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  چكيده
  Thomson Reutersاسـتنادي  پايگاه هايير، در پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت توليد علم در حوزه مديريت تغي 

نقـاط ضـعف و    ضمن آشكار ساختن تواند وضعيت رشد دانش در اين حوزه را منعكس سازد و اين بررسي مي. است انجام شده
 جامعه مـورد مطالعـه را كليـه   پيمايشي بوده و  ،روش پژوهش .ريزي در امر تحقيق و توسعه كمك كند قوت، به مديريت و برنامه

هـاي   يافتـه . داده اسـت تشكيل  2009تا  1990هاي  طي سالمذكور  پايگاه هايدر نمايه شده توليدات علمي حوزه مديريت تغيير 
-سـال  طـي ترين تعداد مـدارك   بيشكه مدرك در اين حوزه توليد شده  2530پژوهش حاكي از آن است كه در مجموع تعداد 

 نشـان  را % 80/78عـدد   هـا،  سال اين براي انتشارات انهيسال رشد نرخ متوسط ارمحاسبه مقد. اند منتشر شده 2009تا  2006هاي 

كشـور   80 اين مـدارك بـه وسـيله    .حضور داشته اند حوزه در توليد علم اين نويسنده 6105ها بيانگر آن است كه  يافته. دهد مي
عنوان مجله 1173مدارك در اين . دوم قرار دارنددر رتبه هاي اول و اند و كشورهاي اياالت متحده امريكا و انگلستان  توليد شده
 اين. مدرك در رتبه اول قرار دارد 94با انتشار  ”Journal of Organizational Change Management“اند كه  منتشر شده

 قابل اختالف با درصد، 31/97 دنيا به تحرير درآمده كه ميزان توليدات تعلق گرفته به زبان انگليسي با زنده زبان 11 به مدارك

بـا   ،درصـد  84/72مختلف ارائه شده كه قالـب مقـاالت پژوهشـي بـا      قالب 12 مدارك دراين . هاست زبان ساير از بيش توجهي
دريافـت كـرده انـد كـه مقالـه       اسـتناد   20778مدارك مورد بررسي بـه طـور كلـي     .دارداختالف قابل توجهي در رتبه اول قرار 

“Tightening the iron cage – concertive control in self-managing Teams”   قـرار   استناد در صدر 401با دريافت
   .دارد
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Scientific productivity in change management  
in the Thomson Reuters databases 
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Abstract 
This study was carried out to evaluate scientific production in the area of change 

management with the aims of reflecting knowledge growth, highlight the weaknesses and 
strengths of the databases, and to assist researchers to manage and plan their future work  in 
their fields of interest. This is a survey study and its subjects of study were all titles indexed 
in Thomson Reuter’s databases in this area from 1990 to 2009. Findings showed that 2530 
documents have been indexed during this period. Most documents have been published 
between 2006 and 2010. The annual growth rate for publications is 78.80 percent.  Findings 
also show that 6,105 authors have been involved in the production of this number of titles 
among them S. Lee is at the top and Penamora, Hicks, Towill were at the second and third 
places. These documents have been produced by 80 countries among them U.S. and 
England were at the first and second places. 1173 journals published this amount of 
documents among them “Journal of Organizational Change Management” occupied the 
first rank. These documents have been published in 11 different languages of which English 
was the prominent language. They have been published in 12 different formats, of which 
article was the prominent one. This number of documents has received 20,778 citations, 
totally. The article titled "Tightening the iron cage – concertive control in self-managing 
Teams” received 401 citations, placing it at the top of the list.  

 

Keywords: Scientometrics, Scientific production, Change management, Thomson Reuter’s 
databases 

 
    مقدمه
. نش داردهاي بشر نسـبت بـه تغييـرات محـيط پيرامـو      ريشه در واكنش ،مديريت تغيير به نظر مي رسد      

بـه معنـاي فراينـدهايي    » تغييـر «از نظر وي . داند دامنه تعاريف واژه تغيير را بسيار وسيع مي) 2002(مارشاك 
بنـابراين مـي    ؛شـدن اسـت  ) دگرگـون (ل كردن و متحول همچون جايگزيني، جانشيني، متفاوت شدن، تبدي

حركـت از وضـعيتي نسـبتا    توان تغيير را نوعي تبـديل وضـعيت دانسـت كـه گـرايش آن عمـدتا بـه سـمت         
مسـتمر   1مـديريت تغييـر را بـه عنـوان فراينـد نوسـازي       ،)2005(بـاي  . نامطلوب به وضعيتي مطلوب تر است

________________________________________________________________ 
1.Renewing 
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كليـه  (هاي سازمان براي برآورده ساختن نيازهـاي متغيـر مشـتريان داخلـي      ها، ساختار، و قابليتگيري جهت
) 2008(از ديـدگاه پـاتن، برانـك و اسـميت      .كنـد  و خارجي آن توصيف مي) افراد شاغل در درون سازمان

