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  66-45، 1931، نامه مدیریت دانش(ویژه) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 مه مدیریت دانش ناویژه ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 لیتحل یکردهایدانش با استفاده از رو سازی یساختار دانش در مطالعات مربوط به تجار

علم یشبکه و مصوّرساز

  7، مظفر چشمه سهرابی3عاصفه عاصمی، 2احمد شعبانی، *1علی بیرانوند

.رانینور، ا امی. دانشگاه پی. گروه علم اطالعات و دانش شناساریاستاد .1

 ایران ،اصفهان، دانشگاه اصفهان ،یاستاد گروه علم اطالعات و دانش شناس .2

ایران ،اصفهان، دانشگاه اصفهان ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریدانش .3

ایران ،اصفهان، دانشگاه اصفهان ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریدانش .7
 

 اطالعات مقاله

 03/09/94 تاریخ پذیرش: 19/08/99 تاریخ دریافت:

 چکیده

 های پژوهشی زیرمجموعۀ آن است. سازی دانش و معرفی حوزهیی ساختار فکری دانش در حوزۀ تجاریهدف این تحقیق شناسا: هدف

واژگانی و مفن تحلیل هاز قبیل  های رایج در مطالعات علم سنجیبا استفاده از روش است کهاین تحقیق که از نوع کاربردی  شناسی:روش

رکورد نمایه شده در  38849واژۀ به کار گرفته شده در  110797جامعۀ این تحقیق شامل  انجام شده است. همچنین روش تحلیل شبکه

 باشد. میساینس اوپایگاه وب

ی ، و از نظر هم رخداد«نوآوری»، و «انتقال فناوری»، «انتقال دانش»های های تحقیق نشان داد که از نظر فراوانی، کلیدواژهیافته ها:یافته

بیشترین فراوانی را در « و انتقال دانش نوآوری»، و «نوآوری و انتقال فناوری»، «مدیریت دانش و انتقال دانش»ای های کلیدواژهزوج

یری یازده گبندی سلسله مراتبی نیز منجر به شکلهای مربوط به خوشهاند. یافتهسازی دانش داشتهمطالعات صورت گرفته در حوزه تجاری

ابی بازاری»، «بازاریابی»، «ریانتقال فناو»، «دانش»، «مدیریت دانش»ها عبارتند از: سازی دانش گردید. این خوشهخوشه در حوزه تجاری

اوانی به بیشترین فر«. سازیتجاری»و« مجوز ثبت اختراع»، «توسعه پایدار»، «نوآوری»، «تبادل دانش»، «سازی فناوریتجاری»، «محصوالت

انتقال  نوآوری و» و« نوآوری و انتقال فناوری»، «مدیریت دانش و انتقال دانش»واژگانی به ترتیب مربوط است به دست آمده در بخش هم

 «.دانش

، «پتنت»و « ازیستجاری»، «نوآوری»، «انتقال فناوری»، «انتقال دانش»های مورد کاربرد در راهبرد جستجو از قبیل: عالوه بر مؤلفه گیری:نتیجه

« کارآفرینی»، و «توسعهتحقیق و »، «حقوق مالکیت معنوی»، «مدیریت دانش»، «ارتباط دانش و صنعت»موضوعات و مباحث دیگر از قبیل:  

نشان دهنده رابطه بین « نوآوری، انتقال فناوری و انتقال دانش»های واژگانی موجود بین واژههای این حوزه شناخته شد. همدر پژوهش

 تولید دانش در بخش دانشگاهی و انتقال آن به بخش صنعت، و تولید محصوالت و همچنین کارآفرینی است. 

 دانش. تیریمد ،یانتقال دانش، انتقال فناور ،ینیکارآفر ،یدانش، نوآور سازی یتجار ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

دانش با  یساز یساختار دانش در مطالعات مربوط به تجار .(8931) مظفر، سهرابیچشمه ،عاصفه ،عاصمی، احمد، شعبانی ،علی ،یرانوندب

 66-54نامه مدیریت دانش، ، ویژهمطالعات کتابداری و علم اطالعات.علم یشبکه و مصوّرساز لیتحل یکردهایاستفاده از رو
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 مقدمه و بیان مسئله

یکی از منابع بالقوۀ درآمدزایی و تولید سرمایه در جوامع امروزی فراهم نمودن شرایط تولید سرمایه از دانش موجود در 

 ذیرشپ رویکرد نمودهای از یکی هانوآوری و تحقیقات نتایج سازیمراکز دانشگاهی و سایر نهادهای پژوهشی است. تجاری

ود. کاربردی بودن ربه شمار می فرهنگی، و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، توسعه بر نآ مستقیم تأثیر قبول و فناوری و علم اهمیت

 مهندسی، انسانی، باعث شده تا -های مختلف علوم از جمله علوم پایه، پزشکی، فنیسازی دانش در میان  شاخهحوزه تجاری

 نش بشری، و به طبع آن شناخت موضوعاتهای داتری از مطالعات صورت گرفته، ارتباط آن با سایر حوزهنیاز به درک عمیق

ناوری های مدیریت دانش، کارآفرینی، فساز در جوامع مختلف شکل گیرد. به کارگیری مفاهیم رایج در حوزهمرتبط و سرمایه

ارد. داطالعات، مدیریت، آینده پژوهشی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... ما را به شناخت و تحلیل ساختار دانش در این حوزه وا می

در  های مختلف کاربردیبه دلیل اهمیت شناخت و درک هرچه بیشتر مفاهیم رایج و به طبع آن، شناخت ارتباط میان حوزه

 سنجی از قبیل تحلیل واژگانی و کشف سیرتحول استفاده گردیده است.سازی دانش، در این تحقیق از فنون علمتجاری

های گوناگون و با اهداف مختلف ها و حوزهاست که امروزه در رشته های نوین و رو به توسعهعلم سنجی یکی از روش

، 2واژگانی، هم1نادیاستهمهای سنجی با استفاده از فنون مختلفی از قبیل انواع تحلیلگیرد. متخصصان علممورد استفاده قرار می

های موجود در هر یک ها و شباهتتفاوت نمایند؛ کههای مختلف میاقدام به مطالعۀ ساختار دانش در رشته 3نویسندگیو هم

)های مورد بررسی به دست آید )چانگ، هوانگ، وشود اطالعات جدید و متفاوتی دربارۀ رشتهاز این فنون باعث می

) . 

