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Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to analyze the status of Persian knowledge management 

research based on the records in the Islamic World Science Citation Database (ISC) during the 

years 2008 to 2017. 
 

Methodology: This is a scientometric applied research. Bibliometric techniques and social 

network analysis are used in conducting this research. The research population consists of articles 

published in the field of knowledge management that have been indexed in ISC database during 

a 10-years period (2008-2017). BibExcel, UCInet, NetDraw and Vosviewer are among software 

that were used for analyzing data and drawing maps in this research. 
 

Findings: The results showed a relatively steady growth in the number of knowledge 

management articles indexed in ISC between 2008 and 2017. “Akhavan P” is considered to be 

Iran's top researcher in the field of knowledge management in terms of the number of articles, 

citations and h-index. Also, based on co-authorship indicators, again “Akhavan P” owns the best 

position in the network. Moreover, results indicated that keywords “Knowledge Management”, 

“Organizational Culture” and “Universities” are most frequent keywords in knowledge 

management research. Finally, results uncovered that 8 clusters are formed in knowledge 

management research. 
 

Conclusions: Due to the diversity of authors from different disciplines among the articles as well 

as the variety of clusters resulting from co-word analysis, the present study confirms the theory 

that the field of knowledge management is an interdisciplinary one. Finally, based on integrative 

indicators, it can be stated that “Akhavan P” is the most influential researcher of Iran in 

knowledge management research during past 10 years. 
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 چکیده
جهوان اسوالم    ی اسوتناد   گواه ی دانوش در پا   ت ی ر ی مود   ۀ زباِن انجام شده در حووز   ی فارس   ی پژوهش ها   ت ی وضع   ی پژوهش بررس   ن ی هدف از ا هدف:  

 است.   1396ا  ت   1387  ی زمان   ۀ ( در باز ی .اس.س ی )آ 
 

  ی شوککه اجتاواع   ل یو و تحل   ی سنج علم   ی ها و شاخص   ها ک ی است که در آن از تکن   ی کاربرد   ی ها پژوهش   ۀ پژوهش حاضر از زمر   : شناسی روش 

(  1396تا    1387ساله ) ده   ی زمان   ۀ که در باز   دهند ی م   ل ی دانش تشک   ت ی ر ی مد   ۀ حوز   ی ها پژوهش   یۀ پژوهش را کل   ن ی ا   ی آمار   ۀ شده است. جامع   استفاده 
  ب یو ب   ی افزارها پژوهش از نرم   ن ی ا   ی ها نقشه   م ی ها و ترس داده   ل ی و تحل   ه ی منظور تجز اند. به شده   ه ی جهان اسالم ناا   ی استناد   گاه ی در پا   ی فارس   زبان به  

 استفاده شده است.   ور ی و -نت، نت دراو و ووز   ی .آ ی .س و ی اکسل،  
 

  ی ها . از نظر شاخص داشتند   ی نسک   ی رشد   ی ( دارا 1396-1387ساله ) ده   ی زمان   ۀ در باز   ی .اس.س ی که تعداد مقاالت آ دهد  نشان می   ها افته ی   : ها افته ی 

  ی ها نظور شواخص   ز ا   ن، ی . هاچن رود ی دانش به شاار م   ت ی ر ی مد   ۀ در حوز   ران ی ا   سنده ی نو   ن ی تعداد مقاله، تعداد استناد و شاخص اچ، »اخوان پ« برتر 
ها«  و »دانشوگاه   « ی سوازمان دانوش«، »فرهن    ت ی ر ی »مود   ی ها دواژه یو کل در شککه اسوت.  گاه ی جا  ن ی مجددًا »اخوان پ« حائز بهتر  ، ی سندگ ی هم نو 
انجوام    ی ا هو نشان داد کوه پژوهش   ی بند مربوط به خوشه   ج ی نتا   ن، ی بوده است. هاچن   ران ی دانش ا   ت ی ر ی مد   ۀ در مقاالت حوز   ها دواژه ی کل   ن ی پرتکرارتر 
 اند. شده   ل ی تشک   ی اصل   ی موضوع   ۀ دانش از هشت خوش   ت ی ر ی مد   ۀ شده در حوز 

 

هوم    ل ی متنوع حاصل از تحل   ی ها خوشه   ن ی مقاالت و هاچن   ن ی مختلف در ب   ی ها از رشته   سندگان ی با توجه به تنوع وجود نو   : ی ر ی گ جه ی و نت   بحث 

  ی ها شواخص   ع یو بوا توجوه بوه جا   ن ی . هاچنو اسوت   ی ا رشته ان ی م   ی ا دانش حوزه   ت ی ر ی مد   ۀ است که حوز   ه ی نظر   ن ی ا   د ی پژوهش حاضر مؤ   ، ی واژگان 
سواله  ده   ۀ دور   ک یو دانوش در    ت ی ر ی مد   ۀ در حوز   ران ی پژوهشگر ا   ن ی تر »اخوان پ« شاخص   رسد ی پژوهش، به نظر م   ن ی ر ا شده د   ی بررس   ی سنج علم 

 بوده است. 
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 همقدم
 قیاکه از طر اندکردهتعریف اى از دانش هحوزرا دانش  تیریمد

دانش  ژهیوبهفکرى،  یهاهیسرماو اشتراك   ورى، انتقال فراهم
سااتااده از ابزارهاااى فناااورى اط عااات شااامل ضاامنو و بااا ا

، باه یشناساهستاناز فنون  یریگبهرهاط عاتو و با  یهانظام
 رىیادگیا ب،یاترت نیو باد کندیمنو ورى و خلق دانش کمک 

راوری و  زاده حاضااری، تااوکلی بخشاادیمااسااازمانو را ارتقااا 
 7331 ۀکاه از اواساد دها مادیریت داناش(. 7831ابراهیمی، 
توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده اسات، اماروزه  می دی

 یهامؤلااهتبدیل به حوزۀ پژوهشی پایدار شده است و یکای از 
، 7 گاارالتی و ماساارو رودیما راصلی و دازمی مدیریت به شما

ارزش و اهمیت  ن در  ازجمله(. این حوزه به علل مختلف 6171
و دامناۀ  یارشاتهانیم یهاایژگیوو داشتن  مداردانشاقتصاد 

و موضاوعات مارتبد باا  ن، توجاه  هااتیفعالوسیع کاربردهاا، 
و  مدیریت، علوم رایاناه ازجملهگوناگونی  یهاحوزهمتخصصان 

( را باه یرسااناط عشناسی  کتابداری و علم اط عات و دانش
و ابراهیمای،  راوری زادهخود جلب کرده است  حاضری، تاوکلی

اسات و  یارشاتهانیمحاوزه ماهیتااً ، ایان گریدانیببه(. 7831
مختلای از قبیل علم اط عاات و  یهارشتهمبانی نظری  ن از 

و علاوم  شناسی، علوم رایاناه، علاوم ساازمانی، ارتباطااتدانش
 (.6173، 6شناختی برگرفته شده است  االجمی و الحاجی

مادیریت  ۀپژوهشای در حاوز یهااتیفعالدو دهه از  بربالغ
چشمگیری  یاشرفتهیپاین حوزه در این مدت  و گذردیمدانش 

را تجربه کرده است و پتانسیل و اهمیت  ن بیشتر شاده اسات  
و همچنین  هایفناورتوسعۀ سریع در  ۀواسطبهکه بخشی از  ن 

(. 6173و دیگاران،  8 سارکا است هادادهبهتر به  یریپذدسترس
د که اصط ح و ماهوم مادیریت داناش باا ت کیا 7331از دهۀ 

بیشتری مطرح شد تا به امروز پژوهشگران زیادی تمرکز ع یق 
و در عرصاۀ  اناددادهایان حاوزه قارار  یهااپژوهشخود را بر 

 یهااحوزهبا اقبال متخصصان از  ییهاپژوهشچنین  یالمللنیب
زبان فارسی نیز از ایان  یهاپژوهشرو شده است. همختلف روب

ر مباحا  مرباوط باه قاعده مستثنی نبوده و در چند ساال اخیا
مدیریت دانش، موضوع مطالعات متعددی شده است. اکنون که 

 رسادیماچند سال از شروع این موج سپری شده است به نظار 
 یسانجعلماز منظار فناون  هااپژوهشزمان  ن باشد که ایان 

ایان  یکلاارزیابی شوند و تصویر روشان و جاامعی از وضاعیت 
 یفارسا یهااپژوهشعیت بررسی وض ،رونیازاحوزه فراهم  ید. 

                                                                      
1. Garlatti & Massaro 

2. Alajmi & Alhaji 

3. Sarka 

حااوی نکاات  تواندیمانجام شده در حوزۀ مدیریت دانش  زبان
 جالبی باشد.

و فناون  هاشااخصجهت نیل به هدف فوق الزم اسات از 
ترفیع و ارتقاا  هایکمیتهبهره برد. امروزه بسیاری از  سنجیعلم

در سطوح مختلف برای ارزیاابی میازان نااو   هاشاخصاز این 
. به هماین دلیال، کنندمیاستااده  ها نخود و  ثار پژوهشگران 

توجه بسایاری از محافال علمای را در  سنجیعلمی هاشاخص
(. 6177و دیگاران،  4سالیان اخیر به خود جلب کرده است  ایبانِز

کااه بااا اسااتااده از فنااون  هاااییپژوهشبررساای  ن دسااته از 
 ن در حوزۀ مدیریت دانش انجام شاده اسات مبای ن  سنجیعلم

است که گرچه این حوزه در سالیان اخیر از جاناب پژوهشاگران 
مختلف در برخی از کشورهای جهان ماورد توجاه قارار گرفتاه 

 فارسی هایپژوهشو نقش  است، لکن بررسی وضیعت، جایگاه
موضاوع پژوهشای نباوده  تاکنوندر حوزۀ مدیریت دانش  زبان
 است.