هـا، وظـايف و مشـاركت     ترسيم نقشه حركت از موقعيت كنوني به وضع مطلوب در آينده و تعيين اولويـت 
  . افراد در فرآيند تغيير، از جمله كاركردهاي يك برنامه مديريت تغيير است

تغييـر، ضـرورت تبيـين و نيـز     واقعيت آن است كه هنوز بحث بر سر مـوارد مـورد مناقشـه در مـديريت     
عليـرغم توجـه گسـترده بـه مـديريت       دهـد   اين امر نشان مي. شود ه ميكاربرد و فرهنگ سازي در آثار ديد

هـاي اخيـر در سراسـر دنيـا و در كشـورهاي       هـاي اساسـي مـديريت در دهـه    تغيير به عنوان يكـي از مهـارت  
هاي مـديريتي   عرصه ايت نهادينه شدن در همه و در نه مختلف، اين مبحث هنوز از توجه تا اجراي در عمل

از سويي ديگر، . و سازماني و بطور كلي در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي راه درازي در پيش دارد
تحقيق و تفحص، نقـد و بحـث و بررسـي    . علمي است  يايي اين حوزه به عنوان يك حوزهاين امر نشانگر پو
و استقرار اين حوزه را سرعت بخشد و ضمن روشن  گيري، توسعه د شكلتواند رون ع ميپيرامون اين موضو

كردن كاستي ها، راهكارهاي ممكن را نيز عرضه كرده و زمينه را به منظور تضارب آرا بـه منظـور دسـتيابي    
توانـد ضـامن رشـد و     عرصـه مـي  از اين رو، توليد علم در ايـن  . اندازي روشن در آينده هموار سازد به چشم
  . ها، آرا و نظرات در بافتارهاي نظري و عملي باشد كارگيري يافتههن و در نتيجه بآ  توسعه

توان مديريت تغيير را يكي از حوزه هاي نوپديـد   با توجه به تازگي عاليق و توجهات به اين مبحث، مي
 هـاي  هـاي بسـياري دربـاره ويژگـي     نوپديد ديگـري، پرسـش    همانند هر حوزه. ي مديريت دانستدر قلمرو

براي نمونه، آيا رشـد توليـدات علمـي در ايـن حـوزه از رونـدي صـعودي        . انتشار در اين حوزه مطرح است
ي گسـتردگي جهـاني مشـاركت در    برخوردار است؟ پرسش ديگري كه در اين باره مطـرح اسـت چگـونگ   

اني از تواند نشـ  هاي توليدات علمي مي بررسي كشورهاي مشاركت كننده و زبان. مديريت تغيير است  حوزه
البته اين مهم بايد با علم به اين نكته مـورد بررسـي قـرار گيـرد كـه زبـان غالـب در        . گستره جهاني آن باشد

همچنين، بررسـي نـوع مـدارك منتشـر شـده اعـم از       . هاي استنادي تامسون ويترز زبان انگليسي است پايگاه
هـا و جـز آن    چكيـده همـايش   مقاالت پژوهشي، مروري، يادداشت پژوهشـي، نامـه ، نقـد و بررسـي، خبـر،     

رود كـه در هـر    بـديهي اسـت انتظـار مـي    . تواند نشانگر سرشت تحقيقاتي توليد علم در ايـن زمينـه باشـد    مي
نـوع نخسـت باشـد كـه      اي كه از سرشت علمي و تحقيقاتي برخوردار است، غلبه با مـداركي از چهـار   رشته

واع مـدارك منتشـر شـده در مجـالت علمـي از بـار       نتايج تحقيقات هستند و نسبت به ديگر ان  بازتاب دهنده
هـاي غالـب، نـوع     بدين منظور، نويسندگان، كشورها و مجالت پرتوليد؛ زبان. پژوهشي بيشتري برخوردارند
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مديريت تغيير مورد بررسي قرار خواهـد    مدارك؛ مقاالت پر استناد و در پايان روند رشد توليدات در حوزه
  .گرفت

پژوهشي  -هاي علمي فعاليت دهنده وضعيت كه نشان يابي توليدات علمي، عالوه بر ايننتايج بررسي و ارز    
مر تحقيق و توسعه به ريزي در ا مورد بررسي است، عنصري مفيد و كارآمد جهت مديريت و برنامه  جامعه

مشي تحقيقات آتي را به نحوي   توان خط به طوري كه با شناخت نقاط ضعف و قوت، مي آيد؛ شمار مي
انجام مستمر اين . ها و نواقص و تقويت نقاط قوت بيانجامد ريزي نمود كه به مرتفع شدن كاستي برنامه

گيري از نتايج حاصل در  ها در حوزه هاي مختلف از جمله توليد علم در حوزه مديريت تغيير و بهره ارزيابي
ربوط به مديريت تغيير، مدتي م مباحث. اين حوزه از علم شود  توسعه تواند موجب اعتال و درازمدت، مي

گفتمان مديريتي وارد شده و توجه مدرسان و پژوهشگران اين حوزه را به   هرچند كوتاه است كه به عرصه
تواند منجر به اعتالي آن حوزه گردد،  كه توليد علم در هر حوزه مي با توجه به اين. خود جلب كرده است

