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مقاله پژوهشی

ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری سازی دانش با استفاده از رویکردهای تحلیل
شبکه و مصوّرسازی علم
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اطالعات مقاله
تاریخ پذیرش94/09/03 :

تاریخ دریافت99/08/19 :
چکیده

هدف :هدف این تحقیق شناسایی ساختار فکری دانش در حوزۀ تجاریسازی دانش و معرفی حوزههای پژوهشی زیرمجموعۀ آن است.
روششناسی :این تحقیق که از نوع کاربردی است که با استفاده از روشهای رایج در مطالعات علم سنجی از قبیل فن تحلیل همواژگانی و
همچنین روش تحلیل شبکه انجام شده است .جامعۀ این تحقیق شامل  110797واژۀ به کار گرفته شده در  38849رکورد نمایه شده در
پایگاه وباوساینس میباشد.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که از نظر فراوانی ،کلیدواژههای «انتقال دانش»« ،انتقال فناوری» ،و «نوآوری» ،و از نظر هم رخدادی
زوجهای کلیدواژهای «مدیریت دانش و انتقال دانش»« ،نوآوری و انتقال فناوری» ،و «نوآوری و انتقال دانش» بیشترین فراوانی را در
مطالعات صورت گرفته در حوزه تجاریسازی دانش داشتهاند .یافتههای مربوط به خوشهبندی سلسله مراتبی نیز منجر به شکلگیری یازده
خوشه در حوزه تجاریسازی دانش گردید .این خوشهها عبارتند از« :مدیریت دانش»« ،دانش»« ،انتقال فناوری»« ،بازاریابی»« ،بازاریابی
محصوالت»« ،تجاریسازی فناوری»« ،تبادل دانش»« ،نوآوری»« ،توسعه پایدار»« ،مجوز ثبت اختراع» و«تجاریسازی» .بیشترین فراوانی به
دست آمده در بخش همواژگانی به ترتیب مربوط است به «مدیریت دانش و انتقال دانش»« ،نوآوری و انتقال فناوری» و «نوآوری و انتقال
دانش».
نتیجهگیری :عالوه بر مؤلفههای مورد کاربرد در راهبرد جستجو از قبیل« :انتقال دانش»« ،انتقال فناوری»« ،نوآوری»« ،تجاریسازی» و «پتنت»،
موضوعات و مباحث دیگر از قبیل« :ارتباط دانش و صنعت»« ،مدیریت دانش»« ،حقوق مالکیت معنوی»« ،تحقیق و توسعه» ،و «کارآفرینی»
در پژوهشهای این حوزه شناخته شد .همواژگانی موجود بین واژههای «نوآوری ،انتقال فناوری و انتقال دانش» نشان دهنده رابطه بین
تولید دانش در بخش دانشگاهی و انتقال آن به بخش صنعت ،و تولید محصوالت و همچنین کارآفرینی است.

کلیدواژهها :تجاری سازی دانش ،نوآوری ،کارآفرینی ،انتقال دانش ،انتقال فناوری ،مدیریت دانش.
*نویسنده مسئول:
استناد به این مقاله:
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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
مراکز دانشگاهی و سایر نهادهای پژوهشی است .تجاریسازی نتایج تحقیقات و نوآوریها یکی از نمودهای رویکرد پذیرش
اهمیت علم و فناوری و قبول تأثیر مستقیم آن بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی به شمار میرود .کاربردی بودن
حوزه تجاریسازی دانش در میان شاخههای مختلف علوم از جمله علوم پایه ،پزشکی ،فنی -مهندسی ،انسانی ،باعث شده تا
نیاز به درک عمیقتری از مطالعات صورت گرفته ،ارتباط آن با سایر حوزههای دانش بشری ،و به طبع آن شناخت موضوعات
مرتبط و سرمایهساز در جوامع مختلف شکل گیرد .به کارگیری مفاهیم رایج در حوزههای مدیریت دانش ،کارآفرینی ،فناوری
اطالعات ،مدیریت ،آینده پژوهشی ،اقتصاد ،جامعه شناسی و  ...ما را به شناخت و تحلیل ساختار دانش در این حوزه وا میدارد.
به دلیل اهمیت شناخت و درک هرچه بیشتر مفاهیم رایج و به طبع آن ،شناخت ارتباط میان حوزههای مختلف کاربردی در
تجاریسازی دانش ،در این تحقیق از فنون علمسنجی از قبیل تحلیل واژگانی و کشف سیرتحول استفاده گردیده است.
علم سنجی یکی از روشهای نوین و رو به توسعه است که امروزه در رشتهها و حوزههای گوناگون و با اهداف مختلف
مورد استفاده قرار میگیرد .متخصصان علمسنجی با استفاده از فنون مختلفی از قبیل انواع تحلیلهای هماستنادی ،1همواژگانی،2
و همنویسندگی 3اقدام به مطالعۀ ساختار دانش در رشتههای مختلف مینمایند؛ که تفاوتها و شباهتهای موجود در هر یک
از این فنون باعث میشود اطالعات جدید و متفاوتی دربارۀ رشتههای مورد بررسی به دست آید (چانگ ،هوانگ ،و(
).
به علت دامنه وسیع واژگان مورد کاربرد در تجاریسازی دانش و تسری سایر حوزههای دانشی در این حوزه ،ساختار
فکریِ دانش در این مورد برای پژوهشگران چندان شناخته شده نیست .این در حالی است که امروزه ظهور تکنیکهای علم-
سنجی به همراه بهرهگیری از فنون تحلیل شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای مصوّرسازی علم ،این قابلیت را فرا روی
پژوهشگران قرار داده است تا به روشی استاندارد ساختار فکری موجود در حوزههای مختلف دانش را کشف و شناسایی
نمایند.
تحلیل همواژگانی یکی از انواع تحلیلهای همرخدادی به شمار میرود و از روشهای مهم کتابسنجی بوده که برای
نگاشت رابطۀ میان مفاهیم ،اندیشهها ،و مشکالت در علوم پایه و علوم اجتماعی به کار میرود .کلیدواژهها این قابلیت را دارند
که توصیف مناسبی از محتوای مقالهها ارائه نمایند .منظور از همواژگانی یا همرخدادی حضور همزمان دو کلیدواژه به طور
هم زمان در یک مقاله است .داشتن قرابت معنایی و همپوشانی موضوعی دالیل اصلی همواژگانی یا همرخدادی دو واژه در
یک متن است .وقتی که میزان فراوانیِ همواژگانی یک جفت کلیدواژه در متون مختلف زیاد باشد ،در این صورت متون
مذکور به یک حوزۀ موضوعی خاص متعلق خواهند بود؛ و همبستگی میان کلیدواژهها بر مبنای تعداد مقالههایی محاسبه خواهد
شد که این دو کلیدواژه را دارند(

