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 چکیده

با  پژوهشسازی دانش است. این های پرکاربرد مدیریت دانش، تجارییکی از حوزه
حاوز  در  مادیریت داناش آثاار تثثیرذارار نوع سنجی به شناساییکمک فنون علم

سانجی اسات. مام ا  از ناوع علم پاژوهشپرداخته است. این  سازی دانشتجاری
ساازی داناش از پایهااه تجاریحاوز  شامل آثاار منترار شاده در  پژوهشآماری 

 افاازاررمناساات. بااا کمااک  5175- 7311سااایند در مواادود  زمااانی اووب
و  سازی دانش، میزان اساتنادا  دریاافتیهای اصلی تجاریخاستهاه اسوای.پی.آر.

شناسایی میزان تثثیرذراری آثار خاار  منظور بهآثار تثثیرذرار مرخص شد. همچنین 
آر استفاده شد. مستجوی آثاار سییر افزارنرمهای صور  ذرفته از مهش  از مودود

رکورد مارتط   7555، منجر به بازیابی 5175- 7311منترر شده در مودود  زمانی 
سازی دانش شد. مجموع استنادا  صور  ذرفته به آثاار منترار شاده در با تجاری

استناد بود که منجر  93871 بربالغحاضر،  پژوهشسازی دانش تا زمان حوز  تجاری
شاده  5119و  7338، 7319، 7365، 7394هاای یش پان  مهاش در تاری به پیدا

تاا  سازی دانشتجاریحوز  است. میزان استنادا  صور  ذرفته به منابع مومود در 
های صاور  دوم قرن بیستم رشد تقریطاً یکنواختی را دارد. از میان مهش  آغاز نیم

پراستنادترین مهش است.  استناد، 9169با ت داد  5119ذرفته، مهش مربوط به سال 
هاای فراذیار توت تاثثیر حوزه شد بهسازی دانش آثار تولید شده در حوز  تجاری

آثااار  نااوع و کااارآفرینی قاارار دارنااد. شناسااایی ماننااد ماادیریت دانااش، اقت اااد
های سازی دانش باعا  شاناخت خاساتهاهتجاریحوز  در  مدیریت دانشتثثیرذرار

 شود.میهای فرعی دانش اصلی و حوزه
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Abstract 
One of the most widely used fields of knowledge 

management is the commercialization of knowledge. 

This research, with the help of scientometric techniques, 

identifies the type of effects of knowledge management 

in the field of knowledge commercialization. This 

research is a kind of scientometric. Initial data were 

obtained from the Web of Science (WoS) database to 

investigate the historical roots of published works in the 

field of commercialization of knowledge. Then, the 

main roots of this filed, the amount of received citations, 

and influential works were identified using RPYS 

software. Next, with the help of the yearcr software, the 

extent of the effects of the works outside of the range of 

peaks were also introduced. The period under 

investigation is the publication in the years 1900-2015. 

By searching published works in the time period of 

1900-2015, 1550 records related to commercialization of 

knowledge were retrieved. The total number of citations 

up to the time of the present research was 39817, which 

resulted in the emergence of five peaks in the years 

1934, 1962, 1973, 1998, and 2003. The present project 

has introduced the influential works in the field of 

commercialization of knowledge. Identifying the type of 

effects of knowledge management in the field of 

knowledge commercialization leads to knowledge of the 

main origins and subsectors of knowledge. 
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 مقدمه
و  ، تولید ثرو ، رشد اقت ادیافزودهارزشدانش عامل اصلی ایجاد 

در موامع امروزی است. رویکرد موامع امروزی بر  مانطههمه  توس 
باه خادمت ذارفتن داناش بارای  ینوعبهو  تولید سرمایه از دانش

، مانطاههمه  نقاش در توسا یابی به مزیت رقابتی و ایفاای دست
قابل مراهده است. ذرایش باه تولیاد سارمایه از داناش  وضوحبه

هاای هاا و فارمساازی داناش در شاکلمومطا  رویکرد تجااری
هاای مختلا  ذوناذون شده است. مطال ه آثار منترر شده در رشته

سازی دانش توت عناوین ذوناذون حکایت از کاربرد مفهوم تجاری
ساازی نتاای  توقیقاا ، ساازی فنااوری، تجاارییاز قطیل: تجار

سازی نوآوری، کارآفرینی، دانرهاه کارآفرین، انتفاعی سازی تجاری
  و مواردی از این دست دارد. با تومه به سایال باودن حاوز دانش
های دانش براری، ر حوزهدیهسازی دانش و تسری آن به تجاری

دانش را در یاک یاا سازی توان مطاح  مربوط به تجاریدیهر نمی
علوم پایه دانست. شاناخت واگذاان  غالطاًدانری خاص و   چند حوز

های علمی صور  ذرفتاه، های تاریخی، مهشکاربردی، خاستهاه
 حااوز   منااابع اعاعاااتی تثثیرذاارار و افااراد صاااح  ایااده در

تواند باع  شناخت دانش یکی از عواملی است که می یسازیتجار
 دیهار برمومود در این حوزه و تثثیر آنها  یهادهیاهرچه بهتر آثار و 

 د.شدانش برری  یهاحوزه
باا اساتفاده از راهطردهاا و  یدانراهاه قا یتوق یسازیتجار

داناش   تیریماد  انیام نیدر ا .امکان است یذوناذون یهاروش
 یهاااساتیاز س یاریبسا  یمهم  بارا یعنوان راهطردامروزه  به

ی شورکچال یمنتظر) شودیشناخته م یو مول یمنطقه ا  یاقت اد
 .(7939یوسفی، 

سازی تجاری حوز  وسیع واگذان مورد کاربرد در  به علت دامن
های دانری در این حوزه، ساختار فکریِ حوزه دیهردانش و تسری 

 شاده نیسات دانش در این مورد برای پژوهرهران چندان شناخته

. عادم (1ارسهرابی،  نوبت انترا)بیرانوند، ش طانی، عاصمی و چرمه
شناخت کافی به واگذان و مفااهیم کااربردی و تثثیرذارار در یاک 

تواند باع  بازیابی ناموفق اعاعا  می مطال اتی خاص اغل   حوز
د. همچنین در دساترس شو عدم شناسایی منابع ب ضاً مفید و مؤثر 

