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Abstarct 
The purpose of this study was to investigate the research process on the 

concept of knowledge management using the method of analysis and mapping 

of scientometrics to show the dispersion of countries, universities, journals, 

research articles and researchers and their colleagues in different parts of the 

world. Descriptions of social networks were analyzed on the WOS database 

from 2000 to 2019, and the structure and patterns of information exchanged 

in the field of knowledge management research, as well as the interpretation 

of the relationship between keywords used in research, were used. Keywords 

used in the research was extracted and analyzed by the VOSviewer software. 

The statistical population consisted of 25,029 articles, most of which included 

high-quality, high-impact articles. The results showed that the number of 

leadership articles from 2000 to 2018 has been increasing. Most of the articles 

were presented in the form of review articles and complete research articles. 

The most popular publications are those of the United States and the United 

Kingdom, respectively, and the universities of Coventry, the University of 

Turin, the University of Liverpool, and the Islamic Azad University. 
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 سنجی فرایند پژوهش در مدیریت دانش و ارتباط مطالعه علم

   مفهومی آن با حوزه آموزش

 چکیده

،  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش ها پیرامون مفهوم مدیریت دانش  هدف از این پژوهش، مطالعه روند پژوهش 

های اجتماعی در پایگاه  سنجی و تحلیل شبکه. توصیف علم بود سنجی  برداری علمبا استفاده از روش تحلیل و نقشه 

شده است. ساختار و الگوهای اطالعات مبادله   انجام  2019تا    2000های  ، طی سال  Web of Scienceهایداده 

و نیز تفسیر رابطه بین کلمات    ا حوزه آموزشو ارتباط مفهومی آن بهای مدیریت دانش  شده در زمینه پژوهش 

استخراج و تحلیل گردید. جامعه آماری   VOSviewerافزار گیری از نرم ها، با بهره کاررفته در پژوهش کلیدی به 

  داد های این پژوهش نشان  بودند، بررسی گردید. یافته  مقاله، که اغلب مقاالت با میزان استناد باال    25.029شامل  

روندی افزایشی داشته   2018تا    2000از سال    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش  الت مدیریت دانشتعداد مقا 

است. مقاالت بیشتر در قالب مقاالت مروری و مقاالت پژوهشی بودند. پراستنادترین نشریات به ترتیب، نشریات  

اه لیورپول و دانشگاه آزاد اسالمی  کاونتری، دانشگاه تورین، دانشگهای  انگلستان و دانشگاه   ،کشورهای آمریکا

المللی در انتشار مقاالت به ترتیب میان کشورها و پژوهشگران آمریکا، انگلستان،  های بینبودند. بیشترین همکاری 

ها، کاررفته در پژوهش کلمات کلیدی به   حاکم در  Co-occurrenceنشینی یا  هم چین و ایران بوده است. در  

فناوری، مدیریت، مدیریت کیفیت  با مفاهیم  بیشتر    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمفهوم مدیریت دانش  

سازمان  نوآوری،  و  رهبریجامع  و  دانش  کلمه  است  دهی،  بوده  داده   .همراه  مجموع  ارائه از  می های  توان  شده 

 یافته است.  در طول زمان افزایش   و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدیریت دانش  م دریافت که  توجه به مفهوم  

   .سنجیبرداری علم، نقشهژوهشسنجی، مدیریت دانش، روند پتحلیل علم های كلیدی:واژه 

 
  :نویسنده مسئولfaradli@alzahra.ac.ir 
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 له  ئمقدمه و بیان مس
منبع اصلی سازمان، کانون مهم سرمایه گذاری و مدیریت، عاملی حیاتی در  امروزه دانش 

سازمان رقابتی  مزیت  ارزشخلق  ترکیب  دانش  است.  بینش ها  تجربهها،  و   است ها  ها 

نکوئی)خلیل گلنژاد  سازمان39:  1396محمدی  زاده،  شرکت(.  و  روند  ها  مختلف  های 

اند مدیریت دانش آغاز کرده  و  گر، دانش 1چون کاردانش  مداری را با مفاهیم جدیدیدانش 

یافتن این رویداد میهای دانش و سازمان دهند. امروزه که عصر تحول  بنیان خبر از شدت 

زمینه در  سازماندانش  است؛  مختلف  بههای  برای  ها  پیوسته  باید  رقابتی،  مزیت  منظور 

بیرونی و تبدیل آنآوری اطالعات بهجمع به دانش یاروز از محیط درونی و  اطالعات    ها 

کاربردی عمل نمایند. در این شرایط، دانش، جایگزین انرژی و سرمایه شده و به موقعیتی  

،  ، سلطانی)نیکوکار یافت استهای نوآور و پویا دستپایدار برای ادامه حیات در سازمان

  (.1393، پاشایی هوالسو

توانمندی میازجمله  که  سازمانهای  کمک  تواند  راستا  این  در  را  رویکرد  ها  نماید، 

تواند دانش موجود را گردآوری، نظم و پویایی دانش، می دانش است. مدیریت مدیریت

دهد منتشر  سازمان  کل  در  و  شعبانی )  بخشیده  باقری،  کالنتری،  (.  31:  1396،    رضایی 

 بیابند، را مهم اطالعات  کندمی کمک  ها سازمان به  دانش، فرآیندی است که  مدیریت

همچنین تخصصی منتشر و دهیسازمان گزینش، برای است کنند؛   های حلفعالیت که 

 ,Sanjay et al)است  ضروری گیریتصمیم و راهبردی ریزیبرنامه پویا، آموختن  مشکل،

  دستیابی   در   و   است   سازمان  عملکرد  بهبود   برای   ابزاری   دانش،  مدیریت   عبارتی   به   (. 2019