باه شامار نسابتاً ناو  ایحاوزهگرچه حوزۀ مدیریت داناش 
در  سانجیعلم هاایپژوهش، لکن در این مد ت معادود رودمی

این حوزه انجام شده است که با هادف کساب درك بهتاری از 
 صادیقی و ج لای  اندشادههویت این حوزۀ پژوهشای انجاام 

( با استااده 6116  1(. در یکی از این موارد، پانزی6174، 1منش
این حوزه را در بازۀ  ، ساختار فکری دانش درسنجیعلماز فنون 
( مطالعه کردند که نتایج پاژوهش 7333-7334  سالهپنجزمانی 

دارد کاه  یارشتهانیم نان نشان داد که مدیریت دانش ماهیتی 
. سِرنکو و دیگران گرددیمبخش اعظم  ن به رشتۀ مدیریت باز 

مادیریت  ۀ( نیز طی پژوهشی به بررسی اثر ماتیو بر حوز6171 
پژوهش  نان نشاان  هاییافتهۀ فکری پرداختند. دانش و سرمای

مذکور در حال حاضر بسیار جاوان و در عاین  هایحوزهداد که 
منادان و توجه پژوهشگران و حرفه روندیمحال جذ اب به شمار 

و  1. دویاودیانادکردهمختلاای را باه خاود جلاب  یهارشتهاز 
دیریت در حوزۀ م هاپژوهشروند  یامطالعه( در 6177دیگران  

مقاله در  7148با بررسی  ها نقرار دادند.  مطالعهدانش را مورد 
نشان دادناد  6113تا  7314مدیریت دانش در بازه زمانی  ۀحوز
بار مادیریت مبتنای یطیمحساتیزسازمانی و  هایپژوهشکه 

مادیریت  ۀموضاوعات منتشاره در حاوز نیترفراواندانش جزو 
 .اندبودهدانش 

                                                                      
4. Ibanez 

5. Sedighi & Jalalimanesh 

6. Ponzi 

7. Dwivedi 
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بار روی  سانجیعلما انجام یاک مطالعاۀ ( ب6176  7لی و چِن
چاپ شده بودناد  6171تا  7331مقاله که از سال  71314تعداد 

اقدام به بررسی ساختار فکری مدیریت دانش کردند. نتایج کاار 
مقاااالت کلیاادی و ت ثیرگااذارِ حااوزۀ ماادیریت دانااش را  هااا ن

مادیریت  ایرشاتهمیانشناسایی کرد که با توجاه باه ماهیات 
متنوعی بودناد. ریبیِار و  هایرشتهین مقاالت متعلق به دانش، ا
( در پژوهشااای اقااادام باااه تحلیااال محتاااوا و 6178  6والتااار

مقالااۀ چاااپ شااده در مجلااه  681موجااود در  هایکلیاادواژه
دنااد. بااازۀ زمااانی کر« 8پااژوهش و عماال در ماادیریت دانااش»

تشاکیل شاده باود.  6176تاا  6118 هایسالاز  ها نپژوهش 
 شکار ساخت که محتاوای مقااالت  هاکلیدواژهیل تجزیه و تحل

چاااپ شااده در مجلااۀ مااذکور بیشااتر بااه مباااحثی از قبیاال 
هاا، خلاق و تبادیل داناش، یاوکاموردداناش،  یگذاراشتراك

. همچنین اندپرداختهو راهبرد مدیریت دانش  یادگیری سازمانی
نیز نشان داد که مباحا  اصالی  یکاومتنمربوط به  هاییافته
از: دانش سازمانی، مدیریت دانش راهبردی،  اندعبارتجله این م

مدیریت داناش عملیااتی، مادیریت داناش اجتمااعی، طراحای 
مدیریت داناش،  یهانظام یسازادهیپمدیریت دانش،  یهانظام
و افاراد. در اداماۀ پاژوهش  هااگروهمدیریت دانش،  یهاپروژه

لیل استنادی و هام ( با استااده از تح6178  4قبلی، والتر و ریبیِر
در حاوزۀ  سالهدهانجام شده در یک بازۀ  هایپژوهشاستنادی، 

مقالۀ چاپ  611 ها نمدیریت دانش را مورد بررسی قرار دادند. 
را در « پااژوهش و عماال در ماادیریت دانااش»شااده در مجلااۀ 

پراساتنادترین مقااالت مادیریت  هاافتهیمطالعۀ خود گنجاندند. 
مقالۀ  711مچنین تحلیل هم استنادی دانش را  شکار ساخت. ه

پراستناد در مجلۀ مذکور نشان داد کاه چهاار گاروه موضاوعی 
حول مدیریت دانش شکل گرفته است: الف. جوامع و یاادگیری 

پژوهشای  ج.  یهااروش، تبدیل دانش و هاشبکهموقعیتی  ب. 
 فکری. ۀمبانی مدیریت دانش و د. سرمای

( باا 6174مانش   در پژوهشی دیگار، صادیقی و ج لای 
و تحلیلی، روند پژوهش در  مندنظام سنجیعلماستااده از فنون 

را  هاا نمدیریت دانش را بررسی کردند. جامعۀ پاژوهش  ۀحوز
که در وب  و ساینس نمایه شده بودناد.  دادیممقاالتی تشکیل 

مدیریت دانش نشاان داد کاه  هایپژوهشتحلیل هم واژگانی 
تاا  6114در بازۀ زمانی  هاپژوهشاین مباح  اساسیِ مندرج در 

شاده اسات.  ترگستردهتغییر کرده است و به طرز پویایی  6171

                                                                      
1. Lee & Chen 

2. Ribiere & Walter 

3. Knowledge Management Research & Practice 

4. Walter & Ribiere 

مقالاه  111( به روش تحلیل محتوا تعداد 6171  1افتیمی و لهنر
را ماورد  1پذیرفته شاده در کناارانس اروپاایی مادیریت داناش
مادیریت  ۀمطالعه قرار داد و ع یق پژوهشی پژوهشگران حاوز

روشان سااخت کاه  هاا نرا نشان داد. نتاایج پاژوهش  دانش
بار مبااحثی نظیار تساهیم  یاژهیاواین حوزه ت کیاد  یهامقاله

 و خلق دانش دارند. دانش، انتقال دانش
باه  سانجیعلم( در یاک مطالعاه 6171و دیگران   1اخوان
مادیریت داناش از نظار  ۀمقاله پراساتناد در حاوز 111بررسی 
نویسندگان، تعداد ارجاعاات، صااحات، یی نظیر تعداد هاشاخص
و چند شاخص دیگر پرداختند. نتایج  ، تعداد استناداتهاکلیدواژه

پژوهش  نان نشان داد که مقاالت پراستناد در مادیریت داناش 
و انگلساتان باوده  متحادهاالتیابیشتر مربوط به پژوهشاگران 

، هاژهکلیادوانشان دادند که بین تعداد  ها نبر این، است. ع وه
و صاحات یک مقالاه باا تعاداد اساتنادات  ن ارتبااط  ارجاعات
( در 6173دار مثبتاای وجااود دارد. االجماای و الحاااجی  یمعناا

مقالااۀ  411، تعااداد ساانجیعلمپژوهشاای بااا اسااتااده از فنااون 
در باازه زماانی  3منتشرشده در مجله مدیریت اط عات و دانش

ن داد کاه تعاداد مورد بررسای قارار داد و نشاا 6171تا  6116
. انادبودهمقاالت این مجله در گذر زمان از رشد نسبی برخوردار 

، هناد و اساترالیا متحدهایاالتهمچنین پژوهشگران کشورهای 
. همچناین هساتندجزو پیشتازان چاپ مقالاه در مجلاه ماذکور 

علوم  هایرشتهمج ت پراستناد در  به وسیلهمقاالت این مجله 
شناسی ماورد اساتناد لم اط عات و دانشو ع وکارکسبرایانه، 
تاکساونومی »، «کشف دانش». مباح  موضوعی رندیگیمقرار 

مباحا   نیترپررناگدر زمره « بازنمایی دانش»و  «و  نتولوژی
 چاپ شده در این مجله بوده است.

دکتاری کاه در  یهارساله( نیز 6173  3چاکرابورتی و ورما
د و نشان کررا بررسی  اندهشدمدیریت دانش انجام  ۀنیدرزمهند 

 اندشدهبه بعد  غاز  6113این حوزه از سال  هایپژوهشداد که 
افزوده شده است. همچنین نتایج  ها نتعداد  برزمانو با گذشت 

و « مادیریت» موزشای  یهااگروهمطالعه  نان نشاان داد کاه 
پیشارو در انجاام  یهااگروه« شناسایعلم اط عات و داناش»

 .هستنددیریت دانش در هند م هایپژوهش
( در 7837در داخل کشاور نیاز صادیقی و ج لای مانش  

مادیریت داناش در  ۀپژوهشی به بررسی روند پژوهش در حاوز
 ( و ترسایم سااختار  ن باا6171تاا  6117  ساالهدهبازه زمانی 

                                                                      
5. Fteimi & Lehner 

6. European Conference on Knowledge Managemnt 

7. Akhavan 

8. Journal of Information & Knowledge Management 

9. Chakraborty & Verma 



  7831 پاییز،، سومشناسی، سال پنجم، شماره فصلنامه مدیریت اط عات و دانش                                                                                              27

استااده از رکوردهای پایگاه وب  و سااینس پرداختناد و نشاان 
مدیریت  ۀانتشارات حوز ۀشد ساالندادند که مقدار متوسد نرخ ر

حادود یاازده درصاد باوده اسات.  ساالهدهدانش در بازه زمانی 
همچنااین از نظاار موضااوعی، بیشااترین گاارایش بااه برخاای 

و نیاز « یکااوداده» ژهیوباهاط عااتی پشاتیبان،  یهایفناور
مادیریت داناش  ۀسازمانی و اجتماعی حاوز یهاجنبهمااهیم و 
 بوده است.

( در پژوهشای 7838و صاراطی شایرازی   ریکوکبی، حید
 هاایحوزهاقدام به مقایسۀ کتابشناختی برونادادهای انتشااراتی 

مدیریت دانش و مادیریت اط عاات باا ت کیاد بار ساهم علام 
 ناان  یهاادادهدناد. منباع اصالی کرشناسی اط عات و دانش

 هاادادهپایگاه وب  و ساینس بود که پاس از تجزیاه و تحلیال 
مادیریت داناش در مقایساه باا  ۀه گرچاه حاوزمشخص شد ک

مدیریت اط عات از نظار تااریخی قادمت کمتاری دارد، لکان 
تعداد تولیدات علمی  ن بیش از مدیریت اط عات باوده اسات. 

