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تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش :نسبتها ،روندها و خوشهها
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شبکههای اجتماعی دانشگاهی انجام شده است .برای انجام این پژوهش روشهای تحلیل عملکرد
و نگاشت نقشه علمی حوزه شبکه دانش اجرا شدند .در تحلیل عملکرد از شاخص فراوانی استنادها
و برای نگا شت نق شه علمی از شاخصهای هما ستنادی ،همرخدادی واژههای مهم و کتاب شنا سی
زوجی استفاده شد .ابزار انجام تحلیل و1نگاشت نقشه علمی در این پژوهش نرمافزار VOSviewer
ا ست .پایگاه داده پژوهش م شتمل بر اطالعات کامل کتاب شناختی و ا ستنادی  1471مقاله علمی،
فصل کتاب و مقاله مروری مربوط به حوزه شبکه دانش است که در طول سالهای  0202و ماقبل
آن در مجموعه هسته پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه شدهاند.
یافتههای پژوهش :عالوهبر بحث جامع در خصوص مفهوم شبکه دانش ،برجسته سازی نسبت
شبکه دانش با سایر مفاهیم ،شناسایی روندهای پژوهشی ،و معرفی آثار و منابع شاخص این حوزه،
ساختار فکری حوزه شبکه دانش نیز ترسیم شد.
محدودیتها و پیامدها :حضرور کم نشرریات منتشرر شرده داخلی در پایگاه اطالعاتی وب آو
ساینس محدودیت این پژوهش به شمار میرود .این محدودیت تر سیم ساختار فکری و مفهومی
شبکه اجتماعی دانشگاهی داخل کشور را ناممکن میسازد.
پیامدهای عملی :شبکه دانش از موضوعات پرکاربرد در حوزههای مختلف است .با توجه به نقش آن
در نوآوری ،اشتراک دانش ،ارتقای همکاری ،انتقال تکنولوژی و  ...الزم است توجه بیشتری به این
حوزه صورت پذیرد .این مطالعه راهنمای مناسبی برای این منظور به شمار میرود.
ابتکار یا ارزش مقاله :بر اساس جستجوهای انجام شده این مقاله نخستین پژوهشی است که به
ترسیم ساختار فکری و مفهومی حوزه شبکه دانش پرداخته است.
نوع مقاله :کیفی
کلمات کلیدی :شبکه دانش ،تحلیل کتابسنجی ،شبکه اجتماعی دانشگاهی ،ساختار فکری.
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Abstract
Purpose: Analyzing the Academic social networks of Knowledge
Network field for drawing the intellectual and conceptual structure of
this field.
Design/ Methodology/ Approach: This research is applied research
that has been done by academic social network analysis. performance
analysis and science mapping methods are used to perform this
research. in performance analysis, the index of frequency of citations
was used and for science mapping uses Co-citation, Bibliographic
coupling and Co-occurrence of keywords. We use VOSviewer for
analyzing data. In this research, 1748 Article, Book chapter and
Review of Knowledge Network field that indexed before 2021 in Web
of Science Core Collection were analyzed .
Research Findings: In addition to a comprehensive discussion on the
concept of knowledge network, highlighting the relationship between
knowledge network and other concepts, identifying research trends,
and introducing significant works and resources in this field, the
intellectual structure of knowledge network field was also drawn .
Limitations & Consequences: The low presence of Iranian
publications in the Web of Science database is a limitation of this
research. This limitation makes it impossible to drawing the
intellectual and conceptual structure of the university social network
within the country.
Practical Consequences: Knowledge Network has been applied in
many areas and according to its role in Innovation, knowledge sharing,
collaboration promotion, technology transfer, and etc. more attention
to this field are needed. This study is a good guide for this purpose.
Innovation or value of the Article: According to searches, this article
is the first research that has drawn the intellectual and conceptual
structure of the Knowledge Network field.
Paper Type: Research paper.
Key words: Knowledge Network, Bibliometric analysis, Academic
social network, intellectual structure.
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مقدمه
اشتراک دانش یکی از حیاتیترین رفتارهای شهروندی سازمانی 1است که به حفظ موفقیتهای سازمان کمک میکند .سازمانها
سعی میکنند تا کارکردهای فناورانه را در پشتیبانی از تسهیم دانش کارکنان خود بهبود ببخشند .این امر بهوسیله تعیین خبرگان
حوزه برای تسهیل دسترسی به تخصص ،معرفی آنان در نقشههای دانش شرکت 0و شبکههای اجتماعی سازمان رخ میدهد .با PAP
(21 )3
وجود پیشرفتهای قابل توجه مدیریت دانش در دهههای اخیر ،سازمانها همچنان در تالش هستند تا مشارکت کارکنان را در
page-101
سهم (آورده) دانشی سازمان افزایش دهند ( .)Suh and Wagner, 2017در همین راستا ،پیادهسازی شبکههای دانش یکی از
راهکارهای افزایش مشارکت است .شبکه دانش سازمان و هماهنگی فعالیتهای مدیریت دانش به سازمانها در سازماندهی
مجموعه فعالیتهای مدیریت دانش کمک میکند .شناخت وجوه مختلف دانش افراد ،به سازمانها امکان میدهد تا درک
بهتری از تخصص افراد در زمینههای گوناگون داشته باشند ( .)McIver and Lepisto, 2017نقش و اثربخشی شبکه منجر
به تأکید بر شبکهسازی بهعنوان یکی از قابلیتهای 3حرفهای در برنامههای آموزش و توسعه شده است .در این برنامهها عالوهبر
برنامهریزی ،کنترل احساسات شخصی ،پردازش اطالعات ،اعتماد به نفس ،تشخیص فرصت و ابتکار عمل ،از شبکهسازی به
عنوان قابلیتهای کارکنان مستعد یاد میشود (.)Naim and Lenka, 2017شبکه دانش از جمله مفاهیمی است که بهطور
ساینس7