هدف   ترین مهم  (.Sousa & Rocha, 2019) است   آفرین نقش   پایدار   رقابتی   مزیت   به 

 پیرامون محیط تغییرات با  سریع انطباق ها،سازمان انواع در دانش  مدیریت کارگیریبه

 چگونگی  فرایند به دانش درنتیجه، مدیریت .است نوآوری بیشتر و ییکارا ارتقاء  منظور به

انتشار  نهایی  هدف گریدعبارتبه د؛ دار اشاره  سازمان در  دانش  کارگیریبه و خلق، 

 موجود  دانش  افزودهارزش ارتقاء منظور به کارکنان میان دانش  تسهیم  شامل دانش  مدیریت

 

1. knowledge work 
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مدیریت دانش در بسیاری از  جهت  . بدین ( 178:  1397پور و قربانی،  )قلی است  سازمان در

 (. 1396)رضایی و همکاران،  گذاری قرار داردها در اولویت اصلی سرمایهسازمان

شود،  مدار یاد میمدار و اقتصاد دانش بدیهی است در عصری که از آن به جامعه دانش  

ه  های اقتصادی نیست، بلکها و بنگاهسازی صحیح مدیریت دانش تنها مختص به سازمانپیاده

 تواند از آن بهره فراوان ببرد عنوان یکی از مراکز تبادل دانش میهای آموزشی نیز بهسازمان

موحدی،   و  به 162:  1395)صالحی  سازمان(.  بهعبارتی  آموزشی  سازمانی  های  عنوان 

کننده دانش است، نقش مهمی در خلق و انتقال دانش  محور که تولیدکننده و مصرفدانش 

(. 52:  1396)سلیمی،   نمایدمنابع حیاتی توسعه و پیشرفت اجتماعی ایفا میعنوان یکی از  به

 است  دلیل این  به های آموزشیسازمان  در دانش  سازی مدیریتپیاده اهمیت و ضرورت

 مداریخالقیت سمت به را محوری .منابع1.شودمی هادیدگاه در تغییر  سه به منجر که

ایستا   محیط .3.کندمی رهبری دانش  وفور از طریق را منابع در محدودیت .2.دهدمی تغییر

همچنین،می  بدل تغییر حال در محیط شرایط به را از   یکی که آموختن، چگونه کند. 

سازی  رو، جهت پیادهازاین   بخشد.می است را تحقق آموزشی  های نظام موفقیت  هایشاخص

دانشرویکرد   سازمان  مدیریت  بهدر  دانش  نقشه  آموزشی  ابزارهای  های  از  یکی  عنوان 

 ,Speel) استمثابه راهنمایی برای نمایش مکان دانش یا امکان ذخیره آن  مدیریت دانش، به

گذاری، خلق دانش و راستای یادگیری  های دانش، برای استخراج، به اشتراکقشهن  (.1999

های ترسیم نقشه دانش، روش  یکی از روش.  (Wang et al, 2017: 114)  شوداستفاده می

این روش برای ارزیابی مقاالت پژوهشی و ارائه اطالعات در مورد روند سنجی است.  علم

رحیمی و همکاران،  ؛  Chuang, Ho, & Ho, 2011)  گیردها مورداستفاده قرار میرشد آن

نقشه  .( 2016 اهمیت  سازمان  هایباوجود  در  دادههادانش  دقیقی  ،  کلی    بایدهای  وضعیت 

به مالکرا  ها  پژوهش  مطالعه    هایبا توجه  مفهوم  روندها  کلی  مدیریت دانش و در مورد 

آموزش با حوزه  آن  مفهومی  مقاالت  ،  ارتباط  نشریات،  میزان  قالب  و  نوع  زمان،  طول  در 

دانشگاه مؤسسات کشورها،  پژوهش ،  ها،  تولیدکننده  همکاران  و  دهد. ها  نشریات  نشان 

ساز دریافت  که بتواند زمینهمدیریت دانش    پیرامون مفهوم  سنجیعلمای  دیگر مطالعهعبارتبه

در دست نیست. به دنبال مسئله یادشده پژوهشگران    ،باشدارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش  
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نابراین هدف اصلی این پژوهش، مطالعه روند  ببر آن شدند تا پژوهش حاضر را انجام دهند. 

ارتباط مفهومی آن با حوزه  و    سنجیعلموتحلیل  ها در مدیریت دانش بر اساس تجزیهپژوهش 

   .استآموزش 

 پیشینه پژوهش 

های  در ارتباط با موضوع این پژوهش، بررسی مفهوم مدیریت دانش و کاربرد آن در حوزه

( به پژوهشی 2019)1ماگال و همکاران ت ازجمله،  مختلف، مطالعات کمی صورت گرفته اس 

« انجام دادند. سنجی علمبا عنوان »بررسی مفهوم مدیریت دانش: آزمون جهانی بر پایه تحلیل  

منظور ترسیم نظرگاه  مفهوم مدیریت دانش به سنجیعلمبررسی روند هدف از این پژوهش، 

 اطالعات، مدیریتنظیر    های مختلف ها در حوزهکلی از انجام مطالعات و کاربردهای آن

بود. نتایج پژوهش    2015  –1961های  و علوم کامپیوتر طی سال  زیست محیط علوم مهندسی،

ای  رشتهمیان مفهوم یک عنوانبه محققان بین  در دانش  مدیریت مفهوم توسعه از حاکی

   است. قرارگرفته موردتوجه

»تجزیه2018)2علی و همکاران   نوشاد با عنوان  پژوهشی  مفهوم وتحلیل علم( در  سنجی 

بر   مروری  دانش:  طی  انجام  هایپژوهش مدیریت  در  بررسی    26شده  به  گذشته«  سال 

پایگاه   2016تا    1990هایصورت گرفته درزمینه مدیریت دانش طی سال  هایپژوهش  در 

 دانش در مدیریت مفهوم توسعه از حاکیپرداختند. نتایج پژوهش    Web of Scienceداده  

 قرارگرفته موردتوجه تأثیرگذار عامل یک عنوانبه سازمان، مدیریت مختلف هایحوزه

 است.

