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اداري بر مبناي مقالات پایگاه  ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد

 »آي اس آي«استنادي علوم 
  

  ایران تهران، ،علامه طباطبایی دانشگاه استادیار گروه مدیریت دولتی، سعید زرندي 
  

 احمد صداقت پیشه
کارشناس ارشد مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 

 ایران

 چکیده:
نامه بدین منظور در گام نخست واژه هدف ازاین پژوهش ترسـیم نقشـه علم مبارزه با فسـاد اداري می باشـد.

ــخص گردید. بدلیل نبود واژه ــاد اداري براي درك هرچه بهتر این مقوله مش ــنامه فس ــی مبارزه با فس اد فارس
ترین املترین و کنامه سازمان شفافیت بین الملل جامعاداري از منابع خارجی استفاده شد که در این بین واژه

سپس با استفاده از این  باشـد که شـامل تمام زوایاي آشـکار و نهان فسـاد اداري می شود.نامه را دارا میواژه
ــتجو در پایگاواژه ــتنادي علوم نامه اقدام به جس ــورت گرفت.  آي اس آيه اس ــان پژوهش هايیافتهص  نش
 هايحوزه این باشــدکهحوزه موضــوعی اصــلی می 26 شــامل مبارزه با فســاد اداري علم نقشــه که دهدمی

هاي مستقل حوزه،از جمله حوزه 5حوزه نواحی نقشه و 5شوند که تر تقسـیم میدسـته کلی 10موضـوعی به 
 نیرو دورت"یو مال يحســابدار "حوزه يمبارزه با فســاد ادار يحوزه نســبت به رشــته نیترکینزد هســتند.

هاي موضوعی حوزه به عنوان حوزه 34همچنین  است. "یطیمح ستیز تیریو مد یعموم اسـتیسـ "حوزه
هاي موضوعی اصلی و فرعی بدست آمده با استفاده از نرم فرعی این علم شـناسـایی شـدند. بر اسـاس حوزه

 اقدام به ترسیم نقشه علم مبارزه با فساد اداري گردید.  و سی آي نتیافزار 

 :  واژه ها دیکل
 علم نقشهي، مصور سازي مفاهیم، فساد ادار ،ياستناد لیتحل
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 مقدمه

علم مبارزه با فساد اداري دانشی میان رشته اي می باشد و در سطح بین المللی یکی از 
ایران نیز با توجه به رتبه این کشور از لحاظ شاخص  رشته هاي نوین علمی بشمار می رود. در

هاي فساد اداري توجه به این رشته و ضرورت مبارزه آکادمیک با مقوله فساد اداري از 
اهمیت ویژه اي برخوردار شده است بدین دلیل شناسایی حوزه هاي موضوعی اصلی علم 

موضوعی با یکدیگر مبارزه با فساد اداري و مشخص کردن ارتباطات این حوزه هاي 
ضرورت می یابد.مشخص شدن حوزه هاي اصلی علم مبارزه با فساد اداري می تواند در امر 

 آموزش این علم راهگشا باشد.
در نقشه هاي علمی با ترسیم شکل هاي گرافیکی از علم مورد مطالعه راه براي شناسایی 

این  بل دسترس می شود. درسهل تر و دقیق تر فراهم می شود و مفاهیم به شکل عینی تر قا
نقشه ها حوزه هاي موضوعی که ارتباط بیشتري باهم دارند در فاصله نزدیکتر نسبت به هم و 
حوزه هاي موضوعی که ارتباط کمتر باهم دارند در فاصله دور نسبت به هم قرار می گیرند. 

د و باشن نقشه هاي علمی بر مبناي دانش علم سنجی که شاخه اي از جامعه شناسی علم می
شامل بررسی کمی فعالیت هاي علمی در میان انتشارات حوزه علمی مورد مطالعه است.تعداد 
 مقالات علمی و ارتباط میان آنها در هر حوزه نشان دهنده اهمیت هر یک از موضوعات است.