های دانشی در این حوزه، ساختار سازی دانش و تسری سایر حوزهبه علت دامنه وسیع واژگان مورد کاربرد در تجاری

-ای علمهست که امروزه ظهور تکنیکفکریِ دانش در این مورد برای پژوهشگران چندان شناخته شده نیست. این در حالی ا

های اجتماعی و نرم افزارهای مصوّرسازی علم، این قابلیت را فرا روی گیری از فنون تحلیل شبکهسنجی به همراه بهره

های مختلف دانش را کشف و شناسایی پژوهشگران قرار داده است تا به روشی استاندارد ساختار فکری موجود در حوزه

 نمایند.

سنجی بوده که برای های مهم کتابرود و از روشرخدادی به شمار میهای همواژگانی یکی از انواع تحلیلهمتحلیل 

ت را دارند ها این قابلیرود. کلیدواژهها، و مشکالت در علوم پایه و علوم اجتماعی به کار مینگاشت رابطۀ میان مفاهیم، اندیشه

رخدادی حضور همزمان دو کلیدواژه به طور واژگانی یا همائه نمایند. منظور از همها ارکه توصیف مناسبی از محتوای مقاله

رخدادی  دو واژه در واژگانی یا همزمان در یک مقاله است. داشتن قرابت معنایی و همپوشانی موضوعی دالیل اصلی همهم

ختلف زیاد باشد، در این صورت متون واژگانی یک جفت کلیدواژه در متون میک متن است. وقتی که میزان فراوانیِ هم

اسبه خواهد هایی محها بر مبنای تعداد مقالهمذکور به یک حوزۀ موضوعی خاص متعلق خواهند بود؛ و همبستگی میان کلیدواژه

ها در متون رخدادی کلیدواژه. با بررسی و تجزیه و تحلیل هم()شد که این دو کلیدواژه را دارند

توان تصویری بدون واسطه از محتوای واقعیِ موضوعات مطرح در آن حوزۀ پژوهشی به دست پژوهشی می یک حوزۀ

                                                           
1.

2.  

3.  
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دارد وجود  یماز مفاه یامجموعه ی،از علم و فناور یادر هر حوزهتر، . به عبارت ساده()آورد

 سازند. یکه ساختار دانش آن حوزه را م

های موضوعی ذیل یک حوزۀ پژوهشی وسیع دهد تا خوشهواژگانی این امکان را فراروی پژوهشگران قرار میتحلیل هم

سازی دانش( را آشکار نموده، روابط مفهومی و معنایی آن را مورد مطالعه قرار داده، و ساختار فکری دانش در ی)نظیر تجار

هتر مند به حوزۀ مورد بررسی در درک بحوزۀ مورد بررسی را ترسیم نمایند؛ و بدین طریق کمک شایانی به پژوهشگران عالقه

پژوهشگران  سازی دانش،با شناسایی ساختار دانش در حوزۀ تجاریین نمایند. روابط معنایی، قرابت، همپوشانی و  مطالعات پیش

های فرعی و ناشناخته و یا کمتر شناخته شده در این و عالقه مندان به این حوزه قادر خواهند بود تا ضمن آکاهی از حوزه

لدهای آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب فی حوزه، مطالعات خویش را به طور هدفمند و در راستای مباحث جاری هدایت نمایند و با

ه طریقی سازی دانش بهمچنین ترسیم سیر تکوینی حوزۀ تجاریسازی دانش پیش روند. تخصصی مورد عالقه در حوزه تجاری

 علمی باعث شناخت بهتر دانشجویان و پژوهشگران با این حوزه خواهد شد. 

از  سازی دانش با استفادهختار فکری دانش در حوزۀ تجاریبا توجه به موارد فوق، هدف اصلی این پژوهش تحلیل سا

 های زیر است: راستا با هدف مذکور، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ پرسشباشد. همسنجی میفنون علم

 واژگانی چگونه است؟ سازی دانش بر اساس میزان همهای حوزه تجاریتوزیع فراوانی کلیدواژه .1

ه هایی در حوزهایی و با چه موضوعگیری چه خوشهواژگانی منجر به شکلای همشهنتایج مربوط به تحلیل خو .2

 سازی دانش شده است؟ تجاری

یافتگی، در چه سازی دانش از نظر میزان بلوغ و توسعهواژگانی در حوزه تجاریهای حاصل از تحلیل همخوشه .3

 باشند؟وضعیتی می

  سازی دانش چگونه است؟واژگانی حوزه تجاریی در تحلیل همنقشۀ حاصل از به کارگیری روش مقیاس چندبُعد .7

ای هها برای بررسی شبکۀ مفهومی در حوزهترین روشواژگانی به عنوان یکی از مهمپژوهشگران زیادی از تحلیل هم

های عصبی ، شبکه()شناسیها عبارتند از: زیستاند. برخی از این حوزهمختلف استفاده کرده

)، شیمی ()افزار ، مهندسی نرم()

، تغییرات ()، ذرات معلق در جو ()، فناوری رباتیک(

)رسانی، علوم کتابداری و اطالع()های بنیادی، سلول()اقلیمی 

های ، پژوهش()مدیریت دانش()، اقتصاد(

)، رفتار اطالعاتی()ایهای رایانه، بازی ()ضدسرطان

 .()و جغرافیای روستایی (

 شناسی روش

های رایج در مطالعات علم سنجی و با فن تحلیل رود، با استفاده از روشاین تحقیق که از نوع کاربردی به شمار می

باشند سازی میاالت حوزه تجاریجامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ مقانجام شده است.  واژگانی و همچنین روش تحلیل شبکههم
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است.  2010تا  1900ها از اند. دوره زمانی مورد نظربرای جستجوی واژهنمایه شده 1اوساینسکه به زبان انگلیسی در پایگاه وب

، 7/0/1399، 1/0/1399های سازی دانش، به ترتیب در تاریخموجود در حوزه تجاری هایبه منظور به دست آوردن کلیدواژه

های مورد جستجو توسط سه متخصص موضوعی سه مرحله تکمیلی جستجو صورت گرفت. در هر مرحله کلیدواژه9/0/1399و 

 مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت. در نهایت راهبرد جستجوی زیر به کار گرفته شد:

های استخراج شده توسط نرم رکور شد. کلیدواژه 38849واژه در قالب  110797این راهبرد جستجو منجر به بازیابی 

ر سازی واژگان صورت گرفت. اشکال متفاوت نظیافزار بایب اکسل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله همسان

رایج(  ها)بنابر تشخیص خبرگان و نیز فرمتشی، اسامی نویسندگان، سرنامهای جمع و مفرد، مفاهیم رایج، اشکاالت نگارحالت

 سازی)در صورت نیاز ( قرار گرفت. مورد بازبینی و همسان

در گام بعدی، پس از چند مرحله آزمون و خطا، و بر اساس قانون یک سوم برادفورد، با قرار دادن آستانۀ شمول بر روی 

کلیدواژه  134های پرتکرار شناسایی شدند. با این روش کلیدواژه 29988اند، تکرار شدهبار  40هایی که حداقل کلیدواژه

های بازیابی شده را تشکیل درصد کل کلیدواژه 84/29اند. این تعداد بار تکرار شده 29988شناسایی شد که در مجموع 

تلفی های مخگیرند، از آستانهی صورت میواژگانهای مختلفی که با روش تحلیل همدهند. الزم به ذکر است در پژوهشمی

 99تحلیل خود را به  ()گردد؛ به عنوان مثال، های برتر در تحلیل نهایی استفاده میبرای شمول کلیدواژه

)درصد کلّ فراوانی را تشکیل داده است، همچنین  00کلیدواژۀ پرتکراری محدود کردند که حدود 

درصد از کّل فراوانی بود. در تحقیقات  29ای محدود نمودند، که بیانگر کلیدواژه 181نیز تحلیل نهایی خود را به  (

 30در تحلیل نهایی واژگان حوزه جغرافیای روستایی، با قرار دادن آستانه شمول  ()داخلی نیز؛ 

در  ()واژگانی وارد نمودند.  کلیدواژه از کل واژگان استخراج شده را در تحلیل هم 48به باال، تعداد 

درصد  38کلیدواژه، بالغ بر  124به باال، تعداد  0تحلیل واژگانی حوزه رفتار اطالعاتی، با اعمال آستانۀ شمول واژگان با فراوانی

 ورد نظر را مورد بررسی قرار دادند.های ماز کل کلیدواژه
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 های بازیابی شده جهت تحلیل و بررسیسازی برخی کلیدواژههمسان .1جدول 
 

  واژگان همسان شده

 

 

 

 

کلیدواژه پرتکرار ایجاد گردید که  134ها، ماتریس مربعی متشکل از رخدادی کلیدواژهپس از مشخص نمودن میزان هم

رخدادی دو ها به منزلۀ تعداد همهای قطری صفر قرار داده شد و عدد موجود در سایر سلولدر آن، مقدار مربوط به سلول

بستگی دهد که استفاده از ماتریس مربعی همها نشان میتقاطع دارند. بررسی ای است که در ردیف و ستون با یکدیگرکلیدواژه

به همین دلیل، در این قسمت  ()شودتری میواژگانی منتج به کسب نتایج بهتر و واقع گرایانههای همدر تحلیل
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افزار یو.سی.آی.نت، ماتریس مربعی تبدیل به یک ماتریس همبستگی شد. سپس با استفاده از فنون از پژوهش، با استفاده از نرم

سازی دانش مورد مطالعه های حوزه تجاری، مقیاس چندبُعدی، و نمودار راهبردی، ساختار پژوهش1مراتبیبندی سلسلهخوشه

ماید و ها را مشخص نهای مربوط به هر یک از کلیدواهبندی سلسله مراتبی این قابلیت را دارد تا  خوشهقرار گرفت. خوشه

رین میزان باشد بیشتبندی سلسله مراتبی میخوشه که حاصل خوشه های حاضر در یکروابط بین آنها را نشان دهد. کلیدواژه

شریح ها را دارند. این سبک از تحلیل واژگان، بدون آن که به تارتباط با یکدیگر و کمترین ارتباط با سایر اعضای دیگر خوشه

شافی است ای ابزاری اکتتحلیل خوشه رود. بنابراینها بکار میها بپردازد، به منظور کشف ساختار دادهچرایی  وجود کلیدواژه

ا هها را که قبال مشهود نبوده است آشکار نماید. در این روش هیچ فرضی در مورد تعداد گروهتواند ارتباط بین کلیدواژهکه می

به دلیل ی اشود. تحلیل خوشهها و یا فواصل انجام میبندی بر اساس مشابهتشود. دستهیا ساختمان آنها در نظر گرفته نمی

ای هها ارزشمند است. از میان انواع تحلیلهای غیرقابل انتظار و ارتباطات بین مفاهیم موجود در این گروهآشکارسازی گروه

ای سلسله میانگین(، تحلیل خوشه ای ای، و تحلیل خوشهای دو مرحلهمراتبی، تحلیل خوشهای سلسلهای)تحلیل خوشهخوشه

ه بندی، به خوشها کاربرد دارد. در این روش خوشهگیری عدم شباهت بین خوشهات کم و اندازهمراتبی برای تعداد مشاهد

ت سلسله شود. به این درخنهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله مراتبی، معموالً به صورت درختی نسبت داده می

 . ()گویندمی 2مراتبی دندروگرام

-ها را آشکار میهای مهم و جایگاه آنها در میان سایر خوشههای حاصل از مقیاس چندبعدی همبستگی خوشهنقشه

واژگانی، از قبیل مرکزیت و تراکم، به کمک یو.سی.آی.نت قابل های شبکه ماتریس هم(. همچنین ویژگی2سازند)شکل 

العه واژگانی حاکم بر حوزۀ مورد مطتوان اطالعات بیشتری پیرامون ساختار همتحلیل است. به کمک نمودار ترسیم شده می

ها داشته باشد، از مرکزیت باالتری برخوردار بوده و ر گرهای روابط زیادی با سایکسب نمود. در یک شبکه، چنانچه گره

جایگاه مهمی در آن شبکه خواهد داشت. همچنین تراکم بیشتر به معنای انسجام بیشتر بوده و به منزله همبستگی درونی بیشتر 

راکم مرکزیت و ت ها است. تراکم یک حوزه پژوهشی نشان دهنده قابلیت آن در حفظ و توسعۀ خود است. مضامینمیان گره

