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Abstract 

Objective: In this research, we are going to analyze the content of articles published in “Journal of 
Public Administration” dependent to University of Tehran as a prominent journal in the field of 
public administration in Iran.  

Methods: The research method applied in this research is content analysis and the statistical 
population is 291 articles published in the Journal of Public Administration dependent to 
University of Tehran between 2008 and 2018. There is no sampling in this research and all the 
paper have been scrutinized through census. 

Results: By scanning each article, the contents of all the articles including number of published 
articles, gender, Scientific rank, discipline and the authors’ interests, participating universities and 
organization, statistical population, approach, type, analytical level, strategy and time horizon of 
articles, type of the data and date collection method were analyzed. 

Conclusion: The results showed that 291 articles were published in the journal from 2008 to the 
spring of 2018 and most of them were written by male authors  entitled as assistant professors who 
have studied public administration and dependent to University of Tehran. Also, many of the 
articles were about organizational behavior and human resources management, the statistical 
population of articles was mainly organizations and public sector. Moreover, the results showed 
that many of the articles were cross-sectional and quantitative and they were mostly applied in 
nature. Besides, their analytical level and strategy were individual and survey respectively. And 
the data were primitive and the questionnaires were the main data collection method. 
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 چکیده

معتبر در  هاینشریهیکی از  منزلهبه تهران مدیریت دولتی دانشگاه فصلنامهتحليل محتوای مقاالت  درصددحاضر  پژوهشدر  هدف:

 .ایران هستيمدر رشته مدیریت دولتی 

 2891 بهار تا 2831های مقاله منتشر شده در سال 192مبتنی بر روش تحليل محتواست و جامعه آماری شامل پژوهش حاضر  :روش

صورت سرشماری هعناصر جامعه ب همهگيری استفاده نشده و در نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران است. در این پژوهش از نمونه

 .نداشدهبررسی 

، ، رتبه علمینویسنده لحاظ تعداد مقاالت چاپ شده در فصلنامه، جنسيتاز آنها بررسی تك تك مقاالت، محتوای  پس از: هایافته

کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع، های مشارکتها/ سازمانگرایش و موضوعات و محورهای مورد توجه نویسندگان، دانشگاهرشته/ 

 شد.تحليل وها تجزیهها و روش گردآوری داده، نوع دادههاپژوهشسطح تحليل، استراتژی و مقطع زمانی 

بيشترین است. منتشر شده  مدیریت دولتیمقاله در فصلنامه  192تعداد  2891تا بهار  2831 از سالنتایج نشان داد که : گیرینتیجه

موضوع  ست.ا انتشار یافته مدرک مدیریت دولتی و وابسته به دانشگاه تهران ،رتبه علمی استادیاربا مرد،  نویسندگانمقاالت توسط 

در نظر جامعه آماری  ها و نهادهای دولتی را برایانسازم آنها،و اغلب  بودهمحوری بيشتر مقاالت، رفتار سازمانی و منابع انسانی 

صورت مقطعی انجام شده و دارای رویکرد کمی و از نوع کاربردی بودند؛ سطح هب هاپژوهشبيشتر  بر اساس نتایج،همچنين  اند.گرفته

و روش از نوع اوليه  ،رفته در بيشتر آنهاکار ههای بداده است. بوده ترتيب از نوع فردی و پيمایشیبه ،مقاالتتحليل و استراتژی بيشتر 

 نامه بوده است.ها بيشتر از طریق پرسشگردآوری داده
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 مقدمه

 ،4؛ والدو2994، 8؛ مينزر1120، 1)هافرشده  ای جدی مطرحمسئله منزلههب 2در رشته مدیریت دولتیهمواره بحران هویت 

، 2امزو ویلي)اسالگل  استبوده  خودبه هویت مجزا و منحصر به یافتن کشف و دست درصدد هميشه این رشته و (2903

های علمی صورت بسياری از تالش که شودمیمشخص  ،در حوزه مدیریت دولتی های پيشينبا بررسی پژوهش(. 1123

دستاوردهای پژوهشی اندک و ناچيزی ، یاد شدهحوزه و  اندبه افزایش بحران هویت در مدیریت دولتی دامن زده فقط ،گرفته

در مجالت  مقالهنگارش  با وجوداین حوزه  پژوهشگرانبسياری از  کهای گونه(؛ به1122، 0)رادشلدرز و لی داشته است

شناسی، مطالعات شهری، رفتار سازمانی و غيره نيز به ها اعم از علوم سياسی، مدیریت، جامعهدر سایر حوزه ،مدیریت دولتی

حوزه مدیریت دولتی در  پژوهشگرانلمی و دستاوردهای ع هاهمقالاست که موجب شده  مسئلهاین  ود انپرداختهارائه مقاله 

(. 482: 1111، 3به نقل از راجرز و راجرز 1122، 1وال و ون دلفت ی)ون دسایر علوم، ناچيز جلوه کند  پژوهشگرانمقایسه با 

ه کاست تخصصی  هایهنشری ،کندیك رشته کمك می و مشخص شدن هویت هایی که به رشد علمییکی از راهدر واقع، 

استانداردهای کيفی  عالوه بر اینکه هاهنشری. دهدرا نشان میو موضوعات یك حوزه پژوهشی  نویسندگانحدت انسجام و و

 تخصصیدر جوامع علمی و  شده های بحثماهيت و محدوده ایده ،پژوهشی هایمحورها و موضوع نمایشبا  ،کنندوضع می

یك رشته  هایهتحليل آنچه در نشریاز سوی دیگر، . (1122، 9)سوگيموتو و وینگارت کننداجرائی را نيز مشخص می ـ

با نگاه  يمتوانمیو  کندکمك میهای آن رشته و مسئوليت هادرک بهتر اهميت، موضوع برایبه ما  ،شودعلمی چاپ می

 رسیبر کنيم.ترسيم  نيز، مسير مورد انتظار در آینده را قبل هایهنشریگرفته در  صورتهای به گذشته و تحليل پژوهش

کار گرفته شده در طول زمان های بهو روش ها، پارادایمهادوام موضوعتظهور و  کهکند به ما کمك می هاهروندها در نشری

 (.1122مشخص کنيم )رادشلدرز و لی، را  های هر یكو ضعف هاو قوت ردهرا شناسایی ک

 توسعه آندهی و لمی و اجرائی در جهتتخصصی ع هایهنشریها، حوزه مدیریت دولتی نيز همچون سایر حوزهدر 

برای تقویت یکپارچگی و هویت مدیریت  هاهبنابراین ارزیابی دقيق و انتخاب مقال .نددارنقش مهمی  ،یك رشته منزلههب

پردازان سازمان دولتی نظریه، بيان کرده استگونه که دنهارت همان(. 1122)سوگيموتو و وینگارت، است  ضروریدولتی 

های تالش ایرسچگونه اثرشان با  کهار پيشين در باب نظریه مدیریت دولتی را مد نظر قرار دهند و بایستی بپرسند باید آث

 ،مدیریت دولتی حوزه هایهنشری محتوایتحليل  ،بنابراین (.28 :2892، 21تناسب دارد )دنهارت خود زمانفرهنگی و فکری 

و تا حدی عملی پژوهشگران و دانشگاهيان این رشته را در کشور به ما های نظری، پژوهشی و چالش هاهها، مسئلدغدغه

ند مان گوناگونیو بروز مسائل  بودههای تاریخی کشورمان ترین برههیکی از حساستردید یب ،دهه اخير. دهدنشان می

