
  
  

  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران    مدیریت دولتی
  6، شماره 3دوره 

  1390بهار و تابستان 
  148تا  127صص 

 مقاالت مبنای بر )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره علم نقشه ترسیم
   ISI در موجود

  4راغب دلبری فاطمه ،3امیری مجتبی ،2پورعزّت اصغر علی ،1جعفری عابدی حسن
  

 به توجه با .است )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره علم نقشه ترسیم پژوهش این هدف :چکیده
 پـژوهش  اصـلی  سـؤال  و فرضیه فاقد پژوهش این آن، بودن متغیره تک و پژوهش اکتشافی ویژگی

 و علمـی  مقـاالت  اسـاس  بر دولتی مدیرت دانش علمی جامع نقشه تدوین و طراحی" :که است این
 بـرای  "است؟ پذیرامکان چگونه 2010تا 2000 هایسال طی ،ISIعلمی اطالعات مؤسسهدر مرتبط
 در ISI علمـی  اطالعـات  مؤسسـه  در موجـود  مقـاالت  وضـعیت  نخسـت  پرسش، این به گوییپاسخ
 هـا حـوزه  تـرین نزدیـک  و گرفـت  قـرار  بررسـی  مورد )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره با رابطه
 .اسـت  شـده  ترسـیم  )دولتـی  مـدیریت ( عمـومی  امور اداره علم نقشه و شناسایی رشته این به نسبت

 وجـود  یموضوع حوزه 223 )یدولت تیریمد( یعموم امور اداره قلمرو در ،داد نشان پژوهش جینتا
 لیـ تحل روش بـا  و افـت ی لیـ تقل حـوزه  46 به هاحوزه نیا تعداد "توپاره"قاعده اعمال از پس .دارد

 حوزه نیترکینزد ،پژوهش یهاافتهی اساس بر .شد لیتبد حوزه ریز 12 به حوزه 46 نیا ،یاخوشه
 حـوزه  آن، بـه  نسـبت  حـوزه  نیدورتـر  و ،"اقتصـاد " حـوزه  )یدولت تیریمد( یعموم امور رشته به
 کـه  اسـت  یطیشرا و یطیمح عوامل ریثأت یدهندهنشان نیهمچن پژوهش نیا .است "یشناسانسان"
 را االتمقـ  توسعه ریس گونهنیبد و آورده دیپد را یراتییتغ یدولت تیریمد رشته در سال ده نیا در

 جهت ییشنهادهایپ آمده، دستبه جینتا لیتحل و هیتجز از پس ان،یپا در .است داده قرار ریثأت تحت
  .است شده هیارا کشور در رشته نیا یبوم و دارامعن توسعه

  علم نقشه سنجی، علم استنادی، تحلیل ،نوین دولتی مدیریت ،)دولتی مدیریت( عمومی امور اداره :کلیدی های هواژ
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  مقدمه -1

 رواج و علمـی  تولیـدات  گسـترش  و اطالعات میزان افزایش دنبالبه 1960 و1950 هایدهه
 اطالعـات  تولیـد  میـزان  سـنجیدن  بـرای  علـم  بـه  یکمّ هایرویکرد پوزیتیویسم، شناسیروش
 از کـه  شـد  ریـزی پایـه  نوینی مباحث ،نتیجه در .شد وارد علم گوناگون هایحیطه در علمی

 شناســی، روان ماننــد علــم شــده شــناخته هــایحــوزه اســامی و"ســنجی"هــایواژه ترکیــب
 ترتیـب  بـدین  .آمدنـد  در ... و سـنجی  زیسـت  سـنجی،  روان صورتبه غیره،و شناسی زیست
 بـه "4سـنجی  اطـالع  "و"3سـنجی  علـم "،"2سـنجی  کتـاب "،1سـنجی  کتابخانـه "چـون  مباحثی

 از استفاده پایه بر سنجی،علم تحلیل و تجزیه یابزارها از گیریبهره با ].25[ ندشد وارد علم
 ثیرأتـ  و آن گسـترده  سطوح و علوم توسعه و رشد معیارهای تعیین امکان آماری، هایروش
 علم، ساختار ترسیم که باورند براین سنجی،علم متخصصان .آمد فراهم بشری جوامع بر آن
 روابـط  علـم،  سـاختار  ترسـیم  طریـق  از تـوان می و است میسر ایخوشه بندی گروه طریق از

 سـنجی علـم  مطالعـات  طریـق  از .داد نشـان  روشنی به را علم مختلف هایقسمت بین داخلی
 ثرترینؤمـ  و کـرد  ترسـیم  نیـز  را علـوم  موضوعی هنقش توانمی علم، تاریخ مطالعه بر افزون

  .کرد تبیین علوم توسعه در را هاآن نقش و شناسایی را مقاالت و ،مجالت ،دانشمندان 

  مسئله بیان
 متفـاوت  زوایـای  از علمی حوزه یک انتشارات تحلیل و تجزیه از است عبارت 5علمی نقشه