در مورد مدیریت   هاپژوهش سنجی از  در پژوهش با عنوان »بررسی علم (2018)  کریستین 

نقشه به  دانش:  دانش«  مدیریت  ادبیات  از   مطالعات محتوای تحلیل و ارزیابیبرداری 

 1974های طی سال Web of Scienceداده در پایگاه  مدیریت دانش  با رابطه در شدهانجام

نشان  پرداختند.   2014تا   پژوهش  دادهنتایج  که  در  دادند  دانش  مدیریت  به  مربوط  های 

 

1. Magaly, Merigo & Baier-Fuentes 
2. Naushad Ail, Basharat & Ail Raza 
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ویژه در طی  ای بهبا رشد شتابنده  1999کرده و از سال    های مختلف روند افزایشی پیداحوزه

 دو دهه گذشته همراه بوده است. 

 پژوهشگران لیفیأت هم شبکه ( به پژوهشی با عنوان »ترسیم1398)  زکیانی و همکاران

« پرداختند. هدف از این  Web of Scienceر نظام استنادی  دانش د مدیریت حوزه ایرانی

ها و  حوزه دردانش   مدیریت ایرانی در قلمرو پژوهش، مطالعه تولیدات علمی پژوهشگران

طی    کامپیوتر، علوم و زیستمحیط علوم مهندسی، اطالعات، مدیریت های مختلفرشته

بود. نتایج تحوالت مفهوم مدیریت دانش در    سنجیعلم  با رویکرد  2019تا    2010های  سال

 تولیدات انتشار درروند هایینشیب و فرازدهد که  نشان می  Web of Scienceنظام استنادی  

 وجود دارد.  دانش  مدیریت علمی در حوزه

های مدیریت جی پژوهش سن( در پژوهشی با عنوان »تحلیل علم1397)  هاشمی و همکاران

های  )آی.اس.سی( به بررسی وضعیت پژوهش   دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسالم

انجامفارسی استنادیزبان  پایگاه  در  دانش  مدیریت  حوزه  در  بازه    شده  در  )آی.اس.سی( 

می  1396تا    1387زمانی   نشان  پژوهش  نتایج  علمی  پرداختند.  تولیدات  تعداد  دهد 

دانش در پایگاه اسنادی آی.اس.سی در بازه زمانی   مدیریت ایرانی در قلمرو پژوهشگران

ها مفهوم مدیریت دانش را مطالعه ساله دارای رشدی نسبی است. باوجوداینکه این پژوهش ده

نظام با  ارتباط  در  مفهوم  این  کاربرد  مورد  در  اما  صورت  کردند،  پژوهشی  آموزشی  های 

سنجی در ارتباط با مدیریت دانش و ارتباط مفهومی  هش علمبه دنبال نبود پژونگرفته است.  

های صورت  آن با حوزه آموزش، پژوهشگران بر آن شدند تا این مفهوم را درروند پژوهش 

 . گرفته و ارتباط آن را با نظام آموزشی بررسی نمایند

 های پژوهش پرسش 
هومی آن با حوزه  و ارتباط مف   مدیریت دانش های  هدف این پژوهش، مطالعه روند پژوهش 

 پژوهش عبارت هستند از:این  های. در این راستا، پرسش است آموزش

در    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمیزان مقاالت با توجه به مفهوم مدیریت دانش   -1

 طول زمان چه تحولی دارد؟ 
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را    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشنوع و قالب نشریاتی که مفهوم مدیریت دانش    -2

 چیست؟   ،اندموضوعی برای انتشار در نظر گرفته

  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشنشریاتی که مفهوم مدیریت دانش  پر استنادترین    -3

 چیست؟  ،اندرا موضوعی برای انتشار در نظر گرفته

و ارتباط  کدام کشورهای دارای باالترین میزان مقاالت در مورد مفهوم مدیریت دانش  -4

 هستند؟  مفهومی آن با حوزه آموزش

باالترین میزان مقاالت در مورد مفهوم مدیریت دانش  کدام دانشگاه-5 و ارتباط  ها دارای 

 هستند؟  مفهومی آن با حوزه آموزش

بیشتریکدام-6 دارای  پژوهشگران  از  دانش  یک  مدیریت  مفهوم  درزمینه  مقاله  ارتباط  ن  و 

 هستند؟    مفهومی آن با حوزه آموزش

همکاری-7 وبرترین  پژوهشگران  میان  همکاری   ها  در  کشورها  مفهوم    برترین  درزمینه 

 چگونه بوده است؟  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش 

  در طول زمان  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشتحلیل وضعیت مفهوم مدیریت دانش  -8

 چگونه بوده است؟

شده در عنوان و چکیده   حاکم در کلمات کلیدی استفاده  Co-occurrenceیا    « نشینی هم»-9

 چگونه بوده است؟  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش  مقاالت

 روش پژوهش  
از حدود سال  روش علم ارائه اطالعات در    2010سنجی  و  پژوهشی  مقاالت  ارزیابی  برای 

آن رشد  روند  استمورد  قرارگرفته  مورداستفاده  ؛ Chuang, Ho, & Ho, 2011)  ها 

Koseoglu, 2016.)    اطمینان  های قابلدهد شاخصبه محقق اجازه می  سنجی علممطالعات

در این روش از دو تکنیک   (.Gongora, 2010)  مربوط به کیفیت مقاالت را به دست آورد

برای   سنجیعلموتحلیل  شود. تجزیهاستفاده می  سنجیعلمبرداری  وتحلیل و نقشهشامل تجزیه