ی با ارتباط نزدیککه  های مالی دولتیهای اقتصادی، فسادها و رسواییو تحریم فشارهاالمللی، سياسی بين هایهمذاکر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .انددر نظر گرفته شده public administrationدر این مقاله، اصطالحات مدیریت دولتی و اداره امور دولتی، یکسان و مترادف با . 2

2. Hafer 3. Mainzer 

4. Waldo 5. Slagle, & Williams 

6. Raadschelders, & Lee 7. Van de Walle, & van Delft 

8. Rodgers& Rodgers 9. Sugimoto & Weingart 

10. Denhardt 



 8، شماره 71، دوره 7831فصلنامه مدیریت دولتی،  833

 

 رودها انتظار میاز جامعه علمی و دانشگاه رو؛ از ایناندتوجه عموم جامعه را به خود جلب کرده ،رشته مدیریت دولتی دارند

تای در راس ،های نظری و پژوهشی آنهاپژوهش مسائل و مشکالت بنيادین کشور بردارند و دغدغه برایی مؤثرهای گام که

های مدیریتی روز جامعه باشد. در واقع از پژوهشگران مدیریت دولتی انتظار اخت بهتر مسائل و بحراننشپاسخگویی و 

مدیریت  هاینشریههای موجود در کشور بپردازند. بنابراین به بررسی مسائل و چالش ،دقيق هایپژوهشاجرای رود با می

ياز مدیران مورد ن باید مسائلند که ن این رشته در کشورنظراهای نظری، پژوهشی و علمی صاحبانعکاسی از تالش ،دولتی

 . خود قرار دهند هایهدولتی را موضوع مقال

مستلزم گذر زمان  ،1رو به زوال گذاشتن یعنی معنای یك دوره ده ساله است و واژه مرتبط با آن،در لغت به 2واژه دهه

های هبا توجه به مفهوم دهه و اهميت آن در تجرب روین. از او ایجاد تغييرات فيزیکی و غيرفيزیکی قابل مشاهده است

مدیریت دولتی دانشگاه  فصلنامهبررسی و تحليل محتوای مقاالت  پژوهش درصدددر این  ،(1112، 8)لوو و گاردنر انسانی

ی مدیریت دولت . فصلنامهآتی کمك کند هایپژوهشگيری تواند به جهتتهران در دهه اخير هستيم که نتایج آن می

به  ،پژوهششود. در این در رشته مدیریت دولتی در ایران محسوب میو مطرح معتبر  هاینشریهیکی از  ،دانشگاه تهران

و  هالحاظ تعداد مقاالت چاپ شده در فصلنامه، جنسيت، رتبه علمی، رشته/گرایش و موضوعاز  ،تحليل محتوای مقاالت

کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع، سطح تحليل، های مشارکتمانها/ سازمحورهای مورد توجه نویسندگان، دانشگاه

 پرداخته شده است.ها ها و روش گردآوری داده، نوع دادههاپژوهشاستراتژی و مقطع زمانی 

 پیشینه پژوهش

 مفهوم و هویت مدیریت دولتی

نی، معمارزاده طهران و حميدی، شود )محمدی، الوابخش حياتی حکومت محسوب می ،مدیریت دولتی در بسياری از کشورها

ها نقش مهمی ها و ناکارآمدی آن در زوال تمدن( که کارآمدی آن در بقای تمدن020: 1121به نقل از جریسات،  2892

 ،به لحاظ معناشناسی 4مدیریت دولتی(. 1111نقل از فرازمند، به  2892محمدی، الوانی، معمارزاده طهران و حميدی، دارد )

معنای خدمت کردن، اداره کردن به (Administration) ادارهواژه  است. Administrationو  Publicواژه ترکيبی از دو 

به امور  (Public) عمومی( و واژه 122 :1118به نقل از استيورز،  2892ور پ)ساالرزهی و ابراهيمو انجام دادن کار است 

(. هویت رشته مدیریت 2991به نقل از فرای،  2892پور ساالرزهی و ابراهيم) شودمیعمومی شهروندان جامعه اطالق 

 ،نهادهابرخی  هایها و اقدامدر قالب اصول و قواعد مدیریت علمی شکل گرفت و فعاليت 2981-2989 هایسالدر دولتی 

ه ، هست1کميته مشاوره مدیریت دولتی و 0مدیریت دولتی سازیشفاف، مؤسسه 2علوم اجتماعی هایپژوهشهمچون انجمن 

 اداره امور دولتیقبل از اینکه مطالعه رسمی  (. البته28: 1111، 3)رابين، هيلدرث و ميلر مرکزی مدیریت دولتی را شکل داد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Decade 2. Decay 

3. Lowe & Gardner 4. Public administration 

5. Social Science Research Council 6. Public Administration Clearing House 

7. Advisory Committee on Public Administration 8. Rabin, Hildreth &  Miller 
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های اداری در رتق و فتق نقش سازمان بسياری دربارهپردازان و کارگزاران شود، نظریه آغاز این قرندر  (مدیریت دولتی)

و توماس جفرسون  نظریه الکساندر هاميلتون ، در قالبترین آنهابرجسته ازیکی نظر کردند که اظهار ،امور حکومت

رود شمار میبه ایرشتهميان ای وچندرشتهمدیریت دولتی یك علم  اداره دولت و (.94 :2892)دنهارت،  بندی شدصورت

عه و مطال ،و هدف آن بردهبهره  های نظری خودبرای ساختن پایه ،شناسی و مدیریت بازرگانیاز علوم سياسی، جامعه که

های پيچيده رفتار انسان در طایفه و قبيله تا دولت دربارههایی به فرضيه کهنظریه سازمان ). های دولتی استبررسی سازمان

لی شالوده اص ،(کندمی اشاره های کاریرفتار انسان در گروه خصوصهایی در به فرضيه که( و نظریه اداری )کندمیاشاره 

 (. 21 :2891)دانایی فرد و الوانی،  دهندریه مدیریت دولتی را تشکيل مینظ

 ؛ارددوابستگی زیادی شناسی روان و شناسیهایی چون اقتصاد، جامعهای است که به رشتهرشته ،دولتی اداره امور

امعه از در حل مسائل جو به همين دليل، دانش مدیریت دولتی  شودمیبنابراین دامنه موضوعات پژوهشی این رشته وسيع 

 به اعتقاد رادشلدرز و داگالس (.1122به نقل از بينگهام و اولری،  2890ای برخوردار است )نریمانی و واعظی، توانایی بالقوه

ر ترین موضوع آن است و در این مسياساسی ،ای است که بررسی دولترشتهای بينمطالعه ،دولتی اداره امور مطالعه (1118)

شناختی و در این مسير مرزهای معرفت البته ؛بهره گيرد کنند،میها که جوانبی از دولت را مطالعه سایر رشتهباید از 

مرزهای رشته مدیریت دولتی نباید محدود و باریك باشد و موضوعات  بر آنند کهای نيز شناسی دقيقی وجود ندارد. عدهروش

 وسيع است ،چرا که موضوع اصلی مورد مطالعه آن یعنی دولت؛ باشددولتی باید وسيع  اداره امورو محدوده مطالعاتی 

 (.1122)رادشلدرز و لی، 

محتوای اصلی رشته مدیریت  و (2930، 2)روهرگيرد می ریشهاز نقش ضروری آن در اداره جامعه  ،دولتی امور ادارهاهميت 