آشنایی با حوزه هاي پژوهشی در فساد اداري، موضوعات نو و با اهمیت در این زمینه در 
المللی، ترسیم حوزه هاي مختلف فساد اداري و ارتباط آنها با یکدیگر و مشخص  سطح بین

شدن حوزه هاي اصلی و مهم با بررسی مقالات چاپ شده در آن حوزه موجب درك و 
شناسایی بیشتر و بهتر رشته مبارزه بافساد اداري و مشخص شدن ساختار این علم می 

 ).1395 ،فتاحی ،داورپناه ،زندي روان(شود
 

 

 

 پیشینه پژوهش
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اولین پژوهش در زمینه ترسیم نقشه هاي علم، رسم نقشه علم تاریخ مطالعات در زمینه دي 

علمی  ها در نگاشت، که بر اساس تحلیل استنادي بوده، اشاره کرد. از جمله اولین گام1ان اي
و کرد  اشاره 1895در سال » 2پاول اتلت«به مطالعات  توانبندي علوم، میبا رویکرد طبقه

توان از آن را نیز می 1939در سال  3جان برنال به وسیلهکلی علم  هنقش نخستینم یرستسپس 
وجه هاي علمی گشوده شد و با تها مسیري جدید براي ترسیمرایانه  پیدایش. با جمله نام برد

ین ها، بسیار مورد توجه محققها توسط رایانههاي جدید و تسریع عملیاتبه فراهم شدن امکان
 رسم نقشه روش تحلیل استنادي را براي 1963در سال  4گارفیلد .گران واقع شدو پژوهش

بودند  بر این باورو گارفیلد  5اسمال محققین از جمله سایر هاي علم تشریح کرد؛ درحالیکه
باشد که غیرمستقیم در ارتباط با ترسیم ساختار علم نخستین شخصی می 6شاید بردفوردکه 

 ).1963اقدام نموده است(گارفیلد، 
با وجود اینکه ترسیم نقشه علم در کشورهاي دیگر بیش از پنجاه سال قبل در جریان بود، 

در ایران بصورت جدي از پنج سال گذشته صورت گرفته است، با وجود رسم نقشه علم 
مطالعات در زمینه هاي علم سنجی و تحلیل استنادي، مبحث رسم نقشه علم در ایران مبحثی 
جدید بحساب می آید. اولین مطالعات در زمینه رسم نقشه علم در ایران توسط جمالی 

ع رسانی به روش توصیفی و نه تصویري در ) در حوزه علوم کتابداري و اطلا1379مهموئی(
 .)1398راستاي مطالعات تحلیل استنادي است(کریمی، حیدرنیا، 

 

 روش شناسی پژوهش
 است : مرحله 6شامل علم هاينقشه ترسیم اصلی فرآیند

 داده استخراج .1
 آنالیز واحدهاي تعریف .2
 شاخص انتخاب .3
 واحدها بین هايشباهت محاسبه .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. DNA           
2. Paul Otlet 
3. John Bernal 
4. Garfield  
5. Small 
6. Bradford 
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 بنديدسته  .5
پور عزّت،  (عابدي جعفري،ها داده تفسیر و کردن آنالیز براي بصري نتایج از استفاده .6

 ).1390امیري ، 
ها شه. براي ترسیم نقباشندمیمقالات ، علمی ةترین واحدهاي تحلیل براي یک حوزرایج

معمولا  ها را بسنجد.باید مقیاسی وجود داشته باشد تا میزان روابط میان موجودیت
دهند که اتباط موضوعی با نوشته خود هاي خود را به آثاري ارجاع میگران نوشتهپژوهش

هاي شهاي با نظرات و اندیداشته باشند که تاییدي در جهت نظر خویشتن باشد و یا مقایسه
 .  )1393(دانیالی، نقشینه،  انجام داده باشند دهاي جدیمختلف و یافته

هوم و تر نیز به مف. چنانچه پیشمبناي جستجو قرار گرفتند  "تمقالا"در این پژوهش  
کارکرد بازیابی اطلاعات، تحلیل متن، دسته بندي اطلاعات، طبقه بندي اطلاعات، مصور 

ن واژه براي یافت .هاي اطلاعاتی، یادگیري ماشینی اشاره شدسازي اطلاعات، فناوري پایگاه
(سایت  u4هاي مختلف از جمله سایت  در سایت نامه تخصصی مبارزه با فساد اداري جستجو
هاي سازمان ملل متحد، سایت سازمان شفافیت تخصصی مبارزه با فساد ) ، کنوانسیون

نامه واژه ترینترین و کاملالملل و .. صورت پذیرفت که در نتیجه این جستجوها جامعبین
اژه نامه و الملل بدست آمد.تخصصی مبارزه با فساد اداري از سایت سازمان شفافیت بین 

