پـژوهش���.�)�1384،داورپنـاه�(کـرد��بینـی��پیشهاي�آتی�را��توان�فعالیت�اطالعاتی�می

بـر��بندي�تحقیقـات�ایـن�حـوزه�علمـی������نسبت�به�ترسیم�قلمرو�علم�مدیریت�دانش�و�خوشه

اقدام�شده�است،�همچنین،��وب�علوم�گاهیشده�در�پا�هیواژگانی�مقاالت�نما�هم�لیاساس�تحل

�مـدیریت�دا����بعد�از�تعیین�شاخه نـش�و�ترسـیم�رونـد����هاي�اصلی�و�فرعی�درختـواره�دانشـیِ

تغییرات�صورت�گرفته�در�مقاطع�زمانی�مختلف،�وضعیت�مقاالتی�ایرانی�چاپ�شـده�در�وب��

واژگـانی�بـه����هـم��لیـ�گذشته�از�تحل�قاتیدر�تحق�گریاز�طرف�د.�علوم�نیز�تحلیل�شده�است

دو�مجله��ای�کیمحدود�به��،واژگانی�هم�لیتحل�اجرايدر�صورت��یاندرت�استفاده�شده�است�

بـر�ایـن���.�شـوند��یحوزه�نمـ��نیتمام�اسناد�منتشر�شده�در�ا�لیخاص�بوده�است�و�شامل�تحل

بنـدي���خوشهواژگانی�و��هم�لیتحل�درزمینه�یدوره�زمان�نیا�يبرا�یجامع�قیچ�تحقیه�اساس،

��.است�یپژوهش�خألانگر�ین�بیا�ودانش�ارائه�نشده�است��تیریمد�قاتیقتح

� �

� �
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�پژوهش�ۀپیشین �

��پیشینه�نظري

اند�که�دانش�نقش�مهمی�در�توسعه�اقتصـادي�و���محققان�بسیاري�تصدیق�کرده�1960از�دهه�

هزاران�مطالعه�پیرامـون�ایـن����حاضردر�حال�)�1�،1968دراکر(ها�خواهد�داشت�وري�سازمان�بهره

مدیریت�دانش�یکی�از�مباحث�مطرح�و�مورد�بحث�است�و�به�عنـوان��.�مفهوم�انجام�شده�است

،�)2�،2017و�یـو��يبـه�ا�(ین�رشته�مرتبط�با�مدیریت،�مانند�نـوآوري��یک�موضوع�جذاب�در�چند

و��)4�،2004وانــگ�و�آریگــزو(،�منــابع�انســانی�)3�،2000نیســن�و�همکــاران(منــابع�اطالعــات

عالوه�بر�این،�مـدیریت��.�مورد�توجه�قرار�گرفته�است)�2017و�همکاران،��5سنتوبلی(کارآفرینی�

،�6همکـاران�سـرنکو�و��(کننـد��سازي�می�را�پیاده�دانش�توجه�متخصصانی�که�مفاهیم�اساسی�آن

بینند،�به�خود��هاي�مختلف�می�و�دانشگاهیانی�که�پتانسیل�این�رشته�را�در�وحدت�رشته)�2011

از�طرف�دیگـر�گسـتردگی�بـیش�از�حـد�����).�2018و�همکاران،��7گاواریا�مارین(جلب�کرده�است

کامل�ایـن�حـوزه�توسـط����دامنه�مطالعات�مدیریت�دانش�موجب�سردرگمی�و�ابهام�در�شناخت�

��.شده�است�گذاران�سیاستمتخصصان،�دانشگاهیان�و�

را��co-occuranceدانسته�که�گاه�واژه��co-wordواژگانی�را�از�نظر�مفهومی�معادل��هم

واژگـانی�و�واژه�دوم�را���در�زبـان�فارسـی�واژه�نخسـت�را�هـم����.�انـد��به�جاي�آن�هم�به�کار�برده

کند،�به��رخدادي�واژگان�عمل�می�واژگانی�که�بر�اساس�هم�تحلیل�هم.�اند�رخدادي�معنا�کرده�هم

کـه�در��)�8�،1987کینـگ�(سنجی�اسـت��هاي�علم�عنوان�یک�روش�تحلیل�محتوا،�یکی�از�روش

سـنجی���این�روش�ابزاري�قدرتمند�در�کشف�دانش�و�ترسیم�نقشه�علـم�.�مطرح�شد�1980دهه�

؛�9�،1994جملـه�کورتیـال��در�زیر�به�تعاریف�ارائـه�شـده�توسـط�برخـی�پژوهشـگران�از������.�است

،�14؛�و�هی13�،1998؛�کاستوف12�،2008؛�روکایا11�،2001؛�دینگ،�چاودري�و�فو10�،1995ادواردز

�نیــیکشــف�الگوهــا�و�تع�يمحتــوا�بــرا�لیــتحل�ینــوع-�1:اشــاره�شــده�اســت�14�،1999هــی

��

1.�Drucker�
2.�Bai�and�Yu�
3.�Nissen�et�al�
4.�Wang�and�Ariguzo�
5.�Centobelli�et�al.�
6.�Serenko�et�al�
7.�Gaviria-Marin�
8.�King�
9.�Courtial�
10.�Edwards�
11.�Ding,�Chowdhhury,�&�Foo�
12.�Rokaya�
13.�Kostoff�
14.�He�
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مهـم���یروش-�3و�اصطالحات؛�میمفاه�نیگیري�درجه�ارتباط�ب�اندازه-�2؛یهاي�موضوع�شیگرا

کشف��يبرا�یکم�لیتحل-4؛یها�و�مسائل�علم�شهیاند�م،یمفاه�انیروابط�م�يساز�دیداري�يبرا

حـوزه���کیـ��یسـاختار�موضـوع���ییشناسـا��يبـرا��یروشـ�-5؛یهـاي�علمـ���حوزه�میشبکه�مفاه

��مدارك؛�انیم�یکشف�روابط�مفهوم-6؛یپژوهش

اي�تحلیـل�محتواسـت�کـه�از�طریـق������واژگانی�شـیوه��با�توجه�به�تعاریف�فوق،�تحلیل�هم

تـوان���شود�و�از�طریق�آن�می�ها�یا�مفاهیم�موجود�در�متون�و�منابع�حاصل�می�واژهرخدادي��هم

مفاهیم�اصلی�زمینه�یا�حوزه�علمی�را�شناخت�و�به�واسطه�این�شناخت،�الگوهـا�و�رویـدادهاي���

و�مقـوالت�مفهـومی�آن����مفاهیممراتبی��مفهومی،�ساختار�علمی،�شبکه�مفهومی،�روابط�سلسله

واژگانی،�ابزاري�براي�کشف�الگوهاي�پنهان��تحلیل�هم.�دیریت�کردحوزه�را�کشف،�ترسیم�و�م

��.)�1396،عصاره�و�ياحمد(و�رویدادهاي�نوظهور�مفهومی�است

واژگـانی،�نشـان����مطالعات�مختلف�در�حوزه�علم�اطالعات،�به�خصـوص�در�تحلیـل�هـم���

ترسـیم�حرکـت�و�پویـایی�����-1:تواند�در�موارد�زیـر�کـاربرد�داشـته�باشـد�����دهد�این�روش�می�می

�یعلمـ�هـاي���هـا�و�زمینـه���ترسـیم�سـاختار�حـوزه�����-�2؛)1�،1991کالون،�کورتیال�و�الویل(علم

کـالون،��(فناورانـه��هـاي���هاي�بنیانی�و�پژوهش�ترسیم�روابط�میان�پژوهش�-3؛)1989وایتکر،�(

�،و�کوشـا��یسـالم�(و�فنـاوري�سازي�شبکه�مفهومی�علـم���دیداري�-�4؛)2�،1986کورتیال�و�ترنر

تعیـین�و�تحلیـل�نـواحی������-6هاي�زمانی�تحلیل�سیر�تحول�مفهومی�در�طول�دوره��-5)1392

�)�1396،و�عصاره�ياحمد(هاي�علمی�بندي�مفاهیم�حوزه�خوشه�-7مورد�پژوهش

به�رخـداد�و��هـایی�قدرتمنـد�و�محاسـ����در�واژه�كمدار�يساز�با�خالصه�،واژگانی�هم�لیتحل

