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 چکیده
ی را باید یکی از نیازهای اساسی در دانش احوزهنظران در هر های کلی صاحبشناسایی روندهای موجود و گرایش

تر در مطالعات گذشته دست یافت و مطالعات پیش رو را هدفمند جامعیبه نگاه  توانیمدانست. از طریق بررسی روندها 
ی تکرارشونده هامبادلهی پیچیده از اگونهتا  کندیمی مطالعاتی است که تالش هاحوزهوکار از جمله ی کسبهاشبکهکرد. 

ی هاشبکهصورت گرفته در حوزه  هایبندی موضوعی پژوهشطبقهوتحلیل قرار دهد. این مطالعه با را مورد تجزیه
وجوی این مطالعه بر اساس واژگانی بهره گرفته است. جستمند و تحلیل همبرداری نظاموکار از روش نقشهکسب

مند، در خالل بردازی نظامبوده است. بر اساس روش نقشه 1988و وب آف ساینس در بهمن  ی اسکوپوسهاگاهیپا
مقاله برای تحلیل کل متن انتخاب  65مقاله برای تحلیل چکیده و واژگان کلیدی و  491تعداد  ۲۴۲1تا  188۴های سال

بندی کرد: رویکرد سه گروه اصلی از مطالعات را خوشه Vosviewerافزار طریق نرمتحلیل هم واژگانی از  شده است.
دسته  11وکار شامل ی شبکه کسبهالیتحلاین سه رویکرد اصلی به  ی.ارابطهساختاری، رویکرد فرهنگی و رویکرد 

ی هالیتحلاز تغییر رویکرد  . روندهای جدید نشاناندبوده.  بیشتر مطالعات بر رویکرد ساختاری متمرکز شوندیمفرعی 
وکار تبدیل ی کسبهاشبکهبه رویکرد مسلط در تحلیل  ۲۴1۷ی است که از سال ارابطهوکار به سمت رویکرد شبکه کسب

 شده است.
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 مقدمه .1

تر شدن نقش مرزهای جغرافیایی در رنگکار در روزگار مدرن شکل جدیدی به خود گرفته است. کموکسب
عواملی در نظر گرفت که  نیترمهمعنوان ی اینترنت بهتوسعهی محصوالت و خدمات در کنار ارائهتولید و 

ها اتی رقابت میان شرکت[. در پی چنین تغییر9وکارهای سنتی متمایز کرده است ]وکار کنونی را از کسبکسب
ی مختلف درون یک صنعت یا حتی هاشرکتمیان  هایهمکارینیز تعریف متفاوتی پیدا کرده است. 

شبکه، یکی از بسترهای روز در حال افزایش است. ی حاضر در صنایع مختلف روزبههاشرکتهای میان همکاری
رفته های مهمی که رفتهیکی از پیکربندییز هاست و به همین دلیل ندهی به این همکاریمناسب برای شکل

سازی برای عبور از سازی است. شبکه، شبکهدیریگیموکاری به خود ی در انجام مبادالت کسبترمسلطنقش 
المللی در ی بینهافرصتبه  ترسادهی ناشی از مقیاس یا قلمرو، دسترسی هاصرفهمرزهای جغرافیایی، استفاده از 

 [. ۷واقع شده است ] های اخیر مفیدسال
در  1طبق نظر کوتینائو و ارکواتوکاری رو به افزایش است. رفته در فضای کسباهمیت و نقش شبکه رفته

وکار شده سازی کسبمیلیارد دالر در اتحادیه اروپا و آمریکا خرج شبکه 4۴و طبق برآوردها بیش از  ۲۴۲۴سال 
صورت  هایپژوهشعالوه بر این، . دهدیمفزایش را نشان درصد ا 18است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

. به همین دلیل نیز طبیعی است ردیگیمتغییرات حقیقی در آن حوزه قرار  ریتأثگرفته در هر حوزه مطالعاتی تحت 
وتحلیل حرکت کرده از تجزیهرفته به سطح باالتری وکار نیز رفتههای صورت گرفته در حوزه کسبکه پژوهش

وکار سازی در مطالعات حوزه کسبشبکه و شبکه ها بیشتر مطرح شده باشد؛ای در آنموضوعات شبکه باشند و
. روندهای آشکاری از گرایش اندیشمندان و پژوهشگران برای گرفته استرفته وزن باالتری به خود رفته

است که روند  [. طبیعی4۲وکار در چند مطالعه مشخص شده است ]ی به کسباشبکهی هاوتحلیلتجزیه
. شناسایی این روندها در هر بازه زمانی شودیمهای صورت گرفته با گذشت زمان دچار تغییر و تحول پژوهش

برای پیشرفت و هدایت مطالعات بسیار مفید باشد. هرچه شدت تغییرات در یک حوزه پژوهشی بیشتر  تواندیم
ی کسب و هاشبکه[. افزایش تعداد مطالعات در حوزه 19عاتی بیشتر خواهد بود. ]الباشد، نیاز به انجام چنین مط

کرده است که بتواند روندها را مشخص کرده و به پژوهشگران آتی  ترپررنگهایی را وهشکار نیاز به انجام پژ
کاری که قصد کته به ویژه برای پژوهشگران تازهتری را انتخاب کند. این نروزکند که موضوعات مفید و به کمک

 [. 99یک حوزه جدید از مطالعات را دارند، صادق است ]ورود به 
وکارهای ایرانی وکار در ایران به دلیل تعریف متفاوت رقابت و شاید نیازهای متفاوت کسبسازی کسبشبکه

 های چندانی در ایران به این موضوع اختصاص نیافته است.پژوهش همین دلیلچندان توسعه نیافته است. به 
ی هافرصتنامه و چه در قالب مقاله یکی از چه در قالب پایان ،وکاری کسبهاشبکهمرتبط با  محدودیت مطالعات
وکارها سازی درون کسبشک روند شبکهستفاده اندیشمندان قرار گیرد. بیمورد ا تواندیممهمی است که 

در خصوص چگونگی ی جغرافیایی خواهد رسید و به همین دلیل بحث و بررسی هاتیموقعرفته به تمام رفته
ی هاشبکهمند درون نظام هایهمکاریوکارهای ایرانی را مهیای ورود به کسب تواندیم هاشبکهوتحلیل تجزیه
بندی موضوعی به دلیل اهمیت موضوع به دنبال شناسایی و دستهحاضر پژوهش  از این رو،[. ۲6وکار کند ]کسب

برداری از طریق روش نقشه هاآنوکار و همچنین روند ی کسبهاشبکهصورت گرفته در حوزه  پژوهش ها
مند است. درون این روش از تحلیل هم واژگانی استفاده شده تا از این طریق بتوان شکاف پژوهشی را نظام

 نمایان ساخت. 

                                                                                                                                                 
1 Cottineau1 & Arcaute 
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ی مفیدتری را انجام داد. روندهای شناسایی شده و هاپژوهش توانیمی شناسایی شده هاشکافبر اساس 
عی در یک حوزه خاص مطالعاتی همچنین مسیر پیش روی احتمالی برای حوزه مطالعاتی مورد وهای موضرایشگ

توسط پژوهشگران در آینده مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه این پژوهش با  تواندیمکه  سازدیمنظر را آشکار 
ا محوریت این نوع از پیکربندی وکار و روش پژوهش، مطالعات انجام شده بمروری مختصر بر شبکه کسب

اصلی پژوهش بررسی  تا پرسش ردیگیمبندی قرار مبادالت مورد بررسی و از جنبه گرایش موضوعی مورد طبقه
یی هادستهوکار به چه ی کسبهاشبکهصورت گرفته در حوزه  هایپژوهشاز:  د که عبارت استو پاسخ داده شو

 مطالعات حوزه یاد شده به چه شکل است؟روند تغییر تمرکز و  قابل تقسیم است
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

فراوانی در میان اندیشمندان مختلف  یهادگاهیدکسبوکار، اختالف  یهاشبکهبا بررسی مطالعات در حوزه 
سطح تجزیه و  قابل مشاهده است. این اختالف دیدگاه هم در تعریف از شبکه و هم در مصادیق آن آشکار است.