مورد مطال اه شناساایی و   ذر اعاعا  در حوزنطودن منابع تولیل
ایان   ،د. لاراکناتسل  کافی را برای موقاق ساخت و دشاوار می

سانجی از قطیال فناون علام یریکارذباهپژوهش بر آن است تا با 
باه شاناخت مفااهیم رایا  در  توول ریستولیل واگذانی و کر  

سازی دانش، ارتطاط بین مفاهیم، تولیل ساختار دانش تجاری  حوز
)بیرانوناد و  ابع و افراد تثثیرذرار در این حوزه بپاردازدو شناسایی من

 . (1دیهران،  نوبت انترار
شناخت عوامل اثرذرار بر مادیریت داناش ازمملاه اقاداما  اولیا  

های دانرای ساازمان اسات )سااکی، کارذیری اثربخش سرمایهبه
(. فرایند مدیریت دانش مراتمل بار خلاق 7936ن ری و س اد ، 

کاربرد دانش  تاًیهانسازی دانش، توزیع و نرر دانش و دانش، مستند
ای فکاری یکای از عوری کاه اماروزه داناش و سارمایهاست باه

 شاااااود و هاااااای اصااااالی رقابااااات موساااااوب میمزیت
توان اذعان داشت که دانش قل  اقت اد مهانی است )سانتورو، می

 (.5178ورونتید، سراسو، دیزی، 

 

 سنجی سال انتشار مآخذطیف
در ایان پاژوهش،  سنجی باه کاار ذرفتاه شادهیکی از فنون علم

سنجی ساال انتراار است. عی « 7سال انترار مآخر یسنج یع»
-های تاریخی حاوزههای نوین کر  خاستهاهیکی از روش مثخر

ماارکد، علمی توسا   ینهار یتار  های علمی است که در حوز
-روش عی  م رفی شده است. (5174)5برنمان، بارته و لیدسدورف

 کاه است مآخری فراوانی تولیل برسنجی سال انترار مآخر مطتنی
 مورد مآخر انترار سال برحس  و خاص ایحوزه علمی تولیدا  در

 باا استنادشونده منابع فهرست تولیل و تجزیه. اندقرارذرفته استناد
 آشکارساازی باه منجار توانادمای مناابع این انترار سال بر تثکید

این ابزار . دش خاص پژوهری  حوز در مهم و تاریخی هایخاستهاه
کناد مطال ااتی را فاراهم می  تثثیرذارار حاوزامکان بررسی آثاار 

-مای را هاخاستهاه روش، این در 9(5176)کومند و لیدسدورف، 

 او  نقاط کهیعوربه داد  نران دارنوسان هایمنونی ایجاد با توان
 باه سال آن در شده منترر آثار که است سالی بیانهر هامنونی این

 کاه ماوارد ایان شناساایی از پد. اندذرفته قرار استناد مورد کرّا 
 اسات الزم اناد،کرده ایفا مربوعه حوز  ذیریشکل در مهمی نقش
 قرارذرفته و بررسی مورد مداذانه عوربه هرسال در شده منترر آثار

)خاصه و  دش مرخص بررسی توت حوز  ذیریشکل در آنها سهم
 . (155 :5174  مارکد و دیهران، 7934 :5176، 4ختارپورم

 توان می سنجی سال انترار مآخرعی با استفاده از 
 های پژوهری را شناسایی و تثثیر اینای تاریخی حوزهههریر

روش  نیا یرا برشمرد. مطنا یکنون یهاها بر پژوهشخاستهاه
 یپژوهر   حوز کیاستناد به مآخر در آثار  یِفراوان لیو تول هیتجز

سال انترار  یسنج یخاص با تومه به سال انترار مآخر است. ع
دهه و  نیخود را به چند یبررس  را دارد که ذستر تیقابل نیمآخر ا

 یتکامل ریبهتر بتواند س قیعر نیتا بد کندچند قرن م طوف  یحت
 حوزه را آشکار کند. کی

                                                                      
1. Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS) 

2. Marx, Bornmann, Barth & Leydesdorff 

3. Comins & Leydesdorff 

4. Khaseeh & Mokhtarpour 
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 پژوهش نهیشیپ
از خاساتهاه  آذااهی منظورباه وای.اس .پایکه ابازار آر. ییآنجا از

ذونااذون  هاایمطارح در حاوزه هاییو تئور هادهیآثار، ا یخیتار
 دیاهمزماان در دو اثار تول تواندیحوز  خاص نم کیکاربرد دارد و 

 یرا به همراه داشته باشد، در ادامه به کاربردهاا یمتفاوت  یشده نتا
مختلا  داناش  یهااصور  ذرفته در حوزه طال ا ابزار در م نیا

پرداخته شده است. آنچه در مطال ه آثار  ریاخ هایسال یع یریبر
 ییدارد. شناساا تیااهم یخیتاار ریشده به روش کرا  سا دیتول

مختلا  داناش  هاایحاوزه نیابزار و نفوذ آن در ب نیا یذستردذ

 یقا  خودداریتوق نیا  یاز پرداختن به نتا ن،یاست. بنابرا یریبر
 هاریو در د یعلما دا یتول یخیتار ریکر  س و یش یشده و تسر

 هاایخاستهاه ییمطال ا  مدنظر است. به علت موان بودن شناسا

سال انتراار مآخار،  سنجی یبه روش ع یعلم هایحوزه یخیتار
به ب د هستند.  5174صور  ذرفته اغل  مربوط به سال  قا یتوق

 وای.اس.پایآر. یریکارذباه نا یدرزم منترر شده یآثار علم یبرخ

 یم رفا 7مختل  در مدول  یمطال ات هایحوزه شناسایی منظوربه
 شده است.

 اسوای.پی.آر.های مختل  با کمک مطال ا  صور  ذرفته در حوزه .5جدول 

 تاريخ انتشار موضوع مورد مطالعه نويسنده/ نويسندگان

 5174 .7351-7351های سنجی بین دههعلم  بررسی آثار علمی تثثیرذرار در حوز 7،لیدسدورف، برنمان، مارکد

مارکد، برنمان، بارته، و 

 5لیدسدورف

-7361 یدیخورشهای تولیدا  علمی با موضوعا  ذرافن و سلولبررسی 
7811. 