معرفي شده توانسته است وارد عرصه پژوهش   رامون حوزهآيا مباحث نظري پي شود كه وال مطرح مين ساي
  ها به چه ميزان بوده است؟ شود و اين پژوهش

 
      يشينه پژوهشپ

توانـد تصـويري روشـن از رونـد رشـد و توسـعه        سنجي مـي  بيان شد، انجام تحقيقات علم گونه كههمان
بـا ايـن   . هاي آنها به دسـت دهـد  ها و نيز دستاورد هاي موضوعي مختلف علم و سمت و سو و گرايش حوزه

اي انجام شـد،   اي كه در منابع گوناگون از مجالت گرفته تا منابع وبي و شبكه وجوهاي گسترده حال، جست
هـاي   مـديريت تغييـر در جامعـه و وجـود منـابع و پـژوهش        موضـوع نشان داد كه عليرغم اهميت روزافـزون  

در اين عرصه صورت نگرفته است تـا كـم و كيـف     سنجي هايي به روش علم در اين زمينه، پژوهشمختلف 
هـاي بسـيار    سـنجي در حـوزه   هـاي علـم   در حـالي كـه پـژوهش   . توسعه علمي در اين حوزه را روشن سـازد 

، ) 2008 ،، نيكنام و صاحبي نژاد؛ اميري2003مغربي، (تخصصي و نوپديدي چون نانوتكنولوژي و نانو مواد 
، ، يوشـان و چنيانـگ  لـي (هاي قرن مانند پاركينسـون   يا بيماري) 2004، و انووازيسينوره (اي  پزشكي هسته

صـورت گرفتـه اسـت كـه نشـان از اهميـت         )2012عليجـاني و كرمـي،   ( تحقيقات جامعه جراحيو ) 2008
دهـد كـه در رشـته     مرور مطالعات انجام شده نشان مـي . هاي نو و خاص دارد پايش، رشد و توسعه در حوزه

ها گاه بر كليت  اين پژوهش. سنجي با اهداف گوناگون صورت گرفته است لمهاي ع هاي مختلف، پژوهش
هـا، نـوع مـدرك، سـال انتشـار،       ها و  گـاه بـر سـطوح خردتـر ماننـد كشـورها، زبـان        توليد علم در اين رشته

  :اند هاي موضوعي، مجالت يا استنادها متمركز شده حوزه
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  لم سنجي انجام شده در داخل كشورمطالعات ع
در  بررسي مقاالت مروري فناوري نانو، منتشر شـده در تارنمـاي علـوم   "پژوهشي با عنوان ) 2003( مغربي   

آنهـا بـه    95/0مقاله در اين سال توليد شـده اسـت كـه     1134  مي دهديافته ها نشان . انجام داد " 2004سال 
بررسـي آمـاري   "ن ، در پژوهشـي بـا عنـوا   )2008(، نيكنـام و صـاحبي نـژاد    اميـري . زبان انگليسي مي باشـد 

 - 2001هـاي  وضعيت توليد فناوري و ثبت اختراعات مرتبط با فناوري نانو در كشورهاي مختلـف در سـال  
كشـورهاي ايـاالت متحـده، چـين، كـره جنـوبي و ژاپـن بيشـترين          به اين نتيجه رسيدند كه  "ميالدي 2007

هاي اخيـر   ي در فناوري نانو در سالهمچنين روند صعودي اختراعات چين و كره جنوب. اند نوآوري را داشته
و در رتبه چهـل و   مورد است 5شمار اختراعات ايران در اين حوزه، . از شتاب بيشتري برخوردار بوده است

بررسـي تحليلـي و ترسـيم سـاختار     "، در پژوهشي بـه  )2008( ، اصنافي و عصارهحميدي .دوم دنيا قرار دارد
سـنجي، اطـالع رسـاني و وب سـنجي طـي      تـاب سـنجي، علـم   هـاي ك  شـده در حـوزه   انتشارات علمي توليد

كشور در نگـارش مـدارك حـوزه     53در مجموع  مي دهدها نشان  يافته. پرداختند " 2005-1990هاي  سال
اند كه از ميان اين كشورها، اياالت متحده، انگلستان، آلمـان و هلنـد، بـه     موضوعي مورد بررسي نقش داشته

بـيش از  . هسـتند از مدارك به زبان انگليسي % 26/91چنين،  هم. ارم قرار دارندهاي اول تا چه ترتيب در رتبه
هـا   يافتـه . هاي حاضر در فهرست منتشر شده اسـت  از كل مجله% 68/3يعني  ،عنوان مجله 6مدارك در % 50

هـا   عنوان از انتشارات در قالب مقالـه بـوده اسـت و پـس از آن بـه ترتيـب، نقـد مقالـه        % 14/73نشان داد كه 
 2005و  2004هاي  ترين تعداد مدارك، در سال چنين بيش هم. اند قرار داشته%) 99/5(و نقد كتاب %) 96/6(