شبکه نیز هر کدام با اولویت دادن به یک عنصر خاص )از میان سه عنصر اصلی تشکیل دهنده  یهالیتحل
مختلف از شبکه و  یهافیتعردر مرور مبانی نظری به  .اندشدهشبکه: اعضا، روابط، پیکربندی( از یکدیگر متمایز 

از  یاگوشهتا  شودیمرداخته فاحش در آن و همین طور به مصادیق شبکه در مطالعات مختلف پ یهاتفاوت
 شبکه آورده شوند. یهالیتحلنسبت به تجزیه و  هادگاهیداختالف 

 این تعاریف پرداخته است. نیترمهمخالصه به بیان  صورتبه 1جدول . وکارتعریف شبکه کسب

ها به یک شکل وکار، این نکته است که تمام آنهای کسباز شبکه هامفهوممشترک در میان تمام این  نکته
اند که منجر به تسهیل تعامل میان بازیگران و مبادله به اشکال مختلف فرد اشاره داشتهاز ساختار منحصربه

 های شبکه توسط نویسندگان دیگری صورت گرفته در باال و تعداد دیگری از مفهومهافیتعرشود. با بررسی می
؛ گوالتی و گارگیولو، 1884؛ ناک و گویالرت، 188۲، 1؛ هاکانسون و جوهانسون189۲)مانند ناک و کولینسکی، 

 وکار را به شکل زیر تعریف کرد:توان شبکه کسب( می1888
ای های ساختاری و رابطهی از مبادالت تکرارشونده هستند که بر اساس شکلامجموعهوکار های کسبشبکه

ها هستند که ها(. این شبکه، منابع و فعالیتاعضاشوند )ای میپیوستههمی عناصر بهویا، در برگیرندهبا مرزهای پ
ی و جریان خاصی از اطالعات، کاالها، منابع ریگجهتهای مشترک و مبادالت شده و منجر به تسهیل فعالیت

ی ارائه شده هافیتعرهمان طور که . کنندمی جادیشبکه اناهمگون، عواطف فردی، تعهد و اعتماد میان اعضای 
ی کسب و کار وجود دارد. هر چه یک هاشبکه، تنوع دیدگاه زیادی در خصوص مفهوم دهدیمنشان   1در جدول 

ی کسب و کار شبکه. شودیمی داشته باشد، اختالف نظر در خصوص آن بیشتر تردهیچیپمفهوم ابعاد مختلف و 
ه و تحلیل در رشته استراتژی و بازاریابی، دارای ابعاد مختلفی است. به عنوان یکی از سطوح باالی تجزی

ی چند بعدی صورت هادهیپدی زیادی در میان اندیشمندان برای رسیدن به مفهوم واحد برای چنین هاپژوهش
از هایی برای جمع بندی مفاهیم، رویکردها و انواع تجزیه و تحلیل در این گونه [. انجام پژوهش4۴گرفته است ]

 کمک زیادی به پژوهشگران کند. تواندیمی نظری هامفهوم
 

 
 

                                                                                                                                                 
1 Hakansson and Johanson 
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 وکاری کسبهاشبکهی مختلف از هافیتعر. 1جدول 

 پژوهشگران تعریف شبکه

کند. این ای از افراد، اشیاء و یا رخدادها را به هم متصل مینوع خاصی از رابطه است که مجموعه
های ها و حتی سازهها، غیر انسانها شامل انسانشبکهدهد که بازیگران اصلی در جمله نشان می
 های خاص هر زمان هم باشند.و فعالیت خدادهاتوانند رشود. حتی این عوامل میاجتماعی می

، ۲(؛ ناک و کوکلینسکی1858) 1میچل
189۲ 

نظام یا ترتیبات منظم از روابطی هستند که بر اساس مبادله میان اعضای یک  -ساختارهای اجتماعی
 .گیرداجتماعی شکل می

 1899ولمن و برکووتیز، 

شود که در حال کنترل ای پیوسته میان عوامل در نظر گرفته میای از روابط مبادلهمجموعه
 .وکار هستندهای کسبفعالیت

 188۲، 9فورسگرن و جوهانسون

درون و بیرون سازمانی جریانی از منابع میان واحدهای سازمانی مختلف است که بر اساس ارتباطات 
 .گیردشکل می

 ۲۴۴۲، 4اشمید و همکاران

های ی نهفته درون و برون شرکتراقتصادیغی هماهنگ و ادغام شده از روابط اقتصادی و مجموعه
 .وکاری نیز تعریف دیگری است که ارائه شده استکسب

 1884، 6یونگ

ی ی دوجانبهعنوان دو یا چندین رابطهیا به پیوسته؛همای از سه یا چندین بازیگر بهبه شکل مجموعه
 است. وکاریکسب

 1884، 5اندرسون و همکاران

. در این ساختار، اعتماد در نظر گرفتدهی ساختار حاکمیتی ویژه برای سازمانیک  توانیمشبکه را 
میان مراتبی، منجر به تعهد بیشتری شده و اتصال سست میان طرفین در مقایسه با ساختار سلسله

اعضای شبکه نیز منجر به تغییراتی شبیه به شرایط بازاری در سازمان خواهد شد که در آن بازیگران 
 .شوندبه رقبای یکدیگر تبدیل می

 188۷جوهانیسون و مونستد، 
 

کند. از نظر ی بین االذهانی تعریف میهای پیچیدهها و حرکتای از وابستگیمثابه شبکهجامعه را به
 کندها و رفتارهای عمدی عوامل خودآگاه انسانی بروز پیدا میبکه در فعالیتاو، این ش

 1889، ۷ماتالرت و ماتالرت

که نقش تسهیل گری روابط و مبادله میان  استشبیه  یهاساختار اجتماعی از گرهشبکه در حقیقت 
 عوامل اجتماعی را بر عهده دارند.

 189۷، 9میزروچی و شوارتز

درون خود را بر اساس مزیت رقابتی هر کدام  شدهمیتقسی مختلف که وظایف هانهیشیپبازیگرانی با 
تا پیشینه و بستر  کنندیمی تالش اشبکهی هاتیفعال. این بازیگران با ورود به رندیگیمبر عهده 

 .مرتبط با خود را کنار بزنند
 ۲۴۲۴ 8مولر، ننونن و استورباکا

ساختاری از ترتیبات تعیین شده توسط عضو مرکزی با مقررات دقیق برای ورود و خروج. تعیین 
 .ونددیپیمبه وقوع  هاشبکهرخدادهایی است که در  نیترمهممقررات ورود و شرایط خروج از 

 ۲۴18، 1۴مادزیرمور

 کندیمیی که تالش با هدف سودآوری و کنار زدن مرزهای جغرافیا وستهیپهمی از اعضای به اجامعه
 ی مقرراتی مربوط به کشورهای مختلف، فعالیت کند.هاتفاوتتا با غلبه بر 

 ۲۴18، 11سیسی و سانسالوادوره

ی نسبی هاتیمزوکارها که به هدف تسهیل مبادله و استفاده از نوع تعامل میان کسب نیتردهیچیپ
 .ردیگیمی جغرافیایی مختلف شکل هاتیموقعموجود در 

 ۲۴19، 1۲ماتزلر و چاترجی

 
هایی ی کسب و کار که نیاز به انجام پژوهشهاشبکهیکی دیگر از وجوه موجود در . وکارانواع شبکه کسب

ی مطالعهی حقیقی کسب و کار است. با هاشبکه، انواع مختلف کندیمبرای جمع بندی و دسته بندی را توجیه 

                                                                                                                                                 
1 Mitchell 
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5 Yeung 
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به جمع بندی و دسته بندی مطالعات کمک کرد. انواع  توانیمی کسب و کار در مطالعات هاشبکهدقیق مصادیق 
پنج  ی کرد.بندمیتقسمتغیر  6بر اساس  توانیموکار در مطالعات صورت گرفته این حوزه را ی کسبهاشبکه

ر اساس پیشنهاد ، برندیگیموکار از یکدیگر مورد استفاده قرار ی کسبهاشبکهمتغیر اصلی که برای تفکیک 
اند از: توزیع اعضا درون شبکه، ساختار و مرز، حکمرانی، تقسیم کار و روابط. ( عبارت۲۴۲۴) 1کوتینائو و ارکوات