5174 

 5174 (4های داروینهای ذاالپاذوس یا سهرهفنچپرندذان )های مطال ه در مورد ذونه 9مارکد و برنمان

 5175 .7311-7311های شناسایی مجا  هست  فلسف  علم بین سال 5ای و برنمانر

 5175 .7363-7311 6شناسایی منابع علمی مرتط  با رفتار اعاعاتی خاصه و سهیلی

 5176 .7311-5174از سال  1وب م نایی  های تاریخی حوزبررسی ریره بیرانوند و خاصه

برنمان، تهور، مارکد، و 
 8لیدسدورف

 5176 .7311-7311فلسفه علم   بررسی نرریا  حوز

تهور، مارکد، لیدسدورف ، و 
 3برنمان

 5176 7311-5171سنجی اعاع  بررسی مجا  حوز

 5178 .7335-5175ها ارزیابی کارایی دانرهاه 71رحیم و برنمان

برنمان، هونسچیلد، و 

 77لیدسدورف

 5178 ذارفیلدها و نظریا  تثثیرذرار بر آثار علمی یومین بررسی تئوری

و  تهورمارکد، هونسچیلد، 
 75برنمان

 5178 .7384-5174بررسی مطال ا  مربوط به تغییرا  آب و هوا از 

                                                                                                                                                    
1. Leydesdorff & et al. 

2. Marx & et al. 

3. Marx & Bornmann 

4. Darwin finches 

5.Wary & Bornmann 

6. Information behavior 

7. Semantic web 

8. Bornmann, Thor, Marx  & Leydesdorff 

9. Thor, Marx, leydesdorff & Bornman 

10. Rahiem & Bornmann 

11. Bornmann, Haunschild & Leydesdorff 

12. Haunschild, Marx. Thor & Bornamn 
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ساانجی عیاا » کااردیرو باااصااور  ذرفتااه  قااا یتوق  ینتااا
 و یادیاابن آثااار ییاز شناسااا تیااحکا، «سااال انترااار مآخاار

 فااخرآثاار  ییشناساا. داردمختلا   یهااحاوزه در استناد مورد
و  یادیااابن میمفااااه تیاااتقودر  ذااارار،تثثیر ساااندذانینو و

 لیادل نیهما باهدارد.  ییتاثثیر بسازا دیامد آثاار یریاذشکل
ساانجی سااال انترااار عیاا » کااردیمااوان بااودن رو رغمبااه

 ذاارارتثثیر سااندذانیآثااار برمسااته و نو ییدر شناسااا «مآخاار
 یم رفاا و روزافاازون قااا یتوق انجااام شاااهددر هاار حااوزه، 

صااور  ذرفتااه در موضااوعا  مختلاا   یعلماا یهااامهااش
شناسااایی ساایر توااول بااا هاادف  زیاان قیااتوق نیاا. امیهساات

بااه دنطااال ، سااازی دانااشتجاااری  منااابع اعاعاااتی در حااوز
 ساندذانینو، شناساایی مهام یهاامهاش رخاداد زمان نییت 

 یهااامهااش یریااذشااکل در تثثیرذاارار آثااارو  اسااتناد پاار
 است. دانش یسازیتجار  حوز در یعلم
 

 پژوهشاهداف 
ساازی داناش بار تجااری حاوز  شناسایی مناابع تثثیرذارار در

 سنجی سال انترار مآخر مطنای عی 
  حاااوز هاااای مهااام درشناساااایی زماااان رخاااداد مهاااش

 سازی دانش.تجاری

 

 پژوهش یشناسروش
 یبررساا بااه ساانجیبااا اسااتفاده از روش علاام توقیااق ایاان

 پرداختااه دانااش سااازیتجاااری  حااوز یخیتااار هاااییرااهر
 7ساااینداوحاضاار از وب پااژوهشهااای اولیاا  داده اساات.

زماانی رکوردهاای بازیاابی شاده   اناد. موادوداستخرا  ذرته
 منظوربااهباشااد. ماای 5175تااا  7311هااای مربااوط بااه سااال

، بااا سااه نفاار از پااژوهشهااای اولیاا  ایاان ذااردآوری داده
ساازی داناش مهات انتخااب تجااری  خطرذان ف اال درزمینا

باارای مسااتجوی منااابع ایاان حااوزه  مااوردنظرهااای کلیاادواگه
سااازی پیاااده  مرااور  شااد. نهایاات اماار پااد از سااه مرحلاا

فراینااد مسااتجو و بررساای منااابع بازیااابی شااده، از راهطاارد 
مسااتجوی زیاار مهاات بازیااابی تمااامی مقاااال  ماارتط  بااا 

اوساایند، اساتفاده ساازی داناش در پایهااه وبتجااری  حوز
 شد:

TOPIC:("commercial* knowledge") OR 

TOPIC: ("commercial* science") OR 

TOPIC: ("commercial* research*") OR 

TOPIC: ("commercial* innovation") OR 

                                                                      
1. Web of Science (WoS) 

TOPIC: ("commercial* technology") OR 

TOPIC: ("Knowledge capitalization") OR 

TOPIC: ("science capitalization") OR 

TOPIC: ("research capitalization") OR 

TOPIC: ("technology capitalization") OR 

TOPIC: ("innovation capitalization") OR 

TOPIC: ("capitalization knowledge") OR 

TOPIC: ("capitalization science") OR 

TOPIC: ("capitalization research") OR 

TOPIC: ("capitalization technology") OR 

TOPIC: ("capitalization innovation") OR 

TOPIC: ("Bayh-dole act") 
 

اسااتفاده از راهطاارد مسااتجوی فااوه منجاار بااه بازیااابی 
د. نتیجااه بررساای ارماعااا  )منااابع( شاا رکااورد 7555ت ااداد 

« rpys.dbf»مااورد اسااتفاده در ایاان رکوردهااا در دو فایاال 
باااه دسااات آماااد کاااه اولااای ت اااداد « median.dbf»و 

انترااار را سااازماندهی کاارده و از  هرسااالارماعااا  بااه ازای 
 هاا اساتفاده کاردسانجی دادهتوان بارای ترسایم عیا آن می

و فایاال دوم نیااز شااامل انوااراف میاناا  ت ااداد ارماعااا  در 
و  )دو ساال قطال، ساال انتراار ساالهپن در یاک دوره  هرسال

باعاا   سااالهپن دو سااال ب ااد( اساات. ایاان انوااراف از میاناا  
هاای و صااف مهاش شد که منونی حاصال باا سایر مایام

مومااود در تولیااد آثااار ایاان حااوزه را بااه ت ااویر بکرااد. در 
هاای تولیاد شاده در نهااری منونایب د پاد از عیا   مرحل
هاای دارای مهاش پرداختاه اکسل، باه شناساایی ساال  برنام

باه شناساایی ت اداد  5آریرسای افازارنرما کماک شد. سپد با
و ساایر  هااارماعا  مربوط باه آثاار منتررشاده در ایان ساال

اعاعااا  کتابرااناختی اقاادام شااد. در پایااان آثااار شناسااایی 
شااده توساا  سااه نفاار متخ ااص موضااوعی مااورد تجزیااه و 

 تولیل قرار ذرفت.
 