اساس شاخص بر  نشریات  و  مقاالت  انتشارات  بررسی عملکرد  تعداد  قبیل  از  مختلف  های 

نشریات، شاخص در  باال  باکیفیت  و مقاالت  انواع سند  مقاالت،  استناددهی  به  مربوط  های 
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می  غیره کار  دادن  و هدف    (Vošner et al, 2016؛  Fo & Ho, 2015)  رودبه  نشان  آن 

  در حالی   ؛(Cancino et al, 2017)  است   پژوهشایی یک حوزه  های ساختاری و پویجنبه

یک تکنیک است که به ارائه یک نظرگاه ساختاری از نشریات    سنجی علمبرداری  که نقشه

می -Merigó & Gil ؛ Blanco-Mesa et al, 2017؛  Vošner et al, 2016)  کندکمک 

Lafuente, 2017.)  
شود استفاده  نامیده می    VOS viewerای که افزار رایانهاز یک نرم  سنجی علمدر مطالعات  

  در خاصیت مثبت این روش، ون اک و همکاران  (.Van Eck & Waltman, 2013)  شودمی

 VOS viewer افزارسنجی که با استفاده از نرمهای علمدهند که نقشهگزارش می (2010)

شده ارائه  های شناختههای ایجادشده با سایر فن بخش بیشتری از نقشهرضایت  ،شودترسیم می

استخراج   Web of Scienceهای  از پایگاه داده  سنجیعلمهای  در این پژوهش داده  .دهندمی

گیری تعداد و است. پایگاهی که برای ضبط و اندازه  ترین پایگاه دادهشود که محبوبمی

  شود یمی و ارائه پایگاه قوی برای پشتیبانی از این اطالعات استفاده  کیفیت انتشارات دانشگاه 
(Merigó et al, 2015.)   

، مفهوم  سنجیعلمبرداری  و تکنیک نقشه  سنجیعلمدر این پژوهش با استفاده از روش  

ایم. جامعه آماری شامل  بررسی کرده  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش 

دانش    25.029 مدیریت  مفهوم  با  ارتباط  در  آموزشمقاله  حوزه  با  آن  مفهومی  ارتباط    و 

(Knowledge Management In Education  بوده که از سال )پایگاه   2019تا    2000 در 

  ی سنجعلمای  هاند. داده شدهشده و از همان سایت استخراجدرج  Web of Scienceهای  داده

از روش استفاده  بهرهبا  با  و  توصیفی  آمار  اندازههای  از  مرکزی شامل  گیری  میانگین  های 

داده  گردید.  برآورد  نقشهدرصد  تکنیک  کمک  به  یادشده  و های  گردیده  ترسیم  برداری 

)در تحلیل مفاهیم کلیدی پژوهشگر     شده استها استخراجهای موردنظر از دادهسپس تحلیل

ها با استفاده  بوده و سایر تحلیل  Co-occurrence( مورداستفاده  Type of analysisآنالیز)نوع  

 اند(.وتحلیل قرارگرفتهمورد تجزیه   VOS viewerافزار  در نرم    Bibliographic couplingاز
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 ها  یافته
در   آموزشو ارتباط مفهومی آن با حوزه میزان مقاالت با توجه به مفهوم مدیریت دانش  -1

 طول زمان چه تحولی دارد؟ 

، ما  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش  مدیریت دانش   منظور بررسی جامع درزمینهبه

  مدیریت دانشدهنده تکامل نشریات مربوط به حوزه  سنجی که نشانوتحلیل زمانیک تجزیه

آموزش با حوزه  آن  مفهومی  ارتباط  داده و  پایگاه  از  زمان     Science Web of در طول 

  شود منظور مشاهده ساختار مفهومی در طول زمان انجام میپرداختیم. یک تحلیل زمانی به

(Laengle et al, 2017.)    در اینجا تعداد و درصد مقاالت منتشرشده بر اساس سال انتشار از

 (. 1 )جدول شودارائه می 2019تا سال  2000سال 

  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش مقاله در قلمرو مدیریت دانش     25.029از تعداد  

و کمترین   2017منتشر شد؛ بیشترین میزان انتشار مقاالت در سال    2019تا سال    2000طی سال  

به بعد، به    2010، تعداد انتشارات از سال  1بود. بر اساس جدول شماره    2000میزان در سال  

مندی پژوهشگران به پژوهش دهنده تغییر عالقهفزایش یافته است که این نشانمیزان زیادی ا

 است. و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدر قلمرو مدیریت دانش 

را    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشنوع و قالب نشریاتی که مفهوم مدیریت دانش    -2

 چیست؟   اندموضوعی برای انتشار در نظر گرفته

منتشرشده دانش    اسناد  مدیریت  قلمرو  آموزشدر  حوزه  با  آن  مفهومی  ارتباط  در    و 

های  های موجود در پایگاه دادهبندی دادههایی مختلف بررسی گردید. بر اساس طبقهقالب

Web of Science    ،  شده است.    له مروری ثبتدر قالب مقا  133/51مقاله،  25.029از تعداد

مدیریت عبارتبه مفهوم  قلمرو  در  نشریات  از کل  غالب  نوع سند  مروری،  مقاالت  دیگر، 

مدیریت  بود. رتبه دوم در اسناد در قلمرو مفهوم    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش  دانش 

با حوزه آموزشدانش   به میزان  و ارتباط مفهومی آن  به مقاالت کامل پژوهشی   ،660/11  

ثبت  افتهیاختصاصدرصد   میزان  اسناد موجود، کمترین  میان  به  است. در  متعلق  اسناد  شده 