ر�ینـار�سـا��کدهـد�و�در���یارائـه�مـ���ینسبت�به�حوزه�موضـوع��يتر�قیدق�صیتشخ�،يرخداد�هم

�واسـت���یسنج�مهم�در�علم�ی،�شاخصیسندگیو�هم�نو�يل�هم�استنادیها�همچون�تحل�لیتحل

�ییشناسـا��يبرا�یپژوهش�يها�حوزه�ترین�مهمحوزه،��کی�یانواژگ�ای�یدر�مطالعه�شبکه�مفهوم

ـ�یو�ب�یپنهان�و�برجسته،�روابـط�درونـ���يالگوها و��در�حـال�ظهـور���يدادهایـ�م،�رویمفـاه��یرون

بـا�روش���یواژگـان��ایـ��یشـبکه�مفهـوم��.�شـود��یار�گرفتـه�مـ��کعلم�و�دانش�به��گذاري�سیاست

��.شود�یم�لیلو�تح�میرخدادي�واژگان�ترس�هم

ا�یـ�در�دو��كمشـتر��يهـا��فـرض�اسـتوار�اسـت�کـه�اسـتفاده�از�واژه������نیـ�روش�بـر�ا��نیا

در��يز�ابزار�قدرتمندیاست�و�ن�گریها�به�همد�آن�متن�یکیدهنده�نزد�از�متون�نشان�يا�مجموعه

را��یحـوزه�علمـ���کیهاي��و�مؤلفه�میتوان�ساختار،�مفاه�یآن�م�قیه�از�طرکعلوم�است��یابیرد

��

1.�Callon,�Courtial,�&�Laville�
2.�Callon,�Courtial,�&�Turner�
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��.دیکش�ریرا�به�تصو�يعلم�و�فناور�ییایکرد�و�پو�گذاري�سیاستو��نییتع�،ییشناسا

��پیشینه�تجربی

اگرچه�بسیاري�از�محققان�سالیان�متمادي�است�در�تالش�هستند�تا�قلمـرو�علمـی�تحقیقـات����

هاي�اندکی�براي�ترسیم�قلمرو�علمی�حوزه�مـدیریت�دانـش����،�اما�تالشکنندمختلف�را�ترسیم�

شواهدي�ارائه�دادند�تا�نشان�دهند�که�این�موضـوع��)�2018(�1اکانایاك�و�شن.�انجام�شده�است

ها��آفرینی�در�سازمان�رغم�اینکه�مدیریت�دانش�بخش�جدایی�ناپذیر�ارزش�علی.�مورد�نیاز�است

است�با�این�حال،�فقط�چند�مطالعه�معدود�انجام�شده�است�که�بـه�طـور�معمـول،�بـر�اسـاس������

ارزیابی�دستی�و�به�بخش�بسیار�کوچکی�از�تحقیقات�مدیریت�دانش�محـدود�بـوده�اسـت؛�بـه�����

،�3؛�گاواریـا�مـارین�و�همکـاران���2�،2019و�مالیـک�هـا�ماننـد�رازا����عنوان�مثال�برخی�از�پژوهش

،�6تانوسـکودي�و�یوماهیسـواري��؛�5�،2017؛�ساهو�و�همکاران4�،2018؛�العجمی�و�الحاجی2018

مجلـه���یـا�دو��تنها�به�بررسی�تحقیقات�منتشر�شده�در�یک؛�7�،2013؛�جونیور�و�همکاران2013

مـدت�انتخـاب�شـده�����مانی�کوتاهها،�یک�دوره�ز�در�برخی�دیگر�از�پژوهش.�اند�هکردخاص�اکتفا�

به�عنوان�مثال�آخرین�مقاله�.�است�و�شامل�بسیاري�از�مقاالت�منتشر�شده�در�این�حوزه�نیستند

ساختار�فکـري��«با�عنوان�)�2019(�8منتشر�شده�در�این�حوزه،�تحقیق�سوزا،�فرانکو�و�همکاران

�»لیـه�توسـعه�آن��یک�مطالعه�کتابشناختی�از�مراحـل�او�:�اي�مدیریت�دانش�و�وسعت�بین�رشته

؛�9�،2017هاي�دیگر�از�جمله�مزمل�و�اسـد��پژوهش.�سال�اخیر�نیست�4است�که�شامل�مقاالت�

؛�نیز�با�همین�اشـکال��12�،2015؛�کومار�و�موهیندرا11�،2016اخوان�و�همکاران�؛10�،2016یانگ

سنجی��تحقیقات�علم�از�پایهبا�توجه�به�رشد�بسیار�زیاد�تحقیقات�مدیریت�دانش�.�روبرو�هستند

کننده�قلمرو�علم�مدیریت�دانش��اند�ترسیم�منتشر�شده�2015هاي�قبل�از��این�حوزه�که�در�سال

آزمـا،�یـانوس�و���؛�13�،2013در�زمان�حال�نیستند،�تحقیقات�انجـام�شـده�توسـط�بـارك�و�جنـا�����

هـاي�ترسـیم�شـده�در�����البته�از�مقایسـه�میـان�نقشـه���.�از�این�نوع�هستند�؛14�،2013کامارودین

��

1.�Ekanayake�&�Shen�
2.�Raza�&�Malik�
3.�Magaly�Gaviria-Marin,�Merigo�&�Popa�
4.�Alajmi�&�Alhaji�
5.�Sahoo,�Meher,�&�Mohanty�
6.�Thanuskodi�&�Umamaheswari�
7.�Júnior�&�Others�
8.�Souza,�Franco�&�Others�
9.�Muzzammil�&�Asad�
10.�Yang�
11.�Akhavan,�Ebrahim,�Fetrati,�&�Pezeshkan,�
12.�Kumar�&�Mohindra�
13.�Barik�&�Jena�
14.�Azman,�Yunus,�&�Kamarudin�
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��.توان�به�روند�توسعه�علم�مدیریت�دانش�نیز�پی�برد�هاي�مختلف�می�سال

تمامی�تحقیقات�انجام�شـده�در�رابطـه�بـا�تحلیـل������مند�نظامدر�این�بخش�با�روش�مرور�

سنجی�مطالعات�حوزه�مدیریت�دانش�گردآوري�شد�که�به�احصاء��هاي�علم�واژگانی�و�تحلیل�هم

تبط�انتخاب�و�به�طور�دقیق�مورد�نقد�و�بررسـی��مقاله�مر�30سپس�.�شدمقاله�علمی�منتج��64

سنجی�عنوان،�چکیـده،�روش�و�نتـایج����هاي�کیفیت�ها�بر�اساس�پروتکل�بقیه�مقاله(قرار�گرفت�

�ها�آنهاي�هر�یک�از��کل�تحقیقات�انجام�شده�در�این�حوزه�به�همراه�محدودیت).�ندشدحذف�

��.ه�استشدارائه��1به�صورت�اجمالی�در�جدول�

��دانش�تیریسنجی�در�مد�علم�قاتیتحقمرور��.�1جدول

��هاي�تحقیق�محدودیت
محدوده�

��زمانی
��نویسنده�و�تاریخ ردیف

سال��4زمانی�تحقیق�شامل�مقاالت��هاي�محدودیت

واژگانی�انجام�نشده��اخیر�نیست،�همچنین�تحلیل�هم

��.است

2012��

2016��
)Souza,�Franco,�

Souza,�&�...�2019(��
1��

��هاي�زمانی�ه�یک�ژورنال،�محدودیتمحدود�ب

��واژگانی�و�عدم�تحلیل�هم

2009��

2016�
)Raza�&�Malik,�2019(� 2�

��محدودیت�زمانی،

��واژگانی،�زبان�پرتغالی�عدم�تحلیل�هم

2012��

2017��

)Castro,�Brito,�
Nodari,�Silva,�&�
Pereira,�2019(�

3�

هاي�پایداري�و�مدیریت��تمرکز�بر�رابطه�میان�کلیدواژه

��دانش

1994��

2018�
)Sanguankaew�&�

Ractham,�2019(�
4�

محدودیت�زمانی،�محدودیت�به�مطالعات�آفریقاي�

��شرقی�و�جنوبی

1991��

2016��
)Nyamasege,�2019(� 5�

��محدودیت�زمانی�تحقیق
1961��

2015�

)�Gaviria-Marin,�
Merigó,�&�Baier-
Fuentes,�2019(�

6�

��به�دانش�حوزه�مدیریت�ارزش�پرداخته�است
1990��

2017��
)Ekanayake,�Shen,�&�

...�2019(�
7�

تمرکز�بر�رابطه�نوآوري�و��مقاله،�74محدود�به�

��واژگانی�مدیریت�دانش،�عدم�تحلیل�هم
��نامعلوم )SP,�2018(� 8�

و�محدود��2016محدودیت�زمانی�تحقیق�تا�سال�

�بودن�مقاالت�فقط�به�یک�مجله

2002��

2016�
)Alajmi�&�Alhaji,�

2018(�
9�

تمرکز�بر�تعیین�رابطه�میان�مدیریت�دانش�و�مدیریت�

�پروژه
�نامعلوم )Tomomitsu,�Carvalho,�

&�Moraes,�2018(�
10�

مقاله�بسیار�خوب�اما�محدود�به�یک�مجله�از�مجالت�

�2016حوزه�مدیریت�دانش�و�دوره�زمانی�

1997��

2016�

)Gaviria-Marin,�
Merigo,�&�Popa,�

2018(�

11�

مقاله�بسیار�خوب�اما�تمرکز�بر�روي�نوآوري�و�دوره� 1977�� )Breznik,�2018(�� 12�
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��2016زمانی�حداکثر�تا�ژوئن� 2016��

به�دو�مجله�ژورنال�محدودیت�زمانی�تحقیق،�محدود�

�مدیریت�دانش�و�مجله�سرمایه�فکري

2009��

2016�

)Jussila,�Mustafee,�
Aramo-Immonen,�
Menon,�&�...�2017(�

13�

ه�مجله�الکترونیکی�محدودیت�زمانی�تحقیق،�محدود�ب

�واژگانی�،�عدم�ترسیم�شبکه�هم)EJKM(مدیریت�دانش�

2003��

2013�
)Sahoo,�Meher,�&�

Mohanty,�2017(�
14�

محدودیت�زمانی�تحقیق،�عدم�ترسیم�شبکه�

�واژگانی�هم

2007��

2014�
)Muzzammil�&�Asad,�

2017(�
15�

تمرکز�بر�مدیریت�دانش�استراتژیک�و�رابطه�آن�با�

�نوآوري
�نامعلوم )Silva,�Leal,�Marques,�

&�...�2017(�
16�

محدودیت�زمانی�تحقیق�به�طوري�که�شامل�مقاالت�

�شود�نمیهشت�سال�اخیر�

1995��

2012�
)Yang,�2016(� 17�

�واژگانی�محدودیت�زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�هم
1980��

2014�
)Akhavan,�Ebrahim,�

Fetrati,�&�Pezeshkan,�2016(�
18�

محدودیت�زمانی�تحقیق�که�شامل�مقاالت�شش�

�واژگانی�،�عدم�تحلیل�همشود�نمیسال�اخیر�

2000��

2014�
)Kumar�&�Mohindra,�

2015(�
19�

�واژگانی�محدودیت�زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�هم
2007��

2011�
)Kokol,�Žlahtič,�Žlahtič,�

Zorman,�&�...�2015(�
20�

،�تمرکز�بر�مدیریت�دانش�در�تحقیقمحدودیت�زمانی�

�شبیه�سازي،�مقاله�به�زبان�پرتغالی�است�هاي�هپروژ

2013��

2013�
)Pereira,�Miranda,�&�

...�2015(�
21�

واژگانی،�محدود��محدودیت�زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�هم

�)EJKM(به�مجله�الکترونیکی�مدیریت�دانش�

2007��

2001�
)Thanuskodi�&�

Umamaheswari,�2013(�
22�

واژگانی،��،�عدم�تحلیل�همتحقیقمحدودیت�زمانی�

�محدود�به�مجله�شیوه�مدیریت�دانش

2008��

2012�
)Barik�&�Jena,�2013(� 23�

محدود�به�پایگاه�نشریات�یک�دانشگاه،�محدودیت�زمانی�

واژگانی�و�تمرکز�بر�رابطه�میان��تحقیق،�هم�تحلیل�هم

�هوش�رقابتی،�مدیریت�سازمانی�و�مدیریت�دانش

2008��

2013�
)Júnior,�Perucchi,�&�

...�2013(�
24�

�واژگانی�محدوده�زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�هم
1994��

2009�
)Azman,�Yunus,�&�

Kamarudin,�2013(�
25�

سال�اخیر��11محدوده�زمانی�تحقیق�شامل�مقاالت�

�واژگانی�انجام�نشده�است�،�هم�چنین�تحلیل�همنیست

1991��

2009�
)Tsai�&�Yang,�2010(� 26�

.�نیستسال�اخیر��11محدوه�زمانی�تحقیق�شامل�مقاالت�

��)EJKM(هاي�آنالین�مدیریت�دانش��تمرکز�بر�مجله

1998��

2009�
)Abdullah�&�Timan,�

2010(�
27�

واژگانی��زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�شبکه�هم�محدوده

�حوزه�مدیریت�دانش

1999��

2006�
)Sohail,�2008(� 28�

واژگانی��محدوده�زمانی�تحقیق،�عدم�تحلیل�شبکه�هم

�حوزه�مدیریت�دانش

1975��

2003�
)Gu,�2004(� 29�

محدوده�زمانی�تحقیق�به�مراحل�ابتدایی�توسعه�ادبیات�

واژگانی��عدم�تحلیل�شبکه�هم�،مدیریت�تمرکز�کرده�است

�حوزه�مدیریت�دانش

1994��

1998�
)Ponzi,�2002(� 30�
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�ییشناسـا��يهـایی�بـرا���تـالش��ر،یـ�دو�دهـه�اخ��یدهد�که�در�ط�یقات�نشان�میتحق�مرور

دانش�انجـام�شـده����تیریدر�حوزه�مد�اتیو�نشر�مؤسساتمحققان،��تأثیرگذارترینو��نیپربارتر

ولـیکن��،�حد�خـود�رسـیده�اسـت����نیشتریبتعداد�این�تحقیقات�به��2019در�سال��اتفاقاًاست�و�

کـه���يبـه�طـور���هاسـت��آن�یمحدوده�زمان�ن،یشیپ�قاتیهاي�تحق�تیمحدود�ترین�مهماز��یکی

بـا�توجـه����از�این�روشوند��ینم�)�2020یال�2017(�ریسال�اخ�چهارنجام�شده�در�شامل�مقاالت�ا

��.یستندبرخورد�دار�ن�یاز�اعتبار�کاف�گریها�در�طول�زمان�د�داده�رییعلم�و�تغ�دیبه�سرعت�تول

�شناسی�پژوهش�روش �

سـنجی،���هـاي�علـم���از�تحلیـل��،رود�تحلیلی�به�شمار�مـی��-در�این�پژوهش�که�از�نوع�توصیفی

براي�.�هاي�تحلیل�شبکه،�آمار�توصیفی�و�تحلیلی�و�فنون�مصورسازي�استفاده�شده�است�روش

اسـتفاده�شـد�و�اطالعـات�����1پابلیش�یا�پِریش�افزار�گردآوري�اطالعات�از�پایگاه�وب�علوم�و�نرم

هـاي���ی�سـال�،�منابع�بازیابی�شده،�تولیدات�علمشدآوري��سند�حوزه�مدیریت�دانش�جمع�6844

تجزیه�و�تحلیل�در�ایـن�تحقیـق�شـامل�دو�روش�تحلیـل�����.�دهد�را�پوشش�می�2020تا��1977

��.شود�سنجی�می�واژگانی�و�تحلیل�علم�هم

رخدادي�واژگـان�و�ترسـیم�درختـواره�����واژگانی�تجزیه�و�تحلیل�گرافیکی�هم�در�بخش�هم

ـ��اندازه�يبرا.�شود�دانشی�مدیریت�دانش�دنبال�می شـاخص���از�مفـاهیم��نیگیري�قدرت�روابط�ب