ها را در ذیل آن توانیموکار را بررسی کند که ی عینی کسبهانمونه( کوشش کرده است تا تمام ۲۴۴8) ۲تودوا
خود به دوازده نوع از پیکربندی  بندیرار داد. این مطالعه در جمعوکار قی کسبهاشبکهکاربردی  هایپژوهش

ها اطالق کرد. با استفاده از چارچوب معرفی وکار را به آنی کسبهاشبکهنام  توانیممختلف رسیده است که 
ز متغیر ا 6ی معرفی شده توسط تودوا بر اساس هاشبکهشده توسط کیتینائو و السا ارکوات تالش شده است تا 

ی موجود در مطالعات بر اساس چارچوب پیشنهادی این نویسندگان را هاشبکهیکدیگر متمایز شوند. بررسی 
 خالصه کرد. ۲جدول به صورت  توانیم

 

 ([49[ و ]11[؛ ]4۴ها )برگرفته از ]ی آنزکنندهیمتمای هامشخصهوکار حقیقی و ی کسبهاشبکه. ۲جدول 

 روابط تقسیم کار حکمرانی مرزساختار و  توزیع اعضا نوع شبکه

ی های کارآفرینانهشبکه
 وکارهای کوچککسب

 ناهمگون
ساختار توزیع یافته با 

 مرزهای فازی
 مبتنی بر نقش

مبتنی بر منابع و 
 نقش

 روابط قراردادی

 همگون وکار خانوادگیهای کسبشبکه
مرکزگرا با مرزهای 

 شفاف
 خانوادگیروابط  مبتنی بر کارکرد مبتنی بر هنجار

ی چینی وکار خانوادههای کسبشبکه
 و تکاملی

 همگون
نهادمحور با مرزهای 

 مشخص
مبتنی بر 
 مشروعیت

 روابط هنجاری مبتنی بر هزینه

های وکاری شرکتهای کسبشبکه
 9ژاپنی: کایرتسو

 ناهمگون
 مراتبسلسلهنهادمحور/

 چندالیه با مرزهای فازی
 مبتنی بر نهاد

مبتنی بر منابع و 
 دارایی

روابط هماهنگ 
 شده و مرکزی

وکاری تجاری ژاپنی: های کسبشبکه
 4سوگوسوشا

 ناهمگون
ی با گرواسطهمبتنی بر 

 مرزهای فازی
مبتنی بر مالکیت 

 و ارتباطات
 روابط کنترل شده مبتنی بر دارایی

ای: های سهامداری مدور کرهشبکه
 6چِیبال

 ناهمگون
خانواده محور با مرزهای 

 فازی

مبتنی بر 
سهامداری 

 چرخشی
 مبتنی بر دارایی

روابط 
/مذاکره شدهکنترل

 شده

های تأمین زنجیره ارزش: منبع شبکه
های کاالی یابی جهانی و زنجیره

 5جهانی
 ناهمگون

ساختار پراکنده با 
 مرزهای فازی

 مبتنی بر قرارداد
مبتنی بر 

 نهاده/ستانده
 روابط نهاده/ستانده

 ناهمگون المللیبینهای شرکتی شبکه
مبتنی بر  دفاتر مرکزی/

مراتب با مرزهای سلسله
 فازی

مبتنی بر قرارداد و 
 مالکیت

ها مبتنی بر نقش
و موقعیت در 

 شبکه
 مراتبیروابط سلسله

های ای و شبکههای پروژهشبکه
 های تحقیق و توسعهمربوط به پیمان

 ناهمگون
مراتبی با مرزهای سلسله

 فازی
قرارداد، مبتنی بر 

 وظیفه و دانش
مبتنی بر دانش و 

 منبع
روابط 

 قراردادی/دانشی

وکارهای شبکه محور: آب و کسب
های برق، خدمات عمومی، شبکه

 زیرساختی
 ناهمگون

ها و محوریت قطب
 مرزهای مالکیتی

مبتنی بر مالکیت، 
مراتب و سلسله

 ارتباطات

مبتنی بر جغرافیا 
 و فناوری

 روابط قطبی

 روابط ظهوریابنده غیرشفاف مبتنی بر اینترنت پراکنده بدون مرز ناهمگونوکاری مخابرات کسبهای شبکه

                                                                                                                                                 
1 Clémentine Cottineau1,2* and Elsa Arcaute1 
۲ Todeva 

3 Keiretsu 
4 Sogo Sosha 
5 Chaebol 
6 Global Sourcing And Global Commodity Chains 
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 محور: اینترنت

های صنعتی های فضایی، خوشهخوشه
 شبکه-و روابط خوشه

 مبتنی بر مقررات پراکنده با مرزهای معین همگون
مبتنی بر زنجیره 

 نیتأم
روابط مبتنی بر 

 عرف

مشاهده  ۲ جدول شماره در توانیمی کسب و کار را هاشبکهی بسیار باالی متغیرهای مورد تحلیل در دامنه
. برای شوندیمهم به چند دسته مخلتف تقسیم  هاآنکه هر کدام از  اندگرفتهمتغیر در این تحلیل جای  6کرد. 

 هاشبکه. این تنوع باال در شودیمنوع مختلف تقسیم  11ی کسب و کار، خود به هاشبکهمثال نوع رابطه در 
نشان از این است که بیشتر مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به صورت مورد کاوی و مبتنی بر مثالهای 

مختلف نسبت به تجزیه و تحلیل شبکه نشان  یهادگاهید یدامنهطور که تنوع و همان حقیقی بوده است.
نقش مهمی در پیشبرد  تواندیمطور تالش برای تبیین هر کدام  و همین هادگاهید، دسته بندی این دهدیم

به این نیاز داشته و چارچوبی پیشنهادی  یااشاره( در مطالعه خود ۲۴۴8مطالعات این حوزه داشته باشد. تودوا )
 .ردیگیمبرای این دسته بندی ارائه داده است که بعدتر در این مطالعه نیز مورد استفاده قرار 

 
 شناسی پژوهشروش .3

روش پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی/تحلیلی و از لحاظ نوع، کاربردی است. این پژوهش با تکیه بر 
وکار صورت گرفته است. ی کسبهاشبکهمند روی مطالعات انجام شده در حوزه برداری نظامروش نقشه

با استفاده از آن به بررسی  توانندیمگران از جمله الگوهای جدیدی است که پژوهش مندبرداری نظامنقشه
به چند  تواندیمروندهای مطالعاتی درون یک حوزه از دانش بپردازند. بررسی ادبیات مطالعاتی یک حوزه خاص 

ی از رشد یافتگی قرار دارند، امرحلهروش صورت گیرد. هدف از مطالعه و این که مطالعات حوزه مورد نظر در چه 
دو دلیل اصلی برای انتخاب  .کندیمهای رقیب یکدیگر را معین ه انتخاب از میان روشدو متغیر مهمی هستند ک

 (۲شکاف نظری برای پژوهش نمایان نبوده است و  (1برداری نظام در این مطالعه وجود داشته است: روش نقشه
استفاده از نقشه برداری یط، در این شرا ی رشد خود قرار دارند.مرحلهوکار در ی کسبهاشبکهمطالعات مربوط به 

  [.1۷] ها ارجح استمند نسبت به دیگر روشنظام

. این پردازندیماز بعد موضوعی  هاپژوهش ترقیدقمند به تحلیل برداری نظامپژوهشگران از طریق نقشه
رش . شما[96و  94] کندیمبندی را دسته هاآن، هامقالهی موضوعی میان هاتفاوتو  شباهتروش بر مبنای 

. این نوع از مرور با شودیم هاآنبندی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه تبدیل به معیار مهمی برای دسته
ی دانشی درون یک حوزه هایکاستمحوریت قرار دادن عنوان، کلیدواژه یا مفهومی خاص و به هدف شناسایی 

ی کلی یک ساختاربندمند مربوط به برداری نظامی مطرح شده درون نقشههاپرسش. ردیگیممطالعاتی شکل 
هدف نیز کشف روندهای ملموس و  نیترمهم. شوندیمحوزه پژوهشی است که بسیار کلی و جامع پرسیده 