 ،تحـوالت  و تغییـر  سـیر  ترسـیم  و نقشـه  ایـن  پایه بر حوزه؛ آن از کلی نگرش یک ترسیم و
 ترتیـب،  بـدین  و شـوند می متمایز هم از دارند را نزدیکی کمترین و بیشترین که هاییحوزه
 توانـد مـی  علـم  از حـوزه  هـر  هـای رده زیـر  بـین  ارتبـاط  و هـا ویژگـی  بـر  افـزون  ،کاربر هر
 .]22[نمایـد  مشخص خاص یحوزه آن در نیز را تحقیقاتی سساتؤم و افراد ثیرگذارترینتأ

 یـک  هـر  آیندکـه  مـی  شـمار بـه  علـم  جهـانی  شـبکه  های گره علمی، هایحوزه پژوهشگران
 هـر  کـه  پیونـدهایی  تعـداد  .دارنـد  برخوردارنـد  شـبکه  ایـن  در ایویـژه  جایگـاه  و موضعاز

 کننـد، مـی  ایجـاد  او بـا  دیگـران  یـا  کنـد می برقرار شبکه آن پژوهشگران دیگر با پژوهشگر
                                                 
1. Oibiliometrics 
2. Bibiliometrics 
3. Scientometrics 
4. Informetrics 
5. Map of science 
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 در او مشـارکت  میـزان  دیگـر  عبـارت به و علم جهانی شبکه به او اتصال میزان یدهنده نشان
 ـ علمی اثر هر در دیگران ازآثارمکتوب استفاده طریق از امروزه پیوند این .است جهانی علم

  .]2[شودمی ارزیابی هاـ استناد همان یا 
 حوزه "داغ بحث" اصطالح به که است دانش از نقاطی شناساییعلم، نقشه تهیهاز هدف
 از .گیـرد مـی  صـورت  بیشتری لیتافع داغ هایحوزه در .کنندمی پیگیری را خود به مربوط
 اداره رشــته و مــدیریت علــم موجــود وضــعیت بــه توجــه بــا و شــرایطی چنــین در رو،ایــن

 سـنجی امکـان "پـژوهش  ایـن  اصـلی  لهئمسـ  آن؛ تکـاملی  رونـد  و )دولتـی  مدیریت(عمومی
 هـای سال در ISI مقاالت اساس بر دولتی مدیریت دانش علمی جامع نقشه تدوین و طراحی

 تشـریح  و )دولتـی  مـدیریت (عمـومی  اداره رشته وضعیت بررسی و است، " 2010 تا 2000
 تشـریح  رشـته،  العـ ف پژوهشـی  هـای حـوزه  شناخت ،" ISI "بندیطبقه در رشته این جایگاه
 سیاسـی،  علـوم  حقـوق،  اجتمـاعی،  علـوم  جملـه  از مرتبط هایرشته سایر با آن رشته ارتباط
 ماهیـت  بـه  هجـ تو با .است ضروری دانش این توسعه و رشد جهت .. و اقتصاد ،شناسی روان

 اسـت  ایـن  پـژوهش  اصلی سؤال .شودمی استفاده سؤاالت تعدادی از پژوهش این اکتشافی
 و علمـی  مقـاالت  اسـاس  بـر  دولتـی  مـدیرت  دانش علمی جامع نقشه تدوین و طراحی":که

 اصـلی  هـدف  اسـت؟  پـذیر امکـان  چگونه 2010تا 2000 هایسال طی در "ISI "در مرتبط
 مقـاالت  اسـاس  بـر  دولتی مدیریت دانش علم نقشه تدوین امکان کردن مشخص" پژوهش
 نظـر،  مـورد  گسـتره  و دولتـی  مـدیریت  رشـته  ،پژوهش موضوعی قلمرو .است " ISI علمی

 ISI مقـاالت  تمـامی  پـژوهش،  آمـاری  یجامعـه  بـوده  ،"ISI" در شده چاپ علمی مقاالت
 )دولتـی  مـدیریت ( عمومی اداره با ارتباط در میالدی 2010 تا 2000 هایسال در شده چاپ
  .دندار گیرینمونه پژوهش این آماری یجامعه دادن قرار مبنا به نظر و است

  پژوهش یپیشینه
 کسانی اولین زا )1948("رادفوردب"شاید که دارندمی اظهار )1985( "گارفیلد" و "اسمال"

 نظـر  اینکـه  ضـمن  .اسـت  کـرده  اشـاره  علـم  سـاختار  ترسـیم  بـه  غیرمستقیم طوربه که باشد
   .کنندمی تأیید ،کرد ترسیم را علم ساختار توانمی که بارهاین در را )1966("پرایس"
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 )خارجی هایپژوهش( جهان در علم هاینقشه ترسیم تاریخچه .1 جدول