تحليـل اسـتنادي و ترسـيم نقشـه تـاريخ       "تحقيقي با عنوان ) 2009(پشوتني زاده و عصاره  .منتشر شده است
  همحاسـب . انجام داد " 2008ا ت 2000هاي  نگاشتي توليدات علمي كشاورزي در نمايه استنادي علوم در سال

 مـدارك  نـوع  بررسـي  .داد نشـان  را %7 عـدد  ها، لاس اين براي انتشارات  ساالنه رشد نرخ متوسط مقدار

 زنده زبان 25 به پيشينه ها اين .دان شده ارائه مختلف قالب نوع 15 در پيشينه، 22617 مجموع كه داد نشان

پايگـاه   از بازيـابي شـده   كشاورزي مقاالت تمامي ونمايه  ،متارنماي علو در كشور 173 همكاري با و دنيا
  . است شده منتشر مجله 3256در 

  سنجي انجام شده در خارج از كشور مطالعات علم
مقاالت منتشر شده  "اي در اروپا  توليد علمي و تأثير پزشكي هسته "در پژوهشي با عنوان ) 2004(سينوره    

آلمان مـي دهـد  ها نشـان   يافته. روي پايگاه مدالين، مورد بررسي قرار دادبر  2003تا مي  2002را از آوريل 
بررسـي   "در تحقيقي به ) 2007(سانزكاسادو و همكاران  .زمينه استاين ترين توليد كننده علمي در  بزرگ

نتايج رشد توليـدات علمـي   . پرداختند "2002 _ 1973هاي هاي عفوني طي سالتوليد علم در زمينه بيماري
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كشـورهاي ايـاالت متحـده، انگلسـتان، ژاپـن و فرانسـه بيشـترين        . را نشـان داد  2001تـا   1996هـاي  سالدر 
بررسي مقـاالت منتشـر شـده    "در پژوهشي به ) 2008(كيا  لصداورپناه و ا .توليدات را در اين حوزه داشتند

 5در ايـن   نشـان داد  نتـايج . پرداختند "2004 -2000هاي در حوزه علوم كتابداري و اطالع رساني طي سال
درصـد آن هـا داراي    3/89داراي توليـد،   كشور 161بين مجله منتشر شده است و از  56مقاله در  894سال، 

 .نتايج نشان داد تمامي انتشارات در طول دوره مورد بررسي به زبان انگليسي بوده است. يك مقاله مي باشند
ــه ) 2008(لــي و همكــاران  هــاي در حــوزه بيمــاري پاركينســون طــي ســال بررســي برونــدادهاي علمــي "ب

كشـورهاي چـين، ايتاليـا، اسـپانيا و اتـريش بيشـترين ميـزان         مـي دهـد  نتايج نشـان  . پرداختند "2006_1991
تحليل توليد علم و نگاشت علمي تراكم متعادل در "به ) 2009(ويتزهام و همكاران  .مشاركت را دارا بودند

 8186يافتـه هـا نشـان داد در مجمـوع     . پرداختنـد  "2007تـا   1904هـاي  كج شدگي ستون فقرات طي سـال 
ايـاالت متحـده، انگلسـتان و كانـادا بيشـترين      . كشور در ايـن زمينـه منتشـر شـده اسـت      76مدرك به وسيله 

  .مقاله پرتوليدترين نويسنده در اين حوزه بود 146توليدات را داشتند و برادفورد با 
  

  واالت پژوهشس
تـرين   ، كدام نويسندگان بـيش  Thomson Reutersاستنادي  پايگاه هاييير در در حوزه مديريت تغ. 1

  توليدات علمي را دارند؟
  ترين توليدات علمي در حوزه مديريت تغيير هستند؟ كدام كشورها داراي بيش .2
  اند؟ هايي منتشر شده تر به چه زبان مدارك توليد شده در حوزه مديريت تغيير، بيش. 3
  اند؟  شده در حوزه مديريت تغيير، در چه مجالتي منتشر شدهمدارك توليد . 4
  توليدات علمي در حوزه مديريت تغيير، در قالب چه نوع مداركي در دسترس هستند؟. 5
  پر استنادترين مقاالت در حوزه مديريت تغيير، كدامند؟. 6
  ي چگونه بوده است؟مديريت تغيير، طي دوره مورد بررس  روند انتشار مدارك توليد شده در حوزه. 7

 
  تعاريف عملياتي
، مقـاالت  2هـاي تحقيقـاتي   ، يادداشـت 1، نامـه هـا  2، مقاالت مـروري 1كليه مقاالت پژوهشي :توليدات علمي

، 9هـا  ، بازچاپ8، تصحيحات7، اخبار6، يادداشت سردبير5ها ، چكيده نشست4، نقد و بررسي كتاب3ها همايش
________________________________________________________________ 
1. Articles                                6 .Book Review                             11.Reprints 
2. Reviews                               7.Meeting Abstract                        12.Correction, Addition 
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پايگـاه   كـه در  12و بررسي اجراهـاي موسـيقايي  ، نقد 11ها ، سرگذشتنامه10، تصحيحات و اضافات9ها بازچاپ
  .اند نمايه شده  Thomson Reutersاستنادي  هاي

يـا چكيـده    )TI( منظور آن دسته از توليدات علمي اسـت كـه در عنـوان    :توليد علم در حوزه مديريت تغيير
)AB( هاي  يا كليدواژه)DE,ID(   ،اسـتنادي   پايگـاه هـاي  مـنعكس شـده و در   مـديريت تغييـر،    عبـارت آنهـا

Thomson Reuters  اند نمايه شده.  
  