تخصصی مبارزه با فساد اداري سازمان شفافیت بین الملل به عنوان مبناي کار و جستجوي 
هاي تر فساد اداري و راهبراي درك بهتر و فهم راحت نامهپژوهش قرار گرفت. این واژه

ه تمامی کپردازد بطوري مبارزه با آن از زوایاي مختلف به تحلیل و بررسی این معضل می
نامه شود را در نظر گرفته تا بتوان با مطالعه این واژهمواردي که منجر به بروز فساد اداري می
 برد. به زوایاي مختلف و پنهان فساد اداري پی

براي استخراج نقشه علم  ، موضوعی هاينقشه ترسیم  ايمرحله شش فرآیند اساس بر
 شد: آي اس آي در پنج گام اقدام یگاه استنادي علومپامبارزه با فساد اداري بر مبناي مقالات 

 )طراحی رشته کاوش1
 )انجام جستجو بر اساس رشته کاوش طراحی شده 2
 )تجزیه و تحلیل نتایج جستجو3
 هاي موضوعی )طراحی ماتریس شدت ارتباط زیر حوزه4
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) استفاده از الگوریتم خوشه بندي سلسله مراتب تجمعی و ماتریس شدت ارتباطات زیر 5

 یی،ابويجعفر ي(عابدهاي موضوعی جهت طراحی نقشه علم مبارزه با فساد اداري حوزه
 ). 1390اردکان،آقازاده،

 هاي پژوهشیافته
ها د واژهمبناي این کلی شدند تا امر جستجو برها مشخص میاي از کلید واژهابتدا باید مجموعه

ها هاي صورت گرفته به دلیل نبود منابع داخلی اعم از دانش نامهصورت پذیرد. در جستجو
ورت ص داده هاي بین المللی هايهاي مبارزه با فساد اداري این جستجو در پایگاهو یا لغت نامه

رین واژه تو کاملترین الملل جامعاز طریق سایت سازمان شفافیت بین و در نهایتگرفت 
مشتمل  قرار گرفت مبناي کار جستجوکه نامه نامه مبارزه با فساد اداري بدست آمد. این واژه

  .باشدکلیدواژه می 62بر 
 سازمان شفافیت بین المللی اداري واژه نامه تخصصی مبارزه با فساد.  1جدول
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کید واژه به طورجداگانه کار جستجو صورت گرفت، که نتایج حاصل از  62براي 
دهند. بیشترین تعداد هاي مختلف را نشان میعنوان مقاله در حوزه 102990جستجو، تعداد 

عنوان مقاله  و کمترین تعداد مقاله براي کلید واژة  12689با  حکومتمقالات براي کلید واژة 
 محرمانگی مالکیت ذینفعان،عنوان مقاله، بود. براي کلید واژة 2با ی سیستم هاي یکپارچه مل

راي این ها باي در بازة زمانی تعریف شده یافت نشد. بدین ترتیب تعداد کلید واژهمقاله
 مورد کاهش یافت. 61پژوهش به 

 . فراوانی مقالات براي هر کلید واژه2جدول

 
متفاوت براي این مرحله از پژوهش به دست آمد. براي آن   موضوعی حوزه 139 تعداد 

که بتوان تصویر کلی از این پژوهش بدست آورد و نتایج حاصل از آن را مورد بررسی قرار 
حوزه بدست آمده یکجا مورد بررسی قرار گیرند. که بدین منظور از نرم  139داد، باید این 

یب استفاده شده است. بدین ترت ها را دارد،دهکه قابلیت تحلیل آماري دا اس پی اس اسافزار 
هاي موضوعی که حتی یک مقاله را اقدام به تجمیع این نتایج صورت گرفت. تمامی حوزه

به طور جداگانه درردیفی مشخص دسته بندي شدند تا بتوان با تحلیل این  شوند،شامل می
 اهداف پژوهش رسید.به  نتایج از لحاظ تعداد مقالات براي کلید واژگان مختلف،
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حوزه موضوعی مشخص شدند که بیشترین  139در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده،

مقاله مربوط به حوزه موضوعی حسابداري و مالی و کمترین تعداد  15660تعداد مقالات با 
مقاله مربوط به حوزه هاي اطلاعات و امنیت رایانه، ساخت و ساز ساختمان و...  1مقالات با

 .بودند
هر یک درصدي از نقشه علم مبارزه با فساد  حوزه ، 139نکته اصلی این است که این 