  جهان علم نقشه اولین ترسیم  ]8[ برنال جان  1939
  هانقشه ترسیم برای کامپیوتریهایروشازاستفادهبهکیدأت ]13[دویله  1961
  ISI مستندات اساسبرعلومکلینقشهترسیم ]14[گارفیلد  1963
  علمی هایشبکه)بردارینقشه(نگاشت ]23[پرایسدرک 1965
  ملکولی بیولوژی و بیوشیمی زمینهدرعلماطلساولینایجاد ]ISI]19سسهؤم  1981
  انسانیجغرافیای و اجتماعی علومدرعلمساختارترسیماندیشه ]16["ایتو"و"گولد  1970
  اجتماعیعلومبرایعلمنقشهتهیه ]29[اسمالگارفیلدو  1983
 مروی ایمقاله در علم نقشهترسیمهایروشانواعبیان ]20[لیدرسوف  1987
 زایدمطالعاتنقشهترسیم ]24[اسمالهنری  1994
  مقاالت اساس بر علمینقشهترسیمترسیمبهاقدام ]30[سووینیواسمال  1985
  علمکلینقشهترسیمبرایتالش ]11[بورنروبویاک،کالونس  2005

 علم یکپارچه نقشهترسیم برایISI  مؤسسه درشدهنمایهمجلّه6164تعداد  []21[ رافولز و لیدسدورف  2006
  ISI مستندات اساس بر

  
 )داخلی هایپژوهش( ایران در علم هاینقشه ترسیم اریخچهت .2 جدول

  یفناور نانو نقشه ترسیم  ]5[ احسان دیمحمّ  1387
  شهری مدیریت علم نقشه ترسیم ]1[ فتاح آقازاده  1388
   سازمان و مدیریت اخالق علم نقشه ترسیم ]3[ زادهحسین  1389

  

  پژوهش شناسیروش 
 سـنجش  در آمـار  و ریاضیات کارگیریبه بر مبتنی که است استنادی، تحلیل پژوهش روش

ــتندات ــت مس ــن .اس ــه روش ای ــازگیب ــوزه در ت ــایح ــاب ه ــنجی،کت ــم س ــنجیعل  و س
 مرحلـه  شـش  دارای علـم  هـای نقشـه  ترسیم فرآیند .است یافته رایج سنجی،کاربردی اطالع
   ]9[ :از عبارتند ترتیببه که است
  داده استخراج −
 آنالیز واحدهای تعریف −
 شاخص انتخاب −
 واحدها بین هایشباهت محاسبه −
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 بندیدسته −
  هاداده تفسیر و کردن آنالیز برای نتیجه از استفاده −

  هاداده گردآوری روش 
 پایگـاه  انتخاب و سیستماتیک علمی روش انتخاب علم، نقشه ترسیم برای پژوهش انجام در
 هـای واژه کلید انتخاب و نظر مورد واحدآنالیز ای مناسب تحلیل واحد تعیین معتبر، هایداده

  .شودمی محسوب امور ترینمهم از علمی حوزه با مرتبط

  سیستماتیک علمی روش انتخاب
 هماننـد  "شـناختی  کتاب ابزارهای" مستمر انتشار و"استنادی تحلیل علمی"روش پیدایش با

 منـابع  و مقـاالت  گردآوری و شناسایی ،اجتماعی علوم استنادی نمایه و علوم استنادی نمایه
 شـده پذیرفته هایروش از یکی استنادی تحلیل امروزه کهصورتیبه است شده تسهیل هاآن
 ایـن  اسـتنادی  تحلیـل  گوناگون هایروش بنیان .]2[ آیدمی شمار به هابررسی گونه این در

 رابطـه  نـوعی  ،)مـتن ( کننـده اسـتناد  مـدرک  و )سـند ( شـونده اسـتناد  مـدرک  میان که است
 پرداختـه  آن بـه  سند که پردازدمی موضوعی همان به بیش وکم متن و دارد وجود محتوایی

  .است

  هاداده پایگاه انتخاب 
 توسـط  کـه  اسـت  علمـی  ابعمن استنادی نمایه برپایه یمحصوالت شامل ISI اطالعاتی پایگاه 

 جهـان  سراسـر  در منـدان عالقـه  عمـوم  اختیـار  در امریکـا  کشوردر 1علمی اطالعات سسهمؤ
 و مطـرح  "گارفیلـد "توسـط  بـار  اولین برای داده پایگاه نوع این ایجاد ایده .است قرارگرفته

 پایگـاه  ایـن  اصـلی  کـار  ].4[ اسـت  جهان سراسر در استنادی اطالع مهم پایگاه که دش اجرا
 .اسـت  شـده  گـذاری پایه گارفیلد خود توسط که است هاآن تحلیل و هاقولنقل سازینمایه
 .اسـت  دانشـگاهی  نشریه هزاران مقاالت هایقولنقل هایداده نگهداری شامل خدمات این
 ایـن  .است دسترس در "Web of Knowledge" داده پایگاه سرویس طریق از خدمات این

 قـرار  قولنقل مورد بیشتر مقاله کدام بداند که دهدمی را امکان این پژوهشگر به داده پایگاه
  .است گرفته