های تکاملی حوزۀ پژوهشی تحت مطالعه را آشکار توان در قالب یک نمودار راهبردی نشان داد و وضعیت و گرایشرا می

نشان دهنده  نشان دهنده مرکزیت رتبه و محور برهمین اساس، در یک نمودار راهبردی، محور  .()نمود

هایی که در آن دهد که هر یک از چهار بخش موجود و خوشهتراکم است. نمودار راهبردی در قالب چهار قسمت نشان می

-های موجود در قسمت اول، دارای مرکزیت و تراکم باالیی هستند. خوشهوضعیت متفاوتی دارند. خوشهگیرند قسمت قرار می

ای بوده و توجه اندکی به خود جلب های قسمت سوم حاشیهباشند. خوشههای قسمت دوم مرکزی نبوده، اما خوش توسعه می

. ()اندستند، اما توسعه نیافته یا نابالغهای حاضر در قسمت چهارم، گرچه مرکزی هکنند. و در نهایت خوشهمی

واژگانی، برای هریک از واژگانی، در آخرین مرحله از تحلیل همجه به اهمیت ترسیم نمودار راهبردی در مطالعات همبا تو

هایی که دارند یک ماتریس مربعی و سپس همبستگی ایجاد گردید و سپس برای هرکدام از ها براساس تعداد کلیدواژهخوشه

 به شد، و در نهاریت نمودار راهبردی ترسیم گردید.های همبستگی یک مرکزیت و یک تراکم محاسماتریس
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 .()های چهارگانه یک نمودار راهبردیبخش. 1شکل

)( 

 

 های پژوهشیافته

مودارها معرفی و تحلیل های به دست آمده در قالب جداول و ندر این بخش از تحقیق به منظور پاسخ به سواالت، داده 

 شده است. 

واژگانی چگونه است؟سازی دانش بر اساس میزان همهای حوزۀ تجاریتوزیع فراوانی کلیدواژه

کلیدواژه مورد بررسی بیشترین فراوانی را دارند نشان  134ای که در میان ، بیست کلیدواژه2اطالعات جدول شماره 

تار ها دارد. ساخبار تکرار، بیشترین فراوانی را در بین کلیۀ کلیدواژه2902با  دهد.  در این میان، می

 ، ارائه شده است.2های پرتکرار در شکلشبکۀ مربوط به کلیدواژه

 

 سازی دانش بر اساس فراوانیهای حوزۀ تجاریبندی کلیدواژهرتبه .2جدول 

 رتبه کلیدواژه فراوانی
فراوان

 ی
 رتبه کلیدواژه
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انی واژگها یا همان همرخدادی کلیدواژهواژگانی، میزان همها در تحلیل همپس از تعیین آستانه برای شمول کلیدواژه

های موجود در رکوردها محاسبه های پرتکرار با کلیۀ کلیدواژهواژگانی کلیدواژهآنها به دست آمد. در این مرحله، میزان هم

 ، قابل مشاهده است.3رخدادی در جدول واژگانی به ترتیب فراوانی میزان همزوج هم 20شد، که توزیع فراوانی مربوط به 

 
 سازی دانشحوزه تجاری واژگانیزوج برتر هم 20فراوانی  توزیع. 3جدول 

 رتبه هم واژگانی زوج فراوانی

 

شود، هم رخدادی بین دو کلیدواژۀ نیز مشاهده می 3طور که در جدولهمان

سازی دانش داشته است. های حوزۀ تجاریرخدادی( را در پژوهشبار هم 291بیشترین فراوانی) 

و "های رخدادی واژگان این حوزه به ترتیب به زوجهای دوم و سوم همرتبه

 تعلق دارد.  
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 .1سازی دانش به کمک نرم افزار ووزویورکلیدواژه با فراوانی باال در حوزه تجاری 134یم ساختار شبکه . ترس2شکل

 

سازی جاریتهایی در حوزه هایی و با چه موضوعگیری چه خوشهواژگانی منجر به شکلای همنتایج مربوط به تحلیل خوشه

 شده است؟ دانش

شخص ها را مهای مربوط به هر یک از کلیدواژهمراتبی این قابلیت را دارد که خوشهبندی سلسلهاز آنجایی که خوشه

ها کلیدواژه مراتبیبندی سلسلهافزار اس.پی.اس.اس اقدام به خوشهنشان دهد، ابتدا با استفاده از نرمنماید و روابط بین آنها را 

ندی بسازی شدند. دندروگرام حاصل از خوشهها دیداریهر یک از خوشه« ویوِر-ووز»افزار گردید و سپس با استفاده از نرم

ه های مربوط بکه در دندروگرام مشخص است، تجزیه و تحلیل یافته طورنشان داده شده است. همان ،3مراتبی در شکلسلسله

های موجود در هر خوشه و موضوع انتخاب گیری تعداد یازده خوشۀ موضوعی شده است. کلیدواژهواژگانی منجر به شکلهم

ا، عالوه هبرخی خوشه شده برای آن خوشه در دندروگرام مورد نظر قابل مشاهده است. البته ذکر این نکته ضروری است که در

ن خوشه رسد ارتباط معنایی مستقیمی با موضوع آاند که به نظر میهایی قرار گرفتههای اصلی و مهم، گاهاً کلیدواژهبر کلیدواژه
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معتقدند که این دسته  ()واژگانی گریزناپذیر است.  هو و دیگرانهای همندارند؛ که چنین موردی در تحلیل

واژگانی و همچنین ضریب اند و از نظر فراوانیِ همها توجه اندکی را از جانب پژوهشگران به خود جلب نمودهاز کلیدواژه

 .()تری قرار دارندهای آن خوشه در مقام تأثیرگذاریِ پایینهمبستگی در مقایسه با سایر کلیدواژه

 

 
 

 

 

 انتقال فناوری

تجاری مدلهای 

 سازی دانش

بازاریابی 

 محصوالت

تجاری سازی 

 فناوری

 انتقال دانش

 دانش
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 واژگانیمراتبی به روش همبندی سلسلهدندروگرام حاصل از خوشه .3شکل

. 