روزافزون در گستره وسیعی از حوزههای علمی مورد استفاده قرار گرفته است .گزارشهای پایگاه استنادی وب آو
(نمودار  1و  )0نشاندهنده روند صعودی پژوهشهای شبکه دانش و ارتباط آن با حوزههای گوناگون از قبیل مدیریت ،کسبوکار،
مهندسی و خدمات درمانی است .افزایش پژوهشها که نشاندهنده جذابیت و اهمیت موضوع میباشد ،منجر به پراکندگی
مفهومی در این حوزه شده و ایجاد یک تصویر یکپارچه از ساختار حوزه شبکه دانش بر مبنای شبکههای اجتماعی دانشگاهی5
و ارائه راهنما برای پژوهشگران را ضروری مینمایاند .شبکههای اجتماعی دانشگاهی ،شبکههای ناهمگن پیچیدهای هستند که
توسط تعداد زیادی از موجودیتها (انتشارات ،پژوهشگران ،مکانها ،مؤسسات ،اصطالحات و غیره) بهعنوان گره و روابط آنها
(استنادها ،تألیف مشترک ،6هماستنادی ،4کتابشناسی زوجی ،1همواژگانی 9و غیره) شکل میگیرند (.)Kong et al., 2019
با توجه به موارد ذکرشده ،پژوهش حاضر در پی آن است تا با مروری بر حوزه پژوهشی شبکه دانش عالوهبر مشاهده روند توسعه
و تکامل این حوزه و نشاندادن نسبت آن با سایر مفاهیم ،تصویری کامل از ساختار فکری و پژوهشی این حوزه فراهم کند .در
همین راستا ،این پژوهش از شاخصهای کتابسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی دانشگاهی برای پاسخدهی به سؤاالت زیر
بهره میبرد.
 .1نسبت مفهوم شبکه دانش در متون علمی چگونه است؟
 .0ساختار فکری حوزه موضوعی شبکه دانش به چه صورتی است؟
 .3روندهای مربوط به حوزه شبکه دانش در آثار علمی کداماند؟
 .7آثار و منابع شاخص حوزه شبکه دانش کداماند؟

1.
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نمودار  :2فراوانی پژوهشهای حوزه شبکه دانش در طول زمان (پایگاه وب آو ساینس)

مبانی نظری
در عصر حاضر ،شبکههای دانش کارآمدترین و اثربخشترین راهکار برای مدیریت دانش است که بهمنظور بهاشتراکگذاری
دانش میان افراد و پایگاههای دانشی مختلف طراحی میشود ( .)Tavallaie, 2016شبکههای دانش مجموعهای از افراد و
تیمهایی است که از سرتاسر مرزهای سازمانی ،فضایی و قانونی گرد هم آمدهاند تا بدنه /پیکره دانش را خلق و تسهیم کنند.
تمرکز چنین شبکههایی معموالً بر گسترش ،توزیع و بهکارگیری دانش است .در این مدل سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی در
هر اندازهای برای یادگیری سریعتر و همکاری مولد به آن متمایل شدهاند .شبکه دانش بهعنوان یک الگو برای نوآوری و مقیاس
مطرح میشود و درحالیکه نگرشهای عملی را در فعالیتهای روزانۀ اعضای شبکه ادغام میکند بر چابکی و غنای

ارتباطات انسانی تأکید دارد .شبکهها میتوانند  12نفر در تعدادی از سازمانها یا هزار نفر در سراسر قارهها و صنایع باشد ( Pugh
.)and Prusak, 2013

PAP

مرور منابع گوناگون حوزه مدیریت دانش تعریفهای متعدد ،اما همسویی از شبکه دانش بهدست میدهد .برای نمونه کنتراکتور
و گرین )2007( 1شبکه دانش را شبکهای چندبعدی دانستند که از تعامالت و ارتباطات بین دانشمندان ،اسناد ،دادهها ،ابزارهای
تحلیلی و فضاهای همکاری تعاملی (مانند انجمنها 0و ویکیها) عجین شده با یک محیط مشارکتی ایجاد میشود .در تعریفی page-101
دیگر لوبک و آنجرن )2011( 3از شبکه دانش بهعنوان سازوکار ،ساختار و الگوهای رفتاری رسمی یاد میکنند که میان عوامل
دانشی ،که در گذشته به دلیل مرزهای سلسلهمراتبی ،کارکردی یا قانونی با هم در ارتباط نبودند ،ارتباط برقرار میکنند .شبکه
دانش میان سازمانی بستر الزم برای مدیریت دانش در شرایط همکاری ر رقابت 7فراهم میکند .با این وجود ،موضوع شبکه
دانش عالوهبر حوزه مدیریت دانش از موضوعات مطرح در حوزه «روابط بین سازمانی» و «گروهبندی سازمانی» نیز میباشد.
کتس و اوفیج )2013( 5شکلهای مختلف آرایشهای 6بینسازمانی را بر اساس مدت تعهد و درجه تصمیمگیری مشترک آن
گونه که در شکل  1آمده است معرفی میکنند .نویسندگان بیان کردند که منطقه خاکستری بین دو قطب نماینده دنیای اتحادها
و شبکههاست که در آن قانون معامالت بازار و قوانین سلسلهمراتب سازمانی کارایی ندارد .شبکههای دانش نیز بهعنوان گونهای
از روابط بینسازمانی در منطقه خاکستری مذکور قرار دارد .مدیران و کارکنان مسئول ارتباطات بینسازمانی با اقداماتی چون
سرمایهگذاری بر عوامل فنی و سیستمهای اطالعاتی بهاشتراکگذاری دانش سازمانهای دیگر را به همکاری با سازمان خود
تشویق نموده و از این طریق کارایی سازمان خود را افزایش دهند ()RahmanSeresht & Farzaneh, 2017
(21 )3

شکل  :1روابط بین سازمانی ()Kaats And Opheij 2013

بر اساس ادبیات مدیریت دانش ،شکلهای سازمانی مبتنی بر دانش باید از مدیریت دانش سازمان حمایت کنند تا جریان دانش
در بین الیههای مختلف سازمان تسهیل شود .برونی ،نوری و جعفری )2014( 4ضمن اشاره به وجود انواع گوناگون شکلهای
گروهبندی در سازمان ،با اقتباس از انکل )2005( 1به مقایسه چهار شکل مطرح در گروهبندی سازمانی یعنی جامعه همعالقه،9
انجمن خبرگی ،12تیم پروژه 11و شبکه دانش پرداختند .در جدول  1مختصات این چهار شکل ارائه شده است:

Contractor، N.، & Green، H. D

1.