 بيان هکردن مسائل مرتبط با آن است. بر ادارهوسيله آن و هنهشامل ساختار سازمانی حکومت، خدمات ارائه شده ب ،دولتی

اره شامل هنر اد ،سوی دیگراز و است ها و مقررات( های قانونی )قوانين، رویهجنبهدربردارنده دیگر، این رشته از یك سو 

دیریت قلمرو م ،(2912) 4( و هنری2903) 8بایلیگفته به(. 1111، 1د )سيالن و سزنشوکنترل( می و )هدایت، هماهنگی

فراد ثير اأو مدیریت است و نيز ت فناوریکارگيری هو مستلزم ب بودهاداره  2یهای هنجاری درباره بایدهادولتی شامل پرسش

 د.گيردر نظر می ،مشی بخش دولتیها را بر مدیریت و خطو سازمان

 1والدوبه باور (. 1111، 0)پيتس نداو دارای اشتراکاتی بوده چندگانه کهتعاریف بسياری شده  ،مدیریت دولتی بارهدر

( 2934) 3گيرد. دنهارتمی ریشههای گوناگون و دیدگاه متفاوتهای مدیریت دولتی نوعی حرفه است و از رشته ،(2912)

نه مدیریت نهادهای دولتی )رهنورد و محبی  ،های دولتی متمرکز شودمعتقد است که تعریف مدیریت دولتی باید بر سازمان

ای که عدهدرحالی ،(2934، 9)اورمنکنند تلقی میای از اداره امور عمومی (. برخی مدیریت دولتی را شاخه2289دليگانی، 

گذاری و مدیریت عمومی مشیهایی همچون اداره امور عمومی، خطکه رشتهطوریهب ؛دانندتر میای وسيعرا رشتهآن ،دیگر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rohr 2. Saylan, & Sezen 

3. Bailey 4. Henry 

5. Oughts 6. Pitts 

7. Waldo 8. Denhardt 

9. Overman 
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چند  .از مدیریت دولتی وجود داشته باشد متفاوتیبيعی است که تعاریف (؛ بنابراین ط2991، 2در سایه آن قرار دارند )کتل

 (:1121، 1)راجرز اندشدهدر زیر ارائه نمونه دیگر از تعاریف 

 ؛(2331، وودرو ویلسون)دولتی عبارت است از اجرای دقيق و منظم قانون عمومی  اداره امور 

 ؛(2910، لئونارد وایت)در راستای تحقق اهداف دولت  ،عبارت است از مدیریت انسان و منابعدولتی  اداره امور 

 (2981، مارشال دیموک)اسی کاربردی شنمهندسی اجتماعی و روان ،دولتی عبارت است از اداره اداره امور. 

عاریف ترین تحتی مقبولو  دولتی وجود ندارد اداره امورتعریف  بارهدرنظر چندانی اجماع ،شودمیمشاهده گونه که همان

است.  شده یبرانگيزپردازد، بحث مناقشه( و اینکه اداره دولت واقعاً به چه اموری می1121)راجرز،  دنرسبه نظر می مبهم نيز

 هب« پردازش»قانون اساسی، در قلمرو  به «گذاریبنيان»چيستی اداره دولت در قلمرو  ،(2999) 8در مدل منسجم رادشلدرز

 ،مشی، اجرا، ارزیابی و توسعه ارتباطاتبه خط «اقدام»نهادسازی و در قلمرو  سازی و فراگرد توسعه سازمان وهماهنگ

 (.2894معطوف شده است )پورعزت و هاشمی کاسوایی، 

 :(.81 :2892)دنهارت،  کنددولتی مطرح می اداره امورگيری را در حيطه نظریه سه جهت، دنهارت

  ،مطالعات در علم سياست در نظر گرفته شده  سایربه  دولت و وابسته فراگرددولتی بخشی از  اداره امورنخست

 شود. تر محسوب میبخشی از نظریه سياسی بزرگ فقطاست که در این دیدگاه، نظریه سازمان دولتی 

  های خصوصیهای دولتی به همان سبك و سياق سازمانسازمان (،که در ایران نيز متداول است)در دیدگاه دوم 

رفتار افراد  و بخشی از نظریه سازمان است فقط ،دیدگاه، نظریه سازمان دولتیاین  در ؛انددر نظر گرفته شده

 است. سانیک ،نظر از نوع سازمانها صرفدرون سازمان

  نظریه سازمان دیدگاه و از این بوده ای شبيه حقوق و طبیك حوزه حرفه ،دولتی داره امورا ،دیدگاه سومدر ،

 .يافتنی استدولتی دست ن

راهی برای اداره بهتر امور جمعی بوده و با گذشت  در پیهای بشری، بشر همواره گيری نخستين تمدنکلاز زمان ش

به  ،های علمی در این زمينهداری کسب کرده است؛ اما آغاز پيدایش نظریهدر زمينه حکومت متفاوتی راهای ها، تجربهقرن

 پس رشته مدیریت دولتیگسترش و چندشاخگی حال، (. بااین2891گردد )سليمی و مکنون، بعد از جنگ جهانی دوم بازمی

اصول و قواعد منسجمی را برای آن تدوین کنند  تااین حوزه تالش کنند  پژوهشگرانموجب شد که  ،از جنگ جهانی دوم

مدیریت همواره در رشته  ،بحران هویتدر واقع، (. 2999)رادشلدرز،  بحران هویت مدیریت دولتی بود تشدیدکه نتيجه آن، 

کشف و  همواره در پی این رشته ( و2903؛ والدو، 2994؛ مينزر، 1120)هافر،  شده ای جدی مطرحمسئله منزلههبدولتی 

یك رشته  منزلهبه ،. یکی از دالیل ابهام ماهوی مدیریت دولتیاستبوده خود به هویت مجزا و منحصر به یافتندست

( و 1123)اسالگل و ویليامز،  هاستاین رشته در مقایسه با سایر رشته مرز و محدوده مشخص برای نداشتن، مطالعاتی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kettl 2. Rutgers 

3. Raadschelders  
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از مشخص نبودن مرزهای  ،(1121، 2)فرازمند با آن مواجه است یا خواهد بود مدیریت دولتی که رشته ایدغدغه اصلی

)اسالگل و ویليامز،  دگيرمی ریشه ،های تخصصیبا سایر رشته 1های تند و افراطی، قلمرو و اندازه رشته و مقایسهعلمی

 .(211: 1112، 8استرایب، اسلوتکين و ریورابه نقل از  1123

ای و )فر اندو اقتضائاتی است که در آن شکل گرفته زمينه ،محصول زمان ،های مدیریت دولتیمفاهيم و تئوری

ساختارهای سياسی، فرهنگی  درتغييراتی  ،ميالدی 11-91 هایسالبعد از  ویژهو به های اخيردر دهه (.1113، 4رادشلدرز

قرار  أثيرتکه مطالعات مدیریت دولتی را تحت  اتفاق افتادسازی زدایی و جهانیسازی، قانونخصوصی از جمله ،و اقتصادی

پذیر است، مسائل جدیدی مانند بازارمحوری، مدیریت عمومی، بسيار انعطاف ،که ماهيت رشته مدیریت دولتیداد. از آنجا

تی مدیریت دول ،موضوعات جدید و حساس محورهای پژوهشی منزلهبه ،هااخالقی در دولتشيوع فساد و بیپاسخگویی و 