 تبادل دانش

 نوآوری

 توسعه پایدار

 مجوز ثبت اختراع

 تجاری سازی دانش
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مراتبی، مقیاس چندبعدی، و نمودار راهبردی ارائه بندی سلسلهدر ادامه نتایج مربوط به استفاده از رویکردهای خوشه

 سازی دانش به دست آید. های حوزه تجاریگردد تا تصویر مناسبی از ساختار پژوهشمی

گیری این خوشه نقش کلیدواژه در شکل 14که واژگانی نشان داد نتایج مربوط به تحلیل هم .انتقال دانش: 1خوشۀ 

، «خلق دانش»، «انتقال دانش»، «مدیریت دانش»توان به های موجود در این خوشه میاز جمله مهمترین کلیدواژه اندداشته

 اشاره نمود. « گذاری دانشاشتراک»، و «صنعت دانش بنیان»، «ترجمان دانش»

 توانهای موجود در این خوشه میترین کلیدواژهه تشکیل شده است. از مهمکلیدواژ 20. این خوشه از دانش: 2خوشۀ 

ا از هاشاره کرد. این کلیدواژه« کسب دانش»و « سازی دانشتجاری»، «های اطالعاتیسیستم»، «حقوق مالکیت»، «دانش»به 

ر مرکز د« دانش»ر گرفتن کلیدواژه روند. قراسازی دانش به شمار میهای اصلی در مطالعات مربوط به تجاریجمله کلیدواژه

 باشد.ها به خوبی مبیّن اهمیّت و جایگاه آن در این خوشه میرخدادی آن با سایر کلیدواژهشبکه و تعدّد هم

های موجود در این خوشه ترین کلیدواژهکلیدواژه تشکیل یافته است. از مهم 10این خوشه از  .انتقال فناوری: 3خوشۀ 

 اشاره کرد. «  مدل سه جانبه»و « سازی فناوریتجاری»، «انتقال فناوری»، «سازیتجاری»توان به می

-های مهم و با هماست. کلیدواژهکلیدواژه در این خوشه جای گرفته 12. سازی دانشهای تجاریمدل: 4خوشۀ 

 در این خوشه جای« زیابی ریسکار»و « سازیهای تجاریمدل»، «بازاریابی»، «توسعه»، «گذاری دانشارزش»رخدادی باال نظیر 

 ای این خوشه را به تصویر کشیده است.ساختار شبکه 4دارد. شکل

سازی تجاری»هایی همچونکلیدواژه تشکیل شده است. کلیدواژه 3این خوشه از  : بازاریابی محصوالت.5خوشۀ 

ها در این خوشه باعث شکل کلیدواژه در این خوشه حضور دارند. ارتباط ساده« بازار»، و «توسعه محصول جدید»، «فناوری

 گیری دو خط ارتباطی بین آنها شده است. در این خوشه کلیدواژه بازار در مرکزیت این ارتباط قرار گرفته است.

این خوشه عبارتند  هایدواژهیشده است. کل لیتشک دواژهیکل 7خوشه از  نیا .سازی فناوریتجاری: 6 ۀخوش

 رند.خوشه حضور دا نیدر ا« مدیریت ریسک»و « تحلیل شبکه اجتماعی» ،«دیتوسعه محصول جد» ،«یفناور سازییتجار»از:

رخدادی باال در این خوشه های با همکلیدواژه وجود دارد. از جمله کلیدواژه 10در این خوشه  .: تبادل دانش7خوشۀ 

 اشاره نمود.« آموزش عالی»و « جهانی شدن»، «علوم»، «تبادل دانش»، «اقتصاد دانش بنیان»، «فرایند نوآوری»توان به می

کلیدواژه در این خوشه  22ای باال در این تحقیق است. های با تنوع کلیدواژهاین خوشه یکی از خوشه نوآوری.: 8خوشۀ 

و « تحقیق و توسعه»، «نوآوری»، «گذاریسرمایه»، «مدل سازی»، «مدیریت فناوری»هایی همچون شود. کلیدواژهدیده می

 در این خوشه حضور دارند.« تحقیق دانشگاهی»

 انرژی»، «توسعه»، «فرایند توسعه»های حاضر در خوشه نهم به مفاهیمی همچون کلیدواژه توسعه پایدار.: 9خوشۀ 

 کلیدواژه وجود دارد. 10اشاره دارند. در این خوشه « گذاریسرمایه»و « وریبهره»، «تجدیدپذیر

های این خوشه شود. از جمله کلیدواژهکلیدواژه دیده می 19تنت(. در خوشه دهم )پمجوز ثبت اختراع: 11خوشۀ 

 اشاره نمود.« مدیت نوآوری»و « صنعت»، «توسعه»، «گیمدل سه شاخه»، «فرهنگ»، «پتنت»توان به می

-تجاری توان آن را با محصوالت حاصل ازکلیدواژه تشکیل شده است و می 10این خوشه از  سازی.تجاری: 11خوشۀ 

« سازیبهینه»، و «سازی علومتجاری»، «بیودیزل»، «نانوذرات»، «کاتالیست»، «سوخت سلولی»سازی دانش و فناوری مرتبط است. 

 روند.های موجود در این خوشه به شمار میترین کلیدواژهاز مهم
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 است؟ چگونهسازی دانش اریواژگانی در حوزه تجهای حاصل از تحلیل همیافتگی خوشهمیزان بلوغ و توسعهوضعیت 

واژگانی، با استفاده از مفاهیم مرکزیت و تراکم شبکه اقدام به طراحی نمودار راهبردی گردید. در این بخش از تحلیل هم

های موضوعی را نشان داد. این دسته از نمودارها توان مضامین مرکزیت و تراکم هر یک از خوشهبه کمک نمودار راهبردی می

کنند. به طور کلی، در یک نمودار راهبردی، هر چه های تکاملی حوزۀ پژوهشی تحت مطالعه را آشکار میایشوضعیت و گر

تری در حوزۀ پژوهشی مورد مطالعه خواهد داشت؛ و هر مرکزیت یک خوشۀ موضوعی باالتر باشد، آن خوشه از جایگاه مهم

. جهت ترسیم ()ه یا قابلیت بیشتری داردتر بودچه تراکم یک خوشۀ موضوعی بیشتر باشد، آن خوشه بالغ

گانه به طور جداگانه ماتریس فراوانی و سپس ماتریس همبستگی ایجاد یازده هاینمودار راهبردی، ابتدا برای هر یک از خوشه