 (.2)جدول  درصد بود 3/0اسناد بازنشر به میزان 
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را    و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشنشریاتی که مفهوم مدیریت دانش  پراستنادترین   -3

 چیست؟   ،اندی انتشار در نظر گرفتهموضوعی برا

و ارتباط مفهومی آن با    مدیریت دانش   پراستنادترین نشریات در قلمرو  هدف از تحلیل

سند بیشترین     25.029، شناسایی مقاالت باکیفیت یا تأثیر باال بوده است. از  حوزه آموزش

سال فاصله  به  مربوط  دانش   .بود  2010تا    2005های  اسناد،  مدیریت  مدیریت 1مجله   ،

  مجالت برتری هستند که بیشتر پژوهشگران   3، مجله اطالعات وین2ریزی و کنترل تولیدبرنامه

دانش    مقاالت مدیریت  مفهوم  آموزشبا  حوزه  با  آن  مفهومی  ارتباط  چاپ    و  آن  در  را 

 (. 1)نمودار  اندنموده

و ارتباط  کدام کشورهای دارای باالترین میزان مقاالت در مورد مفهوم مدیریت دانش  -4

 هستند؟  مفهومی آن با حوزه آموزش

متحده در چاپ مقاالت  توان دریافت که پژوهشگران ایاالتسند می  25.029از بررسی  

به اول قرار  ، در رتو ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش    نهی درزمباکیفیت باال  

انگلستان و کانادا در رتبه پژوهشگران کشورهای  بعدی جای میدارند. سپس  گیرند. های 

ها در کشورهای  و کمترین آنهای بعدی قرار دارند  کشورهای استرالیا، چین و آلمان در رتبه

 (. 2)نمودار  بود آمریکای التین و آفریقایی مانند آفریقای جنوبی، برزیل، مکزیک و شیلی 

باالترین میزان مقاالت در مورد مفهوم مدیریت دانش  کدام دانشگاه-5 و ارتباط  ها دارای 

 هستند؟  مفهومی آن با حوزه آموزش

مدیریت   هایی بود که در قلمرو مدیریت دانش روند بعدی، مربوط به شناسایی دانشگاه

اند. از مجموع  ، بیشترین مقاالت را منتشر نمودهو ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدانش  

،  4، دانشگاه کاونتری انگلستانWeb of Scienceدانشگاه موردمطالعه در پایگاه داده    838

، دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیب بیشترین  6، دانشگاه لیورپول انگلستان 5دانشگاه تورین ایتالیا 

 

1. Journal of Knowledge Management 

2. Journal Production Planning & Control   

3. Vine Journal of Information   

4. University Coventry 

5. University Turin 

6. Platformy Hlth University 
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  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش  مقاالت را در قلمرو مدیریت دانش  

 (.3)نمودار اندچاپ نموده

بیشترین مقاله در زمینه مفهوم مدیریت دانش  کدام-6 و ارتباط  یک از پژوهشگران دارای 

 هستند؟    مفهومی آن با حوزه آموزش

قلمرو4ر  نمودا در  مقاله  بیشترین  دارای  پژوهشگران  برترین  دانش    ،  مدیریت  مدیریت 

از سال  Web of Science های در مجموعه داده  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدانش  

مقاله،    10نویسنده دارای بیش از   9 دهد. بر اساس این نمودار،را نشان می  2019تا سال    2000

همچنین،    ٪0.138مقاله    10با بیش از    2  کارالو،  ٪0.168مقاله    12با بیش از    1  شامل نوناکا

بیشترین مقاالت منتشرشده   ٪0.122مقاله    9با بیش از    3  بونتس  با  برترین پژوهشگران  جزء 

 هستند.   و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش مفهوم مدیرت دانش  نهی درزم

همکاریهمکاریبرترین   -7 در  کشورها  برترین  و  پژوهشگران  میان  مفهوم    نهی درزم  ها 

 چگونه بوده است؟  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش 

از  5نمودار   بیش  میان  قلمرو مدیریت    30، همکاری در  مقاله در  برتر در چاپ  کشور 

دهد. پژوهشگران  ن میرا نشا  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش    دانش 

دانش   مدیریت  قلمرو  در  کشورها  سایر  پژوهشگران  با  دانش  انگلستان  ارتباط  مدیریت  و 

متحده،  ها با پژوهشگران ایاالتتری داشتند. آنهمکاری فعال  مفهومی آن با حوزه آموزش

کشور    پژوهشگران )به قدرت خطوط نگاه کنید(. اندایتالیا و ایران بیشترین همکاری را داشته

با پژوهشگران    ها همکاری قویآن چین، دومین پژوهشگران فعال در قلمرو مدیریت هستند.

 برزیلی و مالزیایی داشتند.

  در طول زمان  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشتحلیل وضعیت مفهوم مدیریت دانش  -8

 چگونه بوده است؟

 

1. Nonaka, i 

2. Carillo. fj 

3. Bontis, n 
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  ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشو  ریت دانش  ی، تحلیل وضعیت مفهوم مد6نمودار  

و ارتباط مفهومی آن با دهد. تحلیل وضعیت مفهوم مدیریت دانش  در طی زمان را نشان می

، Web of Scienceهای  های موجود در پایگاه دادهبر اساس دادهدر طی زمان  حوزه آموزش

ی آن با حوزه  و ارتباط مفهومدهد که مقاالت منتشرشده در قلمرو مدیریت دانش  نشان می

های  ، سازمان1عمدتاً بر مفاهیم سیستم مدیریت دانش  2019تا    2000های  طی سال  آموزش

اند. به مفهوم مدیریت دانش در فاصله  داشته 4و رقابت تمرکز  3، مدیریت راهبردی 2آموزشی 