اداري را بر عهده دارند. براي آن که مشخص شود نقش هر حوزه در کلیت پژوهش تا چه 
اس پی اس در نرم افزار  هاي بدست آمده به این حوزه مربوط اطلاعات ابتدا درمیزان است، 

 . در بیناستفاده از آن جداول توزیع فراوانی داده ها بدست آمدند که با شدند وارد  1اس
مقاله را شامل می شود و یا  15000حوزه، حوزة موضوعی وجود دارد که حدود  139

 20هایی هم وجود دارند که با حدود مقاله، در طرف مقابل حوزه 8000اي با حدود حوزه
لازم به ذکر است از حوزه هاي اند. ن زمره قرار گرفتهمقاله در ای1و یا  8مقاله یا حتی کمتر، 

که تعداد بسیار کم مقاله در زمینه مبارزه با فساد  موضوعی بدست آمده آندسته از حوزه هایی
 اداري دارند به عنوان حوزه موضوعی اصلی محسوب نمی شوند بنابراین براي مشخص کردن 

ار اس پی اس اس فراوانی مقالات مورد تحلیل حوزه هاي اصلی موضوعی با استفاده از نرم افز
هاي بنابراین باید غربالگري صورت گیرد تا بتوان به نتایجی دست یافت که حوزهقرار گرفت. 

ند باشهاي اصلی میمهم و تاثیرگذار مبارزه با فساد اداري را نشان دهند چرا که این حوزه
کنند. ج مورد نظر را توجیه پذیر میکه ارزش صرف هزینه و وقت براي بررسی و یافتن نتای

ن در ضمن مشخص کردباشند، هاي اصلی تشکیل دهندة شاکلۀ اصلی موضوع میاین حوزه
شخص م ها نیست بلکه مقصود،هاي اصلی به معناي صرف نظر کردن از بقیه ي حوزهحوزه

ا ارزه بکردن میزان تاثیرگذاري هر حوزه در این پژوهش و یافتن عوامل تاثیر گذار مب
 یرند.گهایی که به عنوان بحث داغ در این پژوهش مورد بررسی قرار میفساداداري و یا حوزه

به وجود  لیدرصد دلا 20از  جیدرصد نتا 80مواقع،  شتریدر ب،  2تو پار قاعده به توجه با
مده هاي بدست آاقدام به غربالگري حوزه در گام بعدي با استفاده از قاعده پارتو، .دیآیم

حوزه  139موضوعی از بین حوزه  26حوزه موضوعی بود. این 26شد که حاصل آن، 
موضوعی بدست آمده نزدیک به هشتاد درصد مقالات مورد بررسی را در خود جاي داده 

 گرفته شدند. نظر در عی اصلی مبارزه با فساد ادارياند در نتیجه به عنوان حوزه هاي موضو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 SPSS 
2. Pareto 
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 اي توزیع فراوانی مقالات بر اساس قاعده پارتونمودار دایره.  1 شکل
 

 مقالات بر اساس قاعده پارتو یفراوان يالهینمودار م. 2 شکل
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درصد مقالات  80حوزه که شامل  26حوزه موضوعی،  139طبق آنالیز صورت گرفته از 
هاي اصلی مبارزه با فساد اداري مشخص شدند. در ادامه براي مشخص بودند، به عنوان حوزه

هاي هایی که قابلیت پیوستن به حوزههاي فرعی مبارزه با فساد اداري و یا حوزهکردن حوزه
ها، دوباره از قاعده پارتو باید براي باقیمانده حوزه ري در آینده دارند،مبارزه با فساد ادا
حوزه باقی  113حوزه مشخص شده،26حوزه بدست آمده، با کسر  139استفاده کرد. از 

ه ها کدام یک قابلیت پیوستن به این مجموعمانند. حال باید مشخص کنیم که از این حوزهمی
 113دوبار کار تحلیل فراوانی مقالات در   اس پی اس اسفزار را دارند. با استفاده از نرم ا
دوباره براي مشخص شدن حوزه هاي موضوعی که پتانسیل  گیردحوزه ذکر شده صورت می

حوزه موضوعی  113پیوستن به حوزه هاي اصلی را دارند از قاعده پارتو استفاده شد و از 
 را شامل می شدند مشخص گردیدند. حوزه که قریب به هشتاد درصد مقالات 34باقیمانده 

ها و درصد هاي موضوعی، میزان فراوانی این حوزهپس از مشخص شدن زیر حوزه
  1و سی آي نتیکنیم. نرم افزار فراوانی آنها، اقدام به ترسیم نقشه علم مبارزه با فساداداري می