                                                 
1. Institute for Science Information (Currently Thomson Scientific, Inc.) 
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  :است بخش سه دارای اطالعاتی پایگاه این
 دامپزشـکی،  پزشـکی،  کـاربردی،  علـوم  محـض،  علوم شامل 1علوم استنادی نمایه −

  .هاست رشته دیگر برخی و ریاضی کامپیوتر، علوم شیمی، کشاورزی،
   .است اجتماعی علوم مختلف های رشته شامل 2اجتماعی علوم استنادی نمایه −
 و هنـر  بـه  مربـوط  هـای گـرایش  و هارشته شامل 3انسانی علوم و هنر استنادی نمایه −

  .است انسانی علوم

  اطالعات تحلیل و تجزیه و آوری گرد

   آنالیز واحد ای مناسب تحلیل واحد انتخاب
 برای تحلیل یواحدها ترینرایج ...)و هاسخنرانی اختراعات، ثبت حقوق مقاالت،( مدارک

 جسـتجوی  ماننـد  متفـاوتی  اهـداف  بـرای  هـا نقشـه  این .آیندمی شماربه علمی یحوزه کی
 شده افتهی هایداده ارزیابی علمی، گذاریسیاست و گیریتصمیم ها،حوزه تحلیل مدارک،

 در ].10[ شوندمی استفاده رقابت، هایحوزه از آگاهی و فناوری و علم مدیریت همچنین و
 نقشـه  ترسـیم  مناسـب  تحلیـل  واحـدهای  سایر .است شده استفاده "مقاالت" از پژوهش این

 هرکدام که توصیفی اصطالحات و لغات و نویسندگان مدارک، ت،المجّ :از عبارتند علمی
 مبنـای  بـر  که اینقشه ،مثال عنوانبه ،دندهمی نشان را مطالعه مورد حوزه از متفاوت ایجنبه

   .]6[ گذاردمی نمایش به را نظر مورد علم از کالن تصویری شود؛می ترسیم مجالت تحلیل

  جستجو عبارات انتخاب 
 بـه  مربـوط  نامـه لغـت  ایـ  نامهدانشـ  یفارس منابع در نکهیا لدلی به جستجو عبارات انتخاب در

  به نسبت که یدولت تیریمد یتخصص فرهنگ دو از نداشت، وجود یدولت تیرمدی رشته
  4.است شده استفاده ،است ترجامع ها فرهنگ ریسا

                                                 
1. Science Citation Index 
2. Social Science Citation Index 
3. Art & Humanites Citation Index 
4 ."International Dictionary of Public Management and Governance"  & "Glossaryof 

basicunitednations terminology ingovernance and public administration prof. Mario P. 
Chiti Chairperson of the Working Group on Terminology Committee of Experts on Public 
Administration1 



  ISI 133بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

 ایـن  تـاریخی  تحـوالت  سـیر  و )دولتـی  مدیریت(عمومی اداره متون محتوای به هتوج با
 Administration, Public, Management, Bureaucratic":واژه پـــنج ،رشـــته

Governance" بـود،  آمـده  دسـت بـه  شـده  گفتـه  فرهنـگ  دو از کـه  واژه 410 با و انتخاب 
 ؛اسـت  علمـی  نقشـه  ترسیم برای اولیه و پایه اطالعات جستجو، عبارات انتخاب .شد ترکیب
 هـای حوزه اطالعات تحلیل و تجزیه از پس که شوند انتخاب ایگونهبه مفاهیم باید بنابراین
 رسـازی مصوّ دیگـر،  تعباربه .شوند مشخص )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره با مرتبط
   .دارد جستجو عبارات نوع به بستگی ،آن مرتبط هایحوزه ترسیم و رشته این

  ISI  سایت وب در جستجو
 اسـاس  بر شده ذخیره رکوردهای در جستجو قابلیت پایگاه این در موجود یجستجو موتور

 آدرس، انتشـار،  سـال  انتشـارات،  نام نویسندگان، گروه ویراستار، نویسنده، عنوان، موضوع،
 در ].14[ دارد را موجـود  پژوهشـی  بـورس  شماره و گذارسرمایه آژانس مدرک، نوع زبان،
 هـای واژه وکلیـد  چکیـده  و عنـوان  حـاوی  کـه " موضوع "قسمت در جستجو پژوهش، این

 علـوم  اسـتنادی  نمایـه " بـه  محـدود  جستجو نظر مورد سایت در و شده انجام ،است مقاالت
 وتحلیـل  تجزیـه  مـورد  اطالعـات  ،پایگـاه  این در موجود افزارنرم با سپس و شده "اجتماعی

 مـدیریت  رشـته  بـا  مرتبط هایحوزه تشخیص مبنای شده بازیابی اطالعات .است هگرفتقرار
 یدهنـده  نشـان  کـه  موجـود  مقـاالت  تعداد قالب در تحلیل و تجزیه این نتایج .است دولتی
 میـزان  یدهنـده نشـان  نیـز  هـا حوزه سایر با مشترک مقاالت میزان و نظر مورد حوزه اهمیت