2. Forums
3.

Loebbecke and Angehrn
Coopetition
5. Kaats and Opheij
6. Arrangements
7. Bourouni, Noori, & Jafari
8. Enkel
9. Community of interest
10. Community of practice
11. Project team
4.
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دانشگاهی

جدول  :1تفاوت میان شکلهای سازمانی ()Bourouni, and Jafari, 2014
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شبکه دانش
توصیف

تیم پروژه /نیروی کار

ارتباط بین خبرگان در سرتاسر همکاری محدود بین شاغالن
شرکت برای تبادل دانش جهت
رسیدن به یک هدف خاص

مدیریت

تعادل میان خودمختاری و
مدیریت

درجه رسمیت

ساختار رسمی

افرادی که از طریق

افرادی که از طریق

برای رسیدن به یک هدف فعالیتهای مشترک خود عالیق مشترک خود به
به هم متصل هستند
خاص پروژه
هم متصل هستند

اهداف و طرز کار متخصصان شناساییشده در زمینه اعضای منتخب مهارتهای
تخصص خود بر تبادل دانش فردی خود را بر روی کار پروژه
تمرکز میکنند

انجمن خبرگی

جامعۀ همعالقه

تبادل دانش داوطلبانه و تبادل دانش داوطلبانه
خودمختار

و خودمختار

مدیریت از طریق برنامه کاری

خودمختار

خودمختار

ساختار رسمی

ساختار غیررسمی

ساختار غیررسمی

متمرکز میکنند

موارد فوق نشان میدهد که راهبرد شبکه دانش در حوزههای متنوعی قابل استفاده است و همین موضوع زمینهساز پراکندگی
شدید پژوهشهای مرتبط با آن و سردرگمی پژوهشگران عالقهمند به این حوزه میشود .به همین دلیل انجام پژوهشهایی
برای هدایت پژوهشگران و ترسیم ساختار فکری و مفهومی این حوزه ضروری بهنظر میرسد .پژوهش حاضر چنین هدفی دارد.
با توجه به اینکه در نتیجه جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر بینالمللی ،پژوهشی که به مطالعه آثار علمی حوزه شبکه دانش
با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی و کتابسنجی پرداخته باشد مشاهده نشد؛ در ادامه نزدیکترین پژوهشهای صورت
گرفته به این پژوهش معرفی خواهد شد:
سرنکو و همکاران )2010( 1به تحلیل علمسنجی  0145مقاله از یازده مجله مهم مدیریت دانش و سرمایه فکری پرداختند .این
مقاالت در طی سالهای  1997تا  0221منتشر شده بودند .در این پژوهش پرسشهایی مربوط تولیدات فردی ،بینالمللی و
کشوری ،الگوهای همکاری ،فراوانی انتشار و روشهای تحقیق مورد عالقه طرح و پاسخ داده شد.
فلپس ،هیدل و وازوا )2012( 0در مقاله «دانش ،شبکهها و شبکههای دانش :مطالعه مروری و دستورالعمل تحقیقاتی» با روش
مرور نظاممند به بررسی  164مقاله معتبر در حوزه شبکه دانش پرداختند.
نویسندگان در این بررسی مقاالت را از سه منظر سطح تحلیل (بینفردی ،درونسازمانی و بینسازمانی) ،پیامد دانشی (خلق
دانش ،انتقال دانش و پذیرش دانش) و عناصر شبکه دانش دستهبندی کردند .عناصر اصلی و فرعی که در این تحقیقات مورد
بررسی قرار گرفتهاند به شرح زیر است:
 ویژگیهای ساختاری :موقعیت شبکه ،شبکههای کانونی ،شبکههای سراسری
 ویژگیهای رابطهای :قدرت پیوندها ،مجاورت گرهای
 ویژگیهای گرهای :تنوع دانشی ،ظرفیت جذب
 ویژگیهای دانشی :ساده و مدون ،پیچیده و ضمنی