نشان داده  1مند در شکل برداری نظام. فرآیند انجام مطالعه نقشه[1۷]منطقی درون مطالعات صورت گرفته است 
مند بهره گرفته شده است. باید اشاره کرد برداری نظامی نقشهامرحلهشده است. در پژوهش حاضر از فرآیند پنج 

موضوعی  تحلیل هم واژگانی برای رسیدن به طبقه است، از که در گام چهارم که همانا استفاده از واژگان کلیدی
مند از برداری نظامی پنجم نقشهمرحلههای صورت گرفته در بندی پژوهشو مفاهیم استفاده شده است. خوشه

ها صحبت خواهد شد. پنج گام اصلی بهره گرفته است که به تناسب در خصوص آن VOSviewerافزار نرم
 زیر است: شرحمند به برداری نظامفرآیند نقشه

ی زیر مطرح شده است: الف( هاپرسشبا توجه به هدف پژوهش، پژوهش.  سؤالتعریف ( 1گام 
یی قابل تقسیم است؟ ب( روند تغییر هادستهوکار به چه ی کسبهاشبکهصورت گرفته در حوزه  هایپژوهش

 تمرکز مطالعات حوزه یاد شده به چه شکل است؟
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 [41مند ]برداری نظامی نقشهامرحله 6. فرآیند 1شکل 

 
 Business»ی دواژهیکلوجوی نخستین بر اساس جستی مرتبط. هامقالهوجوی جست( 2گام 

Network»  متناسب با هدف مطالعه انجام شد. فرآیند  1ی داده اسکوپوس و وب آف ساینسهاگاهیپابر روی
مشاهده شد که « Network»وجوی عبارت پیش رفت. با جست گامبهگاموجو نیز به صورت تدریجی و جست
ی هارشتهبه  توانیم هاآنکه از میان  انددادهی متفاوتی در حوزه شبکه مطالعات گسترده انجام هارشته

ی مطالعه قرار نداشتند، هایبررسر قلمرو دکه  هارشتهکامپیوتری و روانشناسی اشاره کرد. برای کنار زدن این 
بود. این دو  «Business Network» همآنافزوده شد و  جووجستی جدید از اهیال صورتبهیک واژه دیگر 

 یدورهدلیل شروع  شد. ۲۴۲1تا  188۴های در خالل سالاولیه مقاله  ۲14۴وجو منجر به شناسایی الیه از جست
ساختار  یهارشتهنیز این بوده است که تا پیش از این دوره، مطالعات حوزه شبکه، تنها محدود به  188۴زمانی از 

از آن جایی . اندشدهوارد تحلیل کسب و کار  هاشبکه[ 15و خط مشی گذاری بوده است. از این سال و با مطالعه ]
، با استفاده از قسمت نام مجالت، تالش شد شودیمکه این دو پایگاه داده شامل تعدادی از مجالت مشترک نیز 

مقاله در این قسمت حذف شدند و  ۲19 گیری شود که تعدادتا از محاسبه دو یا چند باره در تعداد مقاالت جلو
 مقاله باقی ماند. 188۲

ی مرتبط هامقالهگفت که رسیدن به  صراحتبه شدیم هامقالهعنوان با نگاهی به. هامقالهانتخاب ( 3گام 
ی آن انجام شد. با هامجلهی پژوهش و رشتهبر اساس  هاهیپاالداشت. این  هاوجوبیشتر جست شیپاالنیاز به 

وجو به مقاله کاهش پیدا کرد. محدود کردن جست 1۲5۴ هامقالهوکار، تعداد ی پژوهش به کسبرشتهپاالیش 
 491ی نهایی مورد نیاز برای بررسی را به تعداد هامقالهوکاری، تعداد ی کسبهامجلهطور و همین هادواژهیکل

 مقاله رساند.

 هاپژوهشبندی کردن زمان در جهت طبقه ترکمبرای . هادهیچکیدی استفاده از واژگان کل( 4گام 
افزار شامل دو وتحلیل در این نرمبرای تجزیه هادواژهیکلبهره گرفت. انتخاب  Vosviewerافزار از نرم توانیم

ی آشنا و معروف که در خالل مطالعه به آن برخورد کرده هادواژهیکلپژوهشگر با انتخاب  -1گام مجزا است: 
بیشتر برخورد  هاآنبا  هامقالهی متن مطالعهی مشترک که در هادواژهیکل -۲؛ کندیماست، فرآیند تحلیل را آغاز 

 یهاخوشه، هادواژهیکل. با هر ترکیب منحصر به فرد از کندیم هادواژهیکلکرده است را تبدیل به گروهی از 
 و اولویت مختلف از رکیبت هس مطالعه پس از آزمایش . در اینشوندیممتفاوتی از موضوعات پژوهشی شناسایی 

ی مختلف بوده است. خوشهدر سه  میتقسبه دست آمد که قابل  هادواژهیکلبندی نهایی از واژگان کلیدی، خوشه
که با حداقل  است VOSviewerفزار ای طبقات موضوعات شناسایی شده در نرماخوشهشامل نمایش  ۲شکل 
ی برگزیده امقاله 491ی این شکل بر اساس سه دسته کلیدواژه و از هاخوشه .اندشده هالیتحلوارد  9تکرار 

 .اندگذراندهمند را با موفقیت برداری نظامی قبلی مربوط به روش نقشههایصافکه  اندشده

                                                                                                                                                 
1 
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 ی تعریف شده در سه خوشه.هادواژهیکلبرای  Vosviewerافزار . خروجی نرم۲شکل 

 
افزار باید به این نکات اشاره کرد: هر دایره شامل کلیدواژه استفاده شده در برای درک بهتر خروجی این نرم

وکار است. هر چه مساحت این دایره بیشتر باشد، نشان از تکرار بیشتر این کلیدواژه در مطالعات حوزه کسب
باشد،  ترکم. هر چه فاصله خطوط بین دو کلیدواژه هاستدواژهیکلدر خطوط واصل بین  مطالعات دارد. نکته اصلی

ی اعتماد و تعهد در دواژهیکلنشان از هم تکراری باالی این دو کلیدواژه در مطالعات مختلف است. برای مثال دو 
گفت که  توانیمر فاصله کم طوو همین هارهیداخوشه سبز رنگ دار نظر بگیرید. با توجه به نزدیکی مساحت این 

؛ هم تکراری این اندشدهوکار استفاده مشابهی در مطالعات حوزه شبکه کسب باًیتقراین دو کلیدواژه به نسبت 
 واژگان کلیدی نیز در مطالعات این حوزه باال بوده است.

گفت  توانیم Vosviewerافزار با در نظر گرفتن خروجی نرم. برداریو نقشه هادادهاستخراج ( 5گام 
ی دسته یک )ساختار شبکه، پیکربندی، اعضای شبکه، چینش اعضای شبکه( به هادواژهیکلکه خوشه مربوط به 

ی اکتشافی پرتکرار شامل رقابت، همکاری، هادواژهیکلرنگ قرمز نمایش داده شده است. در این خوشه، 
ی دوم هادواژهیکل. خوشه آبی رنگ به دسته رندیگیمی کوچک و متوسط قرار هاشرکتمراتب و سلسله

ی کشف هادواژهیکلی فردی درون شبکه( اختصاص دارد. هاکنشی مبتنی اجتماع، بسترهای شبکه، هاشبکه)
المللی سازی، هم رقابتی و مورد پژوهشی است. وجود کشور چین در این خوشه شده در این خوشه شامل بین

های مبتنی بر فرهنگ است. رنگ سبز نیز به این نقطه از جغرافیا بر پژوهشی تمرکزهای مطالعاتی دهندهنشان
 نیترمهم)محتوی رابطه، سوی رابطه، شدت رابطه درون شبکه( اختصاص دارد.  ی شماره سومهاخوشه دسته

 .شودیمی کشف شده در این خوشه شامل اعتماد، تعهد و تغییر هادواژهیکل

 