. در دشهای جدیدتری در مدیریت دولتی احساس پارادایمشبهقرار داد و نياز به بررسی این مسائل در  تأثيرشدت تحت را به

توسط  ،ارادایم جدیدپشبهو لزوم بررسی مسائل مطرح شده در  کرد تغيير ،یك رشته مطالعاتی مثابهمدیریت دولتی به ،نتيجه

ولت، به د پيش از اینموضوع مورد بررسی مدیریت دولتی که  ،در نگاه جدید. نظران مدیریت دولتی احساس شدصاحب

دیگری همچون های موضوعی یتواول هبا تغييراتی مواجه شده است. امروز ،شدساختار سازمانی و کارکردهای آن محدود می

دمات ی خیجایگزین موضوعاتی مانند اثربخشی و کارا ،محوریشفافيت، مشارکت عمومی و رضایت مشتری و شهروند

 (.1111)سيالن و سزن،  اندعمومی بر مبنای پاسخگویی و هدایت سياسی شده

 کاربرد روش تحلیل محتوا در مطالعات مدیریت دولتی

داشته ها رشد و تکامل مطلوبی ندر مقایسه با سایر رشته ،شناسیاز حيث روش ،رشته مدیریت دولتی کهبرخی معتقدند 

های به استفاده از روش پژوهشگرانهای اخير، عالقه در دهه(. 1122؛ رادشلدرز و لی، 1111، 2؛ گيل و مير2992است )کتل، 

های ک روشفصل مشتر منزلهها بدر این ميان، تحليل محتو وافزایش یافته  مدیریتتحقيق کيفی در موضوعات پيچيده 

طرفداران استفاده از  .(1111، 0)دورایو، رجر و فارر ای در حل مسائل مدیریتی برخوردار استاز اهميت ویژه ،کمی و کيفی

در سه مزایا، این دليل هب و شمارندها برمیمزایای متعددی را برای این روش در مقایسه با سایر روش ،روش تحليل محتوا

( مزایای روش 1111) ش. از دیدگاه دورایو و همکارانمدیریتی به وفور استفاده شده است یهاپژوهشاز آن در ذشته دهه گ

 :ند ازاعبارتتحليل محتوا 

ها و مفاهيم فردی و برای پرداختن به سازه 1روشی تکرارپذیر همنزلبهمدیریتی، تحليل محتوا  یهاپژوهشدر  .2

 ؛(2990، 21؛ کابانوف2991، 9؛ هاف2991، 3)کارلیمطرح است  ،ها و ادراکنگرش، هاهدفها، گروهی نظير ارزش

 .های سازمانی قابل استفاده استدر گستره وسيعی از موضوعات و پدیده رواز این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Farazmand 2. Unflattering comparisons 

3. Streib, Slotkin & Rivera 4. Fry, Brian & Raadschelders 

5. Gill & Meier 6. Duriau, Reger, & Pfarrer 

7. Replicable 8. Carley 

9. Huff 10. Kabanoff 
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؛ سطح اول، کار بردبهسطح  توان آن را در دوبه این صورت که می ؛این روش باالست پذیری تحليلیانعطاف .1

های آماری و سطح دوم، استفاده برای مفاهيم روش برای تحليل محتوای آشکار موجود در دادهاستفاده از این 

 (.2939، 2)رابرتز دارندنياز مکنونی که به تفسير 

 های کمی، بسيار مفيد استهای موجود در اسناد سازمانی از طریق ترکيب با روشبرای تفسير دادهاین روش  .8

اطالعات  توانو از طریق کاربست آن می ؛کندپذیر میطولی را امکان یهاپژوهش( و همچنين 2991، 1)تچ

؛ 2990؛ کابانوف، 2931)جاچ و همکاران، کرد هم مقایسه  با ،ساالنه هایتوان از طریق گزارشمی راها سازمان

 (.2991، 8وبر

 یابدگر کاهش میسوگيری پژوهش ،ای انجام داد که در این صورتغيرمداخله صورتبهتوان می روش رااین  .4

 (.2934، 4)وودرام

درک بهتری  تا کندبه ما کمك می ،شودیك رشته علمی چاپ می هاینشریهآنچه در  محتوای تحليل رابطه،در این 

کند که ظهور و به ما کمك می ،اهنشریهبررسی روندها در . آوریمدست به های آن رشته از اهميت، موضوعات و مسئوليت

نشریه را  هایو ضعف هاو قوتکرده  کار گرفته شده در طول زمان را شناساییهای بهو روش ژوهشیپ دوام موضوعاتت

مدیریت دولتی  هایهنشریمدیریت دولتی در  پژوهشگرانبسياری از که  داده استنشان  هاپژوهشنتيجه مشخص کنيم. 

شناسی، مطالعات اعم از علوم سياسی، مدیریت، جامعه ،هادر سایر حوزهبه نگارش مقاله حال در عين اند وارائه کردهمقاله 

 پژوهشگرانو دستاوردهای علمی  هاهمقال تاامر موجب شده  همين و اندرغبت نشان دادهنيز شهری، رفتار سازمانی و غيره 

و راجرز  راجرز(. 1122)ون د وال و ون دلفت،  حوزه مدیریت دولتی در مقایسه با محققان سایر علوم، ناچيز جلوه کند

منتشر  یهاپژوهشرا با  هاهت علمی رشته مدیریت دولتی در سایر مجلئمنتشر شده توسط اعضای هي یهاپژوهش( 1111)

درصد  23 فقط ،2991تا  2991تخصصی مدیریت دولتی مقایسه کردند و نتيجه گرفتند که در بازه زمانی  هایهشده در مجل

حوزه مدیریت  خاص رویکرد یهاپژوهش شده بودند. گارسون و اورمن نشریه تخصصی منتخب چاپ 22در  ،هاهمقال

و به این نتيجه رسيدند که  بررسی کردند 2931و  2932های در سال 0زیرمجموعه علم اداره امور عمومی مثابههبرا  2دولتی

 . (2930، 3)پری و کرامر اندبوده 1از هم گسيخته هاپژوهشاین 

های نظری، پژوهشی و تا حدی و چالشها مسئلهها، دغدغه در کشور ما نيز ت دولتیمدیری حوزه هاینشریهتحليل 

های صورت گرفته در حوزه برخی از پژوهش 2جدول . دهدعملی پژوهشگران و دانشگاهيان این رشته را به ما نشان می

 دهد.را نشان میروش تحليل محتوا از طریق مدیریت دولتی 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roberts 2. Tesch 

3. Weber 4. Woodrum 

5. Public management 6. Public administration 

7. Fragmented 8. Perry, & Kraemer  
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 رفته در مدیریت دولتی با استفاده از روش تحلیل محتواهای صورت گپژوهش .7جدول 

/ گرشپژوه

و  انگرشپژوه

 سال چاپ

حوزه/ نشریه 

 شده بررسی

بازه زمانی 

 بررسی
 نتایج

 .ميان نظریه و داده وجود ندارد یدر حوزه مدیریت دولتی تطبيقی، پيوند 2914تا  2909 1مجله مدیریت تطبيقی (2910) 2سيگلمن

 2934تا  2914 8مطالعات مدیریت دولتی (2930پری و کرامر )

اداره  نظریه :عبارت بودند از یاد شدهدر نشریه و بازه زمانی  پژوهشیحوزه شش 
و امور  کارکنانریزی، امور مشی عمومی، برنامه، خط2، مدیریت دولتی4عمومی
های خود حمایت هاز مؤسس اند،هایی که بررسی شدههدرصد مقال 31مالی. 
 است.استفاده شده  هاهندرت از رویکرد تفسيری و انتقادی در مقالو به ندانشده