  شناسي پژوهش روش
جامعه مورد مطالعـه را كليـه توليـدات علمـي     . استاز نوع علم سنجي  روش پژوهش حاضر، پيمايشي 

متعلـق   علوم، هنر و علوم انساني و علوم اجتماعياستنادي  پايگاه هاي در حوزه مديريت تغيير درنمايه شده 
روش كار به ايـن طريـق بـود كـه بـا      . دهد تشكيل مي  2009تا  1990هاي  ، طي سال Thomson Reutersبه

در بخـش جسـتجوي    فرمول جسـتجو، ساله و نوشتن  20هاي مورد بررسي در يك دوره محدود كردن سال
 Tabدر قالـب  ، پيشـينه هـا جسـتجو و    )2010در فوريـه  (، Thomson Reutersاستنادي  پايگاه هايپيشرفته 

Delimited- افـزار   در نـرم پيشـينه مـورد مطالعـه     2530در نهايـت  . افزار اكسل گرديد بارگذاري و وارد نرم
ها بر اساس فيلدهاي نام كشور يا نويسندگان، نشاني كشور يـا   اكسل جهت تجزيه و تحليل هاي بعدي، داده

هاي مجزا منظم  مدرك در ستوننويسندگان، نوع منبع، نام منبع، زبان، تعداد استناد مقاله و سال انتشار به هر 
  .شدند

هاي موجود در اين زمينه از راهبـرد جسـتجوي    به منظور  شناسايي و استخراج  شمار هرچه بيشتري از پيشينه
  : زير استفاده شد

TS=“change manag*” OR “manag* change”  

                                                                                                   
1. Letters                                  8.Editorial Material                       13.Biographical - Item 
2. Notes                                    9.News Items                                14.Music Performance Review 
3. Proceeding’s Papers             10.Correction 
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  يافته هاي پژوهش
، كدام Thomson Reutersادي استن هايپايگاهدر حوزه مديريت تغيير در : پرسش اول پژوهش

  ترين توليدات علمي را دارند؟ نويسندگان بيش
حوزه  هاي علمي مربوط به در انتشار پيشينه 2009 تا 1990 سال از نويسنده، 6108تعداد در مجموع 

اين بدان معني است كه اين نويسندگان يا در مقام نويسنده مسئول يا در مقام . داشتند مديريت تغيير، حضور
. باشد مقاله مي 1آن   و كمينه 9توليد   بيشينه. اند دات علمي نقش داشتهويسنده همكار در انتشار اين تولين

و پنامورا، هيكس، و تويل به  استپرتوليدترين نويسنده در اين حوزه ) درصد 35/0(مدرك  9لي با . اس
 5502ميان كل نويسندگان، تعداد از  .)1جدول (هاي بعد قرار دارند مقاله، در رتبه 7 و 8، 8ترتيب با 
   . اند تنها يك مدرك توليد كرده) درصد08/90( از كل نويسندگان نويسنده

  
   پرتوليد در حوزه مديريت تغييرنويسندگان  :)1( جدول

 درصد
تعداد
 درصد  رديف  نويسنده  مدرك

تعداد
  رديف  نويسنده  مدرك

24/0 6 Pearce, CLl 7 35/0 9  Lee, S 1 

24/0 6 Paustian, K 8 32/0 8 Penamora, F 2 

24/0 6 Khan, NA 9 32/0 8 Hicks, RJ 3 

24/0 6 Kalff, V 10 28/0 7 Towill, DR 4 

24/0 6 Gould, DI 11 24/0 6 Ware, RE 5 

    24/0 6 Scott, AM 6 

  
  ترين توليدات علمي در حوزه مديريت تغيير هستند؟ كدام كشورها داراي بيش: پرسش دوم پژوهش

حوزه  هاي علمي مربوط به در انتشار پيشينه 2009 تا 1990 سال از كشور، 80تعداد در مجموع 
 909ا اياالت متحده آمريكا بمشاهده مي شود،  2گونه كه در جدول همان. اند داشته مديريت تغيير، نقش

درصد،  38/18و انگلستان، استراليا، كانادا و آلمان به ترتيب با  استپرتوليدترين كشور در اين حوزه  ،مقاله
كشورهاي اياالت  .)2جدول (درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند  31/4درصد و  17/5درصد،  62/8