  .است هم با مرتبط هایحوزه همبستگی

  مقاالت استخراج
ــایج ــتجوها از حاصــل نت ــداد جس ــه 164584 تع ــایمقال ــرتبط ه ــا م ــته ب ــا رش ــور اداره ب  ام
 حـوزه  223 نمـایش  تحلیـل  و تجزیه سطح اولین از حاصل نتایج و )دولتی مدیریت(عمومی

 بـه  مقاله 1 با 2"شناسی پرنده"حوزه کمترین و مقاله 16502 با 1اقتصاد حوزه ترینمرتبط که
  .درآمد نمایش

                                                 
1. Economic 
2. Ornithology  
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      اصلی هایحوزه کردن مشخص 
 مقالـه  یـک  فقـط  هاحوزه برخی و مقاالت فراوانی بیشترین هاحوزه برخی اینکه به توجه با 

 هـا حـوزه  تـرین مـرتبط  بایـد  داشـتند،  را )دولتـی  مدیریت(عمومی امور اداره با رشته مرتبط
 در را مقـاالت  %80 کـه  مرتبط حوزه 46 پارتو قاعده اساس بر سبب همینبه .شدمی انتخاب
 عمـومی  امـور  اداره رشـته  بـا  مـرتبط  هـای حـوزه  عنـوان به و شد مشخص اندداده جای خود

 و "اقتصاد" ،حوزه تریننزدیک که است شده انتخاب اصلی هایحوزه یا )دولتی مدیریت(
  .بود 1"بالینی نورولوژی" حوزه، دورترین

 
   )دولتی مدیریت(عمومی امور اداره با رشته اصلی حوزه 46 مشترک، مقاالت میزان .3 جدول

 تجمعی درصد درصد مقاالت فراوانی موضوعی حوزه ردیف

 03/10 03/10 16502 اقتصاد  1

 43/15  40/5 8886 سیاسی علوم  2

 70/19 28/4 7043 شغلی و محیطی عمومی، سالمت  3

 83/23 12/4 6784 محیطی مطالعات  4

 04/27 21/3 5281 مدیریت  5

 94/39 82/2 4641 عمومی امور اداره  6

 36/42 61/2 4295 حقوق  7

 11/49 57/2 4222 المللیبین ارتباطات  8

 85/63 47/2 4060 وتوسعه ریزیبرنامه  9

 32/66 45/2 4026 شناسیجامعه  10

 40/70 42/2 3983 روانپزشکی  11

 99/77 41/2 3971 آموزشی تحقیقات و آموزش  12

 03/10 23/2 3666 وکارکسب  13

 43/15 11/2 3469 دهی سرویس و سالمت گذاریسیاست  14

 70/19 90/1 3135 جغرافی  15

 83/23 90/1 3127 خدمات و سالمت دانش  16

 04/27 88/1 3102 محیطی علوم  17

                                                 
1. Clinical Neurology  



  ISI 135بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

   )دولتی مدیریت(عمومی امور اداره با رشته اصلی حوزه 46 مشترک، مقاالت میزان .3 جدول ادامه
 تجمعی درصد درصد مقاالتفراوانی موضوعیحوزه ردیف

 94/39 83/1 3015 مالیوکاروکسب  18

 36/42 83/1 3012 ای رشتهمیانشناسیروانواجتماعیعلوم 19

 11/49 53/1 2515 ایمنطقهمطالعات  20

 85/63 34/1 2204 شهریمطالعات  21

 32/66 28/1 2103 اجتماعیموضوعات  22

 40/70 24/1 2039 ایرشتهچند،شناسیروان  23

 99/77 24/1 20238 پرستاری  24

 03/10 23/1 2028 بالینیشناسی روان  25

 43/15 08/1 1782 پزشکیاجتماعیعلوم  26

 70/19 07/1 1757 مدیریتعلموعملیاتدرتحقیق  27

 83/23 99/0 1627 اجتماعیکار  28

 04/27 95/0 1558 رسانیاطالعوکتابداریعلوم  29

 94/39 91/0 1498 اخالق  30

 36/42 80/0 1323 سوختوانرژی  31

 11/49 79/0 1305 ارتباطات  32

 85/63 79/0 1304 موادمصرفسوء  33

 32/66 78/0 1276 شناسیروان  34

 40/70 76/0 1243 داخلیوعمومیپزشکی  35

 99/77 74/0 1222 ایتوسعهشناسیروان  36

 03/10 70/0 1152 مجددآمادگی  37

 43/15 68/0 1115 اجتماعیشناسیروان  38

 70/19 64/0 1058 شناسیانسان  39

 83/23 64/0 1056 شناسیبوم  40

 04/27 64/0 1048 تاریخ  41

 94/39 62/0 1025 ریاضیهایروشاجتماعی،علوم  42

 36/42 60/0 980 شناسیجرم  43

 11/49 58/0 962 شناسیعصبعلوم  44

 85/63 58/0 951 شناسیپیری  45

 32/66 58/0 950 بالینینورولوژی  46
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 مدیریت( عمومی امور اداره با موضوعی هایحوزه میان همبستگی میزان بررسی
  )دولتی
 عمـومی  امـور  اداره بـا  رشـته  دهنـده  تشـکیل  موضـوعی  هـای حوزه وتعیین تشخیص از پس