همچنين نتایج  اند.استفاده کرده 0تجربی پژوهشاز روش  هاهدرصد مقال 21
 نظریهمرتبط با موضوعات  هایهمقال ،دهد با گذشت زماناین مطالعه نشان می

در کمتر شده و  کارکنانریزی و امور اداره عمومی، مشارکت شهروندان، برنامه
و  1مرتبط با موضوعات مالی، روابط درون حاکميتی هایهسهم مقالمقابل، 

 است.  افزایش یافتهمشی عمومی خط

 3ون وارت و کایر
(2991) 

 2930تا  2931 مدیریت تطبيقی و توسعه
بيشتر از نوع توصيفی بودند تا آزمون  ،تطبيقی و توسعهدر حوزه  هاپژوهش

 .نظریه

 9ينگام و بوونب
(2994) 

 مطالعات مدیریت دولتی
 91تا  21دهه 

 ميالدی

یاد شده، تغيير اندکی در بازه زمانی در نظر گرفته شده، موضوعات مجله 
سه  بر هاهدرصد مقال 01 حدود ،2949تا  2941های است. در سال .نداداشته

 اند؛داشتهرکز و منابع انسانی تم 21حوزه رفتار سازمانی و دولت، مدیریت دولتی
 ؛اندتوجه کردهحوزه منابع انسانی  ها بههسوم مقال ، یك2901-2909در دهه 
بر حوزه مدیریت دولتی متمرکز  هاهدرصد مقال 81 حدود ،2911-2919در دهه 

همان سه حوزه بر  ،هاهدرصد مقال 01نيز  2939تا  2931های در سال و اندبوده
 . اندتمرکز کرده 2949تا  2941های در سال یاد شده

رادشلدرز و لی 
(1122) 

 1121تا  2911از مطالعات مدیریت دولتی

زمان افزایش  مرور بهها همقال نگارش غيرآمریکایی در ناگرپژوهشمشارکت 
و مشارکت متخصصان )کارکنان و مقامات دولتی( رو به کاهش بوده داشته 

 ی مدیریت، سازمان، امورهادر حوزه ورد بررسیمجله م هایهبيشتر مقال .است
کار ههای تحقيق بروش ند واشده نوشتهریزی و مالی مشی، بودجه، خطکارکنان

 و(درصد 3/11) تجربی ،درصد( 4/88آماری )ـ  کمی : روشرفته عبارت بودند از
-2919 هایسال همچنين نتایج نشان دادکه از(. درصد 2/23) تحليلی رویکرد
ی است: رویکرد مدیریت دولت تمرکز شدهيشتر سه موضوع ب بر ،به بعد 2911
در قبال موضوعات  12دهی مدیریت دولتیوارد به آن، پاسخ هایو انتقاد 22نوین

و ارتباط ميان متخصصان مدیریت دولتی  مراودهاجتماعی، اقتصادی و سياسی؛ 
 و دانشگاهيان.

گولراجانی و 
 (1121) 82مولونی

مدیریت تطبيقی و توسعه 
 در جهان سوم

2990 ،2999 ،
 و 1112، 1111

1119 

 ـ توصيفی، کيفی صورتبهدر سطح خرد،  شدهبررسی یهاپژوهش اغلب
 .اندتجربی و غيرتطبيقی انجام شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sigelman 2. Journal of Comparative Administration 

3. Public Administration Review 4. Administrative theory 

5. Public management 6. Empirical research 

7. Intergovernmental relations 8. Van Wart, & Cayer  

9. Bingham, & Bowen 10. Public management  

11. New public management 12. Administrative responsiveness  

13. Gulrajani, & Moloney 
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 7ادامه جدول 

ان و شگرپژوه/ شگرپژوه

 سال چاپ
 حوزه/ نشریه بررسی شده

بازه زمانی 

 بررسی
 نتایج

 1مجله مدیریت دولتی (1128) 2اوندر و بروور
تا  2991

1119 

پژوهشگران مدیریت دولتی  شده،بررسی هایهاغلب مقال نگارنده
عه به مرور ادبيات و توسبيشترتا متخصصان این زمينه و  اندبوده
اند تا توسعه و آتی پرداخته یهاپژوهشهای مفهومی برای مدل

حمایت  هاپژوهشها. همچنين تعداد معدودی از آزمون نظریه
ز لحاظ چارچوب مفهومی و تئوریکی، طرح اند و امالی شده

 کيفيت پایينی ،های کمی و کيفیو استفاده از روش پژوهش
 اند.داشته

گریمليخوجسن، جيلك، اولسن 
 (1120) 8و تامرز

مطالعات مدیریت دولتی، مجله 
مدیریت  پژوهشو  نظریه
 2، مدیریت دولتی4دولتی

تا  2990
1122 

، دارددیریت دولتی سهم کمی شناسی در مطالعات مکاربرد روان
 .افزایش است رو بهزمان  گذشت با اما

 شناسی پژوهشروش

و  بندیطبقه ،گردآوری ،طور کلی در تحليل محتوا، عناصر مد نظرهمبتنی بر روش تحليل محتواست. ب ،پژوهش حاضر

علم  هایدر رشتهای گسترده طوربهمنعطفی است که  تحليل محتوا روش(. 2830نيا، )حافظ شوندمیتجزیه و تحليل 

از برای تحليل متون است که  مناسب روشی( و 1110، 0)وایت و مارش شدهاستفاده  ،شناسی و مدیریتدانش ،اطالعات

(. 1112، 1)استملر های اساسی یك متن بپردازدبه بررسی روندها و مشخصه مندسامانطور تواند بهمی گرپژوهش ،آن طریق

های صهبندی کرد یا مشخها و محورهای اساسی یك متن یا مقاله را دستهتوان مشخصهمی ،حليل محتوابا استفاده از روش ت

 اطالعات وتعداد را از لحاظ  هاه( و مقال2994تطبيق داد )بينگام و بوون،  ،شدهمشخصهای از پيشها و دستهرا با مقولهآن

 ،بينگام و بوون؛2930)پری و کرامر،  شدههای بررسیو حوزه هاموضوع (،1112)لو و گاردنر،  نویسندگان شناختیجمعيت

رادشلدرز ) گرانپژوهش، وابستگی سازمانی (1112لو و گاردنر، ؛ 1121 ،گولراجانی و مولونی ؛1122 ،رادشلدرز و لی ؛2994

گولراجانی و ؛ 1128ر، اوندر و بروو؛ 1122 ،)رادشلدرز و لی پژوهشروش و رویکرد  و (1128اوندر و بروور، ؛ 1122 ،و لی

منتشر شده در نشریه مدیریت دولتی دانشگاه  هایهدر این پژوهش نيز مقال .کردبررسی  (1112لو و گاردنر، ؛ 1121مولونی، 

 شده است.تهران با استفاده از روش تحليل محتوای تلفيقی )کمی و کيفی( بررسی 

معموالً مقدار زیادی  ،. در تحليل محتوای کمیکار بردهبصورت کمی، کيفی یا تلفيقی توان بهتحليل محتوا را می

بندی کرد. روش تجزیه ای از اسناد یا متون را استخراج، شمارش و طبقهتوان مجموعهشود و میتحليل می اجمال به ،داده