 پژوهشهای یافته
اسااتنادا  و  مهاات درب بهتاار اعاعااا  مربااوط بااه ت ااداد

، نتااای  مااوردنظرهااای صااور  ذرفتااه در بااازه زمااانی مهااش
ده اسات. از آنجاا کاه مطناای ایان شاارائاه  7نماودار در قال  

نااه اسااتنادکنندذی، تمااامی  اسااتمطال ااه باار استنادشااوندذی 
اوساایند م رفای و منابع ماورد اساتناد و ثطات در پایهااه وب

-کاه در بررسایمورد مطال ه قارار ذرفتناد. باا توماه باه ایان

منطااع  7311د کااه تااا قطاال از سااال شااهااای اولیااه مرااخص 
وماود نادارد، در ایان توقیاق باازه  یتومهقابالمورد اساتناد 

                                                                      
2. yearcr.exe 
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مااورد بررسای قاارار ذرفات. همچنااین  5175تاا  7311زماانی 
دساات آمااده در توقیقااا  تولیاال نتااای  بااه  مطال اا  شاایو

سانجی م رفای نتاای  حاصال از عیا  کاهپیرین نراان داد 
هاای ماورد مطال اه در قالا  یاک انترار مثخر در حاوزه سال

هاای صاور  ذرفتاه نمودار کلی باع  نادیاده ذارفتن مهاش
در ایاان توقیااق،  ،شااد. لاارا تر خواهاادکوچااکدر مقیاااس 

ساانجی سااال انترااار ضاامن م رفاای نتااای  حاصاال از عیاا 
(، مهااات 7نماااودار ) یکلااامثخااار در قالااا  یاااک نماااودار 

هاای در مقایساه باا مهاش ترکوچاکهاای شناسایی مهاش
 ذیرد.قرار می سال  مورد بررسی 775بزرگ، بازه زمانی 

 

 سازی دانشتجاری ةهای علمی در حوزجهش
  میاازان اسااتنادا  صااور  ذرفتااه بااه منااابع مومااود در حااوز

دوم قاارن بیسااتم رشااد   تااا آغاااز نیماا سااازی دانااشتجاااری

دنطاال تغییارا  تقریطاً یکنواختی را تجربه کارده اسات. اماا باه
سیاساای و امتماااعی حاصاال از پایااان مناام مهااانی دوم و 
 تمایااال مواماااع مختلااا  باااه تولیاااد سااارمایه از داناااش و 

کااارذیری دانااش مهاات اعمااال نفااوذ باار موامااع دیهاار، بااه
هاای مختلاا  رشااد چراامهیری کارهاای توقیقاااتی در حااوزه

 داشته است.
مایادی  7311هاای پایش از اعاعا  مرباوط باه ساال

اسااتنادا  و تولیاادا  علماای ارائااه  کاام اریبساالیاال ت ااداد دبااه
 یسانج یعدر روش  کاهنیادلیال نرده اسات. همچناین باه

 هرساالانواراف میانا  ت اداد ارماعاا  در سال انترار مناابع، 
و دو  )دو سااال قطاال، سااال انترااار سااالهپن   در یااک دور

 شود.سال ب د( ارائه می
 

 (5175 -7311بازه زمانی دانش )سازی تجاری  حوز نهاری سال انترار مآخرعی  یهاافتهی .5نمودار 

 
 با هدف به ت ویر کریدن روند رو به رشاد اساتنادا  7نمودار 

 یزماانساازی داناش در باازه تجااری  صور  ذرفتاه در حاوز
تاوان می یخوببه( ارائه شده است. در این نمودار 7311-5175)

باه ب اد  7365های منتهی باه روند افزایش استنادا  را از سال
. این روند افزایری تقریطاً باا مهرای کاه در ساال دکرمراهده 
تاثثیر آثاار ایان دوره آغااز شاده و صور  ذرفته و توت 7365

افزایش در ت اداد اساتنادا  را از  یخوببهشی  حاصل از نمودار 
 دهد.این تاری  به ب د نران می

  مهش خاصای در حاوز 7394قطل از سال  7با تومه به نمودار 
 سازی دانش صور  نهرفته است.تجاری

ترین مهاش علمای صاور  ذرفتاه در مهش اول: ابتدایی
رخ داده است. اذرچه ت داد استنادا  به ایان اثار در  7394سال 

های ب دی چندان چرامهیر نیسات، اماا مقایسه با سایر مهش
یک  عنوانبهتواند نسطت ت داد منابع تولید شده در این سال می

مهش تلقی شود. ت داد کل استنادا  به آثار تولید شده در ایان 
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 7سچمپتر «اقت ادی  تئوری توس »کتاب استناد بوده،  41سال 
 استناد را به خود اخت اص داده است. 91 ییتنهابه

بار به آثار مربوط به این سال ارمااع داده  41 مجموعاً: 7394 -
 ماورد ایان اساتنادا  مرباوط باه کتااب  91شده است کاه 

 های اقت ادی سچمپتر با مرخ ا  کتابرناختی زیار تئوری
 :است

- Schumpeter, J. A. (1983). The theory of 

economic development: an inquiry into 

profits, capital, credit, interest, and the 

business cycle. New Brunswick, N.J: 

Transaction Books. 