  و ارتباط مدیریت دانش توجه ویژه شد و بیشترین مقاالت در قلمرو  2010تا  2005های سال

، 2015تا اوایل سال   2010ها منتشر شد. از سال در طی این سال مفهومی آن با حوزه آموزش

مفاهیم   بر  دانش،  مدیریت  مفاهیم  بر  نوآوری افزون  و  جامع  کیفیت  ساختمان 5مدیریت   ،

وپرورش،  اند. مفاهیم آموزشتمرکز داشته  8و یادگیری سازمانی   7، مدیریت راهبردی6دانش

مشارکتی  یادگیری 9یادگیری  راهبردهای  دور 10،  راه  از  آموزش  مدل11،  رهبری  12،   ،

معلمان 13یادگیری آموزش  سال  14،  طی  در  مطالعات  توجه  کانون  در  مفاهیم  های   ازجمله 

 بود.  2020تا  2015

شده در عنوان و چکیده    ی استفادهحاکم در کلمات کلید  Co-occurrenceیا    « نشینی هم»-9

 چگونه بوده است؟  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش  مقاالت

، پرکاربردترین کلمات در میان کلمات کلیدی پژوهشگر یا نویسنده را نشان 7نمودار  

های  کاربرد با دایرههای بزرگ و کلمات کلیدی کمدهد.کلمات کلیدی پرکاربرد با دایرهمی
 

1. knowledge management system 

2. educational organizations 

3. strategic management 

4. focus competition 

5.TQM and innovation 

6. knowledge building 

7. strategic management 

8. organisational learning 

9. cooperative learning 

10. learning strategies 

11. distance learning 

12. model 

13. learning leadership 

14. teacher training 
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اند. پرکاربردترین کلمات کلیدی  شدهمشخصVOS viewer افزار  کوچک با استفاده از نرم

به ترتیب مدیریت دانش، فناوری، مدیریت، مدیریت کیفیت    ،ده کردندکه پژوهشگران استفا

  جامع و نوآوری، سازماندهی، کلمه دانش و رهبری هستند.

شامل:    وسپهر معنایی    6یا نویسنده، شامل    بررسی پرکاربردترین کلمات کلیدی پژوهشگر

فناوری اطالعات،   و مدیریت رهبری تحولی  اطالعات،    دانش ومطالعات مدیریت دانش، 

 است.  پردازیمفهوم

این مطالعات با کلمات کلیدی مانند   رنگ بنفش(:  )با مدیریت دانش  مطالعات مرتبط با

سیاستدستگاه دانش،  کلمه  مدیریتی،  تغییر،  های  مدیریت  آموزشی،  تحلیل  گذاری 

وکار،  های پویا، بینش کسببرداری، قابلیتمدیریت اطالعات و ارتباطات، بهرهراهبردی،  

کلید کلمات  میان  در  را  کاربرد  و  همپوشانی  بیشترین  و  شد  مشخص  دانش،  ی  کارگران 

داشتند. نام  نویسندگان  دانش  مدیریت  مطالعات  را  کلیدی  کلمات  مجموعه  گذاری  این 

 کردیم.

با  مرتبط  مطالعات دربردارنده کلمات    )با فناوری اطالعات مطالعات  این  رنگ قرمز(: 

وتحلیل، فرآیند، راهبردی، سیستم،  چارچوب، اطالعات، تجزیه  ،کلیدی فناوری و آموزش

مدل، محیط، پروژه، اصل، تحلیل راهبردی، شرکت و برنامه   روش، روش طراحی، هدف،

عنوان کلمات کلیدی در مقاالت مربوط به  های عملیاتی که پژوهشگران بهاجرایی و دستگاه

کار به  دانش  اطالعات    بردند.  مدیریت  فناوری  مطالعات  را  کلیدی  کلمات  مجموعه  این 

 گذاری کردیم.نام

)بارنگ سبز(: این دسته از مطالعات با کلمات   اطالعات  به بازیابی دانش ومطالعات مرتبط  

مانند کلمه دانش، روش انتقال دانش، توسعه، تغییر،  وتحقیقهای مدیریتی،  کلیدی  توسعه، 

مطالعات بازیابی اطالعات و دانش  مشخص شدند. در اینجا،  ظرفیت جذب، نظریه و منابع  

 گذاری شدند. نام

این مطالعات در بردارنده کلمات کلیدی    )بارنگ آبی(: مطالعات مرتبط با رهبری تحولی

نقش  رهبری، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، اثربخشی باال، تغییر، نوآوری و کارآفرینی،  
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، یادگیری مشارکتی، یادگیری سازمانی  ن، تعهدات سازمانیسازی و تمریپیاده،  گریمیانجی

 گذاری کردیم.و راهبردهای یادگیری بودند که مطالعات رهبری تحولی یادگیری نام

با مدیریت شامل کلمات کلیدی دانش،    مجموعه،این    )بارنگ زرد(: مطالعات مرتبط 

توسعه  نوآوری،  اطالعات،  فناوری  علم،  برنامهآموزش،  و  سازماندهی  که  ،  بودند  ریزی 

به به  پژوهشگران  دانش  مدیریت  به  مربوط  مقاالت  در  کلیدی  کلمات  و  مفاهیم  عنوان 

 شدند.گذاری کاربردند. در اینجا، عنوان کلی مطالعات مرتبط با مدیریت نام

 بحث و بررسی

ها پیرامون مفهوم مدیریت دانش  سنجی پژوهش وتحلیل علمهدف اصلی این نوشـتار تجزیه

ها درزمینه مفهوم  بود. به دنبال این هدف، روند پژوهش   و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

تعداد  ،  2019تا    2000های  در طی سال  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشمدیریت دانش  

بررسی    ای که در آن قرار دارندهای توصیفی، استنادی و رتبهو ویژگی  مقاالت منتشرشده

همچنین  دانشگاه  گردید.  پژوهشگاهکشورها،  و  ها،  پژوهشگران  پژوهشی،  مجالت  ها، 

دانش  بین  آن همکاری  رشد  و  پژوهشی  کلیدی  موضوعات  و  جهان  سراسر  در  ها  پژوهان 

 موردمطالعه و بررسی قرار گرفت.  