Serenko, A. Et al
Phelps, Heidl & Wadhwa
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کیو و لو )2014( 1در پژوهشی با عنوان «مروری بر پژوهشهای مدیریت دانش نمایه شده در وب آو ساینس (»)1993-2012
با هدف ارائه نمای کلی از فعالیتهای حوزه مدیریت دانش و مشخصکردن مهمترین جنبههای آن به تجزیهوتحلیل 10905
سند علمی حوزه مدیریت دانش که در طول سالهای  1993تا  0210توسط پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه شدند پرداختندPAP .
(21 )3
در این پژوهش روندها ،پیشبینیها 0و استنادهای پژوهشهای حوزه مورد تحلیل کمی قرار گرفت .در این پژوهش به
page-101
پرسشهایی در باب الگوهای خروجیهای علمی ،طبقهبندیهای موضوعی و نشریات اصلی ،فراوانی واژههای کلیدی نویسنده،
خصوصیات همکاریهای بینالمللی ،مقاالت پراستناد و پراکندگی مقاالت پاسخ داده شد .یافتههای پژوهش نشان داد پنج نگاه
پژوهشی بر پژوهشهای مدیریت دانش حاکم است :علم مدیریت ،علم رایانه ،علم اطالعات ،کسبوکار و مهندسی.
خاصه و مختارپور ( )2016در مقالهای با عنوان «ترسیم ریشههای تاریخی مباحث مدیریت دانش با استفاده از روش طیفسنجی
سال انتشار مراجع »3به بررسی مهمترین آثار تاریخی نگاشتهشده در حوزه مدیریت دانش پرداختند .دادههای اولیه این تحقیق
که از پایگاه وب آو ساینس استخراج شد را منابع استفادهشده در مقاالت مجالت هسته حوزه مدیریت دانش در طول سالهای
 1912تا  0217تشکیل داده بودند .از مطالعه در طی فواصل  1922تا  1912هشت جهت عمده را در حوزه مدیریت دانش
شناسایی نموده است .ارتباط پوالنی با جهشهای سالهای  1960 ،1951و  1964تأثیر آشکار این محقق را بر تکامل مدیریت
دانش نشان میدهد .همچنین ،نتایج این مطالعه نشان داد کتاب بهعنوان راه اصلی انتقال اطالعات در دوره مورد مطالعه بهشمار
میرفت.
رامی و همکاران )2018( 7با تحلیل علمسنجی مقاالت منتشرشده در مجله  KMRP5در طول سالهای  0223تا 526( 0215
مقاله) به بررسی پرسشهایی در مورد سه مقوله تولیدات پژوهشی ،روشها و موضوعات پژوهشی و تحلیل استنادی پرداختند.
این مطالعه عالقه گسترده جهانی به مدیریت دانش و روند رو به افزایش همکاری چند نویسنده را روشن ساخت .عالوهبراین،
تمایل رو به رشد به سمت روشهای تجربی درمقایسهبا کاهش مقاالت مرور ادبیات ،همراه با افزایش تعداد مقاالتی که مدیریت
دانش و فناوری اطالعات را ادغام میکند ،مشاهده میشود .از نظر استناد و تأثیرات ،تعداد کمی مقاله منتشرشده در تاریخ ژورنال
برجسته بودهاند.
گاویریا و همکاران )2019( 6در مقالهای با عنوان «مدیریت دانش :یک بررسی جهانی بر پایه تحلیل کتابسنجی» به مرور
تحقیقات آکادمیکی ،که در خصوص مدیریت دانش در حوزههای کسبوکار و مدیریت انجام شده است ،پرداختند .برای انجام
این مرور از روشهای متنوع کتابسنجی مانند تحلیل عمکرد و نگاشت نقشه علمی حوزه مدیریت دانش استفاده شد .در بخش
تحلیل عملکرد چند شاخص کتابسنجی مانند شاخص هرش ،4بهرهوری و استنادها استفاده شد .همچنین ،از نرم
افزار  VOSviewerبرای ترسیم نقشه دادههای کتابشناختی استفاده شد .برای نگاشت نقشه علمی از هماستنادی و همرخدادی
واژههای مهم استفاده شد .پژوهشگران منابع مورد استناد را از پایگاه استنادی وب آو ساینس دریافت کردند و به شناسایی و
طبقهبندی مرتبطترین پژوهشها بر اساس نشریات ،مقاالت ،نویسندگان ،مؤسسات و کشورها پرداختند .نتایج نشان میدهد که
تحقیقات در این زمینه در ده سال اخیر بهطور قابل توجهی افزایش یافته است و آمریکا تأثیرگذارترین کشور در تمام جنبهها در
این زمینه است.
گنزالز و همکاران )2019( 1به ارزیابی ساختار شناختی  -اجتماعی حوزه مدیریت دانش در طول سالهای  1916تا 0215
پرداختند .سوابق دریافتشده از پایگاه وب آو ساینس بر اساس برش زمانی (1996-1916؛ 0226-1994؛  )0125-0224در سه
1. Qiu,

J. & Lv, H.
Forecasts
)3. Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS
4. Ramy, A. Et al
5. Knowledge Management Research and Practice
6. Gaviria-Marin, M. Et al
7. H-Index
8. González-Valiente, C. L. Et al
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دسته قرار گرفت و ده درصد برتر نویسندگان پراستناد در هر دسته جهت ترسیم نقشه کتابسنجی (با استفاده از نرمافزار
 )VOSviewerو تفسیر جوامع شکل گرفته و روابط آنها مورد استفاده قرار گرفتند .در این پژوهش نه نویسنده کالسیک
شناسایی شدهاند که نوناکو بهعنوان تأثیرگذارترین نویسنده در این زمینه شناسایی شد .مهمترین جوامع مدیریت دانش به
مدیریت استراتژیک ،مبانی مدیریت دانش ،رفتار و یادگیری سازمانی و نظریههای سازمانی اختصاص داده شدهاند .گرایشهای
اصلی در تکامل ساختار فکری مدیریت دانش گویای تأثیر فناورانه در سالهای  ،1996–1916تأثیر راهبردی در سالهای 1994
تا  0226و در نهایت تأثیر جامعهشناختی در سالهای  0224 -0215میباشد.
ویر و گاناسیم )2020( 1در مقالهای با عنوان هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل مضامین پژوهشی در حوزه مدیریت دانش
بهمنظور درک چگونگی تشکیل این حوزه علمی و دیدگاههای تحقیقاتی درون آن است .برای انجام این پژوهش ،نویسندگان
به مرور نظاممند با استفاده از مطالعات کتابسنجی ادبیات سالهای  0221تا  0211حوزه مدیریت دانش پرداختند .دادهها به
هشت موضوع طبقهبندی شدند :ماهیت دانش؛ ابعاد شناختی ،اجتماعی و فنی دانش؛ طیف دانش؛ زمینهها؛ حوزههای ارتباطی.
این مطالعه با اشاره به ضرورت پرداختن به موضوعات جدید مربوط به چالشهای ارتباطی معاصر ،یک نمای کلی موضوعی را
در زمینه مدیریت دانش ارائه داد.
همانطور که بیان شد ،تاکنون در پژوهشهای خارجی و داخلی با استفاده از شاخصهای کتابسنجی و تحلیل شبکه اجتماعی
دانشگاهی ،مطالعات حوزه شبکه دانش مورد بررسی قرار نگرفت .تنها پژوهش که بررسی آثار این حوزه پرداخت از روش مرور
نظاممند بهره جست و سایر مطالعات نزدیک به این پژوهش با نگاهی کلی حوزه مدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادهاند.
بنابراین ،پژوهش حاضر حداقل از دو جنبه دارای نوآوری است:
 -1فراهمکردن تصویری نسبتاً کامل و جامع از ساختار فکری و مفهومی حوزه شبکه دانش و ارائه راهنمایی برای پژوهشگران
عالقهمند فارسی زبان به این حوزه.
 -0اگرچه یک پژوهش خارجی با بهرهگیری از روش مرور نظاممند به تحلیل حوزه شبکه دانش پرداخته است ،به دلیل تفاوت
دو روش و همچنین پویاییهای حوزههای علمی الزم است پژوهشی جدید با بررسی منابع جدیدتر در این حوزه صورت پذیرد.
بر این اساس ،پژوهش حاضر با بررسی  1471سند حوزه شبکه دانش در تالش است تا تصویر جدیدتر و کاملتری از این حوزه
ارائه کند.
روششناسی
در این پژوهش بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و ترسیم نقشههای علمی حوزه شبکه دانش از چارچوب پنج مرحلهای
زوپیچ و کاتر 0استفاده شد.
شکل  :2فرایند ترسیم
نقشه علمی با روش
طراحی پژوهش