 را هـم  بـا  هـا حـوزه  ایـن  همبسـتگی  و نزدیکـی  میزان و ارتباط میزان باید ،)دولتی مدیریت(
 از کند،می فراهم را آمده دستبه هایحوزه مجدد آنالیز امکان ISI افزارنرم .شود مشخص

 با حوزه نآ ارتباط میزان آمده دستهب هایحوزه از یک هر روی بر کردن کلیک با رواین
   .آمد خواهد دستهب مشترک مقاالت تعداد مبنای بر هاحوزه سایر

  مشترک مقاالت میزان مبنای بر ماتریس ترسیم 
 مبادرت ماتریس یک ترسیم بهباید اصلی حوزه 46 مجدد آنالیز از اطالعات استخراج برای 

  .است هم با مرتبط هایحوزه بین مشترک مقاالت تعداد حاوی آن اتعاطال .ورزید

 نقشه ترسیم
  .نماییممی ترسیم را نقشه و نموده 1پاژک افزارنرم وارد را ماتریس اطالعات

  

  
  .1 شماره نقشه

                                                 
1. Pajeck 



  ISI 137بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

 عمـومی  امـور  اداره بارشـته  مـرتبط  رشـته  موضـوعی  حـوزه  46آمـده  دستبه هنقش نخستین
 .اسـت  بـاهم  هـا حـوزه  ارتبـاط  میـزان  معنـای  بـه  خطـوط  .دهدمی نشان را )دولتی مدیریت(

 خطوط و است مشترک مقاالت میزان معنی به هادایره حجم شود،می مشاهده که طور همان
 مشـاهده  کـه  طـور همـان  .اسـت  موضـوعی  هایحوزه ارتباط میزان معنی به نقشه در موجود
 اداره رشــته بــین مشــترک مقــاالت میــزان دقیــق حجــم هــادایــره انــدازه برابــری کنیــد؛ مــی

 بـرای  بنـابراین  دهـد، نمـی  نشـان  را علمـی  هـای حوزه سایر و )دولتی مدیریت( امورعمومی
   .شودمی استفاده ایخوشه تحلیل روش از اطالعات تردقیق استخراج

  دولتی مدیریت رشته مرتبط موضوعی هایحوزه بندیخوشه
 مبنـای  کـه  شـود مـی  تبدیل حوزه12 به 1بندیخوشه ریتم الگو اساس بر نظر مورد حوزه 46

 ترسـیم  بنـدی خوشـه  اولـین  اساس بر زیر نقشه .است مشترک مقاالت میزان نیز بندیخوشه
 هـای حوزه تریننزدیک و )دولتی مدیریت( امورعمومی اداره رشته نقشه دراین است، شده
 هـا دایـره  حجـم  دارند، قرار اطراف در هاحوزه سایر و اندشده داده نمایش آبی رنگ با آن
 بزرگـی  .اسـت  )دولتی مدیریت( امورعمومی اداره رشته با هارشته این ارتباط میزان معنی به

 آمده دستبه هایحوزه مشترک مقاالت میزان بودن باال معنی به نقشه این در هادایره حجم
  .است )دولتی مدیریت( امورعمومی اداره علم با هاحوزه این ترنزدیک ارتباط و

  
  )بندیخوشه اولین از حاصل هاییافته ( .2شماره نقشه

                                                 
1. Clustering 
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  بندیخوشه اولین هاییافته .4 جدول

 درصد فراوانی موضوعیحوزه ردیف

 03/10 16502اقتصاد  1

 40/5 8886سیاسیعلوم  2

 28/4 7043شغلیومحیطیعمومی،سالمت  3

 12/4 6784محیطیمطالعات  4

 21/3 5281مدیریت  5

 45/2 4026شناسیجامعه  6

 42/2 3983روانپزشکی  7

 11/2 3469دهیسرویسوسالمتگذاریسیاست  8

 24/1 2039ایرشتهچند،شناسیروان  9

 23/1 2028بالینیشناسیروان  10

 95/0 1558رسانیاطالعوکتابداریعلوم  11

 64/0 1058شناسیانسان  12

 معنـی  به هارشته ترتیب .دهدمی نشان را نقشه داخل آمده دستبه هایخوشه باال جدول
 .اسـت  )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره رشته در هاحوزه این تأثیرگذاری میزان اولویت