( 7351-7889) 5ساچمپتر «اقت ادی  تئوری توس »کتاب 
اقت اااد،   یکاای از شاااهکارهای اولیااه درزمیناا 7394در سااال 

رود که تثثیر بسیاری بر و کارآفرینی به شمار می مدیریت دانش
ب د از خود ذراشته است. این اثر از پراستنادترین آثار  یفیتثلآثار 
رود کاه شامار مای هاقت اد، مدیریت دانش و کارآفرینی ب  حوز
 کتاااب انترااار زمااان از سااال هرااتاد از باایش ذرشاات رغمبااه

  آثاار تثثیرذارارترین و تارینم اروف از یکای عنوانبه همچنان
بار ویرایش  3شده که بیش از  موسوب مدیریت دانش  درزمین

اسات بار مورد اساتناد قارار ذرفتاه  99631و در منابع مختل  
 ایان در 9ساچمپتر( 59/5/7936ذوذل اساکالر، دسترسای در )

 بار تثثیرذارار بیرونایِ و درونای عوامال میان تمایز کتاب لزوم
 بااور ایان بار وی،. اسات داده قرار دتثکی مورد را توس ه چرخه
 میسار زماانی نظاام، یاک در اقت اادی  توس  و رشد که است

 خطرپاریری باا مام ه آحاد دیهر میان در افرادی که بود خواهد
 مدید هایحلراه و هاروش کار، این با و بزنند دست نوآوری به
. کنناد قطلی بهرهکم و ناکارآمد راهکارهای مایهزین را کارآمد و

 از نراث  ذرفتاه کاهآن از بایش ،ساچمپتر دیاد از توس ه، لرا،
  نراث  نظاام خاودِ ابتکااری هاایعرح از .باشد بیرونی عوامل

 و نوآوراناه اقت ااد ،ساچمپتر .(69 :7394)ساچمپتر،  ذیاردمی
 اقت ااد بارای مناساطی مایهزینی را کارآفرینی نیروی برمطتنی
 نیاروی را «ناوآوری» ترپسچم. داندمی روزذار آن داریسرمایه
 شااید و کارده قلمداد اقت اد علم تکامل اصلی موور و مورکه

 باه وی از خاود، اثار در(5111) 4مکارو که است دلیل همین به
 ،ساچمپتر دیاد از داناش. اسات دهکار ت طیر«  نوآوری پیامطر»

 در افاراد ذروهای و فاردی تجاارب از کاه درونی، است عاملی
 :5176)خاصاه و مختاارپور،  ذیاردنراث  مای هاشرکت درون

                                                                      
1. Schumpeter 

2. Schumpeter 

3. Schumpeter 

4. Mc Craw 

 قارن اوایال و ناوزدهم قارن فکری هایچالش از پد .(7931
 مهاان صان تی کراورهای میاان اقت اادی رقابت که بیستم،
 ماورد توماه بیراتر اقت ااد کااربردی هایمنطه و شد ترمدی

 و ناوآوری و ابداع در دانش نقش به شومپیتر موزف قرارذرفت،
 تواول و کاارآفرینی اسااس را آن و کارد توماه اقت اد پویایی
 .دکر م رفی اقت اد

 مهش دوم: دومین مهش علمای صاور  ذرفتاه در ساال
است. اثار تثثیرذارار در ایان ساال مقالاه  ذرفتهصور   7365

بار ماورد اساتناد  798کند است. آثار مربوط به این سال مم اً 
درصاد( از کال اساتنادا   94آن )ماورد  48کاه  اندقرار ذرفته

 کتابرناختی زیر است:مربوط به مقاله کِند با مرخ ا  
-  Kenneth J. Arow (1962). The Economic 

Implications of Learning by Doing. The 

Review of Economic Studies. 29(3)، 155. DOI 

10.2307/2295952 

تارین عامال در ( تمایل به یادذیری را اصلی7365) 5کِنِد
ساز را زمینهزا در دانش درون  داند. کِنِد نظریکس  دانش می
در توابع تولید م رفی کرده است. از  یالمللنیبتغییرا  موقتی و 

دیدذاه وی، یادذیری مو ول تجربه است، تااش بارای حال 
افازایش  منظورباهیک مرکل مؤثرترین شکل یادذیری اسات. 

و ناه  اساتپیوسته در حال تواول  عوربهعملکرد مورب باید 
تکرار. کِنِد در این مقالاه باه نقاش تجرباه در افازایش  صرفاً
وری پرداخته است. از دیدذاه کِنِد، نقش دانش حاصال از بهره

اصالی تئاوری اقت اادی را   تنا یوربهارهتجربه در افازایش 
آر مراخص شاد کاه یرسای افزارنرمدهد. با کمک ترکیل می

افات سایر آثار منترر شده در این سال نقش چرمهیری در دری
 مااورد اسااتناد قاارار  بااارکیتنهااا  هرکااداماسااتنادا  نداشااته و 

 اند.ذرفته
اتفااه افتااده  7319مهش سوم: سومین مهاش در ساال 

 باار ماورد اساتناد قارار  786است. آثار مرباوط باه ایان ساال 
درصاد( مرباوط باه  3/51اساتنادا  )مورد از این  51اند. ذرفته
 ا  کتابراناختی زیار علم مرتون با مرخ یشناسمام هکتاب 
 :است

- Merton, R. K. (1974). The sociology of 

science: theoretical and empirical 

incvestigations (4. Dr). Chicago: Univ. of 

Chicago Pr. 

بار  کارصل چهل سال حا 6علم مرتون یشناسمام هکتاب 
شناسی علم اسات. موضاوع اصالی و مام ه  مقاال  حوز یرو

                                                                      
5. Kenneth 

6. Merton 
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شناسی علم، م رفی شارای  تومه روبر  مرتون در مام همورد 
مستجوی دانش علمی است. ایان اثار   کنندلیتسهامتماعی و 

شناسی علام خ وص مام ه هشناسی و بیکی از آثار مهم مام ه
شناسای مام اه  دهندنراانهاای آن که نوشته رودبه شمار می

مرتاون  «علم یشناسمام ه»کتاب  7مدرن از علم هستند. راوتز
داند. شناسی علم میمام ه  ای و تثثیرذرار در حوزرا اثری حرفه

نیز کتاب مرتون را به خاعر تجزیه و تولیال و  5فیلیپ مریسون
علام  یشناسمام ه  اش، یکی از آثار تاریخی در حوزنفوذ علمی

 داند.می
است.  7338مهش چهارم: چهارمین مهش مربوط به سال 

استناد صور  ذرفته به آثاار مرباوط باه ایان  5594از مجموع 
 «ساازی فنااوریمنابع تجاری عنوانبهها دانرهاه»مقاله سال، 

: ذاراریسارمایه داناش»کتااب استناد و  754اثر هندرسون با 
 711اثار اتزکاویتز باا  «صان ت و دانرهاه مدید مرترب ف ل

باشااند. مرخ ااا  اسااتناد، پراسااتنادترین آثااار ایاان سااال ماای
 از: اندعطار کتابرناختی آثار مرکور 

- Henderson ، Rebecca ، Adam B. Jaffe & Manuel 

Trajtenberg. (1998). Universities as a source 

of commercial technology: a detailed analysis 

of university patenting1965–1988. Review of 

Economics and statistics. 80(1), 119-127. 