شناسی باه مدیریت و علم اط عات و دانش هایرشتههمچنین 
ماادیریت دانااش  هااایپژوهشترتیااب بیشااترین سااهم را در 

باا  سنجیعلم یامطالعه( در 7834و کوکبی   . احمدیاندداشته
استااده از تحلیل هماینادی واژگاان اقادام باه بررسای میازان 

مدیریت داناش  ۀهمپوشانی موضوعی و مرز افتراق بین دو حوز
دند. با تحلیل مقاالت فارسی منتشر شده کرو مدیریت اط عات 

 ۀوزنشان دادند که در ح ها نداخلی،  یهاشیهمادر نشریات و 
مدیریت اط عات  ۀکلیدواژه و در حوز 681مدیریت دانش تعداد 

و در  انددادهرا تشکیل  هاحوزهکلیدواژه، مااهیم اصلی این  768
این میان، مرز مشترك بین این دو حوزه تنها هشت درصد بوده 

همچنین نشان دادند که رشتۀ علام اط عاات مارز  ها ناست. 
یت دانش و مدیریت اط عاات مدیر ۀمشترکی برای هر دو حوز

 .شودیممحسوب 
 در پژوهشاای بااه روش تحلیاال هاام واژگااانی، حاضااری، 

( ساختار موضوعی مادیریت را باا 7834زاده و ابراهیمی  توکلی
مدارك موجود در پایگاه وب  و سااینس را  هایکلیدواژهتحلیل 

مورد بررسای قارار دادناد. نتاایج مطالعاۀ  ناان نشاان داد کاه 
خوشااۀ  74ماادیریت و علاام اط عااات بااا داشااتن  هااایحوزه

 ۀحاوز هاایپژوهشموضوعی مشترك بیشترین شاباهت را در 
 یهاسامانهمدیریت دانش با یکدیگر دارند. از جانب دیگر، حوزۀ 

خوشۀ متااوت، بیشترین افتراق را باا دو حاوزۀ  63اط عاتی با 
زاده و . در ادامااۀ پااژوهش قبلاای، حاضااری، تااوکلیدارد گاارید
 هایکلیادواژه( در پژوهشی با تجزیه و تحلیل 7831راهیمی  اب

مدارك موجود در پایگااه وب  و سااینس، باه بررسای سااختار 
علمی  هایحوزهمدیریت دانش و تعیین جایگاه ۀ موضوعی حوز

فعال در این زمینه پرداختند. نتایج پژوهش  نان نشاان داد کاه 
علاام »و  «ماادیریت»، «اط عاااتی یهاسااامانه» هااایحوزه

باا مرکزیات  هایکلیادواژهبیشترین « شناسیاط عات و دانش
« تسااهیم دانااش». همچنااین کلیاادواژۀ باشااندمیباااال را دارا 

 .رودمیکلیدواژه در سه حوزۀ مذکور به شمار  نیتریمرکز
دیگری نیز وجود دارند که باا اساتااده از  هایپژوهشالبته 

در حاوزۀ مادیریت هداف مختلاف او با  سنجیعلمفنون متنوع 
از: چااول و  انادعبارت هاا نکاه برخای از  اندشدهدانش انجام 

(، نوناکااا و 6113  6114  6(، ساارنکو و بااانتیس6116  7دپاارس
ایلد6111  8پِلتااااکورپی و دیویاااوِدی و  (6113  4(، گاااو و شاااِ

 هاایپژوهش(. با توجه به موارد فوق پیراماون 6177  1دیگران
نش و عدم وجاود پژوهشای مشاابه حوزۀ مدیریت دا سنجیعلم

مادیریت داناش باه زباان  هاایپژوهشدربارۀ بررسی جایگااه 
اکناون نوبات  ن رسایده باشاد کاه باا  رسدیمفارسی، به نظر 
 این مهم تحت مطالعه قرار گیرد. سنجیعلماستااده از فنون 

که با استااده  هاییپژوهشکلی، بررسی  ن دسته از  طوربه
ر حوزۀ مدیریت داناش انجاام شاده اسات د سنجیعلماز فنون 

مبی ن  ن است که گرچه ایان حاوزه در ساالیان اخیار از جاناب 
پژوهشگران مختلف در برخی از کشورهای جهاان ماورد توجاه 
قرار گرفته است و به فهم ما در گسترۀ مطالعاتی مدیریت دانش 

و نقااش  ، لکاان بررساای وضاایعت، جایگاااهاناادکردهکمااک 
 طوربه تاکنوندر حوزۀ مدیریت دانش  انزب فارسی هایپژوهش

 دستاوردهای این پاژوهشجامع، موضوع پژوهشی نبوده است. 
فارسای  یهامقالاهکه از نخستین مطالعات انجام شده بار روی 

حوزۀ مدیریت دانش در پایگاه استنادی علوم جهاان اسا م باه 
به مباح   مندع قه، این  گاهی را به پژوهشگران رودمیشمار 
که تصاویر و بیانش مناسابی از روناد و  دهدیمیریت دانش مد

محتوای این حوزه در ایران به دست  ورند و در صاورت ع قاه 
مدیریت دانش مطابقات داده و  یالمللنیب هایپژوهش ن را با 

 هاایپژوهشدرك نسبتاً مناسابی از محتاوا و شاتاب حرکتای 
هماین  در در حوزۀ مدیریت دانش به دست  ورناد. زبان فارسی
تحقیاق  سؤاالتدست یافتن به هدف پژوهش،  منظوربهراستا، 
 از: اندعبارتحاضر 
 ۀدر حاوز یانجام شده به زباان فارسا هایپژوهشروند . 7
 جهان اس م چگونه است؟ یاستناد گاهیدانش در پا تیریمد
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برتر مادیریت داناش از نظار تعاداد مقالاه،  پژوهشگران. 6
 ه کسانی هستند؟و شاخص اچ چ تعداد استناد

 پژوهشااگران حااوزۀ ماادیریت دانااش  . ت ثیرگااذارترین8
 ی مرکزیت هم ت لیای کدامند؟هاشاخصبراساس 

مدیریت دانش از نظر  زبان فارسی هایپژوهش . وضعیت4
 مورد استااده چگونه است؟ یهاواژه

 زباان فارسای هایپژوهشو ترسیم نقشه  محتوا. تحلیل 1
موضاوعی  یهاخوشاهچاه  یریگلشکمدیریت دانش منجر به 

 است؟
 

 پژوهشروش 
های کاربردی اسات پژوهش حاضر از نظر نوع در زمرۀ پژوهش

سنجی اساتااده شاده ی علمهاشاخصو  هاکیتکنکه در  ن از 
حاوزۀ  هاایپژوهشاست. جامعۀ  ماری این پاژوهش را کلیاۀ 

 ساالهدهکاه در باازۀ زماانی  دهنادیمامدیریت دانش تشکیل 
( به زباان فارسای در پایگااه اساتنادی جهاان 7831 تا 7831 

. بدین منظور، پاس از مراجعاه باه قسامت اندشدهاس م نمایه 
جستجوی پیشرفته در نمایه اساتنادی علاوم  پایگااه اساتنادی 

در فیلد عنوان استااده « مدیریت دانش»جهان اس م( از عبارت 
حاضار، وجاود  با پژوهش هامقاله، معیار ارتباط گریدانیببهشد. 

 شاایان در عنوان مدارك باوده اسات. « مدیریت دانش»عبارت 
در پژوهش احمادی و کاوکبی  ترشیپ کر است که این راهبرد 

 ( نیز استااده شده است.7834 
 383راهبرد جستجوی فوق منجار باه بازیاابی  یریکارگبه

رکورد شد که مبناای تجزیاه و تحلیال در ایان پاژوهش قارار 
رابد کاربرِ جستجوی پیشرفته در پایگاه استنادی گرفتند. گرچه 

جهان اس م در مقایسه با رابد کاربرِ وب  و ساینس از فیلدهای 
باا  رودمایجستجو و امکانات کمتری برخوردار است، اما انتظار 

مرباوط باه  هاایپژوهشانجام راهبرد فاوق بخاش زیاادی از 
باه  مدیریت دانش که به زبان فارسی در مجا ت  ی.اس.سای

دست  مده باشند و قابلیت ارازاۀ تصاویر نسابتاً جاامعی از ایان 
 ارازه نمایند. هاپژوهش
 سااؤاالتبراساااس اهااداف و  ی،رکوردهااا یابیاااز باز پااس

با توجاه باه اهاداف . دشداده  لیو تحل هیپژوهش اقدام به تجز
هاا از ترکیبای از تجزیه و تحلیال داده منظوربهپژوهش حاضر، 

ویور -و ووز دراول، بیب اکسل، یو.سی.نت، نتافزارهای اکسنرم
 استااده شد.

پژوهش که  یهاپرسشپاسخگویی به  ن دسته از  منظوربه
به کار رفته در مقاالت هساتند، پایش از  هایکلیدواژهمرتبد با 
 یسااازکدستیبااه  تجزیااه و تحلیاال، اقاادام هرگونااهانجااام 
 یسازکدستیبه بعد  ۀدر مرحل، ترقیدقشد. به بیان  هاکلیدواژه
های جماع و های مشابه، یکسان، متشابه، حالتد و واژهشاقدام 

 دند.شمارد ادغام 
 یکدست شدند هاواژهجمع و مارد کلید. 

 اختصاری، به شکل کامل نوشته شدند ع زم. 

 یکی شدند.ف واژگان متراد 

پااژوهش کااه واحااد  یهاپرسااشدرخصااوآ  ن دسااته از 
شناسااایی  ازجملااهت  در سااطن نویساانده اساا هااا نتحلیاال 

ضارورت  یسازکدستیپژوهشگران برتر و ت ثیرگذار( نیز فرایند 
اساامی  یگااهدارد  زیرا با توجه به ماهیت کاراکترهای فارسی، 

که الزم اسات  شودیممتااوتی نوشته  یهاشکلنویسندگان به 
 ناان  یساازکدستیتحلیل اقدام به اصا ح و  هرگونهپیش از 

اسامی نویسندگان نیز  یسازکسانیفرایند  د. به همین دلیل،کر
 انجام شد.
 

 پژوهش هاییافته

مدیریت دانش در پایگاه استنادی  هایپژوهشروند 

 علوم جهان اسالم
اشاره شد، براساس راهبرد جساتجوی باه  ترشیپکه  طورهمان

حاکی از  ن است که در باازۀ  هاافتهیکار رفته در این پژوهش، 
مقاله در حوزۀ مدیریت  383( تعداد 7831-7831  سالهدهزمانی 

دانش در پایگاه استنادی جهان اس م نمایه شده است. تجزیه و 
کاه در طاول یاک دهاۀ اخیار،  دهادیمانشان  هادادهتحلیل 
فارسی در حوزۀ مدیریت دانش روندی با نوسان را  هایپژوهش
ولی روی هم رفته این روند نسبتاً صعودی بوده اسات  اندداشته
 61از  ایان حاوزه هاایپژوهشکاه تعاداد  یطوربه(  7 شکل 

است. در  رسیده 7831مقاله در سال  14به  7831مقاله در سال 
یک دهۀ اخیر، توجه پژوهشگران به مباح  مدیریت داناش در 

که در  یطوربهبوده است،  هامهرومومبیش از سایر  7838سال 
جهاان اسا م باه  مقاله در پایگاه استنادی 763این سال تعداد 
 ثبت رسیده است.
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 (7831-7831مدیریت دانش در پایگاه استنادی جهان اس م   هایپژوهشروند کم ی  .1شکل 
 

پژوهشگران برتر مدیریت دانشش ایشران ان ن شر تدشداد 

 و شاخص اچ مقاله، تدداد استناد

و  هاااروشارزیااابی عملکاارد پژوهشااگران از  منظوربااهامااروزه 
 نیترجیراشود که از سنجی استااده میختلف علمهای مشاخص

و  توان به شاخص تعداد مقاله، تعاداد اساتناد دریاافتیمی ها ن
هاای شاخص اچ اشاره کرد. در این قسمت از پژوهش، پژوهش