  .است هاییحوزه زیر دارای نیز هاخوشه از یک هر که داشت توجه باید

   گانه 12 هایخوشه یدرون روابط تحلیل و تجزیه
 هریک دهد،می نشان هاآن هایزیرحوزه و آمده دستبه خوشه 12وتحلیل وتجزیه بررسی

 فراوانـی  بیـان  بـا  هرخوشـه  درون هایرشته و خوشه سر عنوانبه آمده دستبه هایخوشه از
 .آینـد مـی  شـمار بـه  حـوزه  یـک  هـای خوشه زیر عنوانبه مقاالت درصد و مشترک مقاالت
 عمـومی  امـور  اداره رشـته  بـه  نسبت علمی هایحوزه ارتباط میزان معنای به هاخوشه ترتیب

 اداره بـه  نسـبت  حـوزه  تـرین نزدیـک  شودمی مشاهده طورکههمان .است )دولتی مدیریت(
 در .اسـت  "شناسیانسان "حوزه دورترین و"اقتصاد "حوزه ) دولتی مدیریت( عمومی امور
  .کنیدمی مشاهده را 3 شماره خوشه و 1 شماره خوشه فقط محدودیت دلیلبه مقاله این

 



  ISI 139بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

 
  

  اقتصاد .1 شماره خوشه
  
  
  

  اقتصاد خوشه نهایی تحلیل .5 جدول
  

  )مقاالت کل(درصد )مقاالتکل(فراوانی موضوعیحوزه

 03/10 16502 اقتصاد

  83/1 3015 مالیوکاروکسب

  62/0 1025 ریاضیهایروشاجتماعیعلوم

 48/12 20532 جمع

  
  



 1390، بهار و تابستان 6شماره ، 3دوره ، دولتیمدیریت    140

 

  
  

  سیاسی علوم . 2 شماره خوشه

  

  
  سیاسی علوم خوشه نهایی تحلیل .6 جدول

  
  )مقاالت کل(درصد  )مقاالت کل(فراوانی  موضوعی حوزه

 40/5 8886 سیاسیعلوم

 61/2 4295 حقوق

 57/2 4222 المللیبینارتباطات

 53/1 2515 ایمنطقهمطالعات

 11/12 19918 جمع

  
  



  ISI 141بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

  

  
  

  شغلی و محیطی عمومی، سالمت . 3شماره خوشه

  
  شغلی و محیطی عمومی، سالمت خوشه نهایی تحلیل .7 جدول

  )مقاالت کل(درصد  )مقاالتکل(فراوانی موضوعیحوزه  ردیف

  40/5  8886  شغلی و محیطی عمومی، سالمت  1
  82/2 4641  عمومی امور اداره  2
  41/2  3971  آموزشی تحقیقات و آموزش  3
  28/1  2103  اجتماعی موضوعات  4
  08/1  1782  پزشکی اجتماعی علوم  5
  99/0  1627  اجتماعی کار  6
  91/0  1498  اخالق  7
  76/3  1243  داخلی و عمومی پزشکی  8
  68/0  1115  اجتماعی شناسی روان  9

  33/19  25023  جمع  
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  محیطی مطالعات .4 شماره خوشه

  
  محیطی مطالعات نهایی تحلیل .8 جدول

  )مقاالت کل(درصد  )قاالتم کل(فراوانی  موضوعی حوزه  ردیف

 4012 6784 محیطیمطالعات 1

 2047 4060 وتوسعهریزیبرنامه 2

 90/1 3135 جغرافی 3

 88/1 3102 محیطیعلوم 4

 34/1 2204 شهریمطالعات 5

 80/0 1323 سوختوانرژی 6

 64/0 1056 شناسیبوم 7

 17/13 21624 جمع 

  
  



  ISI 143بر مبنای مقاالت موجود در ) مدیریت دولتی(ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی 

  

  
  مدیریت .5 شماره خوشه

  مدیریت نهایی تحلیل .9 جدول
  )مقاالت کل( درصد  )قاالتم کل( فراوانی  موضوعی حوزه  ردیف

 21/3 5281 مدیریت 1

 23/2 3666 وکارکسب 2

 07/1 1757 مدیریتعلموعملیاتدرتحقیق 3

 51/6 10704 جمع 4

  

   گیرینتیجه

  هایافته تحلیل 
 از ایرشـته  چنـد  و ایرشته میان علوم از بسیاری مانند ،)دولتی مدیریت( عمومی امور اداره

 پزشکی روان بالینی، شناسی روان ی،کمّ های روش و ریاضیات جمله از دیگر علوم تولیدات
 میـان  از کـه  دهدمی نشان نتایج بررسی کند؛می استفاده اجتماعی و انسانی علوم و اقتصاد و
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 مـورد  دولتـی  مـدیریت  رشـته  در کـه  اسـت  هـایی دانش بر مبتنی که گانهدوازده هایخوشه
 هـا آن دورتـرین  و "اقتصـاد " رشـته،  این به علمی خوشه تریننزدیک اندگرفته قرار استفاده
 رشـته  نیـ ا که است تحوالتی و تغییر از برخاسته که است "شناسیانسان"رشته این به نسبت
 اقتصـادی  بحـران  توانمی را هاآن ترینمهم که است بوده مواجه آن با مطالعه مورد دهه در
 شناسـی انسـان  گرفتن قرار کرد؛ بیان جهان کشورهای دیگر هاآن تبع به و اروپا و امریکا در
 ایـران  فرهنـگ  ویـژه بـه  غرب و شرق فرهنگ اساسی تمایز به توجه با نیز نقطه دورترین در