 هاشبکه این متعدد در، ایجاد و نمایش روابط شبکهترسیم  است که دری یاهبرنامهیکی از 
یه شده هایی که در نرم افزار تعبدر این برنامه با توجه به قابلیت .گیردمورد استفاده قرار می

ها، مقدار تاثیرگذاري شان بر هم، نقات ضعف و قوت توان به تعداد و نوع روابط حوزهمی
ان ها یا همگره ش یک شبکه را به به نمایش در آورد. نق  در روابط بین واحدهاي آنالیز،

 هاي موضوعیباشند که در این پژوهش، عناوین حوزهمی پژوهشکه معرف متغیرهاي  2نادز
شوند و خطوط کنند، به منظور نشان دادن روابط و ترسیم شبکه تعیین میاین نقش را ایفا می

لی وظیفه اصعلاوه بر این که . ها را به عهده دارندکه نقش رابط بین این گره  3تایز یا همان
پس از تعریف و پردازش 4نت درا با دارا بودن ابزاري به نام   باشد،میتحلیل شبکه نرم افزار 

 مسئولیت ترسیم نقشه را به عهده دارد. ها،داده
گراف را در قالب ماتریس  هايگره بدست آمده هاي موضوعیحوزه اساس بر درابتدا

 ارتباطات نرمال ماتریس اساس سپس بر و وارد می کنیم  نتآيیوسیدر نرم افزار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ucinet 
2. Nodes 
3 . Ties 
4 . Netdraw 
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 آخر گام در رسم می کنیم هامشخص و یال را هاگره بین ارتباطات موضوعی، هايحوزه
 نقشه مختلف سطوح و پرداخته گراف بنديدسته به ، بندي خوشه الگوریتم از استفاده با

 .شودمی ترسیم
موضوعی  حوزه 26از مبارزه با فساد اداري  ، نقشه علمپژوهش بدست آمده نتایج طبق

مقاله و با تصرف  15660 با حسابداري و مالی حوزه موضوعی تشکیل شده است. اصلی
 حوزه موضوعی. دارا می باشداز لحاظ تعداد مقالات را  اولرتبه درصداز کل مقالات،  20/15

از لحاظ  ها این حوزه 26رتبه   مقالات درصد 91/0مقاله و940با تعداد  اخلاق کسب و کار 
 نتایجین امبارزه با فساد اداري اي علم اما با توجه به ماهیت بین رشته. می باشدمقالات  تعداد

علم مبارزه  اينتایج پژوهش گفته شده ماهیت به شدت بین رشته  . قابل بررسی خواهد بود
 .  دهدرا نشان میبا فساد اداري 

 مبارزه با فساد اداري عبارتند از:علم  حوزه اصلی تشکیل دهنده 26
، رکتش گیشکستور/  یمال ریسک، منابع انسانی و رفتار سازمانی، یو مال يحسابدار

بهداشت و ، استیس، آموزش و پرورش، یطیمح ستیز تیریو مد یعموم استیس
و  تیریعلم مد، ياستراتژ، یجامعه شناس، یدولت تیریاداره و مد، یاجتماع يهامراقبت

 يهامستیس، یابیبازار ، یاطلاعات و حکمران تیریمد، اطلاعات و دانش تیریمد، اتیعمل
 تیریمد، یشرکت تیحاکم، اتیدر عمل قی/ تحق تیریعلم مد، يحسابدار، اقتصاد، یاطلاعات

 ارتتج، ساخته شده ستیز طیاموال و مح تیریمد، و ساز ساختمان ساخت، / ساختار یمال
 اطلاعات یابیو باز رفتار، ها/ روش یابیبازار ياستراتژ، کسب و کار اخلاق، یالملل نیب

 شوند که عبارتند از:هاي فرعی این علم محسوب میحوزه به عنوان حوزه 34همچنین 
و  يکتابدار خدمات، اطلاعات و ارتباطات يفناور، یو اطلاع رسان يکتابدار، یمال میجرا

در  استیو س اداره، کتابخانه يفناور، نترنتیا، کتابخانه تیری/ مد يکتابدار، یاطلاع رسان
 استی/ س مدرسه، در آموزش و پرورش يرهبر، یآموزش تیریمد، آموزش و پرورش