و پاالیش نتایج،   Web of Science انجام یک فرایند پژوهش جامع در پایگاه دادهپس از  

و ارتباط مفهومی آن با حوزه  مدیریت دانش   نه یزم درمقاله که توسط پژوهشگران    25.029

و  شده در زمینه مدیریت دانش    شده بود نشان داد که تعداد مقاالت منتشر  منتشر  آموزش

یافته است    به میزان زیادی افزایش   2017تا     2000از سال    موزشارتباط مفهومی آن با حوزه آ

پژوهش  به  پژوهشگران  فزاینده  عالقه  از  نشان  این  دانش  زمینه   در که  ارتباط    مدیریت  و 

آموزش با حوزه  آن  سال  مفهومی  اخیر  در  که  استهای  گردید  مشخص  مطالعه  این  در   .

دانش  مدیریت  زمینه  در  مفهومی  پژوهشگران  ارتباط  آموزش   و  با حوزه  سال    19در    آن 

اند که  سند مختلف را پیرامون این مفهوم منتشر نموده  9(  2019تا    2000)از سال شده  انتخاب

و ارتباط مفهومی  ها مقاالت مروری، سند غالب در میان مطالعات مدیریت دانش  در میان آن

آموزش حوزه  با  دارای    آن  مقاالت  از  تعدادی  منتشرشده  مقاالت  میان  در  است.  بوده 
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بوده باالیی  سطح  تجزیهاستناددهی  می اند.  نشان  استناد  پر  مقاالت  اغلب  وتحلیل  که  دهد 

میان در  پراستناد  تجزیهیافته  انتشار   2017تا    2010های  سال  مقاالت  این  اند.  بیشتر  وتحلیل 

متحده آمریکا با چاپ مقاالت باکیفیت باال در  ن ایاالتدهد که پژوهشگرامقاالت نشان می

رتبه اول قرار دارند. سپس پژوهشگران کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا، چین، آلمان در  

( و  2018) علی و همکاران  گیرند و این نتیجه با نتایج پژوهش نوشادهای بعدی قرار میرتبه

دهد که بیشترین  مچنین نتیجه مطالعات نشان می( همسویی دارد. ه2018) پژوهش کریستین 

دانش   مدیریت  درزمینه  آموزش مقاالت  حوزه  با  آن  مفهومی  ارتباط  دانشگاه    و  توسط 

کاونتری انگلستان، دانشگاه تورین ایتالیا، دانشگاه لیورپول انگلستان و دانشگاه آزاد اسالمی  

پژوهشگران   منتشر اکثر  برتری که  میان مجالت  از  است.  دانش    شده  مدیریت  زمینه  و  در 

با حوزه آموزش مفهومی آن  نمودهمقاالت خود را در آن  ارتباط  منتشر  به  می  ،اندها  توان 

ریزی و کنترل تولید، مجله اطالعات وین اشاره  مجله مدیریت دانش، مجله مدیریت برنامه

 نمود.

پژوهشگران    حاکی از آن است که پرکارترین  Web of Science هایوتحلیل دادهتجزیه

  مقاله منتشر  12، نونکا با بیش از  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش  درزمینه مدیریت دانش 

مقاله منتشرشده به   9با بیش از    همچنین بونتس   و  شده  مقاله منتشر  10شده، کارالو با بیش از  

  آموزش و ارتباط مفهومی آن با حوزه    ترتیب دارای بیشترین مقاله در زمینه مدیریت دانش

همسویی دارد. در ارتباط با    (2019) ماگالی و همکارانهستند و این نتیجه با نتایج پژوهش  

همکاری پژوهشگران با همکاران پژوهش، پژوهشگران انگلستان در همکاری با پژوهشگران  

پژوهش  در  دیگر  دانش  کشورهای  مدیریت  آموزش های  حوزه  با  آن  مفهومی  ارتباط    و 

فعال داشتههمکاری  قوی اند.تری  همکاری  پژوهشگران  پژوهشگران  این  با  تری 

پژوهشگران چینی دومین پژوهشگران   ،اند. در این راستا، ایتالیا و ایران نمودهمتحدهایاالت

ها همکاری  آن اند.بوده و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشفعال در زمینه مدیریت دانش 

دهد  ها نشان میهمچنین نتایج بررسی اند.تری با پژوهشگران برزیلی و مالزیایی داشتهقوی

عمدتاً بر مفاهیم سیستم مدیریت دانش،    2019تا    2000های  ده طی سالکه مقاالت منتشرش

اند. توجه به مفهوم مدیریت و رقابت تمرکز داشته های آموزشی، مدیریت استراتژیکسازمان
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صورت گرفته   2010تا    2005های  در فاصله سال  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدانش  

و ارتباط    ها بیشترین مقاالت منتشرشده به مدیریت دانشکه در میان این سالطوریاست. به

مطالعات   2015تا اوایل سال    2010یافته است. از سال  اختصاص  مفهومی آن با حوزه آموزش

، ساختمان دانش،  مدیریت کیفیت جامع و نوآوریعالوه بر مفاهیم مدیریت دانش بر مفاهیم  

وپرورش، یادگیری  ند. مفاهیم آموزشامدیریت راهبردی، یادگیری سازمانی تمرکز داشته

مشارکتی، راهبردهای یادگیری، آموزش از راه دور، مدل، رهبری یادگیری، آموزش معلمان 

 بوده است.  2019تا  2015های ازجمله مفاهیم در کانون توجه مطالعات در طول سال

داده تحلیل  میدر  پژوهش  این  از  حاصل  کلی  های  نگاه  یک  در  کرد  اذعان  توان 

طور پیوسته  به  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشهای مربوط به مدیریت دانش  پژوهش 