مورد بررسی قارار گرفات  شاخهسهمدیریت دانش از منظر این 
 ازجملااههااا، تعااداد مقالااه ( در بااین ایاان شاااخص7 جاادول 

نیز در برخای از  اکنونهمهای سنتی و قدیمی است که اخصش
هاا های ایران کاربرد دارد. تجزیاه و تحلیال اولیاه دادهدانشگاه

های حوزۀ مدیریت داناش حاکی از  ن است که در کل پژوهش
باا تا لیف و « اخوان پ»ایران در پایگاه استنادی جهان اس م، 

مدیریت دانش ایران ترین پژوهشگر مقاله فعال 81مشارکت در 
نیز با اخت ف « موسی خانی م»و « جعاری م»رود. به شمار می

مقالاه در  78و  71بسیار زیادی نسبت به نار اول، به ترتیب باا 
 های دوم و سوم قرار دارند.رتبه

هاا از نظر تعداد استنادات نیاز تجزیاه و تحلیال اولیاۀ داده
اساتناد  7113 مجموعااًمقالۀ تحات بررسای  383نشان داد که 
اساتناد  6متوساد هار مقالاه حادود  طوربهاند که دریافت کرده

شناساایی عوامال کلیادی »داشته است. در ایان میاان، مقالاۀ 
و مراکز  ماوزش  هادانشکدهموفقیت سیستم مدیریت دانش در 

و « رهناورد  هان ف»توساد  7833که در سال « عالی تهران
عاات چااپ شاده در مجله مدیریت فنااوری اط « محمدی ا»

هاای مادیریت پاژوهش ۀاست پراستنادترین مقاله در بین کلیا
. ایان شاودیمادانش در پایگاه استنادی جهان اس م محسوب 

اساتناد در  41هاا در ایان پاژوهش مقاله تا زمان گرد وری داده
 یهااداده ی.اس.سی دریافت کارده اسات. تجزیاه و تحلیال 

اخاوان »دهد کاه ان میمربوط به پراستنادترین پژوهشگران نش
مقاله در حوزۀ مدیریت دانش است با دریافت  81که دارای « پ
استناد، در اینجا نیز با اخت ف نسبتاً زیادی نسبت باه ساایر  31

پژوهشگران، پراستنادترین پژوهشگر حوزۀ مدیریت دانش ایران 
و « محماادی ا»رود و در پایگاااه  ی.اس.ساای بااه شاامار ماای

مشترك  طوربهاستناد  41یک با دریافت هر « رهنورد  هن ف»
 در رتبه دوم جای دارند.

ترین معیارهاایی کاه بارای شناساایی پژوهشاگران از رایج
. ایان اساتشااخص اچ  شودبررسی میت ثیرگذار در یک حوزه 

شاخص با هدف نشاان دادن تا ثیر تجمعای بروناداد پژوهشای 
 هاایبنادرتبهپژوهشگران طراحی شده اسات و در بسایاری از 

کاربرد دارد. شاخص اچ این قابلیت را دارد که دو شاخص مهام 
لحاظ نماید و میزان  زمانهم طوربهتعداد مقاله و تعداد استناد را 

ت ثیرگذاری یک پژوهشگر را مورد ارزیاابی قارار دهاد. اماروزه 
باارای ارزیااابی عملکاارد  یابرجسااتهشاااخص اچ از جایگاااه 

معیاااری باارای  عنوانبااه پژوهشااگران برخااوردار اساات و از  ن
. شاودیماتصمیمات استخدام افراد و تخصیص بودجه اساتااده 

این، با گساترش کااربرد ایان شااخص، از  ن بارای  برع وه
و کشورها نیاز بهاره  هاارزیابی عملکرد علمی مج ت، دانشگاه

. درواقاع، شااخص اچ در حاال حاضار یکای از شاودیمگرفته 
باه شامار  هارشاتهدر بسایاری از  یندبرتبهابزارهای  نیترجیرا
اساتنادی  یهااگاهیپا. محاسبه و اعا م شااخص اچ در رودمی

و گوگل اسکالر نشاان  اسکوپوس، وب  و ساینس ازجملهبزرگ 
(. در 6173 ،از جایگاه یگانۀ این شااخص دارد  تیتازه و هاافمن

این قسمت از پژوهش با توجه به تعاداد مقااالت نویساندگان و 
دریافات  هاا نیزان استناداتی که هریک از مقاالت همچنین م

 ناان گردیاد.  یبنادرتبهاند اقدام به محاسبۀ شاخص اچ و کرده
باا « اخاوان پ»شاود، مشااهده مای 7که در جدول  طورهمان

بااالترین میازان شااخص اچ را در  1برخورداری از شاخص اچ 
 بین کلیۀ پژوهشگران مدیریت دانش از  ن خاود نماوده اسات.

مقالۀ ایشاان هار  81مقاله از  1بدان معناست که  1شاخص اچ 
. از ایاان حیاا ، سااه انااددهکراسااتناد دریافاات  1یااک حااداقل 
 ریام»و « عسگری ن»، «موسی خانی م» یهابهنامپژوهشگر 

مشاترك در رتباۀ دوم قارار  طوربه 4با شاخص اچ « ح یغاور
 گرفته است.

پژوهشاگران برتار از طور که اشاره شد اط عات مربوط به همان
 7و باالترین شااخص اچ در جادول  نظر تعداد مقاله، تعداد استناد

هاا قارار ارازه شده است. افرادی که از هر سه نظر در زمرۀ برترین
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، گریدانیبباه. اندشادهدارند به صورت پررنگ از ساایرین متماایز 
به صورت پررنگ نشان داده شاده اسات، در  ها نافرادی که نام 

 ثااار را بااه چاااپ  یتوجهقاباالار  نکااه از نظاار کم اای تعااداد کناا
عملکارد  اندتوانساته، از نظر کیای  تعاداد اساتناد( نیاز انددهیرسان

 تاوانیمامناسبی داشته باشند. از نکاات جالاب در ایان جادول 
و « جعاااری م»مثااال بااه پژوهشااگرانی از قبیاال  عنوانبااه

از نظر تعاداد مقالاه که د که علیرغم اینکراشاره « خیراندیش م»
دوم و چهاارم قارار  یهارتباهو در  اندداشتهعملکرد بسیار خوبی 

، لکن از نظر تعداد اساتنادات وضاعیت متناسابی ندارناد  اندگرفته
تنهاا « جعااری م»، هادادهکه براساس تجزیه و تحلیل  یطوربه
در کناار  اندنتوانستهاستناد دارد و  71« خیراندیش م»استناد و  71

 دهند. متناسب ارتقا طوربهکمی ت  ثارشان، کیای ت را نیز 
 

 و شاخص اچ برترین پژوهشگران مدیریت دانش براساس تعداد مقاله، استناد .1جدول 

 رتبه بر اساس شاخص اچ رتبه بر اساس استناد رتبه بر اساس مقاله
 شاخص اچ نام پژوهشگر رتبه تدداد استناد نام پژوهشگر رتبه تدداد مقاله نام پژوهشگر رتبه

 1 اخوان پ 7 31 اخوان پ 7 81 اخوان پ 7

 4 موسی خانی م 6 41 محمدی ا 6 71 جعاری م 6

 4 عسگری ن 8 41 ف  هن رهنورد 8 78 موسی خانی م 8

 4 میرغاوری ح 4 44 موسی خانی م 4 71 خیراندیش م 4

 8 هنری ح 1 48 هنری ح 1 3 عسگری ن 1

 8 یزدانی ح 1 47 نی حیزدا 1 3 شعبانی ا 1

 8 حسن زاده م 1 83 شهازی ب 1 3 مرادی م 1

 8 منوریان ع 3 83 انواری رستمی ع 3 3 کنجکاو منارد ا 3

 8 سیدعامری م 3 87 حسن زاده م 3 3  بادی مشایعی نیک 3

 8 کنجکاو منارد ا 71 87 ساعدی م 71 3 رضایی ن 71

 8 الهی ش 77 63 دسترنج ممقانی ن 77 1 احمدی ع 77

 8 صادقی  رانی ز 76 61 گودرزی م 76 1 خدیور   76

 8 جعاری م 78 61 منوریان ع 78 1 محمدی ف 78

 8 حسنقلی پور ط 74 61 اسماعیل زاده م 74 1 شامی زنجانی م 74

 8 پور مجامی 71 61 رنجبری م 71 1 حسن زاده م 71

 8 خدیور   71 61 ثقای ف 71 1 صلواتی ع 71

 6 خیراندیش م 71 61 برومند م 71 1 غاوری اهلل حمیر 71

 6 شعبانی ا 73 61 ابوترابی م 73 1 الهی ش 73

 6 مرادی م 73 61 اولیایی ا 73 1 اله قزاده وجهقربانی 73

 6  بادی مشایعی نیک 61 61 دستگردی ك 61 1 پریرخ م 61

 

 تأثیرگذارترین پژوهشگران مدیریت دانشش ایشران 

 های مرکزیت هم تألیفیصبراساس شاخ
علماای موضااوعی اساات کااه دازماااً مااورد توجااه  نویسااندگی 

(. 6173، 7و گااارگ پژوهشااگران بااوده اساات  لااین، فلچاار
علمی و  یهادیمحمختلف هر روزه با  هایرشتهپژوهشگران از 

توساعه در  ۀجایدرنتکاه  شاوندیمجدیدی مواجه  یهاشرفتیپ
نابراین، امروزه همکاری علمی است. ب یهاروشو  فنون، ابزارها

                                                                      
1. Leane, Fletcher & Garg 

متاااوت گساترش  یهاتخصصو مشارکت بین پژوهشگران با 
و  ییکااراعلمای،  هاایپژوهشیافته است که از بهبود کیایت 

برخی از دالیل این رویکرد  عنوانبه توانیمپذیری بیشتر تیرؤ
است که از  ییهاروش نیترمهمنام برد. هم نویسندگی یکی از 

شان دادن روابد باین پژوهشاگران اساتااده برای ن توانیم ن 
. تحلیل هم نویسندگی این قابلیات را دارد کاه تکامال شودیم

همکاری بین پژوهشگران را ترسیم نموده و نویسندگان فعال را 
شناسایی نماید. همچنین روابد بین این نویسندگان نیاز بادین 

(. باا توجاه باه 6173است  چان و دیگاران،  کشفقابلطریق 
د فوق، یکی از مواردی که باع  ت ثیرگذاری یک پژوهشگر موار
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شااود نحااوۀ تعاماال او بااا سااایر اش ماایتخصصاای ۀدر حااوز
پژوهشگران است. توانایی ت ثیرگذاری بر دیگران از این طریاق 

گاردد تاا  ن پژوهشاگر از نااو  اجتمااعی بااالتری باع  مای
 ،گریدعبارتبااه(. 6113برخااوردار شااود  تااروزکس و دیگااران، 

پژوهشگری دارای ناو  اجتماعی باالتر است کاه قاادر باشاد از 
طریق تعام ت اجتماعی با ساایر پژوهشاگران افکاار را تغییار 

 دهد.
نویسندگی، ابتادا انجام تحلیل هم منظوربهدر این پژوهش، 

کلیۀ نویسندگان مدارك تحت مطالعاه اساتخراج شادند.  نگااه 
یسندگان انجام شد و سازی نوو یکدست مرحلۀ ویرایش، اص ح

شان به چند طریق نوشته شده بود تبدیل باه ناام افرادی که نام
خااآ  یهاایژگایومثال، با توجه باه  عنوانبهارجن گردیدند. 