گردآوری دادههای
کتابسنجی

تحلیل

مصورسازی

تفسیر

کتابسنجی
( (Zupic and
cater, 2015

پایگاه
استنادی وب آو ساینس که جریان اصلی علم در سطح بینالملل است ( )González Et al., 2019بهعنوان منبع استخراج داده
پژوهش انتخاب شد .برای این منظور با تمرکز بر سه نوع سند مقاله ،فصل کتاب و مقاله مروری 3و بدون اعمال محدودیت
1. Vier

Machado, H. P., & Ganacim Granado Rodrigues Elias, M. L.
& cater
3. Article, Book chapter, Review
2. Zupic

زمانی به جستجوی موضوعی " "knowledge networkدر مجموعه هسته پایگاه 1پرداختیم .در نتیجه این جستجو  1471سند
در بازه زمانی  1917تا  0202بازیابی شد .علت محدودکردن نوع سند به مقاله ،مقاله مروری و فصل کتاب این است که این
نوع از سندها یک روند داوری دقیق توسط کارشناسان را طی میکنند و مجموعه فرادادههای مربوط به این اسناد در وب آو PAP
(21 )3
ساینس کاملتر است ()de Vasconcelos et al., 2018
برای تحلیل دادههای گردآوریشده و پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،شاخصهای کتابسنجی همرخدادی واژگان کلیدیpage-111 ،0
هماستنادی ،کتابشناسی زوجی و فراوانی استنادهای دریافتشده بهکار گرفته شدند .همرخدادی واژگان کلیدی امکان بررسی
و بهتصویرکشیدن مفاهیم مرتبط و روندهای موضوعی را فراهم میکند ( .)Gaviria-Marin et al., 2019با استفاده از شبکه
همرخدادی واژگان کلیدی میتوان مضامین اصلی و مفاهیم مرتبط یک حوزه موضوعی را شناسایی کرد ( Badindahesh et
.)al., 2020
شاخص هماستنادی بر این اصل مبتنی است که اگر بیش از دو اثر در حداقل دو استنادی که دریافت کردند با هم مشترک
باشند ،این دو اثر از نظر موضوعی با هم مرتبط هستند .تحلیل این هماستنادها در بعد کالن به تشکیل شبکه هماستنادی منجر
میشود .ترسیم شبکه هماستنادی ساختار فکری حوزه موضوعی را نشان میدهد ( )Zavaraqi & Fadaie, 2014در کتاب
شناسی زوجی مراجع 3مشترک در آثار مورد تحلیل قرار میگیرند .یعنی وجود یک مرجع در دو اثر ،واحد اندازهگیری حد اشتراک
دو مقاله محسوب میشود؛ بنابراین هر چه تعداد مراجع مشترک بیشتر باشد دو اثر از نظر محتوایی به هم نزدیکتر هستند .در
تحلیل کتابشناسی زوجی متنها و در تحلیل هماستنادی مراجع با هم ربط پیدا میکنند (.)Heidari, G., 2009
بهمنظور تحلیل و مصورسازی ،دادههای گردآوریشده وارد نرمافزار شناختهشده  VOSviewer7شد و شاخصهای مورد نظر
اعمال گردید VOSviewer .از ابزارهای اصلی تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی است (.)Kong et al., 2019
تحلیل دادهها و یافتهها
 - 1نسبت مفهوم شبکه دانش در متون علمی چگونه است؟
شبکه واژگانی مربوط به مفهوم «شبکه دانش» با استفاده از تکنیک همرخدادی و بعد از انجام مراحل سهگانه جدول  0در شکل
شماره  3نمایش داده شده است:
جدول  :2مراحل تهیه لیست واژگان شبکه همرخدادی واژگان
مراحل انتخاب مفاهیم

تعداد واژگان

واژگان مستخرج از بخش واژگان کلیدی بعد از یکسانسازی توسط اصطالحنامه

7762

واژگانی که حداقل در بخش واژگان کلیدی  4اثر ظاهر شدند

115

حذف واژگان عمومی از طریق شناسایی ربط قضاوتی

157

1.