های واقع در کشورهای انگلیسی زبان از  ویژه دانشگاهها بهدر حال رشد بوده است. دانشگاه

دانشگاه و  مؤسسات  گرفتهسایر  پیشی  دانش  مدیریت  پژوهش  در  دانشگاهها  در  و  اند.  ها 

زبان در اروپا کشورهای ایتالیا و آلمان و اسپانیا و در آسیا کشورهای  یسیکشورهای غیر انگل

  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش های مدیریت دانش قدم در پژوهش چین و ایران پیش 

با حوزه آموزشاند. مفهوم مدیریت دانش  بوده موردعالقه مشترک   و ارتباط مفهومی آن 

بود مختلف  کشورهای  در  مشترک  پژوهشگران  موردعالقه  حوزه  این  در  پژوهش  و  ه 

پژوهشگران بوده است. در این میان بیشترین همکاری پژوهشگران به ترتیب به پژوهشگران  

اختصاص ایرانی  و  چینی  انگلیسی،  و  آمریکایی،  زکیانی  نتایج  با  نتیجه  این  و  است  یافته 

  دارد.همسویی  (1397) ( و پژوهش هاشمی و همکاران1398) همکاران

 گیرینتیجه
آموزشی به مفهوم    مراکز و مؤسساتنتایج این پژوهش در حوزه علم مدیریت به توجه بیشتر  

تأکید دارد. در این راستا رشد فزاینده   و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش مدیریت دانش 

مدیریت  مقاالت مروری و پژوهشی، اوالً نشانگر اهمیت پژوهش و تولید مقاالت در زمینه  

مجالت  ها در است و ثانیاً مطالعه نتایج پژوهش   و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزشدانش 

مدیریت دانش  در زمینه  پژوهش ریزی و کنترل تولید و غیره مدیریت دانش، مدیریت برنامه 
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دهد  نتایج این پژوهش نشان مینماید.  را توصیه می  و ارتباط مفهومی آن با حوزه آموزش

و ارتباط مفهومی آن با حوزه  مدیریت دانش  های مربوط به  ضرورت مشارکت در پژوهش 

ها از آن پژوهشگران کشورهای  شود. چراکه عمده پژوهش در کشور ما احساس می  آموزش

همکاریسیانگلی  بیشترین  و  بوده  کشورها  زبان  همان  در  خصوص  این  در  نیز  علمی  های 

های  کلمات کلیدی مرتبط با پژوهش   Co-occurrenceیا    « نشینیهم»در  صورت گرفته است.  

داده به  کلی  نگاهی  با  آموزش،  و  دانش  نقشهمدیریت  از  حاصل  علمهای  سنجی  برداری 

و ارتباط مفهومی آن با  مدیریت دانش  توان دریافت که در میان کلمات مرتبط با مفهوم  می

آموزش نظیر  حوزه  کلماتی  نوآوری، یفّناور،  و  جامع  کیفیت  مدیریت  مدیریت،   ،  

تواند توجه  اند. داللت این امر میبیشترین کاربرد را داشته دهی، کلمه دانش، رهبریسازمان

وپرورش و سایر مراکز و مؤسسات آموزشی  ازپیش به مفهوم مدیریت دانش در آموزشبیش 

وپرورش، مؤسسات و مراکز آموزشی به توجه  پیشنهاد پژوهشگران به مسئوالن آموزش  باشد.

دیریت دانش و به پژوهشگران بعدی، بررسی سایر مفاهیم کلیدی در مدیریت ازپیش به مبیش 

داده فضای  در  از  آموزشی  حاصل  تجربه  Web of Scienceهای  روش  و  وبا  تحلیل 

 .  سنجی استبرداری علمنقشه

ORCID 
Fariba Adliy  https://orcid.org/0000-0001-5438-4415   

Masumeh Lashgari  https://orcid.org/0000-0002-3528-4360   

Masumeh Shiirii  https://orcid.org/0000-0003-2638-0841   

 فهرست منابع 
(. رابطه مدیریت دانش با قابلیت  1396). گل محمدی، عماد  و  زاده، مریم نژاد، شهرام؛ نکوئیخلیل

تعدیل  نقش  به  توجه  با  استراتژیکگر جهتنوآوری  منابع  پژوهش  .گیری  مدیریت  های 
 (.2)7، انسانی

(. بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت  1396).  شعبانی، سمیه  و   باقری، حسینرضایی کالنتری، مرضیه؛  

حرفه  بااخالق  ساریدانش  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  و    .ای  رهبری  فصلنامه 
 .48-29، (2)11، مدیریت آموزشی

https://orcid.org/0000-0001-5438-4415
https://orcid.org/0000-0002-3528-4360
https://orcid.org/0000-0003-2638-0841
https://orcid.org/0000-0001-5438-4415
https://orcid.org/0000-0002-3528-4360
https://orcid.org/0000-0003-2638-0841


   1400پاییز  |  28شماره | هشتم  سال |های معنایی دانش و نظامبازیابی فصلنامه علمی  | 18

 

 

سعید غفاری،  شعله؛  عشرت  و  زکیانی،  سیده  دوست،  هم 1398).  ایمان  شبکه  ترسیم  تألیفی  (. 
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946 . 

ابعاد و مؤلفه (. شناسایی و رتبه 1395).  موحدی، منیره و    صالحی، محمد  نفعان  های نقش ذی بندی 
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