متااوت یک نام واحاد باه دو  طوربه یگاهکاراکترهای فارسی، 
  «قایاد»و « قازد»مثال:  عنوانبهیا چند طریق نوشته شده بود. 

دلیال اِعماال یاا عادم اِعماال یاری ماوارد باههمچنین در بسا
نویسانده در  عنوانباهیک نام واحد باه دو شاکل « فاصلهنیم»

« نژاد قاسمی»و « نژادقاسمی»مثال:  عنوانبهمقاالت  مده بود. 
کاه ایان ماوارد پاس از کساب  «قرانای زاد»و « زادقربانی»یا 

هام  د. در مرحلاۀ بعاد،شااطمینان از اصالت نویسانده اصا ح 
رخدادی نویسندگان محاسبه شد و ساپس باا قارار دادن نقطاۀ 

نار(  768برش بر روی نویسندگان که حداقل سه مقاله داشتند  
نویساندگی شاد. اقدام به طراحی ماتریس مربعی مربوط باه هم

افزار یو.سی. ی.نت مورد فراخاوانی قارار سپس با استااده از نرم
محاسابه شادند.  ازیاموردنهاای گرفت و سپس انواع مرکزیات

« دراونات»نویسندگی نیز باا اساتااده از های همهمچنین نقشه
 ترسیم شدند.

کاه در پایگااه  یامقاله 383نتایج اولیه نشان داد که تعداد 
استنادی جهان اس م در حوزۀ مدیریت دانش نمایه شده اسات 

 طورباهنویسنده انجام شاده اسات کاه  6617توسد  درمجموع
. ایان عادد نشاان اندبودهنار در هر مقاله سهیم  16/6میانگین 

مقااالت ایان حاوزه  فیتا لکاه میازان مشاارکت در  دهادیم
 چشمگیر است.

نقشه هم ت لیای پژوهشگران مدیریت دانش که با اساتااده 
اقادام  NetDrawو  UCInetبایب اکسال،  یافزارهانرماز 

م حظاه  6به ایجاد ماتریکس و ترسیم  ن شده است در شکل 
گره تشکیل شده اسات کاه هریاک  31از  شبکه. این گرددیم

مختلاف  مؤلااه 73از  شابکه. ایان اساتبیانگر یک پژوهشگر 
 1و  11به ترتیب شامل  ها ن نیتربزرگتشکیل شده است که 

 یینماابزرگپس از  4و  8 یهاشکلکه در  باشندمیپژوهشگر 
 6کاه در شاکل  طورهماان، ترقیدق. به بیان اندشدهدادهنشان 

دیگری نیز دارد کاه باه  یهامؤلاه شبکه، این شودیممشاهده 
 :هستندقرار زیر 
 نار( 63 مجموعاً  یدونار ۀمؤلا 74
 نار( 1 مجموعاً  ینارسه ۀمؤلا 6
 نار( 1 مجموعاً  ینارشش ۀمؤلا 7
 نار( 11اری  مجموعاً ن وهاتپنجاه ۀمؤلا 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبکه هم ت لیای پژوهشگران حوزۀ مدیریت دانش .7شکل 

 

هم ت لیای پژوهشگران حوزۀ مادیریت داناش  ۀمؤلا نیتربزرگ
طراحای  NetDrawو  UCInetافزارهای که با استااده از نرم

 مؤلااهد. این شوم حظه می 8و ترسیم  ن شده است در شکل 
مادیریت داناش  ۀپژوهشگر پرتعامال ایاران در حاوز 11شامل 
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و  اساتهر گاره بیاانگر یاک پژوهشاگر  هامؤلاهاست. در این 
دهندۀ میازان ضخامت خطوط  پیوندهای( بین نویسندگان نشان

 در نگارش و چاپ مقاالت است. ها ننویسندگی همکاری و هم

 
 پژوهشگر( 11پژوهشگران مدیریت دانش   یایت لموجود در شبکه هم  ۀمؤلا نیتربزرگ .7شکل 

 

 
 پژوهشگر( 1پژوهشگران مدیریت دانش   یایت لبزرگ در شبکه هم  ۀمؤلادومین  .7شکل 

 

فوق الزم است  ن را بر اسااس ساه  یهانقشهتحلیل  منظوربه
مرباوط باه  یهادادهنوع مرکزیت مهم مورد بررسی قرار دهیم. 

هشگر برتر مدیریت داناش براسااس اناواع مرکزیات در پژو 61
ارازه شده است. افرادی که در هر ساه ناوع مرکزیات  6جدول 
. اندشدهمتمایز  پررنگبه صورت  هستندپژوهشگر برتر  61جزو 

پژوهشاگر  61که در دو ناوع مرکزیات، جازو  همچنین افرادی
. نداشادهدار نشاان داده باه صاورت زیارخد اندگرفتهبرتر قرار 
در هار ساه ناوع « اخاوان پ» شاودیمکه م حظه  طورهمان

و نزدیکی برتارین پژوهشاگر ایاران باه  مرکزیت رتبه، بینابینی
موقعیات اساتراتژیک ایان  8. نگااهی باه شاکل رودمیشمار 

که توانسته ارتباطات زیادی با ساایر  دهدیمپژوهشگر را نشان 
پژوهشگران  ده و همچنینکرپژوهشگران مدیریت دانش برقرار 

عساگری »، «شاعبانی ا»متعددی را به یکدیگر متصل نماید. از 
، «جعااااری م»، «احمااادی ع»، «موسااای خاااانی م»، «ن
سااایر  عنوانبااه تااوانیماا« منوریااان ع»و  «خیراناادیش م»

 اندتوانساتهپژوهشگران برتر در حوزۀ مدیریت دانش نام برد که 
د بیشاترین در هر سه نوع مرکزیت موفق عمل کنند. ایان افارا

شاابکۀ تعااام ت پژوهشاای در حااوزۀ  یریگشااکلتاا ثیر را در 
ارتباطی بسایاری  یهاراهکه  یطوربه  اندداشتهمدیریت دانش 
. گاذردیما( دیگر از این پژوهشاگران یهاگرهاز پژوهشگران  

همچنین، این افراد بیشترین نزدیکی را باه ساایر پژوهشاگران 
دلیال بیشاترین قادرت  مدیریت دانش دارند و به هماین ۀحوز

 اندکردهی را در شبکه از  ن خود ت ثیرگذار

 



  7831 پاییز،، سومشناسی، سال پنجم، شماره فصلنامه مدیریت اط عات و دانش                                                                                              78

 و نزدیکی های رتبه، بینابینیبندی پژوهشگران مدیریت دانش براساس مرکزیترتبه .7جدول 

 رتبه براساس مرکزیت نزدیکی رتبه براساس مرکزیت بینابینی رتبه براساس مرکزیت درجه

 نام پژوهشگر رتبه
مرکزیت 

 درجه
 نام پژوهشگر رتبه

مرکزیت 

 بینابینی
 نام پژوهشگر رتبه

مرکزیت 

 نزدیکی

6/337 اخوان پ 7 63 اخوان پ 7 437/7 اخوان پ 7   

188/181 عسگری ن 6 74 شعبانی ا 6 413/7 عسگری ن 6   

311/838 موسی خانی م 8 78 عسگری ن 8 413/7 منوریان ع 8   

188/811 منوریان ع 4 76 موسی خانی م 4 413/7 نی مموسی خا 4   

711/811 شعبانی ا 1 71 احمدی ع 1 414/7 جعاری م 1   

711/641 احمدی ع 1 71 جعاری م 1 418/7 احمدی ع 1   

418/7 نور جرضایی 1 677 محمدی ف 1 71 محمدی استانی م 1  

416/7 برزین پور ف 3 713 نور جرضایی 3 3 محمدی ف 3  

6/788 جعاری م 3 1 رجایی پور س 3 416/7 حسنوی ر 3   

416/7 خیراندیش م 71 713 حسینی م 71 1 سینا ح 71  

416/7 دهقانی م 77 713 زاهدی م 77 1 کریم زاده آ 77  

416/7 زاهدی م 76 713 شامی زنجانی م 76 1 ناظم ف 76  

417/7 سنجقی م 78 713 لک ب 78 1 نیازی ع 78  

888/11 الوانی م 74 1 ابونوری ا 74 417/7 علی احمدی ع 74   

1/14 خیراندیش م 71 1 پریرخ م 71 417/7 نبی زاده م 71   

411/7 جامی پور م 71 11 رضایی ن 71 1 حسن زاده ع 71  

411/7 جوکار ع 71 11 علی احمدی ع 71 1 حسنوی ر 71  

411/7 حسینی م 73 11 محقر ع 73 1 خیراندیش م 73  

411/7 خسروی م 73 11 مرادی م 73 1 فروگذار ح 73  

411/7 شعبانی ا 61 11 نظری م 61 1 ان عمنوری 61  

 

مدیریت دانش ایران ان ن ر  هایپژوهشوضدیت 

 مورد استفاده هایکلیدواژه
اساتااده شاده در  هایکلیادواژهدر این قسامت، ابتادا کلیاه 

حوزۀ مدیریت دانش استخراج و در قالاب فایال  هایپژوهش
کدسات اکسل وارد شدند. سپس الزم بود مرحلۀ ویرایش و ی

انجاام شاود. بادین منظاور، در ایان  هاکلیدواژهسازی فایل 
ها که حاوی مااهیم یکسان و مترادف قسمت برخی کلیدواژه

بوده اما توسد نویسندگان مقاله به اشاکال متاااوتی نوشاته 
« عوامل حیاتی موفقیات »دند ششده بودند بررسی و اص ح 

باا  همچناین ماوارد مارتبد«(. عوامل کلیادی موفقیات»و 
 نیز لحاظ شد. هافاصلهمیناستااده/عدم استااده از 

مقالااه نمایااه شااده در حااوزۀ  383نتااایج نشااان داد کااه در 
 7141ماادیریت دانااش در پایگاااه اسااتنادی جهااان اساا م، 

 هاکلیادواژهاستااده شده است که این  فردمنحصربهکلیدواژه 
وساد مت طورباهو هر مقاله  اندشدهبار تکرار  8131مجموعاً 
، بیساات 8کلیاادواژه بااوده اساات. جاادول  16/4حاااوی 
دهاد و ای که بیشترین فراوانی را دارناد نشاان مایکلیدواژه
باا « مادیریت داناش»که مشخص است کلیدواژۀ  طورهمان
هاا بار تکرار، بیشترین فراوانی را در بین کلیۀ کلیادواژه 146

وانیِ نیز با فرا« هادانشگاهو « یسازمانفرهنگ»داشته است. 
 اند.های دوم و سوم قرار گرفتهبه ترتیب در رتبه 36و  713

 

 های حوزۀ مدیریت دانش بر اساس فراوانیبندی کلیدواژهرتبه .7جدول 

 فراوانی کلیدواژه رتبه فراوانی کلیدواژه رتبه

 88 عوامل حیاتی موفقیت 77 146 مدیریت دانش 7

 88 عملکرد سازمانی 76 713 یسازمانفرهنگ 6

 86 سرمایه اجتماعی 78 36 هادانشگاه 8
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 81 تسهیم دانش 74 11 دانش 4

 63 توانمندسازی 71 18 هانماساز 1

 63 خلق ارزش 71 46 نو وری 1

 61 ساختار سازمانی 71 81 فرایندهای مدیریت دانش 1

 61 یادگیری سازمانی 73 81 استراتژی مدیریت دانش 3

 64 یه فکریسرما 73 84 فناوری اط عات 3

 66 خ قیت 61 84 هاشرکت 71

 

ی کاه هایکلیادواژه،  ن دساته از هاکلیدواژهپس از بررسی فراوانی 
حداقل پنج بار تکرار شده بودند در تحلیل هم واژگانی وارد شادند. 