) .با بررسی و تجزیه و تحلیل همرخدادی کلیدواژهها در متون

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

1.
2.
3.
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) .به عبارت سادهتر ،در هر حوزهای از علم و فناوری ،مجموعهای از مفاهیم وجود دارد

آورد(

که ساختار دانش آن حوزه را میسازند.
تحلیل همواژگانی این امکان را فراروی پژوهشگران قرار میدهد تا خوشههای موضوعی ذیل یک حوزۀ پژوهشی وسیع
(نظیر تجاری سازی دانش) را آشکار نموده ،روابط مفهومی و معنایی آن را مورد مطالعه قرار داده ،و ساختار فکری دانش در
حوزۀ مورد بررسی را ترسیم نمایند؛ و بدین طریق کمک شایانی به پژوهشگران عالقهمند به حوزۀ مورد بررسی در درک بهتر
روابط معنایی ،قرابت ،همپوشانی و مطالعات پیشین نمایند .با شناسایی ساختار دانش در حوزۀ تجاریسازی دانش ،پژوهشگران
و عالقه مندان به این حوزه قادر خواهند بود تا ضمن آکاهی از حوزههای فرعی و ناشناخته و یا کمتر شناخته شده در این
حوزه ،مطالعات خویش را به طور هدفمند و در راستای مباحث جاری هدایت نمایند و با آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب فیلدهای
تخصصی مورد عالقه در حوزه تجاریسازی دانش پیش روند .همچنین ترسیم سیر تکوینی حوزۀ تجاریسازی دانش به طریقی
علمی باعث شناخت بهتر دانشجویان و پژوهشگران با این حوزه خواهد شد.
با توجه به موارد فوق ،هدف اصلی این پژوهش تحلیل ساختار فکری دانش در حوزۀ تجاریسازی دانش با استفاده از
فنون علمسنجی میباشد .همراستا با هدف مذکور ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ پرسشهای زیر است:
 .1توزیع فراوانی کلیدواژههای حوزه تجاریسازی دانش بر اساس میزان همواژگانی چگونه است؟
 .2نتایج مربوط به تحلیل خوشهای همواژگانی منجر به شکلگیری چه خوشههایی و با چه موضوعهایی در حوزه
تجاریسازی دانش شده است؟
 .3خوشههای حاصل از تحلیل همواژگانی در حوزه تجاریسازی دانش از نظر میزان بلوغ و توسعهیافتگی ،در چه
وضعیتی میباشند؟
 .7نقشۀ حاصل از به کارگیری روش مقیاس چندبُعدی در تحلیل همواژگانی حوزه تجاریسازی دانش چگونه است؟
پژوهشگران زیادی از تحلیل همواژگانی به عنوان یکی از مهمترین روشها برای بررسی شبکۀ مفهومی در حوزههای
مختلف استفاده کردهاند .برخی از این حوزهها عبارتند از :زیستشناسی(
(

) ،شبکههای عصبی

) ،مهندسی نرمافزار (
) ،فناوری رباتیک(

اقلیمی (

) ،شیمی (
) ،ذرات معلق در جو (

) ،سلولهای بنیادی(
) ،اقتصاد(

ضدسرطان(

) ،علوم کتابداری و اطالعرسانی(
)مدیریت دانش(

)  ،بازیهای رایانهای(

) و جغرافیای روستایی(

) ،تغییرات
) ،پژوهشهای

) ،رفتار اطالعاتی(
).

روششناسی
این تحقیق که از نوع کاربردی به شمار میرود ،با استفاده از روش های رایج در مطالعات علم سنجی و با فن تحلیل
همواژگانی و همچنین روش تحلیل شبکه انجام شده است .جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ مقاالت حوزه تجاریسازی میباشند
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که به زبان انگلیسی در پایگاه وباوساینس 1نمایه شدهاند .دوره زمانی مورد نظربرای جستجوی واژهها از  1900تا  2010است.
به منظور به دست آوردن کلیدواژههای موجود در حوزه تجاریسازی دانش ،به ترتیب در تاریخهای ،1399/0/7 ،1399/0/1
و 1399/0/9سه مرحله تکمیلی جستجو صورت گرفت .در هر مرحله کلیدواژههای مورد جستجو توسط سه متخصص موضوعی
مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت .در نهایت راهبرد جستجوی زیر به کار گرفته شد:

این راهبرد جستجو منجر به بازیابی  110797واژه در قالب  38849رکور شد .کلیدواژههای استخراج شده توسط نرم
افزار بایب اکسل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت .در این مرحله همسانسازی واژگان صورت گرفت .اشکال متفاوت نظیر
حالتهای جمع و مفرد ،مفاهیم رایج ،اشکاالت نگارشی ،اسامی نویسندگان ،سرنامها(بنابر تشخیص خبرگان و نیز فرمت رایج)
مورد بازبینی و همسانسازی(در صورت نیاز ) قرار گرفت.
در گام بعدی ،پس از چند مرحله آزمون و خطا ،و بر اساس قانون یک سوم برادفورد ،با قرار دادن آستانۀ شمول بر روی
کلیدواژههایی که حداقل  40بار تکرار شدهاند 29988 ،کلیدواژههای پرتکرار شناسایی شدند .با این روش  134کلیدواژه
شناسایی شد که در مجموع  29988بار تکرار شدهاند .این تعداد  29/84درصد کل کلیدواژههای بازیابی شده را تشکیل
میدهند .الزم به ذکر است در پژوهشهای مختلفی که با روش تحلیل همواژگانی صورت میگیرند ،از آستانههای مختلفی
برای شمول کلیدواژههای برتر در تحلیل نهایی استفاده میگردد؛ به عنوان مثال( ،