 پژوهش هایافتهیها و داده لیتحل .4

ی هایصافی دیگر بر هیالهای هر سه خوشه، در این مرحله یک برای رسیدن به تصویری مناسب از پژوهش
. افزودن الیه به این شکل بوده است که از شودمشاهده می 9که در جدول شماره  وجو افزوده شده استجست

 هادواژهیکل. این اندگرفتهار مورد انتخاب قرار ی مرتبط و منطقی با بیشترین تعداد تکردواژهیکلهر خوشه، تنها سه 
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از ابتدا به عنوان کلیدواژه جست و جو در موتورهای جست و جو  که در قسمت قبل هم مورد اشاره قرار گرفت،
مقاله  65مقاله شد. نویسندگان در این مرحله به مطالعه کامل این  65منجر به جداسازی  قرار داده شد که
بررسی اولیه در هر طبقه دست پیدا کرد.  ریق آن بتوان به طبقه موضوعی و مفاهیم مستترپرداختند تا از ط

یک دسته بندی پیشنهادی  Vosviewerمحتوی این تعداد از مقاالت در کنار خروجی به دست آمده از نرم افزار 
اصلی تمایز دیدگاه اندیشمندان در بررسی مطالعات، فرهنگ  یهانهیزمیکی از در ذهن نگارندگان به وجود آورد. 

کسب و کار، تاکید  یهاشبکهبر اهمیت فرهنگ در شکل گیری [. این دسته از اندیشمندان ۲] ؛[5]؛[ ۲۴]بود 
شکل خاصی از شبکه را  تواندیمداشتند و در بررسی مصادیق شبکه نیز نمایان شده بود که هر بستر فرهنگی 

واژگان  از همین روی بار دیگر و این بار حول محوریت دیدگاه فرهنگی در تجزیه و تحلیل شبکه،بروز دهد؛ 
گ بودند، در یک دسته که حول محور فرهن Vosviewerکلیدی به دست آمده از خوشه بندی اولیه در نرم افزار 

 . اندداشتهجای  ۲شه آبی رنگ شکل در خو هادواژهیکلقرار گرفتند که بیشتر این 
شکل کلی شبکه و  .(9 )جدول عه تمام متن مقاالت شناسایی شد ساختار بوددر مطالکه  یاصلی دیگر نهیزم

. به عنوان خوردیمبه خصوص وجود یا عدم وجود عضو مرکزی و هدایت کننده، در بیشتر این مطالعات به چشم 
. به اندشده[ بر محوریت پیکربندی در مطالعات شبکه، اولویت بیشتری قائل ۲۷[، ]۲9[، ]1۲مثال مطالعات ]
مطالعات خروجی از صافی نقشه برداری نظام  یهامتنمرتبط با ساختار، بار دیگر در  یهادواژهیکلهمین دلیل نیز 

فتن مطالعات مرتبط با کنار ر قرمز رنگ نمایان شده است. یخوشهمند، مورد بررسی قرار گرفت که بیشتر آنها در 
با ساختار و فرهنگ، تالش شد تا محوریتی برای مطالعات باقی مانده تعیین شود که جز یک مطالعه، باقی 

[ در این زمینه نام 19[ و ]۲1[، ]4از  ] توانیممطالعات حول محور رابطه در شبکه شکل گرفته بودند. برای مثال 
دهی اولیه به مند با کدبنابراین، نقشه برداری نظام یان است.بندی اولیه نماکه با رنگ سبز در خوشه برد

بر اساس محوریت یکی از  اهآنپژوهشگران این مطالعه آنها را به مطالعه تمام متن مطالعات و دسته بندی 
  کرد.رهنمون فرهنگ، ساختار و رابطه  یهاسازه

 
 و تأیید روایی پژوهش هادسته. مفاهیم نظری و مطالعات مورد استفاده برای نام گذاری 9 جدول

طبقه 

 موضوعی
 نمونه پژوهش مفهوم

نمونه عملی/ رویکرد 

 مسلط در شبکه

 یهادواژهیکل

مرتبط با 

 «پیکربندی»

ی هاشبکهچینش اعضا درون 
عامل در عملکرد  نیترمهموکار، کسب

 .آن شبکه است

وکارهای جهانی در قرن تغییر شکل کسب
المللی [؛ چینش بین1۲بیست و یکم ]

 [45ی حاضر در بازارهای نوظهور ]هاشرکت

 های شرکتی شبکه
 المللیبین

 های تأمین زنجیره شبکه
منبع یابی جهانی  ارزش:

های کاالی و زنجیره
 1جهانی

 ی های کارآفرینانهشبکه
 وکارهای کوچککسب

وجود یا عدم وجود عضو مرکزی برای 
هدایت شبکه منجر به شکل گیری 

 .شودیمی اهیحاشو  مرکزگرای هاشبکه

[. ۲9ی ]اشبکهالمللی در بستر کارآفرینی بین
ی پژوهشی خاص در هاگروهمرکزیت 

 [9۲ی آموزشی و دانشگاهی ]هاشبکه

 توانیمنمایش شکلی یک شبکه را 
نماد شبکه و عامل  نیترمهم

 هاشبکهی آن از دیگر زکنندهیمتما
 .دانست

وکار ی کسبهاشبکههای ساختاری در شکاف
ی اعضا هاتیقابل[، موقعیت در شبکه و 9۷]

ی هاشبکهدر  هاواسطه[، موقعیت 4۷]
 [۲۷وکار ]کسب

نوع روابط، محتوی تولید شده درون 
شبکه و حتی هدف شبکه همگی تحت 

پیکربندی کلی شبکه قرار دارند.  ریتأث
این پیکربندی است که ابتدا شکل 

 .ردیگیم

ی از بازار و سازمفهومرویکرد کل نگرانه به 
[، مالکیت منابع در پیکربندی ۲5شبکه ]

 [16ی ]اشبکه

                                                                                                                                                 
1 Global Sourcing and Global Commodity Chains 
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طبقه 

 موضوعی
 نمونه پژوهش مفهوم

نمونه عملی/ رویکرد 

 مسلط در شبکه

ی هاشبکهعامل پیشرو در طراحی 
وکار، ساختار حکمرانی و مرزهای کسب

از شبکه ی عضویت یا خروج کنندهنییتع
 .هستند

[(؛ ۲۲ی صنعتی و نقش مرزها در آن ]هاشبکه
های پیکربندی و مرزهای مربوط به همکاری

 [15المللی ]بین

 یهادواژهیکل

مرتبط با 

 فرهنگ

چتری در نظر  مثابهبهفرهنگ را باید 
و  دهندهلیتشکگرفت که تمام اجزای 

ی خود نگه طرهیسعملکرد شبکه را در 
 .داردیم

وکارها در شبکه بازاریابی فرهنگی کسب
وکارهای درون شبکه ی کسبریرپذیتأث[، 9۴]

 [۲۴از بستر و ریشه برآمده ]

 وکار های کسبشبکه
 خانوادگی

 وکاری های کسبشبکه
های ژاپنی: شرکت

 1کایرتسو
 وکاری های کسبشبکه

: تجاری ژاپنی
 ۲سوگوسوشا

 وکار های کسبشبکه
ی چینی و خانواده
 تکاملی

 های سهامداری شبکه
 9: چِیبالایمدور کره

هیچ بازیگر یا عنصری در شبکه وجود 
کامل از بستر  صورتبهندارد که بتواند 

 .اجتماعی و مولد خود جدا شده باشد

وکارهای کوچک و متوسط یی کسبافزاهم
[، ادراک شخصی در 99محلی در بستر شبکه ]

 [5بسترهای فرهنگی شبکه ]

ماهیت روابط اعضای درگیر در 
وکار ریشه در دو عنصر ی کسبهاشبکه

ی از بعض اصلی دارد: جامعه و خانواده.
ی ژاپنی این دو هاشبکهمانند  هاشبکه
را وارد بافت پیکربندی شبکه نیز  عنصر

 .اندکرده

ی محلی و دانشی در ارتباط با هاشبکه
[(؛ مالکیت خانوادگی و 49عملکرد نوآوری ]