Web of Science Core Collection
of keywords
3. References
4. v. 1.6.16
2. Co-occurrence

شکل  :3شبکه همرخدادی واژگان حوزه شبکه دانش
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مشاهده تصویر فوق امکان درک ارتباط مفهومی شبکه دانش با سایر مفاهیم را بر مبنای آثار علمی منتشرشده فراهم میآورد.
ارتباط گرهها در این نقشه بر مبنای تعداد اسنادی که آنها با یکدیگر آمدند ترسیم شده است .بر این اساس ،حوزه شبکه دانش
ارتباطی قدرتمند با حوزههای نوآوری ،شبکه ،تحلیل شبکه اجتماعی و مدیریت دانش دارد .جدول زیر مفاهیم مرتبط با شبکه
دانش را بر مبنای فراوانی همرخدادی و درجه شدت کلی پیوندها نشان میدهد:

PAP
21 )3(

 ساختار فکری حوزه موضوعی شبکه دانش به چه صورتی است؟-0
.برای پاسخگویی به این سؤال به ترسیم شبکه هماستنادی حوزه شبکه دانش با استفاده از پایگاه داده پژوهش خود پرداختیم
 بر این اساس تعداد. مورد انتخاب شد02 1بهمنظور ترسیم یک شبکه قابل بررسی حداقل تعداد استنادهای دریافتی یک مرجع
 و روش هنجارسازی0 در این تحلیل همچنین از روش محاسبه کامل. مرجع تقلیل یافت031  مرجع مورد استناد به61127
: نمایش داده شده است7  شبکه هماستنادی حاصل از این فرایند در شکل شماره. استفاده شد3شدت وابستگی
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 مفاهیم مرتبط با شبکه دانش بر مبنای تحلیل همرخدادی واژگان:3 جدول
شدت

فراوانی

شدت

فراوانی

کلی پیوندها

رخدادها

کلید واژه

1.

رخدادها

32

17

Learning

397

311

Knowledge network

09

17

Knowledge flow

141

14

Innovation

06

13

Globalization

152

12

Network

02

13

SME

126

47

social network analysis

03

11

Climate change

14

66

Knowledge management

01

11

Network dynamics

12

79

Knowledge

9

11

Communication

74

39

Social networks

00

12

social network

69

35

Clusters

02

12

Organizational learning

71

37

Knowledge sharing

11

12

Knowledge diffusion

34

37

network analysis

17

12

Governance

54

33

Knowledge transfer

07

9

Open innovation

52

03

Social capital

07

9

Resilience

71

03

Community of Practice

11

9

Technology transfer

52

02

Collaboration

13

9

Innovation performance

74

11

University

10

9

Absorptive capacity

31

14

Proximity

11

9

Innovation policy

01

15

Patent

reference
full counting
3. Association Strength
2.

کلید واژه

کلی پیوندها

تحلیل شبکه اجتماعی
دانشگاهی
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شکل  :4شبکه هماستنادی حوزه شبکه دانش

همانطور که در شبکه هماستنادی ترسیمشده مشاهده میشود ،مراجع مورد استناد در سه خوشه اصلی قرار میگیرند.
اطالعات مربوط به این خوشه در جدول  7آمده است.
جدول  :4خوشههای مستخرج از تحلیل هماستنادی حوزه شبکه دانش

ردیف

رنگ

مراجع شاخص

تعداد اسناد

1

سبز

owen-smith j, 2004, bathelt h, 2004, boschma ra, 2005, giuliani e, 2007, ter
… wal a., 2007,

127

2

قرمز

phelps c, 2012, hansen mt, 1999, wang cl, 2014, inkpen ac, 2005, carnabuci
… g, 2013,

19

3

آبی

wasserman s., 1994, uzzi b, 2005, newman mej, 2004, barabasi al, 2002,
… fleming l, 2007,

36

4

زرد

gulati r, 1999, ahuja g, 2012

0

همانطور که بیان شد ،در تحلیل هماستنادی فرض بر این است که مراجعی که بیشتر با یکدیگر مورد استناد قرار میگیرند از
نظر محتوایی نیز به یکدیگر نزدیکتر هستند .در این مطالعه برای کسب درک بهتر از هر خوشه به نامگذاری آنها بعد از مرور
مراجع شاخص هر خوشه پرداختهایم.

مرور مراجع منتخب خوشه سبزرنگ نشان داد رابطه شبکه دانش با نوآوری ،مجاورت جغرافیایی ،یادگیری تعاملی ،و خوشهبندی
فضایی موضوعات محوری آثار قرار گرفته در این خوشه هستند .بر این اساس خوشه سبز رنگ را «شبکه دانش و توسعه
منطقهای» مینامیم .با مطالعه مراجع منتخب خوشه قرمز مشخص شد تمرکز اصلی آثار قرارگرفته در این خوشه بیش از هر PAP
چیز بر موضوعات انتقال دانش ،ارتباطات سازمانی ،ویژگیهای شبکه دانش قرار گرفته است .با توجه به نگاه درونسازمانی (21 )3
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حاکم بر این آثار نام «شبکه دانش و سازمان» را برای این خوشه برمیگزینیم.
با بررسی آثار شاخص خوشه آبی دریافتیم برداشتی متفاوت از عنوان «شبکه دانش» در این آثار جریان دارد .این آثار بیشتر به
موضوعات پیرامون تحلیل شبکه اجتماعی و الگوریتمهای شناسایی ساختار شبکه معطوفاند .منظور از شبکه دانش در این
خوشه ،شبکه حاصل از برقراری انواع ارتباطات میان آثار علمی و پدیدآورندگان آنهاست .بر این اساس ،از این خوشه با عنوان
«تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی» یاد میکنیم.
 -3روندهای مربوط به حوزه شبکه دانش در آثار علمی کداماند؟
برای مطالعه روندهای حاکم بر حوزه شبکه دانش ،پایگاه داده پژوهش را بر اساس زمان انتشار به سه دوره زمانی ماقبل ،0221
 0221تا  0211و  0211تا  0202تقسیم نمودیم و همرخداد واژگانکلیدی تعریف شده از سوی نویسندگان را مورد بررسی قرار
دادیم.
رتبهبندی ده واژه برتر در سه دوره مذکور نشان از تفاوت روندها در دوره اول نسبت به دورههای دوم و سوم دارد .همچنین،
میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عمده محورهای اصلی پژوهشهای حوزه شبکه دانش در بیست سال اخیر تغییر چندانی نکرده
است و مدیریت دانش ،دانش ،شبکه ،تحلیل شبکه اجتماعی ،تسهیم دانش ،انتقال دانش و نوآوری محورهای اصلی پژوهشهای
حوزه شبکه دانش در دو دوره اخیر بوده است .با این حال ،ارتقای رتبه مفهوم نوآوری و شبکه در دوره سوم گویای این مطلب
است که پژوهشهای اخیر در باب شبکه دانش به این دو موضوع توجه بیشتری دارند.
برای درک بهتر از روندهای حاکم بر پژوهشهای حوزه شبکه دانش ،نمای کلی این روندها را به کمک تحلیل همرخدادی در
شکل  5بهتصویر کشیدهایم .در این نقشه ،گرههایی که موضوعات جدیدتر پژوهشی را نمایندگی میکنند با رنگی تیرهتر نمایش
داده شدهاند.