واژگانی، ها در تحلیل همپس از تعیین  ستانه برای شمول کلیدواژه
رخادادی هایی شادند و میازان همکلیدواژه وارد تحلیل ن 11تعداد 

به دست  مد. در این مرحلاه،  ها نواژگانی ها یا همان همکلیدواژه
های موجود پرتکرار با کلیۀ کلیدواژه هایکلیدواژهواژگانی میزان هم
زوج  61کاه توزیاع فراوانای مرباوط باه  ها به دست  ماددر مقاله

 ست.ا مشاهدهقابل، 4واژگانیِ پرتکرار در جدول هم
 

 مدیریت دانش ۀواژگانی در حوززوج برتر هم 61توزیع فراوانی  .7جدول 

 فراوانی زوج هم واژگانی رتبه

 713 یسازمانفرهنگ ***مدیریت دانش  7

 37 هادانشگاه ***مدیریت دانش  6

 38 دانش ***مدیریت دانش  8

 16 هامانساز ***مدیریت دانش  4

 47 مدیریت دانش ***نو وری 1

 84 عملکرد سازمانی ***مدیریت دانش  1

 84 فناوری اط عات ***مدیریت دانش  1

 86 هاشرکت ***مدیریت دانش  3

 87 عوامل حیاتی موفقیت ***مدیریت دانش  3

 81 اجتماعی ۀسرمای ***مدیریت دانش  71

 63 ساختار سازمانی ***مدیریت دانش  77

 61 خلق ارزش ***مدیریت دانش  76

 64 توانمندسازی ***مدیریت دانش  78

 64 مدیریت دانش ***یادگیری سازمانی 74

 67 تسهیم دانش ***مدیریت دانش  71

 67 فرایندهای مدیریت دانش ***مدیریت دانش  71

 61 دانشگاهی یهاکتابخانه ***مدیریت دانش  71

 61 هادانشگاه *** یسازمانفرهنگ 73

 73 خ قیت ***مدیریت دانش  73

 73 فکری ۀسرمای ***مدیریت دانش  61

 

شود، هم رخادادی باین طور که در جدول نیز مشاهده میهمان
باا اخات ف « ساازمانیفرهناگ-مدیریت داناش»دو کلیدواژۀ 

هاای ، بیشاترین فراوانای را در پاژوهشهاازوجفاحش به سایر 
 طوربهکه این دو کلیدواژه،  یطوربهمدیریت دانش داشته است. 

-مدیریت داناش». دو زوج اندشدهمقاله تکرار  713در  زمانهم
های دوم و سوم در رتبه« دانش-مدیریت دانش»و « هادانشگاه

 اند.جای گرفته
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مدیریت دانشش بشه روش  هایپژوهش یبندخوشه

در این قسمت از پژوهش، پس از تهیۀ : تحلیل هم واژگانی

بندی موضاوعی خوشهاقدام به  هاکلیدواژهماتریس هم رخدادی 

شبکۀ هام رخادادی  1ویور شد. شکل -ووز افزارنرممقاالت در 
حاوزۀ مادیریت داناش را  هایپژوهشموجود در  هایکلیدواژه
 .دهدیمنشان 

 های حوزۀ مدیریت دانششبکۀ هم رخدادی کلیدواژه. 7شکل 
 

نشاان داد کاه  یبندخوشهحاصل از  هاییافتهتجزیه و تحلیل 
های انجام شده در حوزۀ مدیریت دانش از هشت خوشۀ پژوهش

 از: اندعبارتکه  اندشدهاصلی تشکیل 
ایان  :هاسشانمانمدیریت دانش در  یهاسامانه. 1خوشه 

کلیاادواژه تشااکیل شااده اساات حاااوی  78خوشااه کااه از 
 یساازادهیپمدیریت داناش،  یهاستمیسی از قبیل هایکلیدواژه

ریت دانش، استراتژی مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، مدی
، عواماال حیاااتی موفقیاات، کیایاات زناادگی کاااری، هاشاارکت
و چناادین مااورد دیگاار اساات کااه بااا توجااه بااه  یریگمیتصاام

 یهاساامانهعنوان ایان خوشاه را  توانیممذکور  هایکلیدواژه
 مینادایمکه  طورهماند. کرتعیین  هاسازمانمدیریت دانش در 

ماادیریت دانااش در سااازمان بااه جااذب، تسااهیم،  یهاسااامانه
و  کنناادیمااو بااازخورد کمااک  یریگجااهینتو  یریکارگبااه

 .شودیموافری در این حوزه انجام  هایپژوهش
 76این خوشه کاه حااوی : فرایند مدیریت دانش .7 خوشه

دانااش،  ۀکلیاادواژه از قبیاال خلااق دانااش، ثباات دانااش،  خیاار
کسب دانش، تسهیم دانش، انتقاال داناش، دانش،  یدهسازمان

و چناد ماورد دیگار اسات باه  داناش ۀدانش، اشاع یریکارگبه
 .اشاره داردفرایند استاندارد مدیریت دانش 

. طراحششی سششاختاری و محتششوای دانشششی در 7 خوشششه

کلیدواژه تشکیل شده اسات کاه از  3این خوشه از  :هاسانمان
، یساازمانفرهنگزمانی، به ساختار ساا توانیم ها ن نیترمهم
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اثربخشاای سااازمانی، توانمندسااازی، فرهنااگ اشاااره داشاات. 
 یهاجنباهبایاد باه  در طراحی ساازمان، میدانیمکه  طورهمان
د که محتاوی ش محتوی( توجه   ساختار( و ضمنی دانش  شکار

دانش و تسهیم  ن باشد و شکل ساختاری پیوندها  ۀشامل توسع
 دهد.دانش قرار  ۀدهندتوسعهرا 

این خوشه  :آمونشی و مدیریت دانش مؤسسات. 7 خوشه
باه  تاوانیما هاا ن نیتارمهمکاه از  اساتکلیدواژه  3حاوی 

ماادیریت دانااش،  مااوزش عااالی،  یهارساااختیز، هادانشااگاه
 طورهمااند. کارو سازمان یادگیرنده اشاره  یعلمئتیهاعضای 

دریافات  و مراکز  موزش عالی در جهت هادانشگاه، میدانیمکه 
 دهنادهادیدانش جدید، یادگیری سازمانی و تبدیل باه ساازمان 

 ت ش کنند.
 یادواژهیاکل 3در ایان خوشاۀ : . خالقیت و نوآوری7 خوشه

، مزیات رقاابتی، هاساازمانمواردی از قبیل خ قیت، ناو وری، 
و مدیریت داناش  عملکرد سازمانی، مدیریت اط عات، کارکنان

الزم اسات  رسدیماساس به نظر  شخصی وجود دارد. بر همین
عملای(  ۀ جنب فکری( نو وری ۀ جنب خ قیتبر کاربردی کردن 

 قاارار گیاارد  همچنااین الزم اساات یاژهیااوت کیااد  در سااازمان
 شده  موزش داده شود.  موختهدانش

ایان  :سشانمان یهشایدارائش. مدیریت دانشش و 7 خوشه
 هاا ن نیتارمهمکلیدواژه شامل شده اسات کاه از  1خوشه از 

فکری، مدیریت ارتباط باا  ۀبه سرمایه اجتماعی، سرمای توانیم
کاه  طورهماانو مدیریت دانش مشتری اشاره داشات.  مشتری

 اساتمختلاف  یهاهیسرماو  هاییداراسازمان دارای ، میدانیم
باشاد.  ، اجتماعیانسانی، فکری تواندیمکه فقد مالی نیست و 

خودگذشتگی و حتی اط عاات کاه مثل تعهد، اعتماد، ایثار و از 
 هستند.سازمان  یهاییدارااز 

کلیادواژه  1این خوشه کوچک حااوی  :. انواع دانش2 خوشه
 انیبندانشو اقتصاد  بوده که دانش، دانش  شکار، دانش ضمنی

عناوان اناواع  هاکلیدواژهاست و با توجه به این  ها ن نیترمهم
مباحا  در  نیتارجیرا به  ن داد کاه یکای از توانیمدانش را 
 .رودمیمدیریت دانش به شمار  هایپژوهش
ایاان خوشااه  :هاکتابخانششه. مششدیریت دانششش در 7خوشششه 
مدیریت داناش  هایپژوهشخوشۀ شکل گرفته از  نیترکوچک

کلیاادواژه تحاات عنااوان  8کااه تنهااا از  رودماایبااه شاامار 
و کتابااداران  عمااومی یهاکتابخانااهدانشااگاهی،  یهاکتابخاناه

 دیا یماکه از موارد ماذکور بار  طورهمانکیل شده است و تش
 اشاره دارد. هاکتابخانهبیشتر به مباح  مدیریت دانش در 

 
 

 گیریبحث و نتیجه
تصاویر  ،سنجیعلمبا استااده از فنون در این پژوهش سعی شد 

فارسای حاوزۀ مادیریت  هاایپژوهشوضعیت نسبتاً جامعی از 
 سالهدهاس م در یک بازۀ زمانی  دانش در پایگاه استنادی جهان

، پژوهشاگران هااپژوهشروند این د و شارازه ( 7831تا  7831 
و شااخص  برتر مدیریت دانش از نظر تعداد مقاله، تعداد اساتناد

و همچنین ت ثیرگذارترین پژوهشگران حوزۀ مدیریت داناش  اچ
ی مرکزیت هم تا لیای شناساایی و معرفای هاشاخصبراساس 