بـر��.�شـود��استفاده�مـی��)فراوانی�وقوع�هم�زمان�واژگان�يها�شاخص(یکیشمول�و�شاخص�نزد

�.شـوند��داده�مـی��شیهاي�شبکه�نما�بندي�شده�و�در�نقشه�ها�خوشه�در�گروه�مفاهیم،�این�اساس

هاي�تحقیقاتی�بسیاري�اجرا�شـده�اسـت،�ابـزاري�قدرتمنـد�بـراي�������این�تکنیک�که�توسط�گروه

افـزار���هـا�از�نـرم���براي�تحلیـل�کمـی�داده��).�2�،1999هی(هاي�داده�است�انش�در�پایگاهکشف�د

�افـزار�تحلیـل�شـبکه�اجتمـاعی�����رخدادي�از�تئوري�گراف�و�نـرم��اکسل�و�براي�ترسیم�نقشه�هم

جامعه�آماري�پژوهش�شامل�کلیه�تولیـدات�علمـی�پژوهشـگران����.�بهره�گرفته�شد�ویوِر�اُاس�وي

در�حوزه�مدیریت�دانـش�هسـتند�کـه�در�پایگـاه�تامسـون�رویتـرز�نمایـه���������آي�اس�آي�جهان�در

�Coreبراي�بازیابی�رکوردهاي�این�پژوهش،�در�بخش�.�اند�شده Collectionپایگاه�وب�علوم��

���.جست�و�جو�شده�است�15/10/1398در�تاریخ�

�سـنجی�را�تولیـد�و�ادبیـات�علمـی�را�مصورسـازي������هاي�علـم��نقشهویوِر��اُاس�ويافزار��نرم

بنـدي�بـر�اسـاس�مـاتریس������واحد�براي�ترسیم�نقشـه�و�خوشـه���يهمچنین�از�رویکرد.�کند�می

��

1�.Publish�or�Perish�
2.�He�
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کند�و�قدرت�ارتباط�بین�واژگـان�را�محاسـبه����سازي�شده�استفاده�می�رخدادي�واژگان�نرمال�هم

دهد�و�هر�خوشه�را�با�رنگ��اصطالحات�بسیار�نزدیک�به�هم�را�در�یک�خوشه�قرار�می.�کند�می

اي�کـه�در�آن�رخ���هـاي�زمینـه���اي�شـباهت��مجاورت�اصطالحات�نشانه.�دهد�مشابه�نمایش�می

آمیـزي���ها�را�از�نظر�سال�بـا�رنـگ���کلید�واژهویوِر��اُاس�ويعالوه�بر�این�.�شود�دهد�تفسیر�می�می

ها�و��فونت.�هاي�محصور�شده�است�کند�و�قادر�به�نمایش�با�اندازه�فونت�و�مستطیل�تفکیک�می

��).1397درویش�و�همکاران،�(اصطالحات�پرتکرارند�تر�نمایانگر�هاي�بزرگ�مستطیل

هاي�اکسل�و�تجزیه��بارگیري�و�ذخیره�اطالعات�رکوردهاي�بازیابی�شده�به�صورت�فایل

سـنجی���پژوهش،�تجزیـه�و�تحلیـل�علـم����سؤاالتبا�توجه�به�.�انجام�شده�است�1و�تحلیل�متنی

هـاي���و�کشورها�از�ویژگی�مقاالت�بازیابی�شده�براي�انواع�متون،�برترین�مقاالت،�پژوهشگران

بندي،��براي�خوشه.�ساخته�شده�در�پایگاه�وب�علوم�استفاده�شده�و�پاالیش�و�تحلیل�شده�است

و�تحلیـل�اسـتنادي،����یفیتألهاي�هم��ها،�ترسیم�شبکه�مصورسازي�و�بررسی�فراوانی�رخداد�واژه

اد�صـفحات،��هـا،�منـابع،�تعـد����اطالعات�گزارش�کامل�مقاالت�مانند�عنوان،�چکیـده،�کلیـدواژه��

هـاي�متنـی����در�فایل�اکسـل�و�فایـل���WOSاز��CSVنویسندگان،�اطالعات�مجله،�به�صورت�

در�جـدول�زیـر�راهبـرد�جسـتجو�در�����.�تحلیل�شده�اسـت�ویوِر��اُاس�ويافزار��ذخیره�شده�و�با�نرم

��پایگاه�وب�علوم�ارائه�شده�است؛

��WOSراهبرد�جستجو�در�پایگاه��.2جدول�

��ها�نمایه��مانیفاصله�ز��میدان�انتشار��واژه

�,2020��SCI-EXPANDED-�3�1977عنوان��»2مدیریت�دانش«
SSCI,CPCI-S,�CPCISSH,�ESCI�

�هاي�پژوهش�یافته �

�6844در�حوزه�مدیریت�دانش�وب�علوم��سال�اخیر،�تعداد�مقاالت�نمایه�در�پایگاه��43در�طی�

از�%�96از��دهد�که�بـیش��سنجی�تولیدات�علمی�بازیابی�شده�نشان�می�مورد�است�و�تحلیل�علم

�هـا��آنهاي�تحقیق�و�تحلیل��در�ادامه�به�ارائه�یافته�.مقاالت�به�زبان�انگلیسی�منتشر�شده�است

��.شود�هاي�مختلف�پرداخته�می�در�بخش

��پویایی�و�روند�انتشار�مقاالت

به�بعد�تولیدات�علمـی���2000دهد�که�از�سال��نشان�می�1نمودار�روند�انتشار�مقاالت�در�شکل�

��

1.�Downstream�
2.�Knowledge�Management�
3.�Title�
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بـه�دوران�بالنـدگی�خـود�����2009دانش�دوران�رشد�خـود�را�آغـاز�و�در�سـال����در�حوزه�مدیریت�

��.مقاله�بوده�است�559به�تعداد��2009رسیده�است،�بیشترین�مقاله�در�سال�

��
��استخراج�شده�از�پایگاه�وب�علوم�–نمودار�روند�انتشار�مقاالت�حوزه�مدیریت�دانش��.1شکل�

مورد�رسیده�که�شـیب���45661دریافتی�مقاالت�به�ازاي�سال�به�مجموع�کل�استنادهاي�

شـیب�نزولـی����2019و��2018دهد�و�پس�از�آن�در�سـال���نشان�می�2017صعودي�آن�تا�سال�

�.شود�مشاهده�می

��انواع�متون�منتشر�شده

دهد�که�تولیدات�علمی�بازیابی�شـده�شـامل�چهـارده�����،�نتایج�نشان�میدر�خصوص�انواع�متون

است،�مقـاالت�منتشـر���)�عنوان�5162(مقاله�پژوهشی�اصیل��ها�آن%�75از�نوع�است�که�بیش�

در�رتبه�دوم�و�اسناد�منتشر�شده�به�عنوان�یک�فصل�از�کتـاب�بـا���%�23ها�با��شده�در�کنفرانس

��.درصد�در�رتبه�پنجم�قرار�دارد%�1.1همچنین�مقاالت�مروري�با�.�در�رتبه�سوم�قرار�دارند2�%

��رخدادي�واژگان�ترسیم�شبکه�هم

بررسی�شده�است��یواژگانرخدادي��کلیدواژه�شناسایی�شده،�هم�10364در�این�مطالعه�از�میان�

هاي�اصلی��کانون.�شود�کلیدواژه�را�شامل�می��510در�آخراند�که��مرتبه�تکرار�شده�7که�حداقل�

هـا،�اسـتراتژي،�اطالعـات�و�����هاي�نوآوري،�عملکرد،�آنتولوژي�و�سیسـتم��تحقیقاتی�شامل�حوزه