شه به ها محاسبه شد و میانگین هر خوافزار یو.سی.آی.نت مرکزیت رتبه و تراکم هر یک از خوشهشد. سپس با استفاده از نرم

، اقدام به (7جدول )گانه های یازدهشههای مربوط به مرکزیت و تراکم هر یک از خودست آمد. در مرحلۀ بعد، بر اساس داده

مشاهده  7طور که در جدول ها مشخص گردد. همانطراحی نمودار راهبردی گردید تا بلوغ و انسجام هر یک از موضوع

)مجوز  1و  8، 10های)دانش، نوآوری و مجوز ثبت اختراع( به ترتیب بیشترین تراکم و خوشه 8و 10، 2های شود، خوشهمی

 ع، نوآوری و مدیریت دانش( به ترتیب باالترین مرکزیت را دارند. ثبت اخترا

 

 واژگانیهای حاصل از تحلیل همتراکم و مرکزیت خوشه .7جدول 

نام خوشه  تراکم مرکزیت

مدیریت دانش

 دانش

 انتقال فناوری

 بازاریابی

 بازار

 تجاری سازی فناوری

 تبادل دانش

 نوآوری

 توسعه پایدار

 مجوز ثبت اختراع

 تجاری سازی

 

-سازی دانش را نشان میواژگانی در حوزۀ تجاریهای حاصل از تحلیل همراهبردی مربوط به خوشه ، نمودار10شکل

تنظیم  78/0و  713/884ها به ترتیب بر روی دهد. الزم به ذکر است که مبدأ نمودار با توجه به میانگین مرکزیت و تراکم خوشه

ها در حوزۀ تحت مطالعه وده و قدرت تعامل هر یک از خوشهگردید. محور افقی در نمودار راهبردی نشان دهندۀ مرکزیت ب

سازد. هر چه مرکزیت یک خوشه بیشتر باشد، آن خوشه از جایگاه مهم و مرکزی برخوردار است. از طرف را مشخص می

شه ودهد. هر چه تراکم یک خدیگر، محور عمودی مبیّن تراکم بوده و رابطۀ درونی را در یک حوزۀ پژوهشی خاص نشان می

)باالتر باشد، آن خوشه قابلیت بیشتری برای حفظ و توسعۀ خود خواهد داشت

). 
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 واژگانیهای حاصل از تحلیل همنمودار راهبردی خوشه .7شکل

 

مجوز »، «نوآوری»های دهد که خوشهها در نمودار راهبردی در این پژوهش نشان میهای مربوط به توزیع خوشهیافته

یی ها از مرکزیت و تراکم باالاند. این خوشه، در قسمت اول نمودار راهبردی قرار گرفته«مدیریت دانش»و « ثبت اختراع

و « تبادل دانش»، «انتقال فناوری»باشند. خوشه های توسعه نیز میبرخوردارند و عالوه بر اینکه نقش محوری دارند، خوش

ای هباشند. خوشهتوسعه میهای مذکور محوری نبوده، اما خوشاند. خوشهدر قسمت دوم نمودار قرار گرفته« توسعه پایدار

های مذکور در قسمت سوم نمودار راهبردی جای دارند. خوشه« بازار»و « سازیتجاری»، «سازی فناوریتجاری»، «بازاریابی»

مغفول  ای دارند وها در سطح پایینی قرار دارند، حالت حاشیهکه هم از نظر مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشه

نمودار  7هایی که در قسمت به طور کلی، خوشه نمودار قرار گرفته است. 7در قسمت « دانش» اند. در نهایت خوشهمانده

 گیرند محوری بوده، لکن توسعه نیافته هستند.راهبردی قرار می

 سازی دانش چگونه است؟ واژگانی حوزه تجارینقشۀ حاصل از به کارگیری روش مقیاس چندُبعدی در تحلیل هم

ز روش اسازی دانش، تجاریون ساختار موضوعات تر و بهتر پیرامدر این قسمت از پژوهش به منظور کسب بینش جامع

 ای که بیشترین فراوانیگانه، دو کلیدواژههای هفتمقیاس چندبعدی استفاده گردید. بدین منظور از هر یک از خوشه

رحلۀ گانه برای آن ایجاد شد. در م 17واژگانی را داشتند، به عنوان نمایندۀ آن خوشه انتخاب گردید و سپس ماتریس مربعی هم

افزار افزار یو.سی.آی.نت، از این ماتریس یک ماتریس همبستگی ایجاد شد. سپس فایل مربوطه در نرمبعد، با استفاده از نرم

 سازی دانشتجاریهای موضوعی( از موضوعات حوزۀ یو.سی.آی.نت فراخوانی و نقشۀ دوبعدی)همبستگی درونی و خوشه

 (.0ترسیم گردید)شکل

دیگر، در ها از یکها بر اساس جایگاه و فاصلۀ کلیدواژهشود تا برخی خوشهس چندبعدی باعث میاستفاده از روش مقیا

تر نمایش داد. محور افقی )بعد اول( در نقشۀ های کلّیهم ادغام گردند. به طوری که یازده خوشۀ اولیه را بتوان در قالب خوشه
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-موضوعی و محور عمودی )بعد دوّم( نشان دهندۀ تأکید خوشههای دو بعدی بیانگر درجۀ همبستگی درونی هر یک از خوشه

شود که با استفاده از این تحلیل چهار خوشه شکل گرفته است که با توجه باشد. با توجه به نقشه مشخص میهای موضوعی می

 توان موضوعات زیر را به آنها اختصاص داد:به مفاهیم مندرج در هر یک از آنها می

  دانش های: مؤلفه1خوشه 

  های تجاری سازی: مؤلفه2خوشه 

  های بازار: مؤلفه3خوشه 

  های نوآوری: مؤلفه7خوشه

 

 
 سازی دانشواژگانی حوزۀ تجارینقشۀ مقیاس دوبعدی حاصل از تحلیل هم .0شکل

 

 و بحث  نتیجه گیری

، «انشانتقال د»های سازی دانش، کلیدواژههای پرتکرار در حوزه تجاریهای پژوهش نشان داد که از بین کلیدواژهیافته

سازی تجاری"رسد با توجه به حوزه مورد بررسیبه ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند. به نظر می« نوآوری»و « انتقال فناوری»

قال دانش و توجه بیشتر بر انت احث مطرح در این حوزه تحت تأثیر انتقال دانش، انتقال فناوری و نوآوری است.، سایر مب"دانش