مادیریت داناش از  هاایپژوهشه بر این، وضاعیت شوند. ع و
مورد استااده مورد مطالعه قرار گرفت و نقشه  هایکلیدواژهنظر 

موضااوعیِ  یهاخوشااهبااه همااراه  هاااپژوهشحاصاال از ایاان 
 د.شترسیم  گرفتهشکل
نشان داد که از نظر فراوانی تولیادات علمای حاوزۀ  هاافتهی

 هاامهرومومرخای مدیریت دانش در داخال کشاور، گرچاه در ب
رو بوده است، لکان روی هام رفتاه هتعداد مقاالت با نوسان روب
ایان رشاد  رسادیما  که به نظر اندبودهدارای روندی افزایشی 

 جهانی این حاوزه باشاد، چارا کاه  هایپژوهشکم ی همگام با 
و صراطی شایرازی  پژوهش کوکبی، حیدری هاییافتهبراساس 

( رشاااد کم ااای 7837  ( و صااادیقی و ج لااای مااانش7838 
مادیریت داناش از شاتاب خاوبی  ۀجهانی در حوز هایپژوهش

مادیریت دانااش در  هاایپژوهشبرخاوردار اسات. البتاه رشااد 
( و 6173االجماای و الحاااجی   ازجملااهمطالعااات دیگااری 
( نیاز گازارش شاده اسات. باه نظار 6173چاکرابورتی و ورما  

ریت داناش مادی ۀافزایش در تعداد تولیدات علمی حاوز رسدیم
چندان دور از انتظار نبوده باشد، چرا که این حوزه چنادین ساال 

و پژوهشاگران ماورد  هادانشگاه از طریقاست به صورت جد ی 
از دانشاجویان  یتوجهقابالتوجه قارار گرفتاه اسات و بخاش 

 .شوندیممقاطع تحصی ت تکمیلی به این سمت سوق داده 
پاژوهش حاضار تاا از نظر پرتولیدترین نویسندگان، نتاایج 

( کاه 7837حدودی با نتایج پژوهش صدیقی و ج لای مانش  
مدیریت داناش در ۀ همین کار را بر روی مقاالت انگلیسی حوز

همخوانی دارد  در پاژوهش  انددادهپایگاه وب  و ساینس انجام 
اخوان » ازجملهمذکور نیز همچون پژوهش حاضر، پژوهشگرانی 

ارترین نویساندگان ایرانای، در زمره پرانتشا« جعاری م»و « پ
شاناخته شادند. همچناین، برخای از  یالمللانیب ۀالبته در عرص

مدیریت داناش کاه براسااس پاژوهش  ۀپژوهشگران برتر حوز
در ایان پاژوهش نیاز  اندشده( معرفی 7831احمدی و کوکبی  

کنجکاو، »، «جعاری م»به  توانیمحضور دارند که از  ن جمله 
کاه تعاداد د. البته با توجه به اینکراره اش« حسن زاده، م»و « ا

رکوردهااای تحاات مطالعااه در پااژوهش حاضاار در مقایسااه بااا 
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 رسادیم( بیشتر است به نظر 7834پژوهش احمدی و کوکبی  
نتایج پژوهش کنونی از نظار معرفای پژوهشاگران برتار حاوزۀ 

کل ای،  طوربهمدیریت دانش، از جامعیت بیشتری برخوردار باشد. 
مادیریت داناش در  ۀط به برترین پژوهشاگران حاوزنتایج مربو

ت ثیرگذارترین پژوهشگر ایاران « اخوان پ»ایران نشان داد که 
. ایان پژوهشاگر براسااس تماامی رودمیدر این حوزه به شمار 

تعداد مقالاه،  ازجملهی تحت بررسی در این پژوهش، هاشاخص
هاام  یهاااتیمرکزو همچنااین  تعااداد اسااتناد، شاااخص اچ

ی رتبۀ نخست را باه خاود اختصااآ داده اسات  کاه نویسندگ
کاه هام از نظار کم ای بر اینهع و« اخوان پ» دهدیمنشان 

 تعداد مقاله( و هم از نظر کیای  تعداد اساتناد( پژوهشاگر برتار 
، از نظار رودمایمدیریت دانش به شامار  هایپژوهشایران در 

دۀ ایاران نویسن نیتریمرکزناو  اجتماعی و هم نویسندگی نیز 
  زیرا همکاری متعددی باا ساایر شودیمدر این حوزه محسوب 

پژوهشگران داشته است و براسااس شابکۀ هام نویساندگی از 
 .استجایگاه راهبردی و متمایزی برخوردار 

 ۀحاوز هاایپژوهشهمچنین به لحاظ همکاری علمای در 
بیشتر مقاالت این حاوزه در مدیریت دانش، نتایج نشان داد که 

کاه میاانگین  یطورباه  اندنشستههمکاری علمی به ثمر قالب 
. از ایان نظار، اساتناار  16/6تعداد نویسندگان در هار مقالاه 

( 6171پژوهش با نتاایج مطالعاۀ اخاوان و دیگاران   هاییافته
درصاد(  3/64نشان دادند که سهم کوچکی   ها ن. استهمسو 
ی باه مدیریت دانش در قالب تک نویساندگ هایپژوهشاز کل  
زمان رو باه  درگذرو سهم مقاالت تک نویسنده  انددهیرسچاپ 

 کاهش بوده است.
-نشان داد کاه کلیادواژه هاکلیدواژهنتایج مربوط به تحلیل 

و  «هادانشاگاه»، «یساازمانفرهنگ»، «مدیریت داناش»های 
های حاوزۀ ها در پژوهشپرتکرارترین کلیدواژه ازجمله« دانش»

که این نتیجاه چنادان  اندبودهۀ اخیر مدیریت دانش در یک ده
موضااوع « ماادیریت دانااش»دور از انتظااار نیساات  زیاارا واژه 

و  اساااتایااان حاااوزه  هاااایپژوهشمشاااترك و عاااام در 
 هاایپژوهشنیز مبح  رایاج و مهمای در « یسازمانفرهنگ»

باا « هادانشاگاه». همچناین رودمایمدیریت دانش باه شامار 
اخیار مباانی  هایساالر  موزش و پژوهش در مدیریت دانش د
اینکاه،  تیادرنها  و اناددادهنظری این حوزه را بسیار گسترش 

 ۀنقطۀ اشتراك تمامی تعاریف و مباح  مطرح در حوز« دانش»
ی کاه در هایکلیادواژهبرخی از . رودمیمدیریت دانش به شمار 

در  اندشادهپرتکارار شناساایی  هایکلیادواژهاین پژوهش جزو 
( نیااز جاازو 7831و ابراهیماای   زادهلیپااژوهش حاضااری، تااوک

  که از  ن جمله اندشدهدارای مرکزیت باال معرفی  هایکلیدواژه

، «ناو وری»، «تساهیم داناش»باه ماواردی از قبیال  توانیم
و  «عملکرد ساازمانی»، «یادگیری سازمانی»، «فکری ۀسرمای»
د. در پااژوهش افتیماای و لهناار کااراشاااره « یسااازمانفرهنگ»
جزو مباح  پرتکارار اشااره شاده « تسهیم دانش»ز ( نی6171 

پرتکرارتارین « مدیریت دانش»که کلیدواژه است. همچنین این
 ازجملاهپیشاین  هاایپژوهشکلیدواژه در این حاوزه باشاد در 

( نیز به اثبات رسیده است. در پژوهش 6173االجمی و الحاجی  
ظیار دیگاری ن هایکلیادواژهنیز به مانند پژوهش حاضر،  ها ن
« یساازمانفرهنگ»و  «عملکارد ساازمانی»، «تسهیم داناش»

جزو موارد پرتکرار شناسایی شادند. در پاژوهش ریبیِار و والتار 
، «مادیریت داناش»، «تسهیم دانش» هایکلیدواژه( نیز 6178 
 یهااایاسااتراتژ»، «یااادگیری سااازمانی»، «فکااری ۀساارمای»

ار معرفای پرتکر هایکلیدواژهجزو « نو وری»و  «مدیریت دانش
 کااه از ایاان نظاار بااا پااژوهش حاضاار همخااوانی دارد.  اندشااده
یاادگیری »، «یسازمانفرهنگ»بر این، اصط حاتی نظیر ع وه

تساهیم »و  «اجتمااعی ۀسارمای»، «فکری ۀسرمای»، «سازمانی
سو با نتاایج پاژوهش ی است که همهایکلیدواژه ازجمله« دانش

نیااز در زمااره  (7834حاضاار، در پااژوهش احماادی و کااوکبی  
 . اندشدهپرتکرار شناسایی  هایکلیدواژه

حاصاال از تحلیاال هاام واژگااانی،  یهاخوشااهدر بخااش 
فارسای مادیریت  هایپژوهشپژوهش نشان داد که  هاییافته

کاه  انادافتهیدانش از هشت خوشاۀ موضاوعی مجازا تشاکیل 
پژوهش  هاییافتهاین پژوهش با بخشی از  هاییافتهقسمتی از 
( همخاوانی دارد. نتاایج 7834زاده و ابراهیمی  توکلیحاضری، 
پژوهشاگران ماذکور نیاز نشاان داد کاه  یبندخوشهحاصل از 

 ییهاخوشاه یریگشکلمدیریت دانش منجر به  ۀمطالعات حوز
، «فرایناد مادیریت داناش»، «دانش صرین و پنهاان»از قبیل 

خ قیاات و »، «هاسااازمانماادیریت دانااش در  یهاسااامانه»
ارزیااابی و  مااوزش »و  «هادانشااگاه مااوزش و »، «رینیکااار ف
نیز در «  موزشی مؤسسات»شده است. همچنین، خوشه « عالی

( مورد اشاره قرار گرفته است. 6171پژوهش کوکول و دیگران  
مدیریت داناش  هایپژوهششکل گرفته در  یهاخوشهمله ازج

« هااکتابخانهمدیریت دانش در »ایران در مطالعۀ حاضر، خوشۀ 
تا ثیر حاوزۀ مادیریت داناش تحات دهادیمااست کاه نشاان 

انجام شده توساد متخصصاان علام اط عاات و  هایپژوهش
باودن  ایرشتهمیان، گریدعبارتبهشناسی نیز قرار دارد و دانش

 ازجملاهپیشاین  هاایپژوهش. در دیانمایمااین حوزه را ت یید 
و الحاجی  (، االجمی6176(، لی و چن  6171سرنکو و دیگران  

 (7838(، کوکبی و دیگران  6173(، چاکرابورتی و ورما  6173 
 ۀباودن حاوز ایرشاتهمیان( نیز به 7834و حاضری و دیگران  
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مدیریت دانش و ت ثیرپذیری مطالعات  ن از رشته علم اط عات 
شناسی اشاره شده است. همچنین در پژوهش حاضری، و دانش
علم اط عاات »نیز ت یید شد که ( 7831و ابراهیمی   زادهتوکلی
 ۀنیدرزمعلمی فعال  هایحوزهیکی از  عنوانبه« شناسیو دانش