) تحلیل خود را به 99

ل فراوانی را تشکیل داده است ،همچنین (
کلیدواژۀ پرتکراری محدود کردند که حدود  00درصد ک ّ
ل فراوانی بود .در تحقیقات
) نیز تحلیل نهایی خود را به  181کلیدواژهای محدود نمودند ،که بیانگر  29درصد از ک ّ
داخلی نیز؛ (

) در تحلیل نهایی واژگان حوزه جغرافیای روستایی ،با قرار دادن آستانه شمول 30

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

) در

تحلیل واژگانی حوزه رفتار اطالعاتی ،با اعمال آستانۀ شمول واژگان با فراوانی 0به باال ،تعداد  124کلیدواژه ،بالغ بر  38درصد
از کل کلیدواژههای مورد نظر را مورد بررسی قرار دادند.

1
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جدول  .1همسانسازی برخی کلیدواژههای بازیابی شده جهت تحلیل و بررسی
واژگان همسان شده

پس از مشخص نمودن میزان همرخدادی کلیدواژهها ،ماتریس مربعی متشکل از  134کلیدواژه پرتکرار ایجاد گردید که
در آن ،مقدار مربوط به سلولهای قطری صفر قرار داده شد و عدد موجود در سایر سلولها به منزلۀ تعداد همرخدادی دو
کلیدواژهای است که در ردیف و ستون با یکدیگر تقاطع دارند .بررسیها نشان میدهد که استفاده از ماتریس مربعی همبستگی
در تحلیلهای همواژگانی منتج به کسب نتایج بهتر و واقع گرایانهتری میشود(
01

) به همین دلیل ،در این قسمت
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از پژوهش ،با استفاده از نرمافزار یو.سی.آی.نت ،ماتریس مربعی تبدیل به یک ماتریس همبستگی شد .سپس با استفاده از فنون
خوشهبندی سلسلهمراتبی ،1مقیاس چندبُعدی ،و نمودار راهبردی ،ساختار پژوهشهای حوزه تجاریسازی دانش مورد مطالعه
قرار گرفت .خوشه بندی سلسله مراتبی این قابلیت را دارد تا خوشههای مربوط به هر یک از کلیدواهها را مشخص نماید و
روابط بین آنها را نشان دهد .کلیدواژههای حاضر در یک خوشه که حاصل خوشهبندی سلسله مراتبی میباشد بیشترین میزان
ارتباط با یکدیگر و کمترین ارتباط با سایر اعضای دیگر خوشهها را دارند .این سبک از تحلیل واژگان ،بدون آن که به تشریح
چرایی وجود کلیدواژهها بپردازد ،به منظور کشف ساختار دادهها بکار میرود .بنابراین تحلیل خوشهای ابزاری اکتشافی است
که میتواند ارتباط بین کلیدواژهها را که قبال مشهود نبوده است آشکار نماید .در این روش هیچ فرضی در مورد تعداد گروهها
یا ساختمان آنها در نظر گرفته نمیشود .دستهبندی بر اساس مشابهتها و یا فواصل انجام میشود .تحلیل خوشهای به دلیل
آشکارسازی گروه های غیرقابل انتظار و ارتباطات بین مفاهیم موجود در این گروهها ارزشمند است .از میان انواع تحلیلهای
خوشهای(تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی ،تحلیل خوشهای دو مرحلهای ،و تحلیل خوشهای میانگین) ،تحلیل خوشهای سلسله
مراتبی برای تعداد مشاهدات کم و اندازهگیری عدم شباهت بین خوشهها کاربرد دارد .در این روش خوشهبندی ،به خوشه
نهایی بر اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسله مراتبی ،معموالً به صورت درختی نسبت داده میشود .به این درخت سلسله
مراتبی دندروگرام 2میگویند(

).

نقشههای حاصل از مقیاس چندبعدی همبستگی خوشههای مهم و جایگاه آنها در میان سایر خوشهها را آشکار می-
سازند(شکل  .)2همچنین ویژگیهای شبکه ماتریس همواژگانی ،از قبیل مرکزیت و تراکم ،به کمک یو.سی.آی.نت قابل
تحلیل است .به کمک نمودار ترسیم شده میتوان اطالعات بیشتری پیرامون ساختار همواژگانی حاکم بر حوزۀ مورد مطالعه
کسب نمود .در یک شبکه ،چنانچه گرهای روابط زیادی با سایر گرهها داشته باشد ،از مرکزیت باالتری برخوردار بوده و
جایگاه مهمی در آن شبکه خواهد داشت .همچنین تراکم بیشتر به معنای انسجام بیشتر بوده و به منزله همبستگی درونی بیشتر
میان گره ها است .تراکم یک حوزه پژوهشی نشان دهنده قابلیت آن در حفظ و توسعۀ خود است .مضامین مرکزیت و تراکم
را می توان در قالب یک نمودار راهبردی نشان داد و وضعیت و گرایشهای تکاملی حوزۀ پژوهشی تحت مطالعه را آشکار
نمود(

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

تراکم است .نمودار راهبردی در قالب چهار قسمت نشان میدهد که هر یک از چهار بخش موجود و خوشههایی که در آن
قسمت قرار میگیرند وضعیت متفاوتی دارند .خوشههای موجود در قسمت اول ،دارای مرکزیت و تراکم باالیی هستند .خوشه-
های قسمت دوم مرکزی نبوده ،اما خوش توسعه میباشند .خوشههای قسمت سوم حاشیهای بوده و توجه اندکی به خود جلب
میکنند .و در نهایت خوشههای حاضر در قسمت چهارم ،گرچه مرکزی هستند ،اما توسعه نیافته یا نابالغاند(

).