��.شود�فناوري�می

��هاي�اصلی�تحقیقاتی�حوزه�مدیریت�دانش�کانون�.3جدول�

�کلیدواژه ��تعداد�تکرار ��قدرت�کلی�در�شبکه

knowledge�management� 3298� 7724�

innovation� 357� 1780�

performance� 340� 1879�

systems� 299� 1370�

model� 239� 1223�
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knowledge� ��

ontology� �

information� �

technology� �

strategy� �

��رخدادي�واژگان�حوزه�مدیریت�دانش�ترسیم�شبکه�هم

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 88/��

227�� 656�

218 576�

172 777�

157 821�

152 843�

�

ترسیم�شبکه�هم�.2کل�ش



�89/�...واژگانی�هم�لیدانش�بر�اساس�تحل�تیر

�میمفـاه�مطابق�ایـن�شـکل،����.دهد�تمرکز�مقاالت�بر�روي�مفاهیم�را�نشان�می

و��يسـاز��کپارچـه�یآموزش�سـطح�بـاال،����،ياستراتژ�،يفناور

دانش�قرار�دارند�که�مکاتـب���تیریبا�حوزه�مد�ادیز�اریبس�ی

�یانو�عملکـرد�سـازم���ينـوآور��يهـا��حـوزه��نیهمچنـ�.�دهنـد�

��.دانش�برخوردار�هستند�تیریبا�حوزه�مد�ییارتباط�باال�زان

��هاي�حوزه�مدیریت�دانش

این�.�شود�یمبندي�مفاهیم�موجود�در�تحقیقات�مدیریت�دانش�پرداخته�

ترسـیم��ویوِر��اُاس�ويافزار��رخدادي�واژگان�توسط�نرم�بندي�بر�اساس�تشکیل�ماتریس�هم

هاي�حوزه�مدیریت�دانـش،�در�ایـن�بخـش�حـداقل������زیاد�کلیدواژه

شـود،�پرتکرارتـرین����کلیـدواژه�مـی���289مرتبه�در�نظر�گرفته�شد�کـه�شـامل���

بندي�شده�اسـت،�در���هاي�مختلف�دسته�خوشه�اصلی�با�رنگ

ر�و�همچنـین�تعـداد�روابـط�بـا�دیگـر�کلیـد�������ها�بر�اساس�میزان�تکرا

�بندي�تحقیقات�حوزه�مدیریت�دانش�خوشه

ریمد�قاتیبندي�تحق�قلمرو�و�خوشه�میترس�

�
�

تمرکز�مقاالت�بر�روي�مفاهیم�را�نشان�می�یچگال�2شکل�

فناور�،یاشتراك�دانش،�چارچوب،�طراح

یکیدر�مجاورت�و�نزد�یبخش�عموم

دهنـد��یدانش�را�ارائه�م�تیریمد�يفکر

زانیهستند�که�از�م�یمستقل�يها�حوزه

هاي�حوزه�مدیریت�دانش�بندي�کلیدواژه�خوشه

بندي�مفاهیم�موجود�در�تحقیقات�مدیریت�دانش�پرداخته��در�این�بخش�به�خوشه

بندي�بر�اساس�تشکیل�ماتریس�هم�خوشه

زیاد�کلیدواژهبا�توجه�به�تعداد�.�شده�است

مرتبه�در�نظر�گرفته�شد�کـه�شـامل����11ها��تکرار�واژه

خوشه�اصلی�با�رنگ�6رخدادي�در��ها�بر�اساس�هم�واژه

ها�بر�اساس�میزان�تکرا�این�شش�خوشه،�کلیدواژه

��.اند�ها�مرتب�شده�واژه

خوشه�.3شکل�
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بنـدي���هـاي�اصـلی�هـر�خوشـه�از�روش�خوشـه������در�ادامه،�بـه�منظـور�تعیـین�زیرشـاخه����

بندي�یا��که�در�گروهمراتبی�تکنیکی�است��بندي�سلسله�خوشه

هـا�در���در�ایـن�روش�داده�.�)1396،مورپـور�یو�تی�اقدس�ی،نجف

بنـدي���در�روش�خوشـه�.�گیرنـد��رخدادي�قـرار�مـی���هایی�بر�اساس�میزان�هم

مراتبـی�و���ساختاري�سلسله�ها�آنهاي�نهایی�بر�اساس�میزان�عمومیت�

براي�انجام�این�مرحله�مفاهیم�مربوط�به�هر�یک�.�شود�ه�صورت�درختی�نسبت�داده�می

از�خوشه�به�صورت�مجزا�تحلیل�شد�که�به�عنوان�مثال�خوشـه�اول،�خـود�بـه�سـه�زیرشـاخه������

��هاي�تحقیقات�خوشه�اول�تعیین�زیرخوشه

هـا،���مراتبـی�بـراي�همـه�خوشـه�����واژگانی�به�صـورت�سلسـله��

به�صـورت���MindMapper�16�Arenaافزار��درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�با�نرم

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 90/��

در�ادامه،�بـه�منظـور�تعیـین�زیرشـاخه����

خوشه.�مراتبی�استفاده�شده�است�سلسله

نجف(رود�ها�به�کار�می�بندي�داده�دسته

هایی�بر�اساس�میزان�هم�ها�و�زیردسته�دسته

هاي�نهایی�بر�اساس�میزان�عمومیت��مراتبی،�به�خوشه�سلسله

ه�صورت�درختی�نسبت�داده�میاغلب�ب

از�خوشه�به�صورت�مجزا�تحلیل�شد�که�به�عنوان�مثال�خوشـه�اول،�خـود�بـه�سـه�زیرشـاخه������

��؛شدتقسیم�

تعیین�زیرخوشه�.4شکل�

واژگانی�به�صـورت�سلسـله���بر�اساس�تحلیل�هم�در�آخر

درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�با�نرم

��؛شدشکل�زیر�ترسیم�

��

��

��

��

��
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��درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�.5شکل�

��تحلیل�روند�تحول�زمانی

هـاي�کلیـدي�پرتکـرار�در�چنـد�دهـه�از�������دهـد�کـه�واژه���روند�تحول�زمـانی�نشـان�مـی����تحلیل

هاي�جدیـد�در�حـوزه����پدیده.�اند�با�رنگ�زرد�تحول�یافته�یدترینجدترین�با�رنگ�آبی�به��قدیمی

هاي�بزرگ،�پردازش�ابـري،�اینترنـت�اشـیاء،�نـوآوري�بـاز،�تحلیـل��������مدیریت�دانش�شامل�داده

��.و�تجزیه�و�تحلیل�محتوا�و�چارچوب�است�هاي�اجتماعی�هاي�شبکه�داده
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��
��هاي�حوزه�مدیریت�دانش�ترسیم�روند�تحول�زمانی�کلیدواژه

��هاي�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم

البته�باید�به�ایـن�موضـوع�توجـه����.�مقاالت�ترسیم�شده�است

��.کرد�که�این�تحلیل،�به�مقاالت�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم�منحصر�است

��
��وب�علوم�گاهیشده�در�پا�هیهاي�نما�مقاله�پر�استنادترین

هـومی�و�موضـوعات���مبـانی�مف�:�مدیریت�دانش�و�سیستم�مـدیریت�دانـش��

نگاشته��2001در�سال��2علوي�خانممقاله�است�که��پر�استنادترین

منتشـر���»3هاي�اطالعات�مدیریت،�دانشگاه�مینسوتا�مرکز�تحقیقات�سیستم

��

1.�Review:�Knowledge�Management�and�Knowledge�Management�Systems:�Conceptual�Foundations�and�Research
2.�Alavi�
3.�Management�Information�Systems�Research�Center,�University�of�Minnesota

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 92/��

ترسیم�روند�تحول�زمانی�کلیدواژه�.6شکل�

هاي�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم�مقاله�پر�استنادترین

مقاالت�ترسیم�شده�است�پر�استنادترین،�شبکه�6در�شکل�

کرد�که�این�تحلیل،�به�مقاالت�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم�منحصر�است

پر�استنادترین�.7شکل�

مدیریت�دانش�و�سیستم�مـدیریت�دانـش��:�مرور«مقاله�

پر�استنادتریناستناد،��3513با��»1تحقیقاتی

مرکز�تحقیقات�سیستم«نگاشته�و�در�مجله

Review:�Knowledge�Management�and�Knowledge�Management�Systems:�Conceptual�Foundations�and�Research�

Management�Information�Systems�Research�Center,�University�of�Minnesota�
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��.دهد�استناد�را�به�خود�اختصاص�می�175شده�است،�این�مقاله�به�طور�میانگین�در�هر�سال�

هدف�از�تحلیل�استنادي،�تعقیب�یک�اندیشه�براي�رسیدن�به�متفکر�و�طراح�اصلی�است�که�از�

نتایج�نشان�.�)�1384،عصارهو���1396،و�عصاره�ياحمد(شود

شبکه�هم��7در�شکل�.�دي�در�میان�منابع�صورت�گرفته�است

��.اند�مورد�هم�استنادي�داشته�30منابعی�ترسیم�شده�است�که�حداقل�

��
��حوزه�مدیریت�دانش�مقاالت�ياستناد�ل

ها�و�مقاالت�استناد�شده�از�منظر�تحلیل�هم�اسـتنادي�درج��

��)...شامل�مقاالت،�کتب�و�(منابع��ياستناد

��منابع�استناد�شده

nonaka�i.,�1995,�knowledge�creating�

alavi�m,�2001,�mis�quart,�v25,�p107�

nonaka�i,�1994,�organ�sci,�v5,�p14�

gold�ah,�2001,�j�manage�inform�syst,�v18,�p185�

grant�rm,�1996,�strategic�manage�j,�v17,�p109�

��تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران

وزه�ابتدا�نسبت�به�مقایسه�وضعیت�تحقیقات�مدیریت�دانش�ایران�با�کل�تحقیقات�این�ح

ایـن��.�شدرخدادي�مفاهیم�مورد�استفاده�در�تحقیقات�این�حوزه�در�ایران�اقدام�

نقشه�بر�اساس�کلیه�تحقیقات�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم��استفاده�تهیـه�شـده�اسـت�کـه�����

ریمد�قاتیبندي�تحق�قلمرو�و�خوشه�میترس�

�
�

شده�است،�این�مقاله�به�طور�میانگین�در�هر�سال�

��استنادي�منابع�-تحلیل�هم

هدف�از�تحلیل�استنادي،�تعقیب�یک�اندیشه�براي�رسیدن�به�متفکر�و�طراح�اصلی�است�که�از�

شود�طریق�ردگیري�استنادها�انجام�می

دي�در�میان�منابع�صورت�گرفته�استمورد�هم�استنا�102411دهد��می

منابعی�ترسیم�شده�است�که�حداقل�استنادي�

لیتحل�.8شکل�

ها�و�مقاالت�استناد�شده�از�منظر�تحلیل�هم�اسـتنادي�درج���کتاب�ترین�مهم�یستل�4در�جدول�

��.شده�است

استناد�لیتحل�.4جدول�

تعداد�استناد ��شبکهقدرت�کلی�در�

1110� 6383�

631� 4999�

434� 3578�

262� 2880�

235�� 2803�

تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران

مقایسه�وضعیت�تحقیقات�مدیریت�دانش�ایران�با�کل�تحقیقات�این�ح�براي

رخدادي�مفاهیم�مورد�استفاده�در�تحقیقات�این�حوزه�در�ایران�اقدام��ترسیم�شبکه�هم

نقشه�بر�اساس�کلیه�تحقیقات�نمایه�شده�در�پایگاه�وب�علوم��استفاده�تهیـه�شـده�اسـت�کـه�����

��.استمقاله��177شامل�
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��
��واژگانی�مفاهیم�تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران

هاي�اصلی�با�درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�مقایسه�

��بررسی�وضعیت�تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران�بر�اساس�درختواره�دانشی�این�حوزه

��درصد��فراوانی��خوشه��درصد��فراوانی��هزیر�شاخ

��هوشمندي�و

��دانش�بنیانی
7��4%��

خوشه�

:�اول

طراحی�

سازمان�

هوشمند�و�

دانش�

��بنیان

11��6%��
ابزارهاي�

��طراحی
3��2%��

��%��1��1بندي�طبقه�ر

�نوآوري�و� �

��ارزش�آفرینی
43��25%��

:�خوشه�دوم

نوآوري�و�

ارزش�

آفرینی�در�

راستاي�

استراتژي�و�

هاي��قابلیت

��سازمانی

61��35%��

استراتژي�و�

هاي��قابلیت

��سازمانی

18��10%��

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 94/��

واژگانی�مفاهیم�تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران�شبکه�هم�.8شکل�

هاي�اصلی�با�درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�مقایسه��سپس�مفاهیم�و�کلیدواژه

��؛شدشد�که�در�جدول�زیر�ارائه�

بررسی�وضعیت�تحقیقات�مدیریت�دانش�در�ایران�بر�اساس�درختواره�دانشی�این�حوزه�.5جدول�

زیر�شاخ��ددرص��فراوانی�مفاهیم

��%��2��1دانش�بنیانی
هوشمندي�و

دانش�بنیانی
��%��1��1هوش�تجاري

��%��4��2عناصر�هوشمندي

��%��1��1معماري
ابزارهاي�

طراحی
��%��1��1چارچوب

��%��1��1افزار�مهندسی�نرم

رابزا��%��1��1آنتولوژي

�
��%��12��7عملکرد�سازمان

ارزش�آفرینی

��%��2��1اثربخشی

مدیریت�دانش�

��مشتري
14��8%��

��%��11��6نوآوري

��%��1��1زنجیره�ارزش

��%��2��1اتوانمند�سازه

��%��1��1هاي�سازمانی�قابلیت

��%��1��1استراتژي�کسب�و�کار

��%��8��5استراتژي�مدیریت�دانش
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��%��4��2مدیریت�دانش�استراتژیک

��%��3��2مزیت�رقابتی�پایدار

��%��1��1متوازن�کارت�امتیازي

�
عوامل�کلیدي�

��موفقیت
11��6%��

عوامل�کلید�

مدیریت�دانش�

��و�موانع�آن

13��8%��
:�خوشه�سوم

عوامل�

کلیدي�

موفقیت�

فرایند�

مدیریت�

دانش�در�

راستاي�

یادگیري�

��سازمانی

51��29%��

��%��2��1ها�چالش

فرآیندها�و���%��11��6فرایند�مدیریت�دانش

هاي��روش

مدیریت�

��دانش

28��16%��
��%��3��2چارچوب�مدیریت�دانش

��%��7��4هاي�مدیریت�دانش�شیوه

��%��7��4سیستم�مدیریت�دانش

��%��7��4یادگیري�سازمانی
یادگیري�

��سازمانی
10��6%�� ��%��1��1یادگیري�مشارکتی

��یادگیري�الکترونیکی
��

0%��

��

ویکی�و���%��1��1افزار�اجتماعی�نرم

هاي��شبکه

��اجتماعی

2��1%��
�خوشه

:�چهارم

هاي��شبکه

اجتماعی�و�

مدیریت�

��دانش

11��6%��

��%��1��1مدیریت�دانش

��%��3��2مدیریت�منابع�انسانی
��%��4��2جوامع�اقدام

��%��2��1رفتار

فناوري���%��2��1فناوري�مدیریت�دانش

��اطالعات
5��3%��

��%��3��2تکنولوژي�اطالعات

�
��%��2��1حکمرانی�الکترونیک

�گذاري�سیاست

��عمومی
5��3%��

:�خوشه�پنجم

�گذاري�سیاست

عمومی�و�

مدیریت�

��دانش

21��12%��

��%��2��1مدیریت�دانش�ملی

��%��1��1توسعه�پایدار

��%��2��1یادگیري�الکترونیکی

��%��9��5آموزش
��%��3��2آموزش�عالی

��%��1��1کارکنان�دانشی

��%��3��2توانمندسازي�کارکنان

��%��3��2ساختار�سازمانی
��%��7��4زیرساخت

��%��4��2فرهنگ�سازمانی

�
حسابرسی���%��1��1حسابرسی�دانش

دانش�و�ارزیابی�
14��8%��

خوشه�

:�ششم
18��10%��

��%6��3گیري�عملکرد��اندازه
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حسابرسی���مدیریت�دانش��مدیریت�دانش

دانش�و�

ارزیابی�

هاي��دارائی

��نامشهود

��%��7��4بلوغ�مدیریت�دانش

��%��1��1سرمایه�فکري
هاي��دارایی

��نامشهود
4��2%�� ��%��1��1سرمایه�انسانی

��%��4��2سرمایه�اجتماعی

�گیري�بحث�و�نتیجه �

.�در�این�پژوهش�سعی�شد�تصویري�کلی�از�وضعیت�تحقیقات�حوزه�مدیریت�دانش�ارائه�شـود�

ایـن�مطالعـه�بـه����.�گیـر�اسـت���نتایج�حاکی�از�آن�است�که�تعداد�مقاالت�این�حوزه�بسیار�چشـم�

کند�تا�از��آگاهی�یافتن�و�درك�کافی�از�نقشه�جامع�حوزه�مدیریت�دانش�کمک�میمحققان�در�

در�.�مسیر�اصلی�پژوهش�منحرف�نشوند�و�از�دوباره�کاري�در�آثار�علمی�آنان�جلـوگیري�شـود��

��شود؛�ادامه�به�تفسیر�نتایج�به�دست�آمده�در�این�تحقیق�پرداخته�می

هاي�مدیریتی��در�راستاي�تغییر�شیوه�دهد�که�این�رشته�روند�پرشتاب�ادبیات�نشان�می)�1

هـا،���و�دانـش�بنیـان�کـردن�سـازمان�����هوشمند�سـازي�هاي�جدید�براي��از�طریق�تلفیق�فناوري

دهـد�کشـورهاي����هاي�متعدد�نشان�می�تجزیه�و�تحلیل.�دارد�ها�قدم�بر�می�نهادها�و�حتی�دولت

زان�اسـتنادات�علمـی���البتـه�میـ��.�توسعه�یافته�مانند�امریکا�و�چین�در�این�زمینه�پیشرو�هسـتند�

)�با�بیشترین�تعـداد�مقـاالت��(امریکا�نشان�از�کیفیت�بیشتر�تحقیقات�این�حوزه�نسبت�به�چین�

گر�تالش�جوامع�توسعه�یافته�اقتصـادي�بـراي�ارزش�آفرینـی�����رهبري�این�کشورها�بیان.�است

��.است�اقتصاديهاي�دانشی�به�موازات�رشد��بیشتر�سرمایه

هاي�نوآوري،�عملکـرد،���هاي�اصلی�تحقیقاتی�شامل�حوزه�ن؛�کانو3با�استناد�به�جدول�)�2

؛��5شود،�همچنین�با�توجه�بـه�جـدول���ها،�استراتژي،�اطالعات�و�فناوري�می�آنتولوژي�و�سیستم

،�نوآوري،�عوامل�کلیدي�)درصد�7(هاي�اصلی�تحقیقات�در�ایران�شامل�مفاهیم�عملکرد��کانون

اسـت�کـه�بـا�رونـد�جهـانی������)�درصد�5(تژي�،�استرا)درصد�6(موفقیت�و�فرایند�مدیریت�دانش�

درصد،�در�صدر��8هماهنگ�است،�البته�در�ایران�تحقیقات�مربوط�به�مدیریت�دانش�مشتري�با�

��.ها�توجه�کمتري�شده�است�هاي�آنتولوژي�و�سیستم�تحقیقات�قرار�دارد�و�به�حوزه

مفاهیم�اشـتراك�دانـش،�چـارچوب،�طراحـی،�فنـاوري،�اسـتراتژي،�������:�1مطابق�شکل�)�3

سازي�و�بخش�عمومی�در�مجاورت�و�نزدیکی�بسیار�زیاد�با�حـوزه���موزش�سطح�باال،�یکپارچهآ

همچنـین��.�دهنـد��مدیریت�دانش�قرار�دارند�که�مکاتـب�فکـري�مـدیریت�دانـش�را�ارائـه�مـی������

هاي�مستقلی�هستند�که�از�میزان�ارتباط�باالیی�بـا���هاي�نوآوري�و�عملکرد�سازمانی�حوزه�حوزه

مفاهیم��ترین�مهم)�2019(در�تحقیق�گاواریا�و�همکاران�.�وردار�هستندحوزه�مدیریت�دانش�برخ

بـا��.�مرتبط�با�مدیریت�دانش�شامل�انتقال�دانش،�تولید�دانش،�اشتراك�دانش�و�نـوآوري�اسـت��
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رسـد���و�قبل�از�آن�است�به�نظر�مـی��2015هاي��توجه�به�این�که�تحقیق�گاواریا�شامل�پژوهش

نتقـال�دانـش�و�تولیـد�دانـش�کـاهش�یافتـه�اسـت،��������سال�میزان�توجه�به�مفـاهیم�ا��5در�طی�

همچنین�با�عنایت�به�این�که�این�دو�مفهوم�به�عنوان�جزئی�از�فرایندها�و�الگوهـاي�مـدیریت���

سال�تحقیقات�مدیریت��5توان�نتیجه�گرفت�در�طول�این��می�از�این�رو�رود�به�شمار�میدانش�

و�بـر�اثربخشـی�مـدیریت�دانـش�و�����اند��دانش�از�فرایندها�و�الگوهاي�مدیریت�دانش�عبور�کرده

هاي�اثربخش�مدیریت��هاي�معماري�و�طراحی�سیستم�عملکرد�سازمان�و�همچنین�بر�چارچوب

از�طرف�دیگر�باید�به�این�موضوع�هم�توجه�کرد�که�در�تحقیقات�دیگر�.�اند�دانشی�متمرکز�شده

نـوآوري�را���خردر�آشده�است�اما��تأکیدهم�بر�نوآوري�و�اشتراك�دانش�)�2018(�1مانند�برنزیک

بنـابراین،��؛�انـد��مفاهیم�در�ساختار�شبکه�مدیریت�دانش�نشـان�داده��ترین�مهمبه�عنوان�یکی�از�

�تـرین��مهـم�هاي�گذشته�تاکنون�عنـوان���گذاري�دانشی�در�طول�سال�مفهوم�نوآوري�و�اشتراك

درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانـش�نیـز�یکـی�از����:�4در�شکل�.�اند�مفاهیم�را�کسب�کرده

�.هاي�اصلی�به�نوآوري�استراتژیک�اختصاص�یافته�است�شاخه

،�درختواره�دانشی�تحقیقات�مدیریت�دانش�ترسیم�شـد��4و��2�،3هاي��بر�اساس�شکل)�4

مراتبـی�تحقیقـات����بنـدي�سلسـله���هکه�در�تحقیقات�قبلی�کمتر�به�آن�پرداخته�شده�است،�خوش

شـش�خوشـه���.�شدواژگانی�در�دو�سطح�انجام��حوزه�مدیریت�دانش�بر�اساس�تکرار�تحلیل�هم

��از؛�اند�عبارتاصلی�تحقیقات�مدیریت�دانش�

هـاي���شـامل�زیرخوشـه���کـه��معماري�مدیریت�دانش�و�هوشمندي�سـازمانی؛�:�خوشه�اول

�ابزارهـاي�ي�سیسـتم�مـدیریت�دانـش�و����هوشمندي�و�دانش�بنیانی،�ابزارهاي�طراحی�و�معمار

��.هاي�معماري�مدیریت�دانش�اشاره�شده�است�شود،�همچنین�به�چارچوب�بندي�دانش�می�طبقه

هـاي���هاي�دانشی�سازمان؛�که�شـامل�زیرخوشـه���نوآوري�استراتژیک�سرمایه:�خوشه�دوم

�در�ایـن�خوشـه�مفـاهیم���.�هـاي�سـازمانی�اسـت����نوآوري�و�ارزش�آفرینی،�استراتژي�و�قابلیـت�

هاي�سازمان�مـدنظر�قـرار����مدیریت�استراتژیک�دانش�و�هماهنگی�مدیریت�دانش�با�استراتژي

��.گرفته�است

سازي�فرایندهاي�مـدیریت�دانـش�و�سـازمان�یادگیرنـده؛�کـه�شـامل��������پیاده:�خوشه�سوم

سـازي�مـدیریت�دانـش،�موانـع�و������هاي�عوامل�کلیدي�موفقیت�مدیریت�دانش،�پیاده�زیرخوشه

ایجاد،�اکتساب،�انتقال،�تسهیم،�کاربسـت�و��(،�فرایندهاي�مدیریت�دانش�سازي�هاي�پیاده�چالش

��.شود�،�یادگیري�سازمانی�و�حافظه�سازمانی�می)...