 [۲ی همکار ]هاشرکتآن در عملکرد  ریتأث

 یهادواژهیکل

مرتبط با 

 رابطه

وکار در ی کسبهاشبکهروابط درون 
یک طیف بسیار گسترده قرار دارند که 

قراردادی  کامالًیک سر طیف روابط 
 کامالًاست و سر دیگر طیف روابط 
 .مبتنی بر شناخت و اعتماد

ی مبتنی بر همکاری و نقش آن هاشبکه
ی درون هاشبکه[، 1توسعه اقتصادی ]

وکاری های کسبشبکه  [4سازمانی در عصر جدید ]
 : اینترنتمخابرات محور

 ای و های پروژهشبکه
های مربوط به شبکه
های تحقیق و پیمان
 توسعه

 وکارهای شبکه کسب
محور: آب و برق، 
خدمات عمومی، 

 های زیرساختیشبکه

دوگانه  صورتبهدر شبکه  هابستانبده 
که دلیل  شودیمیا چندگانه تعریف 

اصلی آن نیازهای مکمل اعضای حاضر 
 .ی شبکه استهاگرهدر 

 هایپیمانکارآفرینی مبتنی بر شبکه در 
ی روابط درون سازپل[، ۲1آموزشی ]
 [98وکار ]ی کسبهاشبکه

و پیکربندی کلی شبکه تا  هایمشخط
زمانی که نتواند در ماهیت روابط بنی دو 
عضو درون آن جاری شود، هیچ ارزشی 

 .نخواهد داشت

ی روی کیفیت و اشبکهی روابط رگذاریتأث
[؛ اولویت مدیریت روابط درون 95منابع ]

 [14وکاری ]کسب هایهمکاری

وکار را مدت زمان دوام یک شبکه کسب
هیچ عاملی بیشتر از جنس و ماهیت 

 .کنندینمروابط اعضای درون آن تعیین 

ی هاشبکهی فکری در هاهیسرماپایبندسازی 
[، چگونگی تعامل اعضا درون 19وکار ]کسب

 [18وکار ]ی کسبهاشبکه

 
نتیجه گرفت که سه خوشه تقسیم شده بر اساس خروجی  توانیمی شکل گرفته هاطبقهبا بررسی بیشتر 

برای تجزیه و پژوهشی است. تودوا در مطالعه خود دو دسته ( ۲۴۴8دیدگاه تودوا ) یدهندهادامه افزار، نرم
شبکه معرفی کرده است که به خرد و کالن قابل تقسیم است. او مطالعات خرد در شبکه را معطوف  یهالیتحل

که در اختیار و کنترل اعضای درون شبکه است. بعد کالن نیز آن دسته از  داندیم یازهساه و هر به رابط
تر مطالعات صورت گرفته بر اساس که در اختیار اعضای شبکه نیستند. بررسی دقیق شودیممتغیرهایی را شامل 

                                                                                                                                                 
1 Keiretsu 
2 Sogo Sosha 
3 Chaebol 
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شتیبانی به جدول پ یهاهینظراساسی و  یهافرضبرای کشف پیش یارابطهتقسیم بندی ساختاری، فرهنگی و 
 .تهی شده استمن 4

 
 هاپژوهشبندی موضوعی طبقه . تکمیل4جدول 

محوریت 

 مطالعات
 ی پشتیبانهاهینظر ی اساسیهافرضشیپ

رویکرد 

 ساختاری

دهند کنند و ترجیح میبازیگران از عوامل غیر قابل انتقال، پرهیز می
ای را پیوستههمبهکه روابط عوامل قابل انتقالی را شکل دهند یا این که

 بیافرینند که منجر به ساختارهای متنوعی شود.

ای با هم قرار دارند. این رابطه ی دوگانهقدرت و نابرابری در رابطه
ناشی از کنترل ضمیر فرد بر روی منابعی است که ارزشمندی آن به 

 .دلیل جایگزین پذیر نبودنشان است
اختاری است. این رابطه، ای سی رابطهدهندهقدرت یک بازیگر نشان

شود که آن بازیگر حاضر است به ازای آن ای تلقی میمعکوس هزینه
 .مبلغ، با دیگری مبادله شود

ی )عدم توازن( نابرابرپیوسته منجر به تشدید همی بهمبادالت پیچیده
 تواند وابستگی بازیگر را به دیگران تغییر دهدشود و میمی

دهد که پیکربندی ساختاری از شبکه یا میشناسی شبکه نشان ریخت
طور زمان شناسی و همینجریان اطالعات بین بازیگران به ریخت

 .رخداد واقعه بستگی دارد

  ،(،1869نظریه گراف )هاراری و نورمن 
  نظریه توازن ساختاری و شناختی )هاراری و

 (،1869، 1؛ هیدر1865همکاران، 
 ۲)مالینوفسکیی عمومی و اجتماعی مبادله نظریه ،

 (،1869، 9؛ هومانز18۲۲
 6؛ بالو185۲، 4نظریه وابستگی به منابع )امرسون ،

1854،) 
 (1896، 5نظریه نهادینگی ساختاری )گرانووتر 
  ی ساختارهای اجتماعی سوبهرویکرد شبکه

 (1899، ۷)ولمن و برکوویتز

رویکرد 

 فرهنگی

. در کنار آن های مستقیم و قوی استانتشار یک رابطه تحت تأثر گره
ی به اطالعات و ابیدستتوانند باعث ارتقای های ضعیف مینیز گره
 .ها شوند و از این حیث تأثیرگذار باشندفرصت

 .ی روابط دوگانه بین اعضای شبکه استکنندهنییتعساختار اجتماعی، 

هایی است که در آن یک بازیگر هنجارهای هر شبکه ناشی از موقعیت
 گیردساختاریافته از روابط اجتماعی قرار میهای درون نظام

عدم توازن در عقاید به وجود بیاید، فشار روانی منجر به  کهیهنگام
ایجاد فشار مضاعف برای تغیر روحیات یک فرد به سمت همگونی 

 .شودرفتاری می
صورت توانند مبادالت اجتماعی را بهی رفتاری میشناختروانقضایای 

این شرایط ساختارهای بزرگ اجتماعی ناشی از  کامل تبیین کند. در
 .عالیق عقالیی و تکرار آن بر اساس سیستم پاداش است

  ،(1851نظریه جامعه سنجی )مورنو 
  ،(1869نظریه تعادل شناختی )هیدر 
  نظریه انتشار اطالعات و ارتباطات )ولمن و

 (1899برکوویتز، 
 (18۲۲ی اجتماعی )مالینوفسکی، نظریه مبادله 
 (1869ه عام مبادله )هیدر، نظری 

رویکرد 

 یارابطه

کند. به ی ناهماهنگی شناختی، تغییر میهای انسانی در نتیجهویژگی
ها از فشار ناشی از متفاوت بودن پرهیز همین دلیل است که انسان

 .کنندمی

های طوالنی از اقتصادی به شکل زنجیره -های مدرن اجتماعینظام
اند که در آن دوجانبه بودن مستقیم مبادالت غیرمستقیم شکل گرفته

 ؛ 18۷9، 9اقتصاد هزینه مبادله )رونالد کوز
 (؛1896، 1891، 18۷6، 8ویلیاموسن

 1۴نظریه بازی غیر همکاری )انکواکا و همکاران ،
؛ ست و 1881، 1؛ دیکسیت و نالبوف1895

 (؛8841، ۲توماس

                                                                                                                                                 
1 Heider 
2 Malinowski 
3 Homans 
4 Emerson 
5 Blau 
6 Granovetter 
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 .است رممکنیغعموماً 
رفتار بازیگر تا حدود زیادی به چگونگی ارتباط آن بازیگر به دیگران 

 .وابسته است

یک سرِ آن قرارداد کامل  روابط حاضر در شبکه در طیفی قرار دارند که
با جزئیات فراوان و یک سر دیگر آن اعتماد کامل بدون تنظیم هیچ 

 قراردادی است.