با توجه به اهمیت ترسیم نمودار راهبردی در مطالعات همواژگانی ،در آخرین مرحله از تحلیل همواژگانی ،برای هریک از
خوشهها براساس تعداد کلیدواژه هایی که دارند یک ماتریس مربعی و سپس همبستگی ایجاد گردید و سپس برای هرکدام از
ماتریسهای همبستگی یک مرکزیت و یک تراکم محاسبه شد ،و در نهاریت نمودار راهبردی ترسیم گردید.
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).

شکل .1بخشهای چهارگانه یک نمودار راهبردی(

(

)

یافتههای پژوهش
در این بخش از تحقیق به منظور پاسخ به سواالت ،داده های به دست آمده در قالب جداول و نمودارها معرفی و تحلیل
شده است.
توزیع فراوانی کلیدواژههای حوزۀ تجاریسازی دانش بر اساس میزان همواژگانی چگونه است؟

اطالعات جدول شماره  ،2بیست کلیدواژهای که در میان  134کلیدواژه مورد بررسی بیشترین فراوانی را دارند نشان
با  2902بار تکرار ،بیشترین فراوانی را در بین کلیۀ کلیدواژهها دارد .ساختار

میدهد .در این میان،

شبکۀ مربوط به کلیدواژههای پرتکرار در شکل ،2ارائه شده است.
جدول  .2رتبهبندی کلیدواژههای حوزۀ تجاریسازی دانش بر اساس فراوانی
فراوانی

کلیدواژه

رتبه

03

فراوان
ی

کلیدواژه

رتبه

بیرانوند و همکاران :ساختار دانش در مطالعات مربوط به تجاری سازی دانش...

پس از تعیین آستانه برای شمول کلیدواژهها در تحلیل همواژگانی ،میزان همرخدادی کلیدواژهها یا همان همواژگانی
آنها به دست آمد .در این مرحله ،میزان همواژگانی کلیدواژههای پرتکرار با کلیۀ کلیدواژههای موجود در رکوردها محاسبه
شد ،که توزیع فراوانی مربوط به  20زوج همواژگانی به ترتیب فراوانی میزان همرخدادی در جدول  ،3قابل مشاهده است.
جدول  .3توزیع فراوانی  20زوج برتر همواژگانی حوزه تجاریسازی دانش
زوج هم واژگانی

فراوانی

رتبه

همانطور که در جدول 3نیز مشاهده میشود ،هم رخدادی بین دو کلیدواژۀ
بیشترین فراوانی( 291بار همرخدادی) را در پژوهشهای حوزۀ تجاریسازی دانش داشته است.
رتبههای دوم و سوم همرخدادی واژگان این حوزه به ترتیب به زوجهای "
تعلق دارد.
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شکل .2ترسیم ساختار شبکه  134کلیدواژه با فراوانی باال در حوزه تجاریسازی دانش به کمک نرم افزار ووزویور.1

نتایج مربوط به تحلیل خوشهای همواژگانی منجر به شکلگیری چه خوشههایی و با چه موضوعهایی در حوزه تجاریسازی
دانش شده است؟

از آنجایی که خوشهبندی سلسلهمراتبی این قابلیت را دارد که خوشههای مربوط به هر یک از کلیدواژهها را مشخص
نماید و روابط بین آنها را نشان دهد ،ابتدا با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس اقدام به خوشهبندی سلسلهمراتبی کلیدواژهها
گردید و سپس با استفاده از نرمافزار «ووز-ویوِر» هر یک از خوشهها دیداریسازی شدند .دندروگرام حاصل از خوشهبندی
سلسلهمراتبی در شکل ،3نشان داده شده است .همانطور که در دندروگرام مشخص است ،تجزیه و تحلیل یافتههای مربوط به
همواژگانی منجر به شکلگیری تعداد یازده خوشۀ موضوعی شده است .کلیدواژههای موجود در هر خوشه و موضوع انتخاب
شده برای آن خوشه در دندروگرام مورد نظر قابل مشاهده است .البته ذکر این نکته ضروری است که در برخی خوشهها ،عالوه
بر کلیدواژههای اصلی و مهم ،گاهاً کلیدواژههایی قرار گرفتهاند که به نظر میرسد ارتباط معنایی مستقیمی با موضوع آن خوشه
1
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ندارند؛ که چنین موردی در تحلیلهای همواژگانی گریزناپذیر است .هو و دیگران(

) معتقدند که این دسته

از کلیدواژه ها توجه اندکی را از جانب پژوهشگران به خود جلب نمودهاند و از نظر فراوانیِ همواژگانی و همچنین ضریب
همبستگی در مقایسه با سایر کلیدواژههای آن خوشه در مقام تأثیرگذاریِ پایینتری قرار دارند(

انتقال دانش

دانش

انتقال فناوری

مدلهای تجاری
سازی دانش

تجاری سازی
فناوری
بازاریابی
محصوالت
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تبادل دانش