تحلیل

 روند موضوعی حوزه پژوهشی شبکه دانش:5 جدول
2211 – 2222
فراوانی
رخدادها

شدت
پیوند

2221 – 2212
فراوانی

کلید واژه
رخدادها

کلی

شدت
پیوند

2222 – 1894
فراوانی

کلید واژه
رخدادها

کلی

اجتماعی

شدت
پیوند

شبکه

کلید واژه

کلی

073

031

Knowledge network

44

50

Knowledge network

7

16

Knowledge network

49

131

Innovation

01

17

Knowledge
management

0

6

Knowledge
representation

42

111

Network

13

10

Knowledge

1

6

Character recognition

67

69

Social Network
Analyses

10

9

Network

1

6

Co-opetition

75

60

Knowledge
management

12

11

Social Network
Analyses

1

6

Collaborative learning

34

52

Knowledge

1

17

Communities of
practice

1

6

Contextual processing

35

37

Social Network

1

4

Innovation

1

6

Document analysis

31

50

Cluster

4

9

Knowledge sharing

1

6

Meta-learning

09

77

Knowledge transfer

4

4

Social Network

1

6

Next generation
intelligent agents

04

37

Knowledge sharing

6

7

Knowledge transfer

1

6

Organizational KM
networks

دانشگاهی
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PAP
(21 )3
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شکل  :5نمای کلی روندهای حاکم بر پژوهشهای حوزه شبکه دانش

 -7آثار و منابع شاخص حوزه شبکه دانش کداماند؟
نمودار  ،3تعداد مقاالتی که توسط منابع مختلف در مجموعه هسته پایگاه استنادی  WOSمنتشر شده است را نمایش
تحلیل شبکه اجتماعی میدهد .بر این اساس مجله  Scientometricsو  research policyبه ترتیب با انتشار  31و  32سند فعالترین منبع
حوزه شبکه دانش بهشمار میروند .حوزه موضوعی این دو مجله به ترتیب « )1علم کامپیوتر» و «علم اطالعات و
دانشگاهی
دانششناسی» و « )0مدیریت فناوری و نوآوری» و «راهبرد و مدیریت» میباشد .بر این اساس ،مجله  Scientometricsدر
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زمره خوشه سوم و مجله  research policyدر زمره خوشههای اول و دوم قرار دارد.
نمودار  :3منابع شاخص حوزه شبکه دانش بر مبنای میزان انتشارات
31 30

10 9 9 9 9
8 8 8 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6

12 12 11

14 14 14 13

17 16

19

22

24

26 26 26

SCIENTOMETRICS
RESEARCH POLICY
…EUROPEAN
REGIONAL STUDIES
…TECHNOLOGICAL
…JOURNAL OF
SUSTAINABILITY
…INDUSTRY AND
…LECTURE NOTES IN
…ENTREPRENEURSHI
…INTERNATIONAL
…JOURNAL OF
…TECHNOLOGY
…PAPERS IN
…ANNALS OF
PLOS ONE
GEOFORUM
…JOURNAL OF
…GLOBAL
…INDUSTRIAL
…ORGANIZATION
R D MANAGEMENT
…JOURNAL OF
…KNOWLEDGE
…PHYSICA A
…ENVIRONMENT
…EXPERT SYSTEMS
…INDUSTRIAL AND
…BMC
…INTERNATIONAL
…JOURNAL OF
MEDICINE
…SCIENCE AND
…SERVICE
…STRATEGIC

برای تعیین تأثیرگذارترین منبع ،تعداد استنادهای دریافتی منابع بهعنوان شاخص اثربخشی مورد بررسی قرار گرفت .با تعریف
عدد  3بهعنوان حداقل تعداد اسناد هر منبع و عدد  02برای حداقل تعداد استناد دریافتی ،تعداد  931منبع نمونه پژوهش به 17
منبع کاهش یافت .جدول  6تأثیرگذارترین منابع حوزه شبکه دانش را معرفی میکند:

جدول  :6منابع شاخص حوزه شبکه دانش بر مبنای میزان اثربخشی
استنادهای دریافتی در

اسناد منتشرشده در

پایگاه WOS

پایگاه WOS

9

ردیف

نام منبع

1

Organization science

0013

2

Research policy

1571

32

3

Journal of economic geography

1176

17

4

Management science

1256

5

5

Regional studies

1226

06

6

Strategic management journal

646

6

7

Geoforum

625

11

9

European planning studies

512

06

PAP

8

Journal of management

542

6

(21 )3

12

Mis quarterly

562

3
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11

Entrepreneurship and regional
development

535

16

12

Journal of knowledge management

710

07

بر طبق دستهبندی پایگاه استنادی  ،WOSهفت مجله از دوازده مجله فوق (ردیفهای  12 ،9 ،6 ،7 ،0 ،1و  )10در زمره
مجالت حوزه «مدیریت» قرار دارند.
برای تشخیص شاخصترین آثار حوزه شبکه دانش از طریق شاخصهای فراوانی استناد ،هماستنادی و کتابشناسی زوجی به
تحلیل پایگاه داده پژوهش پرداختهایم .شاخصترین آثار حوزه شبکه دانش از دریچههای مختلف در جدول  4معرفی شدند.