بر اساس نوع  یباشد. در تحليل توصيف یتحليل ـ تواند توصيفی یا توصيفیمی ،ها در تحليل محتوای کمیو تحليل داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Onder, & Brower 2. Journal of Public Admin istration 

3. Grimmelikhuijsen, Jilke, Olsen, & Tummers   

4. Journal of Public Administration Research and Theory  

5. Public Administration 6. White & Marsh 

7. Stemler   
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گيری انجام و بر اساس آن نتيجهشده تعيين و شمارش  ،هابندیبررسی در مقولهتحت واحد تحليل باید فراوانی موضوع 

تحليل  هم تحليلی، ـ که در روش توصيفی حالیپردازد؛ دربه تحليل فراوانی می فقطپژوهشگر  مطالعه، شود که در این

نهایی  يجهو نت شدهبررسی  ،انسجام و همبستگی یا گسستگی برای اصر و مفاهيمتحليل همبستگی عنو هم فراوانی 

یعنی تحليل محتوای کيفی،  ،در رویکرد دوم(. 21: 2830به نقل از نوشادی،  2892)قائدی و گلشنی،  شودمشخص می

لشنی، قائدی و گ)است  شود و پایه واحد اطالعاتی، ظهور یا غيبت یك خصيصهمرکب و مفصل تحليل می مقدار کمی داده

های برای تفسير ذهنی محتوایی داده ،توان روش پژوهشیتحليل محتوای کيفی را می(. 99: 2810به نقل از فاضلی،  2892

قائدی و گلشنی، )شده دانست سازی یا طراحی الگوهای شناخته، کدبندی و تممندسامانبندی طبقه هایگردافرمتنی از راه 

زمان از رویکردهای رویکرد سوم، رویکرد تلفيقی است که در آن، پژوهشگر به استفاده هم (.1112ه، به نقل از هسي 2892

سعی در مطالعه جامع موضوع  ،های کمی و کيفیاز روشمندی بهرهپردازد و با کمی و کيفی بر حسب موضوع پژوهش می

 مد نظر قرار گرفتهرویکرد تلفيقی  ،حاضرژوهش پ. در (01: 2891نقل از گلشنی و قائدی،  2892قائدی و گلشنی، )دارد 

ای که با استفاده از تحليل محتوای کمی، اطالعات مربوط به جنسيت، رتبه علمی و رشته دانشگاهی گونهبه ؛است

شناسی )رویکرد پژوهش، سطح تحليل، کننده و اطالعات مربوط به روشمشارکت هایهها و مؤسسنویسندگان، دانشگاه

تحليل محتوای کيفی،  به کمكها و جامعه آماری( و ها و روش گردآوری دادهها، مقطع زمانی پژوهشنوع دادهاستراتژی، 

معنای ميزان به ،. فراوانی ذکر شده در هر موردبررسی شده استو محورهای پژوهشی مورد توجه نویسندگان،  هاموضوع

ها و معنای تغيير روند اجرای پژوهشبه ،زمان طیراوانی اهميت نسبی و ميزان توجه نویسندگان به آن است و تغيير ف

 ست. هاهداوری و پذیرش مقال

بررسی مدارک و  :ند ازاکه عبارت ندداروجود  هاپژوهشها در چهار ابزار و شيوه کلی برای گردآوری داده ،طور کلیهب

حاضر از روش بررسی مدارک و اسناد  ژوهشپ؛ در (112-293: 2898)خاکی،  نامهپرسشاسناد موجود، مشاهده، مصاحبه و 

يل تحلوتجزیه ،در نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران انتشار یافته هایهدر مقال ،موجود استفاده شده و اطالعات موجود

به تجزیه و  2اکسل افزارو با استفاده از نرمشدند های الزم گردآوری ، دادههاهتك مقالبررسی تكبا ای که گونهبه ؛نداشده

ع و ها بر حسب توزیبندی دادهنظير دسته ،های آمار توصيفیها از روشها پرداخته شد. همچنين در تحليل دادهتحليل داده

 سالاز مقاله منتشر شده  192جامعه آماری پژوهش حاضر  ه است.استفاده شد ،رسم نمودار و جدول ،درصد فراوانی و نيز

 مههگيری استفاده نشده و از نمونه ،مدیریت دولتی دانشگاه تهران است. در این پژوهش در نشریه 2891تا بهار 2831

 اند. بررسی شدهسرشماری  صورتبه ،عناصر جامعه

 های پژوهشیافته

تا بهار  2831شود، از سال مشاهده می 1گونه که در جدول و همان پژوهشهای طبق یافته: چاپ شده هایهتعداد مقال

 2894ال در س ،مقاله در نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران به چاپ رسيده است.بيشترین تعداد مقاله 192اد ، تعد2891

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Excel 
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روند افزایشی داشته  ،(2839)به استثنای  2894تا  2831از سال  هاهعنوان به چاپ رسيده است. تعداد مقال 48بوده که با 

 تعداد کمتری چاپ شده است. ،به بعد 2894و از سال 

 چاپ شده به تفكیك هر سال هایهتوزیع فراوانی مقال .3جدول 

بهار  سال
7831

 

7833
 7833
 7833
 7838
 7833
 7837
 7831
 7833
 7833
 7831
 

 جمع

 192 3 11 20 19 88 84 41 48 88 13 1 تعداد مقاله

 درصد 29مرد و  انهآاز  درصد 32دهد نشان می نویسندگانتوزیع جنسيتی  پژوهش دربارههای یافته: جنسیت نویسندگان

حاکی از نقش این نتيجه نفر زن بودند که  202نفر مرد و  012کننده، نویسنده مشارکت 380اند. از ميان زن بوده ،آنها از

 چاپ شده است. هایهمقال نگارشمردان در  ترپررنگ

 ها بر اساس جنسیت نویسندگانتوزیع فراوانی پژوهش .8جدول 

 درصد تعداد جنسیت

 32 012 مرد

 29 202 زن

 

 

 121)استادیار  ها،همقال نگارشدر  کنندهمشارکتافراد بيشترین  ،پژوهشهای یافتهبر اساس : رتبه علمی نویسندگان

که اختالف تعداد نفر(  232گرفتند )در جایگاه بعدی قرار  التحصيالن مقطع کارشناسی ارشددانشجویان و فارغ اند؛بوده (نفر

 نفر( است. 4ناچيز ) ،التحصيالن مقطع دکتریشجویان و فارغآنها با دان

 ها بر اساس رتبه علمی نویسندگانتوزیع فراوانی پژوهش .3جدول 

 درصد تعداد رتبه علمی

 12 121 استادیار

 11 232 کارشناسی ارشد

 12 211 دکتری

 23 222 دانشيار

 21 218 استاد

 2 2 مربی

 2 2 کارشناسی

 211 380 جمع
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حوزه  پژوهشگراندرصد( توسط  19) هاهبيشترین مشارکت در نگارش مقال ها،بر اساس یافته: رشته/ گرایش نویسندگان

مشخص گرایش آنها  ه، امادرصد( مدیریت بود 11نفر از نویسندگان ) 118رشته علمی  ،است. همچنينمدیریت دولتی بوده

نشریه را  هایهدرصد از مقال 3 ،زه منابع انسانی و رفتار سازمانیحو پژوهشگران ،هاطبق یافته ضمن اینکه ؛نشده است

از این  د؛بودنهای دولتی و بازرگانی در کشور، زیرمجموعه گروه گوناگونهای ها بسته به دانشگاهکه این گرایش اندنوشته