نوآوری

توسعه پایدار

مجوز ثبت اختراع

تجاری سازی دانش

شکل .3دندروگرام حاصل از خوشهبندی سلسلهمراتبی به روش همواژگانی

.
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در ادامه نتایج مربوط به استفاده از رویکردهای خوشهبندی سلسلهمراتبی ،مقیاس چندبعدی ،و نمودار راهبردی ارائه
میگردد تا تصویر مناسبی از ساختار پژوهشهای حوزه تجاریسازی دانش به دست آید.
خوشۀ  :1انتقال دانش .نتایج مربوط به تحلیل همواژگانی نشان داد که  14کلیدواژه در شکلگیری این خوشه نقش
داشتهاند از جمله مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه میتوان به «مدیریت دانش»« ،انتقال دانش»« ،خلق دانش»،
«ترجمان دانش»« ،صنعت دانش بنیان» ،و «اشتراکگذاری دانش» اشاره نمود.
خوشۀ  :2دانش .این خوشه از  20کلیدواژه تشکیل شده است .از مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه میتوان
به «دانش»« ،حقوق مالکیت»« ،سیستمهای اطالعاتی»« ،تجاریسازی دانش» و «کسب دانش» اشاره کرد .این کلیدواژهها از
جمله کلیدواژههای اصلی در مطالعات مربوط به تجاریسازی دانش به شمار میروند .قرار گرفتن کلیدواژه «دانش» در مرکز
شبکه و تعدّد همرخدادی آن با سایر کلیدواژهها به خوبی مبیّن اهمیّت و جایگاه آن در این خوشه میباشد.
خوشۀ  :3انتقال فناوری .این خوشه از  10کلیدواژه تشکیل یافته است .از مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه
میتوان به «تجاریسازی»« ،انتقال فناوری»« ،تجاریسازی فناوری» و «مدل سه جانبه» اشاره کرد.
خوشۀ  :4مدلهای تجاریسازی دانش 12 .کلیدواژه در این خوشه جای گرفتهاست .کلیدواژههای مهم و با هم-
رخدادی باال نظیر «ارزشگذاری دانش»« ،توسعه»« ،بازاریابی»« ،مدلهای تجاریسازی» و «ارزیابی ریسک» در این خوشه جای
دارد .شکل 4ساختار شبکهای این خوشه را به تصویر کشیده است.
خوشۀ  :5بازاریابی محصوالت .این خوشه از  3کلیدواژه تشکیل شده است .کلیدواژههایی همچون«تجاریسازی
فناوری»« ،توسعه محصول جدید» ،و «بازار» در این خوشه حضور دارند .ارتباط ساده کلیدواژهها در این خوشه باعث شکل
گیری دو خط ارتباطی بین آنها شده است .در این خوشه کلیدواژه بازار در مرکزیت این ارتباط قرار گرفته است.
خوشۀ  :6تجاریسازی فناوری .این خوشه از  7کلیدواژه تشکیل شده است .کلیدواژههای این خوشه عبارتند
از«:تجاریسازی فناوری»« ،توسعه محصول جدید»« ،تحلیل شبکه اجتماعی» و «مدیریت ریسک» در این خوشه حضور دارند.
خوشۀ  :7تبادل دانش .در این خوشه  10کلیدواژه وجود دارد .از جمله کلیدواژههای با همرخدادی باال در این خوشه
میتوان به «فرایند نوآوری»« ،اقتصاد دانش بنیان»« ،تبادل دانش»« ،علوم»« ،جهانی شدن» و «آموزش عالی» اشاره نمود.
خوشۀ  :8نوآوری .این خوشه یکی از خوشههای با تنوع کلیدواژهای باال در این تحقیق است 22 .کلیدواژه در این خوشه
دیده میشود .کلیدواژههایی همچون «مدیریت فناوری»« ،مدل سازی»« ،سرمایهگذاری»« ،نوآوری»« ،تحقیق و توسعه» و
«تحقیق دانشگاهی» در این خوشه حضور دارند.
خوشۀ  :9توسعه پایدار .کلیدواژههای حاضر در خوشه نهم به مفاهیمی همچون «فرایند توسعه»« ،توسعه»« ،انرژی
تجدیدپذیر»« ،بهرهوری» و «سرمایهگذاری» اشاره دارند .در این خوشه  10کلیدواژه وجود دارد.
خوشۀ  :11مجوز ثبت اختراع(پتنت) .در خوشه دهم  19کلیدواژه دیده میشود .از جمله کلیدواژههای این خوشه
میتوان به «پتنت»« ،فرهنگ»« ،مدل سه شاخهگی»« ،توسعه»« ،صنعت» و «مدیت نوآوری» اشاره نمود.
خوشۀ  :11تجاریسازی .این خوشه از  10کلیدواژه تشکیل شده است و میتوان آن را با محصوالت حاصل از تجاری-
سازی دانش و فناوری مرتبط است« .سوخت سلولی»« ،کاتالیست»« ،نانوذرات»« ،بیودیزل»« ،تجاریسازی علوم» ،و «بهینهسازی»
از مهمترین کلیدواژههای موجود در این خوشه به شمار میروند.
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وضعیت میزان بلوغ و توسعهیافتگی خوشههای حاصل از تحلیل همواژگانی در حوزه تجاریسازی دانش چگونه است؟

در این بخش از تحلیل هم واژگانی ،با استفاده از مفاهیم مرکزیت و تراکم شبکه اقدام به طراحی نمودار راهبردی گردید.
به کمک نمودار راهبردی میتوان مضامین مرکزیت و تراکم هر یک از خوشههای موضوعی را نشان داد .این دسته از نمودارها
وضعیت و گرایشهای تکاملی حوزۀ پژوهشی تحت مطالعه را آشکار میکنند .به طور کلی ،در یک نمودار راهبردی ،هر چه
مرکزیت یک خوشۀ موضوعی باالتر باشد ،آن خوشه از جایگاه مهمتری در حوزۀ پژوهشی مورد مطالعه خواهد داشت؛ و هر
چه تراکم یک خوشۀ موضوعی بیشتر باشد ،آن خوشه بالغتر بوده یا قابلیت بیشتری دارد(

) .جهت ترسیم

نمودار راهبردی ،ابتدا برای هر یک از خوشههای یازدهگانه به طور جداگانه ماتریس فراوانی و سپس ماتریس همبستگی ایجاد
شد .سپس با استفاده از نرم افزار یو.سی.آی.نت مرکزیت رتبه و تراکم هر یک از خوشهها محاسبه شد و میانگین هر خوشه به
دست آمد .در مرحلۀ بعد ،بر اساس دادههای مربوط به مرکزیت و تراکم هر یک از خوشههای یازدهگانه (جدول  ،)7اقدام به
طراحی نمودار راهبردی گردید تا بلوغ و انسجام هر یک از موضوعها مشخص گردد .همانطور که در جدول  7مشاهده
میشود ،خوشههای  10 ،2و( 8دانش ،نوآوری و مجوز ثبت اختراع) به ترتیب بیشترین تراکم و خوشههای 8 ،10و ( 1مجوز
ثبت اختراع ،نوآوری و مدیریت دانش) به ترتیب باالترین مرکزیت را دارند.
جدول  .7تراکم و مرکزیت خوشههای حاصل از تحلیل همواژگانی
تراکم