- Etzkowitz, H., Webster, A. & Healey, P. 

(1998). Capitalizing Knowledge: New 

Intersections of Industry and Academia. 

SUNY Press. 

سازی دانش در ایان تجاری  بیرترین ت داد استنادا  در حوز
کاه در  عورهمانرخ داده است.  5119زمانی، ی نی در سال   دور

نیز قابل مراهده اسات، مهاش بزرذای در ایان میازان  7نمودار 
ازی دانش در این ساال رخ ساستنادشوندذی آثار مربوط به تجاری

هاای پیراین و داده. این میزان استنادشاوندذی نساطت باه ساال
در حاوزه  یذرارهیسارما. عاقه موامع به است سابقهیبپسین، 
داناش موما  روناق  یسازیتجارو پرداختن به مطاح   دانش

 میزان تولیدا  و مت اق  آن میزان استنادا  علمی شده است.
صور  ذرفته اسات.  5119مهش پنجم: پنجمین مهش در سال 

 711استناد به آثار مربوط به این سال صور  ذرفته است.  9169
( صور  پریرفته که در این 5119) هلیساستناد به آثار مربوط به 

های بررسی تثثیر شیوه»مقاله   پراستنادترین اثر این نویسند میان
دفاتر انتقاال تکنولاوگی دانراهاه: وری نسطی سازماندهی در بهره

. اساتدرصاد( اساتنادا   71/9)773باا  «یک مطال ه اکتراافی

                                                                      
1. Ravetz 

2. Philip Morrison 

 مرخ ا  کتابرناختی این اثر عطار  است از:
- Siegel ، Donald S. David Waldman و Albert 

Link. (2003). Assessing the impact of 

organizational practices on the relative 

productivity of university technology transfer 

offices: an exploratory study. Research policy. 

32(1) ، 27–48. 

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0048733301001962 

در این مقاله به بررسی نقاش دفااتر انتقاال فنااوری  9سیهل
بر انتقال فنااوری  مؤثرترین عوامل ها پرداخته است. مهمدانرهاه

مطاران  یهاوهیشاز دیدذاه نامطرده پاداش، نیروی انسانی متطور، 
ها بوده است. در یک نهاه و عوامل فرهنهی بین دانرهاه خسار 
مرباوط  5119ربوط به ساال درصد از کل استنادا  م 19/4کلی، 

به آثار سیهل بوده اسات. ایان در حاالی اسات کاه مقالاه فاوه 
درصد از ایان میازان استنادشاوندذی را باه خاود  77/9 ییتنهابه

باار  778اخت اص داده است. دومین اثر پراستناد در این سال باا 
استنادا  صور  ذرفته عطاار   ( کلدرصد 75/9) یاستنادشوندذ

 است از:
- Gregorio ، Dante & Scott Shane. (2003). Why 

do some universities generate more start-ups 

than others?. Research policy. 32(2) ، 209–227. 

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pi

i/S0048733302000975 

در منابع مختل ، نام ایان نویسانده باا ساه شاکل مختلا : 
disgregorio ،di d. gregorio  وgregorio d  به کار رفتاه

. ذریهوری است Di Gregorio, D که شکل غال  همان است
دفاتر فناوری دانرهاه  در این مقاله به پیامدهای حاصل از تثسید

ذاراری در بخاش توقیقاا  دانراهاهی، رشاد پرداخته و سرمایه
هاای هاا، سیاساتسازی توقیقاا  در دانراهاهتوقیقا  تجاری

ذراری و سهام در دفاتر فناوری را عوامل مهم در تراکیل سرمایه
 ها ذکر کرده است.دفاتر در دانرهاه ذونهنیا

 ذرفته در قال  مدول های صور اعاعا  مربوط به مهش
 ده است.شارائه  5

                                                                      
3. Siegel 
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 5175-7311 زمانی در بازه آثار این حوزه پراستنادترین همراه به سازی دانشتجاری  حوز تاریخی هایمهش .2جدول 
ت داد استنادا   آثار پر استناد ت داد کل استنادا  هامهش

 برای هر اثر
 نوع اثر

5191 41 Schumpeter, J. A. (1934) 91 کتاب 

5192 798 Arrow,  Kenneth, J. (1962) 48 مقاله 

5119 786 Merton, R. K. (1973) 54 مقاله 

5111 5579 

Henderson, Rebecca, Adam, B. 

Jaffe Manuel Trajtenberg. (1998) 
 مقاله 754

Etzkowitz, H., Webster, A. & 

Healey, P. (1998) 
 کتاب 711

2009 9169 

Siegel ،Donald S. David 

Waldman & Albert Link. (2003) 
 مقاله 711

Di Gregorio, Dante, Scott Shane. 

(2003) 
 مقاله 756

 

 گیریبحث و نتیجه
با تومه به رویکرد تولید سرمایه از دانش ایجاد شده و مومود در 

هااای سااازی داناش ازمملااه حااوزهدانرااهاهی، تجاااریمراکاز 
توان با بررسی سیر تاریخی انترار آثار است که می یارشتهانیم

هاا حوزهدیهر تواند در دانش می یسازیتجارتولید شده در این 
ماورد اساتناد قارار  ممله مدیریت دانش، اقت ااد، کاارآفرینیاز

همیراه صااده  عکد این ماورد کهنیاذیرد. نکته قابل تومه 
این م نی که یک اثر ممکن است در ماورد مادیریت  به نیست.
سازی داناش نداشاته باشاد. ارتطاعی با تجاری ،اما است.دانش 
-بدیهی است که میزان استنادا  و به عطع آن مهاش ،بنابراین