 ؛ 1895، 9نظریه قراردادها )گراسمن و هارت
 (؛1888، 4هاگلند

 ؛ 189۲، 6اقتصاد تکاملی و نهادی )نلسون و وینتر
 (.188۲، 5هاجسون

  ،نظریه ناهماهنگی شناختی )هاراری و همکاران
1856) 

  ،(1869نظریه تعادل ساختاری )هیدر 
 ای به ساختار اجتماعی )ولمن و رویکرد شبکه

 (1899برکوویتز، 

 
یکی از اهداف پژوهش، رسیدن به روند تاریخی برای مطالعات این حوزه بوده است. بررسی روند زمانی 

وکار در دو سطح انجام شده است. سطح نخست مربوط به ی کسبهاشبکهمطالعات صورت گرفته در حوزه 
ی مطالعه بوده که خروجی هایصافی نخست مرحلهمقاله گذر کرده از  491ی به کار رفته در هادواژهیکلبررسی 

وکار ی کسبهاشبکهدر مطالعات  هادواژهیکلساله استفاده از  ۲۴قابل مشاهده است. بررسی روند  9آن در شکل 
ی شبکه داده هالیتحلی در ارابطهنشان از آن دارد که رویکرد ساختاری جای خود را به دو رویکرد فرهنگی و 

، مدیریت شبکه، ساختار شبکه و توزیع شبکه جای خود را به هاتیقابلی کوچک، اهشرکتیی مانند هاواژهاست. 
وکار ی کسبهاشبکهدرون مطالعات  هادواژهیکلکه به ترتیب جدیدترین محور تمرکز  انددادهکلیدواژه دیگر  9

، هاارزشالمللی سازی، ی اجتماعی، هم رقابتی، فرآیندهای شبکه، بینهاشبکهاست: بازارهای نوظهور، 
 .رندیگیمی به شبکه قرار ارابطهدر رویکرد  هادواژهیکلمورد از این  6ی پویا و تعامل. هاتیقابل

 

 
 وکاری کسبهاشبکهی مطالعات حوزه هادواژهیکل. روند زمانی 9شکل 
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 491ی نخست روندها تنها به واژگان کلیدی اختصاص داشت و در طول بیست سال انجام شده است. مرحله

 هامقالهی نخست عناوین این مرحله. اندگرفتهبندی قرار ی نخست از دو بعد مورد دستهمرحلهمقاله گذر کرده از 
مقاله  491در تمام این  Vosviewerشده توسط  دییتأبوده است. تالش بر این بوده است که رویکرد سه گانه 

ی سه گانه کردهایرومقاله از طریق عنوانشان به  19۲مقاله مورد نظر،  491مورد تقسیم بندی قرار گیرند. از میان 
مقاله در  186بوده است.  هامقالهی هر کدام از هادواژهیکل، بررسی هایبررس. گام دوم در اندشدهنسبت داده 

ی چکیده مطالعها نیز ب هامقالهی مانده. باقی اندشدهبه رویکردهای سه گانه تقسیم  هادواژهیکلی بررسی مرحله
آمده از دستمقاله را شامل شده است. نتایج کلی روندهای به 95که تعداد  اندگرفتهدر این رویکردها جای 

 قابل مشاهده است.1نمودار  مطالعات این حوزه در 
 

 
 وکار بر اساس رویکردهای مطالعاتیی کسبهاشبکهی مطالعات حوزه بندمیتقس. 1نمودار 

 
بر دو گرایش دیگر )رویکردهای ساختاری و  ۲۴1۷ی از سال ارابطهگرایش به رویکرد  1نمودار مطابق  

ی بسیار زیادی، رویکرد فاصلهرویکرد مسلط با  ۲۴1۲فرهنگی( مسلط شده است. این در حالی است که تا سال 
تمام  ازکه  داشتهمقاله اختصاص  65در بررسی روندها به مطالعه متن ی دوم مرحله ساختاری بوده است.

 11ی منتخب، در سه رویکرد اصلی و هامقاله. این اندکردهمند عبور برداری نظامی مربوط به نقشههایصاف
 . اندشدهی بندمیتقسموضوع پژوهشی اصلی 

 
 وکاری کسبهاشبکهبندی و فراوانی مقاالت حوزه . دسته5جدول 

 فراوانی هاپژوهشموضوع  هامقالهرویکرد پژوهشی 

 رویکرد ساختاری

 9 وکاری کسبهاشبکهساختار در عملکرد  ریتأث

 9 وکاری کسبهاشبکهانواع ساختار 

 7 وکاری کسبهاشبکهی در ریگمیتصممراتب سلسله

 3 ی توزیع یافتههاشبکهدر مقابل  مرکزگرای هاشبکه

 2 حکمرانی شبکه

 

 رویکرد فرهنگی

 8 و عملکرد شبکه رابطه موقعیت جغرافیایی

 4 های محلی و عملکرد آنهاشبکهبررسی 

 4 المللیی بینهاشبکهتنوع فرهنگی کارکنان درون 
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 یارابطهرویکرد 

 4 کلیدی درون شبکه نفعانیذروابط با 

 4 وکاری کسبهاشبکهورود و خروج به رابطه درون 

 2 تعداد روابط در عملکرد شبکه ریتأث

 
موضوع اصلی در رویکرد ساختاری تمرکز  5بیشتر مطالعات انباشته بر  دهدیمنشان  5که جدول  طورهمان

جای پیکربندی را  رابطهروندهای مطالعاتی این حوزه در حال تغییر است و فرهنگ و  کهنیا. با وجود اندداشته
 از دو رویکرد دیگر است.گرفته اما هنوز هم تعداد کل مطالعات صورت گرفته در رویکرد ساختاری بیشتر 

 
 و پیشنهادها گیریتیجهن .5

وکار و ی کسبهاشبکهبندی موضوعات مورد پژوهش در حوزه هدف انجام این مطالعه، شناسایی و دسته 
های اخیر بوده است. به منظور رسیدن به این هدف، روش ها در سالند رشد و تغییر آنوهمچنین بررسی ر

ی هابانکآغاز شد. « Network»وجوهای اولیه با عبارت استفاده قرار گرفت. جستمند مورد برداری نظامنقشه
ی اصلی این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. زمان هامرجععنوان اطالعاتی اسکوپوس و وب آف ساینس به

میان وجوی اولیه برای این واژه در بوده است. جست 1988بهمن ماه  ۲9وجوها نیز تاریخ دقیق جست
مقاله منجر شد. با نگاهی سریع به عناوین این  ۲14۴ی مورد استفاده در مطالعات به شناسایی هادواژهیکل

وکاری به انجام ی غیر کسبهارشتهی شناسایی شده تشخیص داده شد که بسیاری از این مقاالت در هامقاله
 Business»وجوها افزوده شد: دیگر به جست یدواژهیکلی نامرتبط، یک هارشته. برای کنار زدن این انددهیرس

network .» ی جهینتوکار و مدیریت لحاظ شد. ی مربوط به رشته نیز تنها رشته کسبهانهیگزعالوه بر این در
 . داشتندمقاله بود که ارتباط مفهومی و موضوعی بیشتری با اهداف مطالعه  491، هایصافآمده از این دستبه

افزار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نرم هاآنحیث کلیدواژگان استفاده شده در مقاله از  491این 
VOSviewer ی به کار رفته هادواژهیکلبر اساس  مطالعاتبندی این های هوشمند به خوشهبا استفاده از روش

ی شبکه در میان هاوتحلیلو نگاه به تجزیه پژوهشیپرداخت. نتیجه حاکی از این بود که سه جریان  هاآندر 
ی مورد هادواژهیکلاول، نگاهی ساختاری به شبکه دارد.  پژوهشیمطالعات قابل تفکیک و تمایز است. جریان 

، شامل پیکربندی، شکل شبکه، توزیع اعضا درون شبکه و چینش اعضا بوده پژوهشیاستفاده توسط این جریان 
ه دلیل ب ۲۴۲۴تا  188۴های بررسی در خالل سال مقاله مورد 491گفت که از  توانیماست. به صورت کلی 

درصد( در رویکرد ساختاری  45مقاله ) 181کنار گذاشته شد(  هالیتحلمقاله از  4گذشت تنها دو ماه و وجود تنها 
درصد( مقاله نیز در رویکرد فرهنگی جای دارند. این رویکرد تمرکز خود را بر نقش  ۲5) 1۴8. اندگرفتهجای 