مرکزیت

نام خوشه
مدیریت دانش
دانش
انتقال فناوری
بازاریابی
بازار
تجاری سازی فناوری
تبادل دانش
نوآوری
توسعه پایدار
مجوز ثبت اختراع
تجاری سازی

شکل ،10نمودار راهبردی مربوط به خوشههای حاصل از تحلیل همواژگانی در حوزۀ تجاریسازی دانش را نشان می-
دهد .الزم به ذکر است که مبدأ نمودار با توجه به میانگین مرکزیت و تراکم خوشهها به ترتیب بر روی  884/713و  0/78تنظیم
گردید .محور افقی در نمودار راهبردی نشان دهندۀ مرکزیت بوده و قدرت تعامل هر یک از خوشهها در حوزۀ تحت مطالعه
را مشخص می سازد .هر چه مرکزیت یک خوشه بیشتر باشد ،آن خوشه از جایگاه مهم و مرکزی برخوردار است .از طرف
دیگر ،محور عمودی مبیّن تراکم بوده و رابطۀ درونی را در یک حوزۀ پژوهشی خاص نشان میدهد .هر چه تراکم یک خوشه
باالتر باشد ،آن خوشه قابلیت بیشتری برای حفظ و توسعۀ خود خواهد داشت(
).
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شکل .7نمودار راهبردی خوشههای حاصل از تحلیل همواژگانی

یافتههای مربوط به توزیع خوشهها در نمودار راهبردی در این پژوهش نشان میدهد که خوشههای «نوآوری»« ،مجوز
ثبت اختراع» و «مدیریت دانش» ،در قسمت اول نمودار راهبردی قرار گرفتهاند .این خوشهها از مرکزیت و تراکم باالیی
برخوردارند و عالوه بر اینکه نقش محوری دارند ،خوشتوسعه نیز میباشند .خوشه های «انتقال فناوری»« ،تبادل دانش» و
توسعه پایدار» در قسمت دوم نمودار قرار گرفتهاند .خوشههای مذکور محوری نبوده ،اما خوشتوسعه میباشند .خوشههای
«بازاریابی»« ،تجاریسازی فناوری»« ،تجاریسازی» و «بازار» در قسمت سوم نمودار راهبردی جای دارند .خوشههای مذکور
که هم از نظر مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشهها در سطح پایینی قرار دارند ،حالت حاشیهای دارند و مغفول
ماندهاند .در نهایت خوشه «دانش» در قسمت  7نمودار قرار گرفته است .به طور کلی ،خوشههایی که در قسمت  7نمودار
راهبردی قرار میگیرند محوری بوده ،لکن توسعه نیافته هستند.
نقشۀ حاصل از به کارگیری روش مقیاس چندبُعدی در تحلیل همواژگانی حوزه تجاریسازی دانش چگونه است؟

در این قسمت از پژوهش به منظور کسب بینش جامعتر و بهتر پیرامون ساختار موضوعات تجاریسازی دانش ،از روش
مقیاس چندبعدی استفاده گردید .بدین منظور از هر یک از خوشههای هفتگانه ،دو کلیدواژهای که بیشترین فراوانی
هم واژگانی را داشتند ،به عنوان نمایندۀ آن خوشه انتخاب گردید و سپس ماتریس مربعی  17گانه برای آن ایجاد شد .در مرحلۀ
بعد ،با استفاده از نرم افزار یو.سی.آی.نت ،از این ماتریس یک ماتریس همبستگی ایجاد شد .سپس فایل مربوطه در نرمافزار
یو.سی.آی.نت فراخوانی و نقشۀ دوبعدی(همبستگی درونی و خوشههای موضوعی) از موضوعات حوزۀ تجاریسازی دانش
ترسیم گردید(شکل.)0
استفاده از روش مقیاس چندبعدی باعث میشود تا برخی خوشهها بر اساس جایگاه و فاصلۀ کلیدواژهها از یکدیگر ،در
هم ادغام گردند .به طوری که یازده خوشۀ اولیه را بتوان در قالب خوشههای کلّیتر نمایش داد .محور افقی (بعد اول) در نقشۀ
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دو بعدی بیانگر درجۀ همبستگی درونی هر یک از خوشههای موضوعی و محور عمودی (بعد دوّم) نشان دهندۀ تأکید خوشه-
های موضوعی میباشد .با توجه به نقشه مشخص میشود که با استفاده از این تحلیل چهار خوشه شکل گرفته است که با توجه
به مفاهیم مندرج در هر یک از آنها میتوان موضوعات زیر را به آنها اختصاص داد:


خوشه  :1مؤلفههای دانش



خوشه  :2مؤلفههای تجاری سازی



خوشه  :3مؤلفههای بازار



خوشه  :7مؤلفههای نوآوری

شکل .0نقشۀ مقیاس دوبعدی حاصل از تحلیل همواژگانی حوزۀ تجاریسازی دانش

نتیجه گیری و بحث
یافتههای پژوهش نشان داد که از بین کلیدواژههای پرتکرار در حوزه تجاریسازی دانش ،کلیدواژههای «انتقال دانش»،
«انتقال فناوری» و «نوآوری» به ترتیب دارای بیشترین فراوانی هستند .به نظر میرسد با توجه به حوزه مورد بررسی"تجاریسازی
دانش" ،سایر مباحث مطرح در این حوزه تحت تأثیر انتقال دانش ،انتقال فناوری و نوآوری است .توجه بیشتر بر انتقال دانش و
فناوریهای تولید شده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی با هدف تجاریسازی آن به خصوص در کشورهای توسعه یافته باعث
شده تا بیشترین فراوانی کاربرد کلیدواژههای مورد مطا لعه مربوط به این سه کلیدواژه باشد .همانطور که در جدول 2مشاهده
می شود سایر مباحث مانند :مدیریت دانش ،تعامل دانشگاه و صنعت ،حقوق مالکیت فکری ،مجوز ثبت اختراع ،کارآفرینی و
 ...در مراتب بعدی پرتکرارترین واژههای موجود در این بررسی قرار گرفتهاند .همچنین در مورد کشوهای پیشرو در زمینه
تجاریسازی دانش ،یافتههای حاصل از بررسی کلیدواژههای پرتکرار در این تحقیق نشان میدهد که کشور چین نسبت به
سایر کشورها ،بیشترین فراوانی( )739را در میان تولیدات علمی مربوط به تجاریسازی دانش به خود اختصاص دادهاست .این
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یافتهها حکای ت از توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به مباحث تجاریسازی دانش ،و انتقال دانش و فناوری
میباشد.
بخش دوم از نتایج به دست آمده حاصل از تحلیل همواژگانی ،میزان همرخدادی کلیه واژهها یا همان همواژگانی آنها
است .همواژگانی بیان کننده میزان همرخدادی یا به عبارتی با هم بودن دو کلیدواژه است .هرچه این تکرار بیشتر باشد دلیل
بر ارتباط موضوعی قویتر و مرکزیت باالتر است .بنابراین ظهور همزمان دو کلیدواژه در کنار یکدیگر میتواند به شکلگیری
خوشههای موضوعی کمک قابل توجهی بنماید .بیشترین همواژگانی موجود به ترتیب مربوط به زوجهای کلیدواژهای«مدیریت
دانش و انتقال دانش»« ،نوآوری و انتقال فناوری» و «نوآوری و انتقال دانش» است(جدول .)3همانطور که در بخش پیشین نیز
اشاره شد ،این سه کلیدواژه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هرکجا بحث انتقال
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
است .اطالعات جدول شماره 3نشان میدهد که یک جنبه از زوجهای همرخدادی مندرج در این جدول ،کلیدواژههای
پرتکراری است که در جدول شماره 3مورد اشاره قرار گرفت .در میان جوامع پیشرو در زمینه تجاریسازی دانش ،قرابت و
همرخدادی میان «چین» و «انتقال فناوری» دارای بیشترین فراوانی است .این واقعیت حاکی از توجه ویژه به مباحث انتقال
فناوری و تجاریسازی دانش در این کشور دارد.
از جمله واژه های پرتکرار قابل مشاهده در جدول زوج همواژگانی میتوان به «نوآوری» اشاره نمود ،که به تناوب با
واژگانی از جمله «انتقال فناوری»« ،انتقال دانش»« ،کارآفرینی» و «تحقیق و توسعه» بکار رفته است .به نظر میرسد این امر
حاکی از اهمیت موضوع نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن باشد .تحقیق و توسعه دانشگاهی زمینهساز نوآوری و انتقال آن به
بخش صنعت می باشد .از این رو «نوآوری» از یک سو با بخش تحقیق و توسعه در دانشگاه و از سوی دیگر با انتقال دانش به
بخش صنعت و مفاهیم موجود در حوزه کارآفرینی مرتبط است.
بخش سوم نتایج حاصل از خوشهبندی سلسله مراتبی در قالب نمودار دندروگرام منجر به شکلگیری تعداد  11خوشه
موضوعی گردید که موضوعات این خوشهها عبارتاند از :مدیریت دانش ،دانش ،انتقال فناوری ،بازاریابی محصوالت،
تجاریسازی فناوری ،تبادل دانش ،نوآوری ،توسعه پایدار ،مجوز ثبت اختراع ،تجاریسازی .از این میان خوشههای شماره8
«نوآوری» با  22کلیدواژه از قبیل« :مدیریت فناوری»« ،مدلهای تجاریسازی دانش»« ،سرمایهگذاری»« ،نوآوری»« ،تحقیق و
توسعه» و «تحقیق دانشگاهی» بیشترین تعداد کلیدواژه و خوشه شماره «0بازاریابی محصوالت» با سه کلیدواژه از قبیل« :تجاری-
سازی فناوری»« ،توسعه محصول جدید» ،و «بازار» کمترین تعداد کلیدواژه را به خود اختصاص دادهاند .همانطور که در بخش
مربوط به نمودار دندروگرام نیز اشاره شد ،کلیدواژههای حاضر در یک خوشه که حاصل خوشهبندی سلسله مراتبی میباشد،
بیشترین میزان ارتباط با یکدیگر و کمترین ارتباط با سایر اعضای دیگر خوشهها را دارند .تحلیل خوشهای به دلیل آشکارسازی
گروههای غیرقابل انتظار و ارتباطات بین مفاهیم موجود در این گروهها ارزشمند است .تحقیقات پیشین همچون سهیلی ،خاصه
و شعبانی(
منش(