ساير كشورها، . اند ا توليد كردهدرصد از كل مدارك ر 31/54در مجموع، متحده آمريكا و انگلستان 
 22از ميان كل كشورها، تعداد . اند مقاالت را در حوزه مديريت تغيير توليد كرده) درصد 92/49( 1263
   . اند تنها يك مقاله توليد كرده) درصد 50/27( از كل كشورها كشور
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    كشورهاي پرتوليد در حوزه مديريت تغيير  :)2(جدول 
  رديف  كشور  تعداد مدرك درصد  رديف  وركش  تعداد مدرك درصد

 اسكاتلند 57 52/2
7 93/35 909 

اياالت
 1 متحده

 2 انگلستان 465 38/18 8 فرانسه 55 17/2

 3 استراليا 218 62/8 9 فنالند 39 54/1

 4 كانادا 131 17/5 10 نيوزلند 37 46/1

 5 آلمان 109 31/4 11 چين 37 46/1

 6 هلند 64 53/2 12 سوئد 34 34/1

  
  اند؟ هايي منتشر شده تر به چه زبان مدارك توليد شده در حوزه مديريت تغيير، بيش: پرسش سوم پژوهش

زبان زنده دنيا به تحرير  11مدرك بازيابي شده، به  2530 مجموع دهد نشان مي مدارك نوع بررسي
 63/0بان آلماني، رك درصد به زامد 38/1به زبان انگليسي، ) درصد 31/97(مدرك  2462. است درآمده
تعداد مدارك  .ها تعلق دارد به ساير زباننيز  ركادرصد مد 67/0. باشد رك به زبان فرانسه ميامد درصد

  .)3جدول (تهاس زبان ساير از تربيش توجهي قابل اختالف با انگليسي زبان به
  

  توليد شده در حوزه مديريت تغيير توزيع زباني مدارك :)3( جدول

 درصد
تعداد 
 درصد  رديف  زبان  كمدر

تعداد
  رديف  زبان  مدرك

 1 انگليسي 2462 31/97 7 ايتاليايي 1 04/0

 2 آلماني 35 38/1 8 ژاپني 1 04/0

 3 فرانسه 16 63/0 9 نروژي 1 04/0

 4 اسپانيولي 5 20/0 10 پرتغالي 1 04/0

 5 اسالو 4 16/0 11 روسي 1 04/0

 6 لهستاني 3 12/0     

  
  است؟  در چه مجالتي منتشر شده مدارك توليد شده در حوزه مديريت تغيير،: پرسش چهارم پژوهش

 .هستند رشته هر مجالت علمي علمي، هاي رشته در اطالعات تبادل رسمي هايراه ترينمهم از يكي   
مجموع  .است برخوردار اهميت خاصي از موضوعي زمينه هر معتبر در و مهم مجالت شناسايي بنابراين

مجله  11، 4جدول . عنوان مجله منتشر شده است 1173بي شده در حوزه مديريت تغيير در مدارك بازيا
   .دهد پرتوليد در حوزه مديريت تغيير را نشان مي
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  مجالت پرتوليد در حوزه مديريت تغيير  :)4(جدول 

 درصد  زمينه موضوعي
تعداد
  رديف  عنوان مجله  مدرك

 94 71/3  مديريت
Journal of 

Organizational 
Change Management 

1 

 British Medical 25 99/0  پزشكي عمومي و داخلي
Journal 

2 

اي  ژي، پزشكي هستهلوورادي
 Journal of Nuclear 18 71/0  و تصويربرداري پزشكي

Medicine 
3 

روابط صنعتي و كار، 
 Personnel Review 4 18 71/0  روانشناسي كاربردي، مديريت

 Harvard Business 16 63/0  تجارت، مديريت
Review 

5 

  
توليدات علمي در حوزه مديريت تغيير، در قالب چه نوع مداركي در دسترس : پرسش پنجم پژوهش

  هستند؟
 نوع 12 در مدارك بازيابي شده در حوزه مديريت تغيير، مجموع دهد نشان مي مدارك نوع بررسي

در ) درصد 84/72(مدرك  1843شود،  ه ميمشاهد 5گونه كه در جدول همان. اند شده ارائه مختلف قالب
) درصد 45/5(مدرك  138در قالب مقاالت همايش، ) درصد 22/11(مدرك  284قالب مقاالت پژوهشي، 

 40/3(مدرك  86در قالب يادداشت سردبير و ) درصد 48/3(مدرك  88در قالب نقد و بررسي كتاب، 
  . استدر قالب مقاالت مروري ) درصد