های و اینکه گرایش ن شدآنچه بيابا توجه به  روند.شمار میبهحوزه مدیریت دولتی  گرانپژوهش ءنویسندگان جز رو

ر حوزه دولتی د گرانپژوهشآفرینی نقشتشحيص دقيق برای  دارد، پوشانی زیادیحوزه مدیریت در کشور هم گرانپژوهش

از گرایش  اعم ،ت تحریریه نشریه مدیریت دولتی در دریافت مشخصات دقيق نویسندگانئهي دبای ،این حوزهی هاپژوهش

 باشند. بيشتری داشته دقت ،علمی آنان

 

 ها بر اساس رشته/ گرایش علمی نویسندگانتوزیع فراوانی پژوهش .3جدول 

 درصد
تعداد به ازای هر 

 رشته/ گرایش
 رشته/ گرایش تعداد درصد رشته/ گرایش

4 21 
گذاری، علوم تربيتی، مدیریت سياست

 کارآفرینی
 مدیریت دولتی 144 19

 مدیریت 118 11 گزارش نشده 3 2

 مدیریت بازرگانی 04 3 جراییمدیریت ا 3 2

 مدیریت منابع انسانی 28 0 مدیریت فناوری اطالعات 1 2

 مدیریت صنعتی 82 4 مدیریت شهری 0 2

 مدیریت آموزشی 82 4 اقتصاد، حسابداری، مهندسی صنایع 2 2.2

2 8 
شناسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، جامعه

 مدیریت استراتژیك
 مهندسی کشاورزی 12 8

2 1 

 و اطالعات علمشناسی، آمار، روان
ی، رساناطالع وی کتابدار علومی، شناسدانش

 حقوق
 مدیریت رسانه 14 8

2.2 2 

نگاری، پژوهی، روزنامهمشیخطمهندسی مواد، 
مطالعات جهان، فلسفه، مهندسی شهرسازی، 

های عصبی، گردشگری، پژوهی، شبکهآینده
غرافيا، ریزی درسی، مدیریت پروژه، جبرنامه

 مدیریت خدمات بهداشتی

1 20 MBA 

2 21 
مدیریت رفتار 

 سازمانی
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شود، مشاهده می 0گونه که در جدول و همان پژوهشهای طبق یافته: پژوهشگرانموضوعات و محورهای مورد توجه 

 ؛اندرفتهمنابع انسانی قرار گدر حوزه رفتار سازمانی و  ،درصد مقاالت چاپ شده در فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران 21

، پرداختن به موضوعات حوزه مدیریت مدیریت دولتیموریت و رسالت اصلی فصلنامه أم که هرچنددهد این نتيجه نشان می

ارتباط  عمده،طور به  اند ونداشته مستقيمی با مسائل عمومیارتباط  ،شدهنيمی از مقاالت چاپافزون بر  ،استدولتی 

ها و نهادهای دولتی سازمان انتخاب از حيث ،سازمانی و منابع انسانی چاپ شده با حوزه مدیریت دولتی رفتار یهاپژوهش

 درصد( قرار 21) دوماست. همچنين مقاالت مرتبط با سازمان و مدیریت در رتبه  مد نظر قرار گرفته ،جامعه آماریبرای 

 0و  9به ترتيب ، دنشومیمحسوب مدیریت دولتی  ریمحو موضوعاتگذاری و حکمرانی که مشیخط هایمقولهو  گرفته

 اند.را به خود اختصاص داده هاهدرصد مقال

 

 و محورها هاها بر اساس موضوعتوزیع فراوانی پژوهش .3جدول 

 تعداد و محورها هاموضوع تعداد و محورها هاموضوع

 0 رسانه، بودجه 222 رفتارسازمانی و منابع انسانی

 2 مدیریت دانش، علم مدیریت دولتی 84 تسازمان و مدیری

 4 فساد، مدیریت شهری 10 گذاریمشیخط

 1 گردشگری، مدیریت توسعه، مدیریت ارتباط با شهروندان 21 حکمرانی

 1 کارآفرینی، بازرگانی

های نوین، سياست، مدیریت استراتژیك، مدیریت مالی، ارتباط فناوری
وری دولت، زاریابی سياسی، بهرهدولت و مدیریت عمومی، زبان دولت، با

های دولتی، الگوی نظام اداری، های شکافنده سازمانجریان
های دولتی، های اجتماعی، شفافيت سازمانهای دولتی و شبکهسازمان

 بوروکراسی

2 

 
 

در  هگونه کهمانمدیریت دولتی پرداخته شده است. در ادامه به بررسی سير تحول موضوعات پژوهشی در فصلنامه 

چاپ  2890و  2892، 2892های در سال ،مرتبط با حوزه مدیریت دولتی هایهشود، بيشترین تعداد مقالمشاهده می 1جدول 

ان نشو این روند  های اخير، روند افزایشی داشتهمرتبط با حوزه مدیریت دولتی در سال هایهتعداد مقال ،طور کلیهاند. بشده

این  که انددقت بيشتری داشته ،مرتبط با حوزه مدیریت دولتی هاهدریافت مقالبرای  ه،تحریریه فصلنامهيئت  که دهدمی

 موریت علمی فصلنامه بوده است.أدر راستای م کامالً امر
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 های مرتبط با حوزه مدیریت دولتیتوزیع فراوانی پژوهش .1جدول 

 سال
تعداد کل 

 هاهمقال
مرتبط با  هایهتعداد مقال

 مدیریت دولتی
 و محورهای پژوهشی مرتبط با حوزه مدیریت دولتی هاوعموض

 مقاله 2 حکمرانی 2 3 2831

2833 11 1 
 مقاله 2 فساد

 مقاله 2 حکمرانی

2839 20 8 
 مقاله 1 گذاریمشیخط

 مقاله 2 فساد

2891 19 4 

 مقاله 2 ریزیبودجه
 مقاله 2 گذاریمشیخط

 مقاله 2 علم مدیریت دولتی
 مقاله 2 مدیریت توسعه

2892 88 21 

 مقاله 2 حکمرانی
 مقاله 4 گذاریمشیخط

 مقاله 2 فساد
 مقاله 1 علم مدیریت دولتی

 مقاله 2 ارتباط دولت و مدیریت عمومی
 مقاله 2 زبان دولت

2891 84 2 

 مقاله 1 حکمرانی
 مقاله 2 مشیخط

 مقاله 2 نمدیریت ارتباط با شهروندا
 مقاله 2 مدیریت توسعه

2898 41 8 
 مقاله 1 حکمرانی

 مقاله 2 بازاریابی سياسی

2894 48 1 

 مقاله 4 گذاریمشیخط
 مقاله 2 حکمرانی

 مقاله 2 مدیریت ارتباط با شهروندان
 مقاله 2 وری دولتبهره

2892 88 21 

 مقاله 8 حکمرانی
 مقاله 8 ریزیبودجه

 مقاله 1 گذاریمشیخط
 مقاله 2 علم مدیریت دولتی

 مقاله 2 های دولتیهای شکافنده سازمانجریان
 مقاله 2 الگوی نظام اداری

 مقاله 2 های اجتماعیهای دولتی و شبکهسازمان

2890 13 29 

 مقاله 21 گذاریمشیخط
 مقاله 4 حکمرانی

 مقاله 2 ریزیبودجه
 مقاله 2 های دولتیشفافيت سازمان

 مقاله 2 بوروکراسی
 مقاله 2 علم مدیریت دولتی

 مقاله 2 فساد

بهار 
2891 

1 2 

 مقاله 1 حکمرانی

 مقاله 1 گذاریمشیخط

 مقاله 2 ریزیبودجه



 8، شماره 71، دوره 7831فصلنامه مدیریت دولتی،  317

 