تحلیل شبکه اجتماعی
دانشگاهی
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل  1471سند حوزه موضوعی شبکه دانش که قبل از سال  0201در پایگاه وب آو ساینس نمایه
شده است پرداخت .با وجود افزایش مستمر پژوهشهای این حوزه از دهه نود میالدی تاکنون ،روند این افزایش از سال PAP 0215
به این سو جهش چشمگیری داشته اشت .قابل ذکر است که مقاالت پژوهشی بخش عمدهای از این پژوهشها را تشکیل (21 )3
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میدهد.
در این پژوهش از شبکههای استنادی بهمنظور شناسایی ارتباط مفهومی این حوزه با سایر حوزهها و روند تکامل آن استفاده شد.
بر اساس تحلیل شبکه همرخدادی واژگان کلیدی مشخص شده که حوزه شبکه دانش پیوندی قدرتمند با حوزههای نوآوری،
مدیریت دانش و تحلیل شبکه اجتماعی دارد.
مطالعه آثار برجسته خوشههای برآمده از تحلیل هماستنادی نشان داد آثار منتشرشده در این حوزه به سه خوشه کلی «شبکه
دانش و توسعه منطقهای»« ،شبکه دانش و سازمان» و «تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی» تعلق دارند .بنابراین ،الزم است
پژوهشگران برای مطالعه ارتباط شبکه دانش با مفاهیمی چون نوآوری ،مجاورت جغرافیایی ،یادگیری تعاملی ،خوشهبندی فضایی
و  ...به بررسی آثار مربوط به خوشه سبز روی بیاورند و برای مطالعه شبکه دانش از منظر مدیریت دانش ،ارتباطات سازمانی،
ویژگیهای شبکه دانش و  ...به بررسی آثار قرار گرفته در خوشه قرمز بپردازند .همچنین ،ضروری است عالقهمندان به مطالعات
علمسنجی و شبکه برآمده از آثار منتشرشده علمی ،ضمن توجه به تفاوت شبکه دانش علمی و شبکه دانش سازمانی ،آثار مربوط
به خوشه آبی را مورد بررسی قرار دهند.
بررسی روند پژوهشهای صورتگرفته در حوزه شبکه دانش گویای این مطلب است که عمده محورهای اصلی پژوهشهای
این حوزه شبکه دانش در بیست سال اخیر تغییر چندانی نکرده است و مدیریت دانش ،دانش ،شبکه ،تحلیل شبکه اجتماعی،
تسهیم دانش ،انتقال دانش و نوآوری محورهای اصلی پژوهشهای حوزه شبکه دانش در دو دوره اخیر بوده است .با این حال،
ارتقای رتبه مفهوم نوآوری و شبکه در دوره سوم گویای این مطلب است که پژوهشهای ده سال اخیر در باب شبکه دانش به
این دو موضوع توجه بیشتری دارند.
در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش ،منابع و آثار شاخص حوزه شبکه دانش از جنبههای گوناگون شناسایی شد .بر این اساس ،دو
مجله ) Scientometrics (Sو ) research policy (RPبیشترین انتشارات را در حوزه شبکه دانش داشتهاند .اما استنادهای
دریافتی منابع فعال در این حوزه نشان میدهد که مجالت )journal ،research policy ،organization science (OS
) management science (MS) ،of economic geography (JOEGو ) regional studies (RSبه ترتیب
تأثیرگذارترین منابع حوزه شبکه دانش میباشند .مطالعه حوزه موضوعی این منابع نشان میدهد که مجلههای  OSو  MSبه
خوشه قرمز ،مجلههای  JOEGو  RSبه خوشه سبز ،مجله  RPبه خوشههای سبز و قرمز و مجله  Sبه خوشه آبی تعلق دارند.
برای شناسایی و معرفی آثار شاخص در حوزه شبکه دانش از زوایای گوناگون به بررسی پرداختیم .با تحلیل استنادی که رویکردی
گذشتهنگر دارد بر آثاری از پایگاه داده تأکید شد که در پایگاه وب آو ساینس بیشترین استنادها و در پایگاه داده پژوهش (1471
اثر) بیشترین پیوندها را دریافت کردهاند .با تحلیل هماستنادی که رویکرد آن نیز گذشتهنگر است آثاری برجسته شدند که
بیشترین استنادها را از  1471اثر پایگاه داده پژوهش دریافت کردهاند و از این طریق قویترین پیوندها را با این آثار برقرار
نمودند .آثار معرفیشده در این بخش لزوماً عضو پایگاه داده پژوهش نمیباشد .در تحلیل کتابشناسی زوجی ،که نگاهی رو به
جلو به آثار منتشر شده در حوزه مورد بررسی دارد ،آثاری از پایگاه داده شناسایی شدند که از طریق استناددادن به آثار پایگاه داده
پژوهش قویترین پیوند را با مجموعه مورد بررسی ایجاد کردند .لیست برجستهترین این آثار در قسمت پیوست ارائه شده است.

.پیشنهادهای این پژوهش برای پژوهشگران و مجریان شبکه دانش به شرح زیر میباشد
:پیشنهادهای کاربردی
 ملی و بینالمللی در جهت افزایش بهرهوری و بهبود ارتباط میان صنعت، منطقهای، ایجاد شبکههای دانش سازمانی
.و دانشگاه
 آثار و منابع، با توجه به اهداف تعریفشده به خوشه، پژوهشگران و مجریان شبکههای دانش در مرحله مطالعاتی
.شاخص مرتبط توجه نمایند
:پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
. تدوین طرحهای مطالعاتی شبکه دانش در حوزههای مختلف
. پژوهشگران همراه با روند پژوهشی حاکم بیشتر پیرامون مفهوم شبکه دانش و نوآوری به طراحی پژوهش بپردازند
Reference:
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