) ،شی(

) ،مسلر و همکاران(

) ،و صدیقی و جاللی-

) نیز جهت خوشهبندی سلسله مراتبی وآژگان مورد بررسی ،مشخص نمودن وآژههای
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مرکزی در هر خوشه و خوشههای توسعه یافته(با فراوانی کلیدواژه باال) از خوشهبندی سلسله مراتبی استفاده نمودهاند .خوشه-
های «نوآوری»« ،دانش» و «مجوز ثبت اختراع» به ترتیب بیشترین حضور کلیدواژهها را در خود دارند .حضور کلیدواژههای
بیشتر در هر خوشه مبین توسعه یافته بودن و توجه بیشتر نویسندگان به موضوعات مطرح در آن خوشه میباشد .از طرفی با
بررسی اولیه میزان همرخدادی واژگان(جدول ،)3میتوان مشاهده نمود که بیشترین حاالت همرخدادی واژگان مربوط به
واژههای حاضر در خوشههای وسعیتر است .دلیل این مدعا حضور کلیدواژههای اصلی در همرخدادی واژگان همچون
«مدیریت دانش» و «انتقال فناوری» در خوشه اول با  14کلیدواژه و «نوآوری» در خوشۀ هشتم با  22کلیدواژه است .بنابراین
میتوان چنین نتیجه گرفت که تحلیل خوشهای سلسله مراتبی به آشکارسازی خوشهها ،مشخص نمودن ارتباط بین واژهها در
قلب خوشههای جداگانه کمک میکند.
بخش چهارم یافتهها مربوط به معرفی خوشههای حاصل از خوشهبندی سلسله مراتبی به کمک نمودار چندبعدی است .با
این روش ارتباط و همبستگی میان کلیدواژههای حاضر در هر خوشه تصویرسازی شده است تا درک بهتری نسبت به روابط
بین واژهها صورت گیرد .به عنوان نمونه در خوشه 8با تعداد  22کلیدواژه ،بین کلیدواژههای «تحقیق و توسعه» و «تجارت»
ارتباط مستقیمی وجود ندارد .اما با مشاهده دقیقتر مشاهده میشود که «تحقیق و توسعه» با «نوآوری» و «نوآوری» با «تجارت»
در ارتباط است .بنابراین تمامی واژگان حاضر در یک خوشه به صورت مستقیم یا با واسطه دیگر واژهها با یکدیگر در ارتباط
هستند .تنیدگی هرچه بیشتر ارتباط بین واژهها نشان دهنده ارتباط قویتر بین آنهاست .همچنین کلیدواژههای هسته از قبیل:
«تحقیق و توسعه»« ،نوآوری»« ،تعامل دانشگاه و صنعت» و «چین» در این نمودار به وضوح بر نقش کلمات کلیدی در برقراری
ارتباط با سایر کلیدواژهها اشاره میکنند.
بخش پنجم از یافتههای تحقیق حاضر به ارائه نمودار راهبردی حاصل از تحلیل هم واژگانی در حوزه تجاریسازی دانش
پرداخته است .به کمک محاسبه مرکزیت و تراکم  134واژۀ دارای فراوانی باال در این تحقیق ،اطالعات جدول شماره 7تکمیل
شد .بر اساس این اطالعات ،به ترتیب خوشههای «نوآوری»« ،مجوز ثبت اختراع»« ،دانش» و «مدیریت دانش» دارای بیشترین
میزان مرکزیت میباشند .بنابراین این خوشهها نسبت به سایر خوشهها جامعترین وضعیت را در حوزه تجاریسازی دانش دارند
و میزان توسعۀ آنها فراتر از سایر مباحث است .همچنین هرچه میزان تراکم یک خوشه موضوعی بیشتر باشد بالغتر است .بنابراین
خوشههای «نوآوری»« ،مجوز ثبت اختراع» و «مدیریت دانش» ،به علت قرار گرفتن در قسمت اول نمودار راهبردی از مرکزیت
و تراکم باالیی برخوردارند و عالوه بر اینکه نقش محوری دارند ،خوشتوسعه نیز میباشند .مرکزیت این بخش از یافتهها نشان
میدهد که حوزههای مورد توجه نویسندگان و جوامع دانشی در سالهای اخیر بر نوآوری ،مجوز ثبت اختراع و مدیریت دانش
است .تراکم موجود در این خوشهها نیز مبین توسعه و بلوغ حوزههای فرعی است .خوشههای «انتقال فناوری»« ،تبادل دانش»
و «توسعه پایدار» به علت مرکزیت پایین و تراکم باال در بخش دوم نمودار قرار گرفتهاند .این خوشهها نسبت به خوشههای
قسمت اول از مرکزیت کمتری برخوردارند ،اما توسعه یافتگی آنها از سایر خوشهها بیشتر است .بنابراین ارتباط بین واژگان
حاضر در این خوشهها باال بوده و امکان توسعه در آینده را دارند .اما نست به خوشههای موجود در بخش اول کمتر مورد توجه
میباشند .خوشههای «بازاریابی محصوالت»« ،تجاریسازی فناوری» و «تجاریسازی» به علت پایین بودن میزان مرکزیت و
تراکم در بخش سوم نمودار قرار گرفتهاند .این خوشهها در گذشته مورد توجه بودهاند .اما در سالهای اخیر عدم حضور در
آثار منتشر شده ،مجهور ماندهاند .تنها خوشه موجود در بخش چهارم نمودار «دانش» است که به علت مفاهیم بنیادی مورد
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بحث در تجاریسازی دانش از مرکزیت باالیی برخوردار است .هرچند این خوشه تراکم پایینی دارد ،اما به علت شمول
موضوعی وسیع نسبت به سایر حوزهها در بخش چهارم قرار گرفته است .خوشههای حاضر در این بخش از نمودار با وجود این
که در گذشت زمان ممکن است مورد توجه قرار گیرند ،در مقایسه با سایر مباحث ،توجه کمتری به آنها شده است .خوشه
«دانش» علیرغم مرکزیت باال ،به علت عدم توجه در سالهای اخیر و مجهور ماندن ،توسه نیافته است.
با توجه به نقشۀ حاصل از به کارگیری روش مقیاس چندبُعدی در تحلیل همواژگانی حوزه تجاریسازی دانش ،یازه
خوشه اولیه در قالب چهار گروه «دانش» ،تجاریسازی»« ،بازار» و «نوآوری» و بر اساس قرابت موضوعی و همپوشانی واژگان
دستهبندی شدند .دسته بندی موضوعات در قالب این چهار گروه کلیتر کمک می کند تا موضوعات فرعیتر را بهتر بتوان
دستهبندی و به یکی از این چهار گروه کلی مرتبط نمود .قرارگرفتن یک خوشه در قسمت اول معرف همبستگی درونی آن
خوشه است.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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