. البته جایگاه و ت ثیرگذاری علام رودمیمدیریت دانش به شمار 
 راًیااخمدیریت داناش  هایپژوهششناسی در اط عات و دانش

 ماورد( تا حادودی 6173توسد  گاروال و اس م   یامطالعهدر 
 قرار گرفته است. دیترد

 هاتیمحادودت ثیر برخای تحت تواندیمنتایج این پژوهش 
قرار گرفته باشد. از  نجا که پایگاه استنادی علوم جهاان اسا م 

ایاان پااژوهش بااوده اساات و صاااحه  یهااادادهمنبااع اصاالی 
و توسعه یافته  یاحرفهجستجوی پیشرفتۀ پایگاه مذکور چندان 

ده از راهبردهاای جساتجوی طراحی نشده است، امکاان اساتاا
  باه هماین دلیال، گرچاه ستین ریپذامکانجامع و مانع در  ن 

سعی شده است بهترین راهبرد جستجو در این پاژوهش لحااظ 
که به لحااظ محتاوایی در  هامقالهگردد، اما ممکن است برخی 

در این پاژوهش  رندیگیممدیریت دانش قرار  هایپژوهش یل 
نتایج پژوهش حاضر را باا  یامسئلهنین مغاول مانده باشند و چ

 محدودیت مواجه ساخته باشد.
در این پاژوهش، پژوهشاگران  یمورد بررس سالهدهدر بازه 

 شادند کاه  ییداناش شناساا تیریماد ۀدر حاوز ریاخ ۀبرتر ده
 ثاار  توانندیحوزه م نیمندان او ع قه انیبراساس  ن، دانشجو
و  نادیو مطالعاه نما یریاگیصاورت ماداوم پ افراد مذکور را به

 شتریحاضر، ب هشپژو جیبراساس نتا کهنیبا توجه به ا نیهمچن
و  انددهیباه ثمار رسا یعلم یحوزه در قالب همکار نیمقاالت ا
 تیریماد یهااحاصال از پژوهش یسندگینوهم ۀشبک تیوضع

 ساندگانینو ریباا ساا یمرکز سندگانیکه نو یدانش و تعام ت
پژوهشگران جاوان در صاورت  شودیم ادشنهیاند، پبرقرار کرده

 ساندگانینو نیاباا ا یماعل یامکان نسبت باه انجاام همکاار
 یهادواژهیاکل تیبا توجه به وضع گر،یمبادرت ورزند. از جانب د

 شانهادیپ ،یواژگاانهم لیاگرفته از تحلشکل یهابرتر و خوشه
از  شیداناش با تیریماد ینظار یمباح  در مبان نیا شودیم
 .ردیجه قرار گمورد تو شیپ

ی مشاابه، پژوهششود در در ادامۀ این پژوهش، پیشنهاد می
مدیریت دانش انجام  ۀفارسی که در حوز یهانامهانیپاوضعیت 

هاای بررسای شاوند و خوشاه سانجیعلم نظرنقطاهاز  اندشده
های موضوعی حاصل از پاژوهش حاضار موضوعی  ن با خوشه

شاود کاه مباحا  به صورت تطبیقی مقایسه شوند تا مشخص 
تا چه اندازه با مقاالت همخاوانی دارناد. عا وه بار  هانامهانیپا

که در این پژوهش به تولیدات علمای حاوزۀ این، با توجه به این
مدیریت دانش در پایگاه استنادی جهاان اسا م پرداختاه شاد، 

شود در پژوهشی مشاابه وضاعیت تولیادات علمای پیشنهاد می
گاااه وب  و ساااینس   ی.اس. ی(، پژوهشااگران ایااران در پای

متناظر با اهداف پاژوهش حاضار، ماورد مطالعاه قارار گیارد و 
 .شودنتایجش با کار حاضر مقایسه 

 
 

 منابع
(. هماینادی واژگاان: 7834و کاوکبی، مرتضای   احمدی، علی
پیرامون پیوند و مرز میاان مادیریت اط عاات و  یامطالعه

نویسندگان ایرانی.  مدیریت دانش براساس انتشارات داخلی
-141(، 8 81، پژوهشانامه پاردازش و مادیریت اط عاات

111. 
و ابراهیمای، وجیهاه  زاده راوری، محمدتوکلی  حاضری، افسانه

(. تعیین طبقات اصلی مرتبد باا مادیریت داناش در 7834 
. هاا نپایگاه وب  و ساینس و مطالعۀ همپوشانی موضوعی 

-331(، 4 81، عااتپژوهشانامه پاردازش و مادیریت اط 
7168 

علمای  هاایحوزهاشاتراك موضاوعی در  وجوه(. 7831         
فعال مدیریت دانش براساس شااخص مرکزیات بیناابینی. 

، اط عاات یدهساازمانو  یکتابدارفصلنامه مطالعات ملی 
61 6 ،)776-763 

(. مطالعاه روناد 7837و ج لای مانش، عماار   صدیقی، مهری
-6117داناش در باازه زماانی  مادیریت ۀپژوهش در حوز

پااردازش و  نامااهپژوهشو ترساایم ساااختاری از  ن.  6171
 .836-818(، 6 63، فناوری اط عات

و صراطی شیرازی، منصوره  حیدری، غ مرضا  کوکبی، مرتضی
(. مقایسااه کتابشاااناختی برونااادادهای انتشااااراتی 7838 

مدیریت اط عات و مدیریت دانش باا ت کیاد بار  هایحوزه
شناسای در هریاک از ایان م علام اط عاات و داناشسه
(، 6 81، پژوهشنامه پردازش و مادیریت اط عاات. هاحوزه
831-471. 

Agarwal, N. K. & Islam, A. (2018). 

Ascertaining the place of library & 

information science in knowledge 

management research. Proceedings of the 

Association for Information Science and 

Technology, 55(1), 1-9. 
Akhavan, P., Ebrahim, N. A., Fetrati, M. A. & 

Pezeshkan, A. (2016). Major trends in 

knowledge management research: a 



  7831 پاییز،، سومشناسی، سال پنجم، شماره فصلنامه مدیریت اط عات و دانش                                                                                              77

bibliometric study. Scientometrics, 107(3), 

1249-1264. 

Alajmi, B. & Alhaji, T. (2018). Mapping the 

field of knowledge management: 

bibliometric and content analysis of Journal 

of Information & Knowledge Management 

for the period from 2002–2016. Journal of 

Information & Knowledge 

Management, 17(03), 1850027. 

Chakraborty, N. & Verma, M. K. (2018). 

Knowledge management (KM) research in 

academic institutions of India: A 

review. KIIT Journal of Library and 

Information Management, 5(2), 102-108. 

Chauvel, D. & Despres, C. (2002). A review of 

survey research in knowledge management: 

1997-2001”, Journal of knowledge 

management,  6 )3(,207-223. 

Cheng, F. F., Huang, Y. W., Tsaih, D. C. & 

Wu, C. S. (2019). Trend analysis of co-

authorship network in Library Hi 

Tech. Library Hi Tech, 37(1), 43-56. 

Dwivedi, Y. K., Venkitachalam, K., Sharif, A. 

M., Al-Karaghouli, W. & Weerakkody, V. 

(2011). Research trends in knowledge 

management: Analyzing the past and 

predicting the future. Information Systems 

Management, 28(1), 43-56. 

Fteimi, N. & Lehner, F. (2016). Main research 

topics in knowledge management: A 

content analysis of ECKM 

publications. Electronic Journal of 

Knowledge Management, 14(1), 5-17. 

Garlatti, A. & Massaro, M. (2016). Is KM 

declining? Editorial for EJKM. Electronic 

Journal of Knowledge Management, 14(1), 

1-88. 

Guo, Z. & Sheffield, J. (2008). A paradigmatic 

and methodological examination of 

knowledge management research: 2000 to 

2004. Decision Support Systems, 44)3(, 

673-688. 

Ibáñez, A., Larrañaga, P. & Bielza, C. (2011). 

Using Bayesian networks to discover 

relationships between bibliometric indices. 

A case study of computer science and 

artificial intelligence 

journals. Scientometrics, 89(2), 523-551. 

Kukko, M. (2013). Knowledge sharing barriers 

in organic growth: A case study from a 

software company. The Journal of High 

Technology Management Research, 24(1), 

18-29. 

Leane, E., Fletcher, L. & Garg, S. (2019). Co-

authorship trends in English literary studies, 

1995–2015. Studies in Higher 

Education, 44(4), 786-798. 

Lee, M. R. & Chen, T. T. (2012). Revealing 

research themes and trends in knowledge 

management: From 1995 to 

2010. Knowledge-Based Systems, 28, 47-

58. 

Nonaka, I. & Peltokorpi, V. (2006). Objectivity 

and subjectivity in knowledge management: 

a review of 20 top articles. Knowledge and 

process management,  13)2(,73-82. 

Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure 

and interdisciplinary breadth of knowledge 

management: A bibliometric study of its 

early stage of 

development. Scientometrics, 55(2), 259-

272. 

Ribière, V. & Walter, C. (2013). 10 years of 

KM theory and practices. Knowledge 

Management Research & Practice, 11(1), 

4-9. 

Sarka, P., Heisig, P., Caldwell, N. H., Maier, 

A. M. & Ipsen, C. (2019). Future research 

on information technology in knowledge 

management. Knowledge and Process 

Management, 1-20. 

Sedighi, M. & Jalalimanesh, A. (2017). 

Mapping research trends in the field of 

knowledge management. Malaysian 

Journal of Library & Information 

Science, 19(1), 71-85. 

Serenko, A. & Bontis, N. (2004). Meta‐review 

of knowledge management and intellectual 

capital literature: Citation impact and 

research productivity rankings. Knowledge 

and process management, 11(3), 185-198. 

Serenko, A. & Bontis, N. (2009). Global 

ranking of knowledge management and 

intellectual capital academic 

journals. Journal of Knowledge 

Management, 13(1), 4-15. 

Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin, 

K. & Hardie, T. (2010). A scientometric 

analysis of knowledge management and 

intellectual capital academic literature 

(1994-2008). Journal of knowledge 

management, 14(1), 3-23. 

Tietze, A. & Hofmann, P. (2019). The h-index 

and multi-author h m-index for individual 

researchers in condensed 

matterphysics. Scientometrics, 119(1), 171-

185. 



 72                                           ...                                                        نرایدانش ا تیریمد یهاپژوهش یسنجعلم لیتحل :خاصه هاشمی و 

 

Walter, C. & Ribière, V. (2013). A citation and 

co-citation analysis of 10 years of KM 

theory and practices. Knowledge 

Management Research & Practice, 11(3), 

221-229. 

  

 

 