 ویـژه  جایگـاهی  و کرامت انسان نخست فرهنگ در است؛ توجهقابل غرب تمدن و اسالمی
 ایـن  کـه  ایمبوده مواجه آن به ابزاری نگاهی با کاالها و اشیاء دیگر همانند دومی در و دارد
 نظـری  مبـانی  بـه  توجـه  بـا  خوشـه  ایـن  به بیشتر هرچه پرداختن ضرورت یدهنده نشان نکته

 نزدیکی به توجه با .هاستعرصه این به بومی ورود مدخل عنوانبه اسالمی ـ ایرانی فرهنگ
 نیـز  رشته این در هاآن تأثیرگذاری هایاولویت یدهندهنشان که هاحوزه از برخی دوری و
 تغییـر  به نظر با اسالمی – ایرانی جامعه نیازها و هااولویت به کردن توجه و سو یک از ستا
 رشـته  ایـن  دروس محتـوای  و متون بازنگری و هاسرفصل در لمتأ ،فردا و امروز تحوالت و

 رشـته  ایـن  تحـوالت  و تغییـر  سـیر  از شـده  ترسـیم  نقشه .است اساسی و جدی هجتو نیازمند
 و داده افـزایش  را رشـته  این دانشجویان و استادان و صاحبنظران آگاهی و شناخت تواند می
 تهیـه  دهـد؛  یـاری  رشـته  ایـن  در علمی هایفعالیت ادامه در هایشانگیریجهت در را هاآن

 وریبهـره  و علمـی  هـای فعالیت کردن عقالنی برای مبنایی آن به داشتن هجتو و علمی نقشه
 توسـعه  و تحـوالت  و تغییر کردن رصد ضرورت به داشتن توجه و سو یک از هافعالیت این

 توجـه  بـه  را مـا  تنهـا  نـه  دیگر سوی از کشور نیازهای و الزامات به توجه با رشته این معنادار
ــتن ــه داش ــعه ب ــن توس ــته ای ــد و رش ــم تولی ــانی ســطح در عل ــرا جه ــی ف ــد؛م  از بلکــه خوان
  .کندمی جلوگیری کشور مالی و مادی امکانات و منابع اتالف نتیجه در و هاکاری پراکنده

   پیشنهادها 
 ،اسـت  شـده  بررسـی  ISI اطالعـاتی  پایگـاه  در موجـود  مقـاالت  کلیـه  پژوهش این در −

 قـرار  بررسـی  مـورد  را پایگـاه  ایـن  در موجود ایرانی مقاالت تواندمی دیگری پژوهش
 شناخته )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره حوزه در ایرانی برجسته دانشمندان تا دهد،
   .شوند مشخص حوزه این در افراد تأثیرگذارترین و شده
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 مـدیریت  حـوزه  نویسـندگان  کـه صـورتی  در اسـت،  مقاالت پژوهش این تحلیل واحد −
 این تأثیرگذار دانشمندان گیرند، قرار بررسی مورد تحلیل واحد عنوانهب  ISIدر دولتی
 زوایـای  از علـم  ایـن  نقشه ترسیم برای ،ضمن در .شوندمی شناخته دنیا در علمی حوزه
   .نمود استفاده نیز تحلیل واحدهای سایر از توانمی دیگر

 بـرای  هـا داده پایگـاه  عنوانبه توانند می نیز خارجی و داخلی اطالعاتی یهاپایگاه سایر −
   .گیرند قرار استفاده مورد پژوهشگران سایر

 نبـودن  بـه  هتوجـ  بـا  .اسـت  پـژوهش  از نوع این ضروریات از دولتی، مدیریت دانشنامه −
 یـا  و دانشـنامه  تنظـیم  و تهیـه  بـه  اقـدام  توانمی ،فارسی زبان به دولتی مدیریت دانشنامه
   .نمود رشته این در موجود هایدانشنامه ترجمه

 ترسـیم  آن، بـه  مربـوط  هـای گـرایش  سـایر  یا و مدیریت رشته در تواندمی علمی نقشه −
   .دشو

 مختلـف  مقـاطع  در دروس سرفصل کردن روزبه جهت تواندمی پژوهش این هاییافته −
  .گیرد قرار برداریبهره مورد )دولتی مدیریت( عمومی امور اداره رشته

 رشـته  دروس فصـل  سـر  در و علمـی  محتـوای  در بازنگری لزوم پژوهش این هاییافته −
  .دهدمی نشان را عمومی امور اداره
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