 آموزش، تمسی/ س تیفیک تیریمد، کسب و کار قانون، تدارکات، یسازمان عملکرد، مدرسه
/  یمال يگذارهیسرما در آموزش و پرورش يامنطقه فرهنگ، ياسهیو مقا یو پرورش جهان

 تیریدم، هااقتصاد و سازمان کار،، یاجتماع رییو تغ استیس ،یاسیس یشناس جامعه، بازار
، ینیرکارآف، يداریپا، شرکت یاجتماع تیمسئول، يگردشگر، یمهندس، بهداشت و درمان
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، کیمکان یمهندس، اطلاعات و ارتباطات يفناور، یمعاملات ملک بنگاه، دانش تیریمد

 و توسعه شآموز، ندیفرا تیری/ مد اتیعمل، نیتام رهیزنج تیریمد، ییای/ پو یسازمان ساختار

حوزه موضوعی اصلی علم مبارزه با فساد اداري را نشان می  26نقشه اولیه بدست آمده 
دهد خطوط ترسیم شده نشان دهنده ارتباط میان حوزه هاي بدست آمده و علم مبارزه با فساد 

ها از مرکز دایره به معنی میزان فاصله دایره شودیهمان طور که مشاهده م اداري هستند
باشد هرچه طول خطوط کمتر حوزه موضوعی نزدیکتر نزدیکی و یا دور بودن از موضوع می

هاي اصلی این رشته و هر چه طول خطوط به رشته مبارزه با فساد اداري و جزو زیر حوزه
هاي بعدي،  وعی بیشتر باشد به معنی قرار گرفتن در اولویترابط بین مرکز دایره و حوزه موض

ها هر چه حجم دایرهمقالات مشترك است  زانیم یبه معن هارهیحجم دا ،شودمحسوب می
بزرگتر میزان مقالات آن حوزه در رابطه با  رشته مبارزه با فساد اداري بیشتر و هرچه حجم 

 زمینه مبارزه با فساد اداري کمتر است. این دوایر کوچکتر میزان مقالات آن حوزه در
با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا نقشه علم مبارزه با فساد اداري بصورت زیر خواهد 

 بود :
 

 هاي موضوعی اصلینقشه علم مبارزه با فساد اداري بر مبناي حوزه.  3شکل

 علم مبارزه با فساد اداري اصلیهاي موضوعی خوشه بندي حوزه
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مبناي  که شود می تبدیل حوزه 5 به بنديخوشه ریتم الگو اساس بر نظر مورد حوزه26
 عنوان به را باقیمانده موضوعی حوزه5است.  هاارتباط موضوعی حوزه نیز خوشه بندي

 .گیریممی نظر در گیرند؛می بر در را عضوي تک که نواحی مستقل موضوعی هايحوزه
 حوزه5 که شوندمی تقسیم ترکلی دسته 10 آمده به بدست موضوعی حوزه 26 بنابراین
 خوشه اولین اساس بر زیر هستند. نقشه هاي مستقلحوزه جمله از حوزه، 5 و نقشه نواحی
بخش حسابداري و مالی، که تاثیرگذارترین حوزه می  نقشه دراین است، ترسیم شده بندي

 قرار اطراف آن مرتبط، درهاي حوزه سایر باشد با رنگ نارنجی مشخص شده است که
  اندازه دایره ها نشان دهنده تعداد مقالات در حوزه هاي بدست آمده می باشند. دارند،

 هاي موضوعی اصلی علم مبارزه با فساد اداريبندي حوزه. نقشه خوشه 4شکل 

 :از عبارتند مقالات فراوانی ترتیب به نقشه ناحیه 10 لیست 
 موضوعی اصلی مبارزه با فساد اداري. فراوانی حوزه هاي 3جدول 

 
 درصد فراوانی حوزه موضوعی ردیف

1 Accounting & finance 31135 2/30 

2 Management science & operations 20072 46/19 

3 Strategy 19636 04/19 
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4 Marketing 5152 98/4 

5 Public policy & environmental management 4883 74/4 

6 Education 4259 13/4 

7 Health & social care 3204 11/3 

8 Sociology 2008 94/1 

9 Building & construction 1974 91/1 

10 Politics 1104 07/1 

دهد، می نشان آنها هايزیرحوزه و آمده به دست خوشه 5 وتحلیل وتجزیه بررسی
 مبارزه با فساد اداري رشته به نسبت علمی هايحوزه ارتباط میزان معناي به هاخوشه ترتیب

ا نشان هارتباط با رشتۀ مبارزه با فساد اداري را باتوجه به بزرگی حجم دایره  میزان .است
ها که بیشترین فراوانی مقالات هاي بدست آمده یکی از حوزهدهیم. در هر یک از خوشهمی

بحساب  خوشه زیر به عنوانعدي ب هايحوزه را در خود جاي داده است به عنوان سرخوشه و
علم مبارزه با فساد  به نسبت حوزه ترین نزدیک شودمی مشاهده همانطورکهمی آیند. 