سازی آن به خصوص در کشورهای توسعه یافته باعث های تولید شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی با هدف تجاریفناوری

مشاهده  2لعه مربوط به این سه کلیدواژه باشد. همانطور که در جدولهای مورد مطاشده تا بیشترین فراوانی کاربرد کلیدواژه

شود سایر مباحث مانند: مدیریت دانش،  تعامل دانشگاه و صنعت، حقوق مالکیت فکری، مجوز ثبت اختراع، کارآفرینی و می

ه رد کشوهای پیشرو در زمیناند. همچنین در موهای موجود در این بررسی قرار گرفته... در مراتب بعدی پرتکرارترین واژه

ت به دهد که کشور چین نسبهای پرتکرار در این تحقیق نشان میهای حاصل از بررسی کلیدواژهسازی دانش، یافتهتجاری

است. این سازی دانش به خود اختصاص داده( را در میان تولیدات علمی مربوط به تجاری739سایر کشورها، بیشترین فراوانی)
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سازی دانش، و انتقال دانش و فناوری ت از توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به مباحث تجاریها حکاییافته

 باشد.می

واژگانی آنها ها یا همان همرخدادی کلیه واژهواژگانی، میزان همبخش دوم از نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل هم

به عبارتی با هم بودن دو کلیدواژه است. هرچه این تکرار بیشتر باشد دلیل  رخدادی یاواژگانی بیان کننده میزان هماست. هم

گیری اند به شکلتوزمان دو کلیدواژه در کنار یکدیگر میتر و مرکزیت باالتر است. بنابراین ظهور همبر ارتباط موضوعی قوی

مدیریت »ایههای کلیدواژب مربوط به زوجواژگانی موجود به ترتیهای موضوعی کمک قابل توجهی بنماید. بیشترین همخوشه

(. همانطور که در بخش پیشین نیز 3است)جدول« نوآوری و انتقال دانش»و « نوآوری و انتقال فناوری»، «دانش و انتقال دانش

حث انتقال ا بتوان نتیجه گرفت که هرکجاند. بنابراین میاشاره شد، این سه کلیدواژه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده

دانش مطرح شده، مدیریت دانش نیز مطرح است. همچنین مطالب مربوط به نوآوری، بیشترین ارتباط موضوعی را با مبحث 

انتقال فناوری دارند. بدین معنی که هرکجا بحث از نوآوری بوده، موضوع انتقال فناوری و محصول تولید شده نیز مطرح شده 

های رخدادی مندرج در این جدول، کلیدواژههای همدهد که یک جنبه از زوجینشان م 3است. اطالعات جدول شماره

سازی دانش، قرابت و مورد اشاره قرار گرفت. در میان جوامع پیشرو در زمینه تجاری 3پرتکراری است که در جدول شماره

کی از توجه ویژه به مباحث انتقال دارای بیشترین فراوانی است. این واقعیت حا« انتقال فناوری»و « چین»رخدادی میان هم

 سازی دانش در این کشور دارد.  فناوری و تجاری

اشاره نمود، که به تناوب با « نوآوری»توان به واژگانی میهای پرتکرار قابل مشاهده در جدول زوج هماز جمله واژه

سد این امر ربکار رفته است. به نظر می« وسعهتحقیق و ت»و « کارآفرینی»، «انتقال دانش»، «انتقال فناوری»واژگانی از جمله 

ال آن به ساز نوآوری و انتقحاکی از اهمیت موضوع نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن باشد. تحقیق و توسعه دانشگاهی زمینه

انش به داز یک سو با بخش تحقیق و توسعه در دانشگاه و از سوی دیگر با انتقال « نوآوری»بخش صنعت می باشد. از این رو 

 بخش صنعت و مفاهیم موجود در حوزه کارآفرینی مرتبط است.

خوشه  11گیری تعداد بندی سلسله مراتبی در قالب نمودار دندروگرام منجر به شکلبخش سوم نتایج حاصل از خوشه

محصوالت، مدیریت دانش، دانش، انتقال فناوری، بازاریابی اند از: ها عبارتموضوعی گردید که موضوعات این خوشه

 8ارههای شماز این میان خوشه سازی.سازی فناوری، تبادل دانش، نوآوری، توسعه پایدار، مجوز ثبت اختراع، تجاریتجاری

 تحقیق و»، «نوآوری»، «گذاریسرمایه»، «سازی دانشهای تجاریمدل»، «مدیریت فناوری»کلیدواژه از قبیل:  22با « نوآوری»

-تجاری»با سه کلیدواژه از قبیل: « بازاریابی محصوالت»0بیشترین تعداد کلیدواژه و خوشه شماره  «تحقیق دانشگاهی»و « توسعه

ش اند. همانطور که در بخکمترین تعداد کلیدواژه را به خود اختصاص داده« بازار»، و «توسعه محصول جدید»، «سازی فناوری

اشد، ببندی سلسله مراتبی میر در یک خوشه که حاصل خوشههای حاضمربوط به نمودار دندروگرام نیز اشاره شد، کلیدواژه

ی به دلیل آشکارسازی اها را دارند. تحلیل خوشهبیشترین میزان ارتباط با یکدیگر و کمترین ارتباط با سایر اعضای دیگر خوشه

ی، خاصه پیشین همچون سهیل ها ارزشمند است. تحقیقاتهای غیرقابل انتظار و ارتباطات بین مفاهیم موجود در این گروهگروه

-، و صدیقی و جاللی()، مسلر و همکاران()، شی()و شعبانی

 هایسلسله مراتبی وآژگان مورد بررسی، مشخص نمودن وآژهبندی نیز جهت خوشه ()منش
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-ند. خوشهابندی سلسله مراتبی استفاده نمودههای توسعه یافته)با فراوانی کلیدواژه باال( از خوشهمرکزی در هر خوشه و خوشه

ای هند. حضور کلیدواژهها را در خود داربه ترتیب بیشترین حضور کلیدواژه« مجوز ثبت اختراع»و « دانش»، «نوآوری»های 

اشد. از طرفی با ببیشتر در هر خوشه مبین توسعه یافته بودن و توجه بیشتر نویسندگان به موضوعات مطرح در آن خوشه می