  ع مدارك توليد شده در حوزه مديريت تغيير توزيع نو :)5(جدول

 درصد
تعداد 
 درصد  رديف  نوع مدرك  مدرك

تعداد
  رديف  نوع مدرك  مدرك

 1 مقاالت پژوهشي 1843 84/72 7 اخبار 19 75/0

 2 هامقاالت همايش 284 22/11 8 نامه ها 14 55/0

16/0 4 
 ياه يادداشت

 3 نقد و بررسي كتاب 138 45/5 9 تحقيقاتي

 4 مقاالت مروري 88 48/3 10 تصحيحات 3 12/0

08/0 2 
تصحيحات و 

 اضافات
 5 يادداشت سردبير 86 40/3 11

 6 ها چكيده نشست 48 90/1 12 بازچاپ ها 1 04/0
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  پر استنادترين مقاالت در حوزه مديريت تغيير كدامند؟: پرسش ششم پژوهش
ميانگين  كه اند كرده دريافت استناد 20778 تغيير، در مجموع مديريت حوزه در شده بازيابي مدارك   

پراستناد در حوزه مديريت تغيير را نشان  ت، مقاال6جدول . است 21/8عه استنادها به مقاالت مورد مطال
  . دهد مي

  ا پراستناد در حوزه مديريت تغيير ه همقال :)6(جدول 

 درصد
تعداد 
  رديف  مقاله  استناد

93/1 401 Tightening the iron cage – concertive control 
in self-managing teams 

1 

20/1 250 
Case tools as organizational-change – 
Investigating  Incremental and radical 
changes in systems-development 

2 

08/1 225 
Why do people use information technology? 
A critical review of the technology 
acceptance model 

3 

96/0 200 Belowground cycling of carbon in forests and 
pastures of eastern Amazonia 

4 

85/0 177 Enabling the implementation of evidence 
based practice: a conceptual framework 

5 

81/0 169 Debt Covenant Violation and Manipulation of 
Accruals 

6 

  
مديريت تغيير، در طي دوره مورد بررسي   روند انتشار مدارك توليد شده در حوزه: پرسش هفتم پژوهش
  چگونه بوده است؟

) درصـد  09/9( 230، ، بيشترين تعداد مـدارك در حـوزه مـديريت تغييـر بـه ترتيـب      1نموداربا توجه به 
مـدرك در سـال   ) درصـد  86/7( 199، 2009مـدرك در سـال   ) درصد 58/8( 217، 2008مدرك در سال 

 82/1( 46تـرين تعـداد مـدارك،     كـم . توليد شده اسـت  2006مدرك در سال ) درصد 43/7( 188و  2007
اسـتنادي   پايگـاه هـاي  احتمـاال بـه ايـن دليـل كـه پوشـش       . باشـد  مـي  1990مدرك مربوط به سـال  ) درصد

Thomson Reuters   ل نسبت به سال قبل كـاهش  كامل نبوده است، شمار توليدات اين سا 2009براي سال
درصد 80/78عدد  2009 تا 1990 هاي سال براي انتشارات رشد نرخ متوسط مقدار محاسبه. دهد نشان مي

  . دهد مي نشان را
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  توزيع توليدات علمي حوزه مديريت تغيير به تفكيك سال: 1نمودار 

  
 بحث 

يافتـه هـا   . دهد يير را نشان ميپژوهش حاضر، تصويري كلي از وضعيت توليد علم در حوزه مديريت تغ
توليد شده  2009 _ 1990هاي  مدرك در اين حوزه طي سال 2530حاكي از آن است كه در مجموع تعداد 

. اند كه اس حضور داشته حوزه در توليد علم اين نويسنده 6105چنين بيانگر آن است كه  يافته ها هم .است
 80 ايـن مـدارك بـه وسـيله    . باشـد  ده در اين حـوزه مـي  پرتوليدترين نويسن) درصد 35/0(مدرك  9با  1لي

در رتبـه  كشور توليد شده است كه كشورهاي اياالت متحده آمريكا و انگلستان بـا اخـتالف قابـل تـوجهي     
درصد مـدارك را   50در مجموع، بيش از كشورهاي اياالت متحده و انگلستان . هاي اول و دوم قرار دارند

اسـتنادي   پايگـاه هـاي  وشش گسترده مدارك و منابع آمريكـايي و انگليسـي در   با توجه به پ. اند توليد كرده
Thomson Reuters ين نكته بايـد توجـه داشـت كـه كشـور      در عين حال به ا. اين يافته دور از انتظار نيست

 ).2005 و معرفـت،  عصـاره (درصد كل علـوم جهـان را توليـد مـي كنـد       40مريكا، خود به تنهايي بيش از آ
و پشــوتني زاده و عصــاره ) 2008(، حميــدي و همكــاران )2007(سانزكاســادو و همكــاران  هــاي پــژوهش

كشورهاي اياالت متحده و انگلستان پرتوليدترين كشورها در حوزه هاي مورد بررسي  نيز نشان داد) 2009(
 1173ه در مدارك توليـد شـد  . دست آمده از اين پژوهش همخواني دارد اين نتايج، با نتايج به. اند شان بوده

________________________________________________________________ 
1. S. Lee  
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 94  انتشـار  بـا  ”Journal of Organizatioal Change Management“مجلـه  اند كـه  عنوان مجله منتشر شده
حضـور مجـالت در موضـوعات مختلفـي همچـون پزشـكي،       . مدرك در رتبه اول قرار دارد) درصد 71/3(