های مادیریت داناش و کاارآفرینی های صور  ذرفته در حوزه
 عنوانباهساازی داناش باشاد. بسیار بیرتر و شدیدتر از تجاری
( توات عناوان 5175مختاارپور )مثال: در بررسی که خاصاه و 

“Tracing historical origins of knowledge 

management issues through referenced 

publication years spectroscopy(RPYS)”  
 اند، کتاب ساچمپتر باا عناوان سایند انجام دادهاودر پایهاه وب

“The theory of economic development: an 

inquiry into profits, capital, credit, interest, 

and the business cycle” 795  اساتناد دریافات نماوده
است. در حالی که عطق همین بررسی، ت داد استنادا  به همین 

 ،استناد بوده است. بناابراین 91سازی دانش تجاری  اثر در حوز
تثثیر دو عامال میزان استنادشوندذی آثار خاص را توتتوان می

هاای بررسای فرعی یا اصلی بودن حوزه مورد بررسی و پایهااه
 د.کربندی شونده دسته

  در بررساای میاازان استنادشااوندذی آثااار مربااوط بااه حااوز
 91باا دریافات  7394سازی دانش، مهش اول در ساال تجاری

مت لااق بااه  اسااتناد صااور  ذرفتااه 41اسااتناد از مجمااوع 

Schumpeter, J. A. (1934) الطته نام این نویسانده است .
هاام دیااده  .Champeter,J.A در برخاای مااوارد بااا عنااوان

اثار مرباوط  5اثر مورد استناد در این سال،  73. از میان شودیم
ذویاای دلیال ت اداد  توانادیما. همین نکته است 1سچمپتربه 

استنادا  حداکثری ایران در میان سایر نویسندذان در این سال 
 The theory of economic“اثار  باشاد. تثثیرذارارترین

development: an inquiry into profits, capital, 

credit, interest, and the business cycle" درزمینا  
یش شاده و در مناابع بار ویرا 3که بیش از  است مدیریت دانش

ذوذل اسکالر، است )بار مورد استناد قرار ذرفته  99631مختل  
 تماایز کتااب لازوم ایان در سچمپتر( 59/5/7936دسترسی در 

 ماورد را توس ه چرخه بر تثثیرذرار بیرونیِ و درونی عوامل میان
 .است داده قرار تثکید

در های با ت داد اساتناد کام در مورد مهش تثملقابلنکته 
های فرعی دانش این است که نطایاد تاثثیر فرعای باودن حوزه
تر مانناد مادیریت های عامسازی را نسطت به حوزهتجاری  حوز

و مادیریت در ت اداد کام اساتنادا   دانش، کارآفرینی، اقت ااد
صور  ذرفته فراموش کرد. زیرا در مقایسه با مطال ا  صاور  

تنادشاوندذی چنادان های مختل ، این میزان اسذرفته در حوزه
 آید.یک مهش به شمار نمی عنوانبهچرمهیر نطوده و 

اساتناد صاور  ذرفتاه  798باا  7365مهش دوم در سال 
 ،Arrowاست. از مجموع استنادا  مربوط به این سال، مقالاه 

Kenneth (1962)  1/94 ییتنهاباهبار استنادشوندذی،  48با 
درصد از ت داد استنادا  صور  ذرفته به آثاار ایان ساال را باه 

 عنااواناساات. کااند در مقالااه خااود بااا خااود اخت اااص داده 

                                                                      
1. Schumpeter 
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 “The Economic Implications of Learning by 

 Doin”  وریتثثیر یادذیری و تجربه در افزایش بهارهبه بو 
اثار  4اثر مورد استناد در ایان ساال،  65پرداخته است. از میان 

، مربوط به کند بوده است. در منابع استنادکننده به مقاله کند
 Arrow و .Aarow KJ ،Arrow ، K.jاز سااه شااکل 

Kenneth ،   .J  برای دسترسای  ،استفاده شده است. بنابراین
استنادا  صور  ذرفته بایاد هار ساه شاکل را در نظار  کلبه

 ذرفت.
اساتناد صاور  ذرفتاه  786باا  7319مهش سوم در سال 

است. از مجموع استنادا  صور  ذرفته به آثار مربوط باه ایان 
 The“باا عناوان  Merton, R. K. (1973)ساال، کتااب 

 sociology of science: theoretical and 

empirical incvestigations” شناساای مام ااه  در حااوز
 19/53بار مورد استناد قرار ذرفته است. ی نای حادود  54علم، 

درصد از کل استنادا  صور  ذرفته را به خاود اخت ااص داده 
، 7319اثر استناد کننده به آثار مربوط به سال  39است. از ت داد 

 اند. دهکراثر به کتاب مرتون استناد  76
 7338 سازی مربوط به ساالتجاری  مهش چهارم در حوز

در این دوره به ترتیا   رذراریتثثمورد استناد است. آثار  5579با 
 .Henderson, Rebecca, Adam Bاز: مقالاه  انادعطار 

Jaffe & Manual Trajtenberg(1998)   بااااا

 Universities as a source of commercial”عناان 

technology: a detailed analysis of university 

patenting1965–1988”  بااار اسااتناد شااوندذی و  754بااا
 Capitalizing Knowledge: New“کتااااا   

Intersections of Industry and Academia”  فیتال 
Etzkowitz, H., Webster, A. & Healey, P. 

باار استنادشاوندذی. رشاد چرامهیر میازان  715با  ،(1998)
استنادا  و تولیدا  علمی در این دوره، در ارتطااط مساتقیم باا 

نتاای   یساازیتجار  ترین قوانین مومود درزمینیکی از م روف
دول -است. قانون بای  1دول -توقیقا  دانرهاهی، قانون بای

در آمریکا ت وی  شد. این قانون مالکیت دارایی  7381در سال 
ها منتقال بودمه عمومی به دانرهاه کنندذاننیتثمم نوی را از 

ها ها مطنی بر مرارکت مستقیم دانرهاهنموده و بر تغییر سیاست
 باا .(5111)لینک، سیهل و بزمان،  در توس ه صن ت تثکید دارد

 یساازیتجاار افازایش عامل تنها دول – بای قانون حال این
 (963 :7333)کرتاوم و لرنار،  اسات نطوده دانرهاهی توقیقا 
 از تقاضاا افازایش علمای، توقیقاا  پیچیدذی و مقدار افزایش
 دانرمندان میان در رقابت افزایش علمی، توقیقا  برای مام ه