رخدادی واژگان مربوط به توان مشاهده نمود که بیشترین حاالت هم(، می3رخدادی واژگان)جدولبررسی اولیه میزان هم

رخدادی واژگان همچون های اصلی در همهای وسعیتر است. دلیل این مدعا حضور کلیدواژهشههای حاضر در خوواژه

کلیدواژه است. بنابراین  22در خوشۀ هشتم با « نوآوری»کلیدواژه و  14در خوشه اول با « انتقال فناوری»و « مدیریت دانش»

ها در واژه ها، مشخص نمودن ارتباط بینسازی خوشهای سلسله مراتبی به آشکارتوان چنین نتیجه گرفت که تحلیل خوشهمی

 کند.های جداگانه کمک میقلب خوشه

بندی سلسله مراتبی به کمک نمودار چندبعدی است. با های حاصل از خوشهها مربوط به معرفی خوشهبخش چهارم یافته

ط است تا درک بهتری نسبت به رواب های حاضر در هر خوشه تصویرسازی شدهاین روش ارتباط و همبستگی میان کلیدواژه

« تجارت»و « تحقیق و توسعه»های کلیدواژه، بین کلیدواژه 22با تعداد  8ها صورت گیرد. به عنوان نمونه در خوشهبین واژه

« رتتجا»ا ب« نوآوری»و « نوآوری»با « تحقیق و توسعه»شود که تر مشاهده میارتباط مستقیمی وجود ندارد. اما با مشاهده دقیق

گر در ارتباط ها با یکدیدر ارتباط است. بنابراین تمامی واژگان حاضر در یک خوشه به صورت مستقیم یا با واسطه دیگر واژه

هسته از قبیل:  هایتر بین آنهاست. همچنین کلیدواژهها نشان دهنده ارتباط قویهستند. تنیدگی هرچه بیشتر ارتباط بین واژه

در این نمودار به وضوح بر نقش کلمات کلیدی در برقراری « چین»و « تعامل دانشگاه و صنعت»، «نوآوری»، «تحقیق و توسعه»

 کنند.ها اشاره میارتباط با سایر کلیدواژه

ی دانش سازهای تحقیق حاضر به ارائه نمودار راهبردی حاصل از تحلیل هم واژگانی در حوزه تجاریبخش پنجم از یافته

 لیتکم 7اطالعات جدول شماره ق،یتحق نیباال در ا یفراوان یدارا ۀواژ 134و تراکم  تیاسبه مرکزبه کمک محپرداخته است. 

 نیترشیب یدارا« دانش تیریمد»و « دانش»، «مجوز ثبت اختراع» ،«ینوآور» هایخوشه بیاطالعات، به ترت نیشد. بر اساس ا

دارند دانش  سازییدر حوزه تجارترین وضعیت را جامع هاشهخو رینسبت به سا هاخوشه نیا نی. بنابراباشندیم تیمرکز زانیم

 نبنابرای. است رتباشد بالغ شتریب یخوشه موضوع کیتراکم  زانیهرچه م نی. همچنو میزان توسعۀ آنها فراتر از سایر مباحث است

 تیاز مرکز یمودار راهبردن ل، به علت قرار گرفتن در قسمت او«دانش تیریمد»و « مجوز ثبت اختراع» ،«ینوآور» هایخوشه

نشان  هاافتهی بخش از نیا تی. مرکزباشندیم زیتوسعه ندارند، خوش ینقش محور نکهیبرخوردارند و عالوه بر ا ییو تراکم باال

انش د تیریمجوز ثبت اختراع و مد ،یبر نوآور ریاخ هایدر سال یو جوامع دانش سندگانیمورد توجه نو یهاکه حوزه دهدیم

« دانش تبادل» ،«یانتقال فناور» هایاست. خوشه یفرع هایتوسعه و بلوغ حوزه نیمب زنی هاخوشه نیراکم موجود در ااست. ت

 هایخوشه هب نسبت هاخوشه نی. ااندو تراکم باال در بخش دوم نمودار قرار گرفته نییپا تیبه علت مرکز «داریتوسعه پا»و 

واژگان  نیباط بارت نیاست. بنابرا شتربی هاخوشه ریآنها از سا یافتگیاما توسعه  رند،برخوردا یکمتر تیقسمت اول از مرکز

موجود در بخش اول کمتر مورد توجه  هایرا دارند. اما نست به خوشه ندهآی در توسعه امکان و بوده باال هاخوشه نیحاضر در ا

و  تیزمرک زانیبودن م نییبه علت پا «سازییارتج»و  «یفناور سازییتجار» ،«ی محصوالتابیبازار» های. خوشهباشندیم

در  رضوعدم ح ریاخ هایسال در اما. اندبوده توجه مورد گذشته در هاخوشه نای. اندتراکم در بخش سوم نمودار قرار گرفته

د مور یادیبن ممفاهی علت به که است «دانش» نمودار چهارم بخش در موجود خوشه تنها. اندآثار منتشر شده، مجهور مانده
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دارد، اما به علت شمول  ینییخوشه تراکم پا نیبرخوردار است. هرچند ا ییباال تیدانش از مرکز سازییبحث در تجار

های حاضر در این بخش از نمودار با وجود این خوشه ها در بخش چهارم قرار گرفته است.حوزه رینسبت به سا عیوس یموضوع

قرار گیرند، در مقایسه با سایر مباحث، توجه کمتری به آنها شده است. خوشه  که در گذشت زمان ممکن است مورد توجه

رغم مرکزیت باال، به علت عدم توجه در سالهای اخیر و مجهور ماندن، توسه نیافته است.علی« دانش»

 ازهی ،دانش سازییحوزه تجار یواژگانهم لیدر تحل یچندبُعد اسیروش مق یریحاصل از به کارگ ۀبا توجه به نقش

ان واژگ یو همپوشان یو بر اساس قرابت موضوع «ینوآور»و « بازار» ،«سازیی، تجار«دانش»گروه  چهاردر قالب  هیاول خوشه

بهتر بتوان  را تریکند تا موضوعات فرع یکمک م تریگروه کل ارچه نیموضوعات در قالب ا یشدند. دسته بند بندیدسته

آن  یدرون یخوشه در قسمت اول معرف همبستگ کیمرتبط نمود. قرارگرفتن  یروه کلچهار گ نیاز ا یکیو به  بندیدسته
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