سیاست عمومی و مدیریت زیست  "حوزه دورترین و"حسابداري و مالی "حوزه اداري
حوزه مسقل قرار دارند که با توجه به 5گانه اصلی، 5هاي پس از این خوشه . است "محیطی

 "حوزه، حوزة 5تعداد کم فراوانی مقالات، در جایگاه بعدي قرار گرفته اند که در این 
 دورترین فاصله را دارد. از نظر تاثیرگذاري، "سیاست "نزدیکتر و حوزة  "آموزش

 نتیجه گیريبحث و 
هاي پیچیده، ها و اطلاعات و قابل درك کردن پدیدههاي تسهیل مفهوم دادهیکی از راه

باشد که خود نوعی تفسیر جهت حصول این امر ی میعلم يهااطلاعات در قالب نقشه میترس
قابل درك  علمساختار  ینامرئ کرهیپ يهادهیها و پدگردد دادهیم سبب میترس نیو اباشد می

 .شوند
هاي آموزشی، توانند به عنوان رویکردي علمی براي تدوین دورههاي علمی مینقشه

که از ترسیم  ايهاي راه پژوهش و مطالعات تطبیقی به کار گرفته شوند. نتیجهترسیم نقشه



   فصل  |شماره ؟  |سال ؟  | مدیریت(بهبودوتحول)فصلنامه مطالعات   |14
 

 هاي این حوزهگذاريتواند به سیاستشود مینقشه علم مبارزه با فساد اداري حاصل می
و تجزیه و تحلیل وضع موجود این علم در ایران و نیز در  جهت تدوین سر فصل دروس

هاي دنیا و تولید اطلاعات علمی آنها کمک شایانی کرده مقایسه با وضعیت سایر دانشگاه
 باشد.

 

 پیشنهادهاي پژوهش:
هاي رشته دانشگاهی مبارزه با استفاده در سر فصل جهت تواندیپژوهش م نیا يهاافتهی

 . ردیقرار گ يبردار مورد بهرهتحصیلی  مختلف در مقاطعفساد اداري 
ساد مبارزه با فسندگان حوزه یکه نو یپژوهش مقالات است، در صورت نیا لیواحد تحل

 رگذاریدانشمندان تأث رند،یقرار گ یمورد بررس لیعنوان واحد تحلبه » آي اس آي « اداري در 
ي ایعلم از زوا نینقشه ا میستر ي. در ضمن، براشوندیشناخته م ایدر دن یحوزه علم نیا

 .استفاده نمود زین لیتحل يواحدها ریاز سا توانیم گرید
 ریساي راها بداده گاهیعنوان پا توانند بهیم زین یو خارج یداخل یاطلاعات يهاگاهیپا ریسا

 . رندیپژوهشگران مورد استفاده قرار گ

 است با توجه به نبودن نوع از پژوهش نیا اتیاز ضرور ،مبارزه با فساد اداريدانشنامه 
 اینامه و دانش میه و تنظیاقدام به ته توانیم ،یبه زبان فارسمبارزه با فساد اداري دانشنامه 

 . رشته نمود نیموجود در ا يهاترجمه دانشنامه

 تعارض منافع ندارم.
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 منابع فارسی:

. کاربرد روش هاي خوشه بندي )1389(فتاح ،آقازاده وحسن  ،عابدي جعفري ؛دمحم ،ابویی اردکان
. پژوهشنامه پردازش و در ترسیم نقشه هاي علم: موردکاوي نقشه علم مدیریت شهري

 .347-371)، 3(25.مدیریت اطلاعات

 نقشه ترسیم و طراحی). 1393( کامیار ،فر رئیسیو  اخوان انوري, محمّدرضا ؛محمدرضامهرگان, 
 . 9-29 ،)4(4 .انداز مدیریت صنعتیچشم .نرم عملیات در تحقیق نوین علم ي