 و اختراعااا  ثطاات شااامل تجاااری یهاااتیف ال از اسااتفاده و

                                                                      
1. Bayh-dole Act 

 در هادانراهاه یبندرتطه برای م یاری عنوانبه نوپا یهاشرکت
، 2رامو)ک است بوده مؤثر دانرهاهی فرهنم در تغییر این ایجاد
 کماک فاوه، عوامل و دول -بای قانون  جیدرنت .(953 :5171

 -آمریکاا هاایدانراهاه «ساوم مثموریت» به اقت ادی رشد به
 تطادیل -سازی دانش تجاری حوزه ها درپریرش نقش دانرهاه

اختراعاا ،  ثطات مثال تجااری هایف الیت شامل و است شده
  توقیااق و آمااوزش کنااار در شاارکت تثسااید و مجااوز صاادور

 .(5116، 3)بالدینی شودمی
  ر مربوط باه حاوزمهش پنجم در میزان استنادشوندذی آثا

که بیرترین رشاد را در  بوده 5119سازی دانش در سال تجاری
عول تاری  این حوزه داشته است. ت داد استنادا  صور  ذرفته 

سایند در سال اوسازی دانش در پایهاه وبتجاری  به آثار حوز
مااورد اساات کااه  9169در زمااان انجااام ایاان توقیااق  5119

 از: مقالااه  اناادعطار بااه ترتیاا   پراسااتنادترین آثااار ایاان دوره

 “Assessing the impact of organizational 

practices on the relative productivity of 

university technology transfer offices: an 

exploratory study"  اثرSiegel باار  773با  4و همکاران
 Why do some universities“و مقالاه  استنادشاوندذی

generate more start-ups than others?”  اثااار

Gregorio، Dante & Scott Shane  باار اساتناد  778باا
درصد از کل اساتنادا   58/6شوندذی. این دو مقاله در مجموع 

اناد. را به خود اخت ااص داده 5119صور  ذرفته به آثار سال 
بار استناد  33ا ب Etzkowitz (2003)سایر نویسندذان مانند: 

 و بااار استنادشاااوندذی 19بااا  Otero(2003) شااوندذی،
Friedman(2003)  هااای بااار استنادشااوندذی در رده 64بااا

ب دی قرار دارند. ت داد زیاد اساتنادا  صاور  ذرفتاه در ساال 
هاای قطلای و توات تاثثیر در ادامه روناد افازایش دوره 5119

های اخیر صاور  سازی دانش در سالاهمیت و مایهاه تجاری
 ذرفته است.

باا رشاد  کاهدهاد دست آماده نراان مایبررسی نتای  به
سازی از عریاق مناابع داری و تمایل به سرمایهتفکرا  سرمایه

دانری در نزد مواماع مختلا ، شااهد افازایش ت اداد منااب ی 
سازی دانش و تولید ثرو  از داناش هستیم که به بو  تجاری

ع هرچناد در ابتادا کناد پردازند. این روند افزایری تولید منابمی
دول در آمریکا و  -با ت وی  قانون بای 7381  بوده، اما در ده

ای ذرفات و باا دارایی م نوی مان تازه کیتاهمیت دادن به مال
ساازی داناش و نتاای  توقیقاا  تجاری  ورود دانرهاه به حوز

                                                                      
2. Kumar 

3. Baldini 

4. Siegel  & et al. 
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های علام و فنااوری، مراکاز رشاد و دانرهاهی، تثسید پارب
 شیپا از شیباارتطاط با صن ت شاهد توماه  و دفاتر کارآفرینی

سازی دانش و تولید سرمایه موامع دانرهاهی به مطو  تجاری
و مت اق  آن عدم وابستهی به درآمادهای دولتای شاده اسات. 

ساازی داناش تاا تجاری  روند افزایش استنادشوندذی آثار حوز
باه ب اد باه علات  5119ادامه داشته است. از سال  5119سال 
بودن آثار تولید شده، ت اداد اساتنادا  رشاد چرامهیری موان 

هاای بیراتر و رود در آیناده شااهد مهاشنداشته و انتظار مای
شدیدتری در میزان استنادشوندذی  آثار این دوره باشیم. مسلماً 

-تجااری  های آینده از میزان استنادشوندذی آثاار حاوزبررسی

ا  خواهاد میازان اساتناد شیازپاشیبسازی دانش، شاهد رشد 
 رویکارد باا داناش ساازیتجاری تووّل بود. نتای  بررسی سیر

سازی دانش تجاری  دهد که حوزنران می اس.وای.پی.آرنوین 
و  هاای مادیریت داناش، اقت ااد، کاارآفرینیتثثیر حاوزهتوت
بودن  یارشتهانیمعلم قرار دارد. بدیهی است که  یشناسمام ه
شده تا شاهد چاپ مقاال  ایان سازی دانش باع  تجاری  حوز

ذستردذی  هرچندهای دیهر باشیم. حوزه در مجا  سایر رشته
ساازی تجااری  و تنوع مجا  پریرنده آثار تولید شده در حاوز

دنطاال دانش عدم شناسایی مجا  هسته در ایان ماورد را باه
ن و ایاک فرصات پایش روی موققا عنوانبه توانیم دارد، از

کرد. زیرا عدم وابستهی به چند مجلاه  ده یانویسندذان این حوز
را  تواند فراار روانای خاصایمهت چاپ مقاال  تولید شده می

  .کنندیمکه نویسندذان برای چاپ آثار خود تومل کاهش دهد.

 

 منابع
بیرانوند، علی  ش طانی، احمد  عاصمی، عاصفه و چرمه 

ساختار »( 7936آذر  75 آناین، )انترارسهرابی، مظفر 
سازی دانش با استفاده دانش در مطال ا  مربوط به تجاری

دانرهاه . «از رویکردهای تولیل شطکه و م وّرسازی علم
  .شهید چمران اهواز

DOI:)10.22055/slis.2017.24056.1416 

 اندازچرمیم ترس» (5175) فرامرز سهیلی، و اکطریعل خاصه،
. «سنجری وابسته یهاحوزهو  یسنجعلمپژوهش در 

-347(، 9)99، پژوهرنامه پردازش و مدیریت اعاعا 

366. 

 (. 7936) قهیصاده و س اد ، صد ،یرضا  ن ر ،یساک
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