ها قرار داده است. رویکرد و مکانیسم فعالیت آن هاشبکهی و جغرافیایی در تفاوت میان انهیزمی، عوامل فرهنگ
 ی دوم از لحاظ تعداد مقاله قرار گرفته است. رتبهی زیادی در فاصلهدرصد( با  ۲9مقاله ) 19۴ی با ارابطه

ی هاوتحلیلرویکرد مسلط در تجزیهبه  ۲۴1۷ی از سال ارابطهرویکرد  کهنیای که باید اشاره شود انکته
گفت که جدیدترین  توانیممقاله  491ی به کار رفته در این هادواژهیکلشبکه تبدیل شده است. بر اساس تحلیل 

اند از: بازارهای نوظهور، وکار به ترتیب اهمیت و تکرار، عبارتی مورد استفاده در مطالعات حوزه کسبهادواژهیکل
در گام  ی پویا و تعامل.هاتیقابل، هاارزشالمللی سازی، هم رقابتی، فرآیندهای شبکه، بینی اجتماعی، هاشبکه

ی هاشبکهی در حوزه مطالعات ترقیدقافزوده شده است تا بتوان به بررسی  هالیتحلبعدی مطالعه، یک الیه به 
وکار در گام بعدی شناسایی بی شبکه کسهالیتحلکه اشاره شد، سه رویکرد برای  طورهمانوکار پرداخت. کسب

ی دواژهیکل. در این گام، سه شدیمی، رویکرد ساختاری و رویکرد فرهنگی ارابطهشده بود که شامل رویکرد 
و  ترکمرا  هامقالهعنوان معیار انتخاب شد تا از این طریق بتوان تعداد پرتکرار مورد استفاده در هر رویکرد به
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ی منتخب برای هر خوشه به شرح زیر بوده است: رویکرد ساختاری: رقابت، هادواژهیکلها را افزایش داد. تمرکز آن
المللی سازی، هم رقابتی و مورد ی کوچک و متوسط؛ رویکرد فرهنگی: بینهاشرکتمراتب، همکاری و سلسله

 65، تعداد Vosviewerافزار دن این نه کلیدواژه در نرمی: اعتماد، تعهد و تغییر. با قرارداارابطهپژوهشی؛ رویکرد 
 . (9)جدول  ی نهایی مطالعه بوده استهایبررسمقاله به دست آمد که مبنای 

در صورت نیاز چکیده بوده است. در این مرحله اما  و هادواژهیکلی مقاالت پیشین بر اساس عنوان، هایبررس
 11بندی سه رویکرد اصلی به مقاله منجر به دسته 65یج تحلیل این افزوده شد. نتا هایبررسکل متن نیز به 

ارائه شده است.  5موضوع پژوهشی فرعی شده است. فراوانی هر کدام از این موضوعات پژوهشی نیز در جدول 
ی هاشبکهتعداد روابط در عملکرد  ریتأث، هاپژوهشدسته فرعی از  11موضوع پژوهش شده در میان  نیترکم

طور ارجاع به رویکردهای تحلیل شبکه، هر دو نشان از تغییر و همین هادواژهیکلروند استفاده از  ار است.وککسب
ی تغییر ارابطهرویکرد مسلط به رویکرد  ۲۴1۷وکار دارد. از سال ی کسبهاشبکهی هاوتحلیلمهمی در تجزیه

مورد  6، ۲۴۲۴ی برتر در سال دواژهیکلی که از هشت طوربه. اندکردهنیز این امر را تأکید  هادواژهیکلیافته است. 
حوزه جذابی برای پژوهشگران  تواندیم. این رویکرد و مطالعات مرتبط با آن اندگرفتهی قرار ارابطهدر رویکرد 

  مند باشد.عالقه
وکار است. برای مثال، شدت ی کسبهاشبکهی هالیتحلی در ارابطهنخستین پیشنهادی استفاده از رویکرد 

ها، محتوی مورد معامله در روابط دوگانه یا چندگانه همگی جزو موضوعاتی است که و قدرت روابط، جهت آن
ی هاشبکهان کلیدی درون نفعیذروابط با . اندگرفتهمورد بررسی قرار  ترکموکار ی کسبهاشبکهدرون 
. هنوز شودیموکاری ایران پیشنهاد ست که با توجه به فضای کسبوکار نیز از جمله موضوعات جدیدی اکسب

کسب و کار مشخص و معروفی در کشور به عنوان یک شبکه کسب و کاری در مطالعات مورد بررسی قرار 
. نکته مهمی که برای همکاریهای اندماندهنگرفته است و بیشتر در سطح همکاریهای دو یا چند جانبه باقی 

که مدیران کسب و  شودیمی است. پیشنهاد اشبکهرابطه در عملکرد  ترمهمبه کار آید، نقش  ندتوایمی اشبکه
ی، توجه بیشتری به نقش رابطه در آن همکاری قائل شوند. برگزاری اشبکهکار برای آغاز و یا تداوم مبادالت 

شدن فضای کسب و  تریرقابت . باشودیمجلسات منظم و تالش برای تقویت و تمدید رابطه در این راستا تلقی 
 ی نخواهند داشت. اشبکهی جز روی آوردن به همکاریهای اچاره هاشرکتکار ایران، 

ی مشخص برای تحلیل همکاریهای احتمالی در آینده به اتهیکماز هم اکنون  هاشرکتکه  شودیمپیشنهاد 
ی محتمل همکاری هانهیگزبا بررسی تناسب میان  تواندیمصورت رسمی یا غیر رسمی تشکیل دهند. این کمیته 

یکی از پیشنهادهای  های مورد نیاز برای ورود به آن، بستر مناسبی را برای شرکت فراهم کند. در آینده و شرط
و بررسی مطالعات این حوزه بر اساس  تم لیتحلآتی، تمرکز اولیه بر اساس روش  یهاپژوهشمهم برای 

را دقیقتر و  دسته بندیها تواندیمستفاده از کدگذاری برای محتوی مقاالت این حوزه چارچوب پیشنهادی است. ا
به کار رفته  یهادواژهیکلبه صورت کمی و بر اساس تعداد  تواندیمیک مطالعه دیگر نیز  نتایج را شفافتر سازد.

حقیقی در کسب و کار و رویکرد مدیران آنها نسبت به شبکه )از میان سه  یهاشبکهباشد. ارتباط میان عملکرد 
اساسی این پژوهش ریشه در  یهاتیمحدودیکی از   پیشنهاد پژوهشی دیگر باشد. تواندیمرویکرد معرفی شده( 

 یهایبندروش انتخاب شده دارد. از آن جایی که روش مرور نظام مند تا حدودی بسته به کدها و دسته 
 قلمداد شود.  هاتیمحدودجزو  تواندیمکه  کندیموهشگران دارد، مقداری جانبداری از پیش در آن رسوخ پژ

تنها با تعداد محدودی  Vosviewerداده مورد استفاده باشد. نرم افزار  یهاگاهیپا تواندیممحدودیت دیگر 
از  به همین چند پایگاه داده خواهد کرد.که نتایج به دست آمده را محدود  کندیمپایگاه و بر اساس آنها عمل 

وکار یافت نشده است، مقایسه نتایج این مطالعه با دیگر ی کسبهاشبکهآنجایی که مطالعه مشابهی در حوزه 
ی هاشبکهی هاحوزههای معتبر علمی در ممکن نبوده است. به دلیل کمبود مطالعات داخلی و پژوهش هامطالعه
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وکار ایرانی و محدود کردن این مطالعات به موارد مطالعاتی عینی و حقیقی، مطالعات داخلی در این پژوهش کسب
یی بوده است که در دو پایگاه هاپژوهشمورد استفاده قرار نگرفته است. مطالعات خارجی نیز تنها محدود به 

ی و ادادهی هاگاهیپاشدن قلمرو  ترگستردهبا . طبیعی است که اندشدهی اسکوپوس و وب آف ساینس ثبت اداده
 دقت و جامعیت مطالعه حاضر را افزایش داد. توانیمطور افزوده شدن مطالعات ایرانی همین
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