). روش 1390آقازاده، فتاح و دلبري راغب، فاطمه ( ؛ابویی اردکان، محمد ؛عابدي جعفري، حسن
شناسی ترسیم نقشه هاي علم: مطالعه موردي ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی. روش شناسی 

 .53-69)،66( 17علوم انسانی، 

). ترسیم 1390( ، فاطمه.دلبري راغب و ، مجتبی؛ امیري، علی اصغرپورعزّت؛ ،حسنعابدي جعفري
مدیریت  .ISIنقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبناي مقالات موجود در 

 .127-274، )6(3 ،دولتی

 و فنون: علمی هاينقشه ).1393(.عصمت ،مؤمنی، مهدي و حافظی علیپور هادي؛، رمضانی
 .53-84، )6(5 ،ترویج علم .هاروش

 توسعه در عالی آموزش ). نقش1393همایون سپهر، محمد و احمدي، فخر الدین.(؛ ثابتی، مریم
 .59-69، )4(6 ،مطالعات توسعه اجتماعی ایران .ملی

مروري بر رسم نقشه ي  ). 1395( رحمت اله. ،فتاحی و محمدرضا ،نرگس؛ داورپناه ،زندي روان
 .57-76)، 1(2پژوهش نامه علم سنجی،  علم و روش شناسی آن.

 ).  ترسیم1396حیدري، غلامرضا و حسینی بهشتی، ملوك السادات. ( ؛احمدي، حمید ؛عصاره، فریده
م مطالعات کتابداري و عل .ایران سنجی علم ي حوزه دانش ساختار مفهومی شبکه تحلیل و

  .1-20، )21(24 ،اطلاعات

 مدیریت علم نقشه ترسیم. )1390(. آقازاده، فتاح و محمد ،ابویی اردکان ؛، حسنعابدي جعفري
دیریت نشریه م  ).آياسآي( علوم استنادي پایگاه موضوعی هايبنديطبقه مبناي بر شهري
 .131-138، )7(3 ،دولتی
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 عابد. ،عابدي جعفري و مهدیه ،فتاح؛ بد ،سیدموسی؛ آقازاده ،حسین؛ پورموسوي ،عابدي جعفري
تبیین مولفه هاي تشکیل دهنده مدیریت شهري بر اساس مطالعه ساختار شهرداري  ).1390(

 .179-202، 1پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ده شهر جهان.

). ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی برون دادهاي حوزه ي کارآفرینی در 1395توکلی فراش، لیلا. (
تحلیل هم رخدادي واژگان در پایگاه استنادي وب آو از طریق  2015تا  1996بازه زمانی 

ساینس و تعیین جایگاه ایران در این حوزه. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشکده علوم 
 و تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.

در  ینس). ترسیم نقشه علم نگاشتی حوزه ي جراحی در پایگاه وب آو سا1391شیر شاهی، سعید. (
. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم 2010تا  2000بازه زمانی 

 تربیتی. دانشگاه شید چمران اهواز.

). ترسیم نقشه علمی نسخ خطی علوم پایه موجود در کتابخانه مرکزي و 1396بلوك آقایی، فاطمه. (
سی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم مرکز اسناد دانشگاه تهران. پایان نامه مقطع کارشنا

 تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی.

). ترسیم نقشه دانش مطالعات کتابخانه دیجیتالی بر اساس کنفرانس هاي بین 1394عربی، سمیرا. (
. پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 2000-2013المللی 

 دانشگاه قم. 
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Anti-Corruption Science Mapping Based on ISI 
Sciences Citation Database Articles 

The purpose of this study is to draw a map of anti-corruption science. The 
main question of the research is what subject sub-domains of anti-corruption 
science are and what is the relationship between these sub-domains? For this 
purpose, the ISI database and related sites were selected as the source of data 
extraction. In order to extract the anti-corruption science map from "ISI", steps 
were taken in five steps: 1. designing the search field 2. Doing the search based 
on the designed search field 3. Analyzing the search results 4. Designing the 
sub-domain communication intensity matrix Subject matter 5 .Using 
hierarchical clustering algorithm to draw a map of anti-corruption science. 
Findings show that the map of anti-corruption science map includes 26 main 
thematic areas, which are divided into 10 more general categories, of which 5 
are map areas and 5 are independent areas.  

Keywords: Citation analysis, Corruption, Illustrating concepts, 
Science map 
 

 