ويژه مـديريت تغييـر و    و بهاي بودن حوزه مديريت  بيانگر بين رشته. . . ، مطالعه و پزشكي هسته اي، تجارت
تنـوع زبـاني   . هـاي ديگـر اسـت    هاي تخصصي توسـط پژوهشـگران و صـاحبنظران حـوزه     پذيرش اين حوزه

دنيـا بـه تحريـر     زنـده  زبـان  11 بـه  مدارك به طوري كه اين ؛علمي در اين زمينه قابل توجه استتوليدات 
 قابـل  اخـتالف  بـا  گرفته به زبـان انگليسـي   رود ميزان توليدات تعلق گونه كه انتظار ميهمان .استدرآمده 

هـاي اول و دوم در   اين امر با توجـه بـه اختصـاص رتبـه     رسد به نظر مي .هاستزبان ديگر از تر بيش توجهي
ميان كشورها به اياالت متحده و انگلستان، قوت جنبـه بـين الملـل زبـان انگليسـي و نيـز غالـب بـودن زبـان          

نشـان  ) 2008(ا يـ ك لصـ پژوهش داورپناه و ا .ها، قابل توجيه باشداير زبانانگليسي به عنوان زبان علمي بر س
مطالعات مغربي . داد كه تمامي انتشارات در حوزه مورد بررسي آنها به زبان انگليسي به تحرير درآمده است

نشان داد كه ميـزان انتشـارات تعلـق    ) 2009(و پشوتني زاده و عصاره ) 2008(، حميدي و همكاران )2003(
نتـايج بـه دسـت آمـده در ايـن      . هاسـت  تر از سـاير زبـان   گرفته به زبان انگليسي با اختالف قابل توجهي بيش

مختلف ارائه شده كه  قالب نوع 12  مدارك توليد شده در. ها همخواني دارد پژوهش، با نتايج اين پژوهش
هـاي سانزكاسـادو و   وهشپـژ . اختصـاص داده اسـت   خـود  بـه  را تعـداد  تـرين  مطابق انتظار قالب مقاله بيش

نيز نشان دادند كه مقاالت ) 2009(و پشوتني زاده و عصاره ) 2008(، حميدي و همكاران )2007(همكاران 
اين نتايج، با نتـايج بـه دسـت    . ها در رتبه اول قرار داردپژوهشي با اختالف قابل توجهي نسبت به ساير قالب

اند كـه   استناد دريافت كرده 20778بررسي به طور كلي مدارك مورد . آمده از اين پژوهش همخواني دارد
 401 دريافـت  بـا  ”Tightening the iron cage – concertive control in self-managing Teams“ مقاله

به نظر مي رسد كه اين مقاالت تأثيرگذار در زمره مقاالت پايه و كليـدي حـوزه   . در صدر قرار دارد استناد،
انـد در كـانون توجـه     اند و بـدين لحـاظ توانسـته    ند و به مباحث مهم و با اهميت پرداختها مديريت تغيير بوده

بيشـترين تعـداد مـدارك در     دهـد  هاي پـژوهش نشـان مـي    يافتهچنين  هم .نويسندگان اين حوزه قرار بگيرند
 به ايـن  احتماال. باشد مي 1990ترين تعداد مدارك مربوط به سال  و كم 2008حوزه مديريت تغيير، در سال 

كامل نبوده است، شمار توليدات اين سال نسبت به سال قبل كاهش  2009براي سال  پايگاهدليل كه پوشش 
درصد 80/78عدد  2009 تا 1990 هاي سال براي انتشارات رشد نرخ متوسط مقدار محاسبه. دهد نشان مي

ودي توليـدات علمـي حـوزه    ، نيـز نـرخ رشـد صـع    )2007(مطالعه سانزكاسادو و همكاران . دهد مي نشان را
در مطالعه خود، نـرخ رشـد توليـدات    ) 2008(چنين حميدي و همكاران  هم. هاي عفوني را نشان داد بيماري
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نيـز نـرخ رشـد    ) 2009(پـژوهش پشـوتني زاده و عصـاره    . سنجي را صـعودي گـزارش نمودنـد    حوزه كتاب
هـاي   ز اين پژوهش، با نتـايج پـژوهش  نتايج به دست آمده ا. صعودي توليدات حوزه كشاورزي را نشان داد

  . مذكور همسو است
  

مديريت تغيير در حال   هاي انتشاراتي حوزه رد كه بنيانهاي اين پژوهش نشان از آن دا كلي، يافتهبه طور      
ه رشد صعودي توليدات، تنوع زباني، تنوع جغرافيايي، تنوع مدرك و به ويژه غلب: استقرار و تثبيت است

توليد تعداد . اين حوزه به عنوان يك حوزه مطالعاتي پژوهشي است  شي دليلي بر توسعهمحتواي پژوه
، مشاركت بيشتر جامعه علمي در توليد 2009تا  2006هاي  تر مدارك در حوزه مديريت تغيير در سال بيش

  .دهدعلم اين حوزه را نويد مي
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