��

1.�Breznik�
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هـاي���هاي�اجتماعی�در�مدیریت�دانش؛�که�شامل�زیـر�خوشـه���نقش�رسانه:�خوشه�چهارم

ت�هـاي�اجتمـاعی،�جوامـع�اقـدام�و�فنـاوري�اطالعـا�������هاي�اجتماعی،�رسانه�،�شبکه2ویکی،�وب

��.شود�می

ــنجم عمــومی�و�زیرســاخت�مــدیریت�دانــش؛�کــه�شــامل���گــذاري�سیاســت:�خوشــه�پ

دانـش��عمومی،�حکمرانـی�الکترونیـک�و�زیرسـاخت�مـدیریت������گذاري�سیاستهاي،��زیرخوشه

��.شود�می...)�فرهنگ،�ساختار،�آموزش�و�(

هـاي�دانشـی؛�کـه�شـامل������حسابرسی�مـدیریت�دانـش�و�ارزیـابی�سـرمایه����:�خوشه�ششم

حسابرسی�دانش،�ارزیابی�بلوغ�مدیریت�دانش،�ارزیابی�عملکرد�مدیریت�دانش�و��هاي�زیرشاخه

��.شود�هاي�فکري�می�هاي�دانشی�و�سرمایه�سنجش�میزان�سرمایه

هاي�جدي�نشان��بندي�تفاوت�مقایسه�نتایج�این�تحقیق�با�تحقیقات�قبلی�در�بخش�خوشه

ریت�دانـش�را�بـه�چهـار����پژوهش�خود�تحقیقات�مـدی��در)�2019(سانگوآنکو�دهد،�از�جمله��می

خوشه�اصلی�استراتژي�و�مدیریت،�پایداري�زیست�محیطی،�مدیریت�اقتصـاد�کـالن�و�ایجـاد����

که�البته�به�خاطر�تفاوت�مقاالت�پایگاه�)�1�،2019سانگوانکو�و�راکتام(است�دانش�تقسیم�کرده�

قابـل��و�تعداد�بیش�از�حد�مقاالت�کنفرانسی،�)�WOS(اطالعات�اسکوپوس�با�پایگاه�وب�علوم�

��.تحلیل�است

�تیریمـد��قـات�یتحق�شتریبدهد�که��نتایج�تحلیل�تحقیقات�در�ایران�و�جهان�نشان�می)�5

رغم�توجه�به�اسـتراتژي�سـازمان�و����علی�واند��دانش�پرداخته�تیریمد�یکیتاکت�ندیفرا�بهدانش�

،�فلت�شده�اسـت�تشریح�فرایند�استراتژیک�مدیریت�دانش�غاز��هاي�استراتژیک�مدیریت�دانش

��).2�،2019کاسترو�و�همکاران(به�این�موضوع�اشاره�کرده�است��2019رو�نیز�در�سال�کاست

و�مقایسه��5با�بررسی�فراوانی�تحقیقات�انجام�شده�توسط�دانشمندان�ایرانی�در�جدول�)�6

هاي�دوم�و�سـوم�و���شود�که�بیشترین�تحقیقات�در�خوشه�آن�با�شش�خوشه�اصلی�مشخص�می

دیریت�ارتبـاط�بـا�مشـتري،�عملکـرد�سـازمان،�فراینـدهاي�������در�موضوعات�مرتبط�با�نوآوري،�م

مدیریت�دانش�و�عوامل�کلیدي�موفقیت�مدیریت�دانش�متمرکز�است�و�کمترین�تحقیقـات�در��

هـاي�جـامع�مـدیریت�دانـش�و�نقـش�������هـاي�معمـاري�کـالن�سیسـتم�����حوزه�طراحی�چارچوب

ات�توصـیه��بر�اساس�ایـن�مشـاهد��.�هاي�اجتماعی�در�مدیریت�دانش�صورت�گرفته�است�شبکه

معماري�مدیریت�دانش�و�هوشمندي�سـازمانی��:�شود�اولویت�انجام�تحقیقات�به�خوشه�اول�می

��.هاي�اجتماعی�در�مدیریت�دانش�اختصاص�یابد�ها�و�رسانه�نقش�ویکی:�و�خوشه�چهارم

��

1.�Sanguankaew�&�Ractham�
2.�Castro�et�al.�
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با�توجه�به�گسترگی�شبکه�مفاهیم�حوزه�مدیریت�دانش�و�روابط��1با�استناد�به�شکل�)�7

تـوان�اسـتنباط�کـرد�کـه�طراحـی�������جامع�تحقیقـات�مـدیریت�دانـش�مـی����بسیار�پیچیده�نقشه�

هاي�جامع�و�یکپارچه�مدیریت�دانش�کاري�بس�دشوار�خواهد�بود�و�بـدون�اسـتفاده�از����سیستم

پـذیر���انـد�امکـان���هاي�کالن�معماري�مدیریت�دانش�که�براي�این�منظور�طراحی�شده�چارچوب

�2؛�موسکوسـو�2020و�همکاران،��1رویز(مله�به�این�موضوع�در�تحقیقات�دیگر�از�ج.�نخواهد�بود

؛�مـارتین��2018و�همکـاران،���3کـوئینترو�-؛�لـوپز�2019؛�گارسیا�و�همکاران،�2019و�همکاران،�

�.هم�اشاره�شده�است)�2018و�همکاران،��4رامیرز

هـاي�بـزرگ،����دانش�شامل�داده�تیریدر�حوزه�مد�دیهاي�جد�دهیپد�5بر�اساس�شکل�)�8

��.است...�و��یهاي�اجتماع�هاي�شبکه�داده�لیباز،�تحل�ينوآور�اء،یاش�نترنتیا�،يپردازش�ابر

دانـش�و���تیریمـد��ي�بـر�مـرور�«مقالـه��در�حوزه�مدیریت�دانش،�مقاله��پر�استنادترین)�9

کـه��اسـتناد�اسـت����3513بـا���»�یقاتیو�موضوعات�تحق�یمفهوم�یمبان:�دانش�تیریمد�ستمیس

استنادي�با�-مورد�هم�1110تاکوچی�با�توسط�علوي�و�لیندر�تدوین�شده�است�و�کتاب�نوناکا�و�

��.رین�هم�استنادي�در�بین�مقاالت�مدیریت�دانش�برخوردار�استتدیگر�اسناد�از�بیش

امریکا�در�رتبه�اول�میزان�استناد�علمی�این�حوزه،�چین�رتبـه�اول�تولیـد�مقـاالت�و����)�10

یت�دانـش��ایران�در�رتبه�هشتم�شاخص�ترکیبی�میزان�تولید�و�میـزان�اسـتناد�در�حـوزه�مـدیر����

��.است

هاي�اطالعات��محدودیت�این�تحقیق�از�محدودیت�در�بانک�ترین�مهمالزم�به�ذکر�است�

یک�بانک�اطالعاتی�جامع�اسـت،���WOSشود،�اگر�چه�پایگاه�اطالعات�علمی��علمی�ناشی�می

سـنجی،���هاي�علم�بررسی�دوم.�اما�شامل�همه�تحقیقات�گسترده�در�مورد�مدیریت�دانش�نیست

پردازند�و�مفـاهیم�مـورد�اسـتفاده�در�����هاي�مطالعات�خاص�نمی�به�لحاظ�ماهیت،�عمیقاً�به�یافته

واژگانی�و�هم�استنادي�به�مفاهیم�استفاده�شده�در�عنـوان�مقـاالت،�چکیـده�و�����هاي�هم�تحلیل

یر�سریع�از�این�تحقیق�براي�دستیابی�به�یک�تصو.�شود�منحصر�می�ها�آنهاي��بخش�کلید�واژه

��.تحقیقات�انجام�شده�در�این�حوزه�مفید�است

�منابع �

��

1.�Ruiz�
2.�Moscoso�
3.�López-Quintero�
4.�Martinez-Ramirez�
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و��يارکتابـد��یمطالعات�ملـ�.�واژگانی�هم�لیتحل�يبر�کارکردها�يمرور).�1396.�(ریدهعصاره،�ف�؛�وحمید،�ياحمد

��.�145-�125،�)21(�28،�اطالعات�یسازمانده

��.زشیدب:�تهران.�اطالعات�و�جامعه).�1384.�(حمدرضا،�مداورپناه
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