دانشگاه و  02وابسته به  هاین مقالهانویسندگان  ،پژوهشهای یافتهبر اساس : کنندههای مشارکتها/سازماندانشگاه

؛ این بوده است (نویسنده 838)توسط نویسندگان وابسته به دانشگاه تهران  ،بيشترین مشارکت ؛ ولیاندبوده تفاوتمسازمان 

 31است. همچنين دانشگاه آزاد اسالمی با  شدهبررسی هایهمقال نگارشدر  تهران سهم بسزای دانشگاه دهندهنشان ،تعداد

نویسنده،  81نویسنده و دانشگاه عالمه طباطبایی با  22نویسنده، دانشگاه تربيت مدرس با  02ویسنده، دانشگاه پيام نور با ن

نویسنده در  22وابستگی سازمانی/ دانشگاهی  کهضمن ایناند. داشته هاهمقال نگارشترتيب بيشترین مشارکت را در به

 تر اطالعات نویسندگان است.دقيقمشخص نشده که مستلزم دریافت  هاهمقال

 ها بر اساس وابستگی دانشگاهی/ سازمانیتوزیع فراوانی پژوهش .3جدول 

 دانشگاه/ سازمان تعداد دانشگاه/ سازمان
تعداد به ازای 

 هر دانشگاه

 9 اروميه، شهيد چمران، امام حسين )ع(، فردوسی 838 تهران

 3 ریزیمهسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برناؤم 31 آزاد

 1 سمنان، همدان 02 پيام نور

 0 صداوسيما 22 تربيت مدرس

 2 لرستان، اردبيل، مالك اشتر، تبریز،مازندران 81 یئعالمه طباطبا

 4 های صنعتی ایرانزنجان، خليج فارس، سازمان پژوهش 14 اصفهان

 8 اریعلوم انتظامی، گيالن، اميرکبير، وليعصر رفسنجان، شهيد ست 22 شهيد بهشتی

 گزارش نشده
های سسه مطالعات و پژوهشؤامام صادق )ع(، صنعتی شاهرود، ایالم، م 22

 بازرگانی، یزد، جهاددانشگاهی، زاهدان، الزهرا
1 

 خوارزمی

تحقيقات  های مجلس، مرکزشاهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مرکز پژوهش 21
ی، علم و های علمی کشور، حضرت معصومه، معاونت ریاست جمهورسياست

تحقيقات صنعتی ایران، دانشگاه عالی دفاع ملی،  و استاندارد مؤسسهفرهنگ، 
فلسفه ایران، غيرانتقاعی، سازمان  صنعت، همدان، انجمن حکمت و علم و

مدیریت صنعتی، علوم پزشکی، پژوهشگاه علم وفناوری اطالعات ایران، تربيت 
، ، انگلستان، ژاپن، مالزیمعلم، صنعتی شریف، امام علی )ع(، کشاورزی ورامين

 چين

2 

 

مقاله  192درصد( از مجموع  14مقاله ) 124در  پژوهش، جامعه آماری پژوهشهای طبق یافته: هاپژوهشجامعه آماری 

ها و نهادهای دولتی در سازمان هاپژوهش دهد اغلبمی های دولتی بوده که نشاناز نوع سازمان ،چاپ شده در فصلنامه

 .اندانجام شده

 ها بر اساس جامعه آماریتوزیع فراوانی پژوهش .3جدول 

 درصد تعداد جامعه آماری

 14 124 دولتی

 24 41 خصوصی

 0 23 اسناد/ متن

 0 21 دولتی ـ خصوصی
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شده، مقاله چاپ 192از ميان  ،شودمشاهده می 21گونه که در جدول و همان پژوهشیاز لحاظ رویکرد : هاپژوهشرویكرد 

 شود.را شامل می هاپژوهشدرصد  09که  شدهه با رویکرد کمی انجام مقال 112

 پژوهشها بر اساس رویكرد توزیع فراوانی پژوهش .71جدول 

 درصد تعداد پژوهشرویكرد 

 09 112 کمی

 12 02 کيفی

 21 19 آميخته

 

چاپ شده با  هایهافزایش مقال شود،میمشاهده نيز  22که در جدول  پژوهشهای نکته حائز اهميت در بررسی داده

مقاله از  23و  28، 1ترتيب به 2890و  2892، 2894های ای که در سالگونهبه ؛های اخير استدر سال ،رویکرد کيفی

 اند.کردهرویکرد کيفی استفاده 

 انجام شده هایپژوهشتوزیع فراوانی تفكیك رویكردهای  .77جدول 

 ترکیب رویكردها تعداد کل مقاالت سال اترکیب رویكرده تعداد کل مقاالت سال

 3 کمی 3 2831

2898 41 

 88 کمی

2833 11 

 21 کمی

 1 کيفی 1 کيفی

 2 آميخته 2 آميخته

2839 20 

 22 کمی

2894 48 

 84 کمی

 1 کيفی 8 کيفی

 1 آميخته 1 آميخته

2891 19 

 14 کمی

2892 88 

 20 کمی

 28 کيفی 1 کيفی

 4 آميخته 8 ميختهآ

2892 88 

 12 کمی

2890 13 

 1 کمی

 23 کيفی 1 کيفی

 8 آميخته 2 آميخته

2891 84 

 19 کمی

2891 1 

 2 کمی

 4 کيفی 8 کيفی

 1 آميخته 1 آميخته
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 هایوهشپژ کيفی و آميخته به هایپژوهشنسبت  1شکل و  سال گذشته 21طی  را پژوهشروند رویکردهای  2شکل 

 دهند.کمی را نمایش می

 

 
 سال اخیر 71طی  پژوهشیروند رویكردهای نمودار . 7 شكل

 
 کمی یهاپژوهشکیفی و آمیخته به  یهاپژوهشنسبت نمودار . 3شكل 

مقاله از نوع اکتشافی  21و  از نوع کاربردی شدهمقاله بررسی 192مقاله از  189، پژوهشهای طبق یافته: هاپژوهشنوع 

 اند.بوده

 پژوهشها بر اساس نوع توزیع فراوانی پژوهش. 73جدول 

 درصد تعداد پژوهشنوع 

 31 189 کاربردی

 23 21 اکتشافی

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

Series 1
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چاپ شده در فصلنامه  هایهدرصد مقال 18که سطح تحليل  دندهنشان می پژوهشهای یافته: هاپژوهش سطح تحلیل

ها را به خود درصد پژوهش 11 ، در مجموعسازمانی و ملی دانشگاه تهران، سطح فردی بوده و سطوح گروه،مدیریت دولتی 

 اند.اختصاص داده

 ها بر اساس سطح تحلیلتوزیع فراوانی پژوهش .78جدول 

 درصد تعداد سطح تحلیل

 18 121 فردی

 2 4 گروهی

 29 24 سازمانی

 1 12 ملی

 

گروه را به هفت  پژوهشهای ، استراتژیپژوهش( در مدل پياز 1122) 2لویيس و ثورنهيل ساندرز،: پژوهشاستراتژی 

بر این پژوهی و آزمایش. پژوهی، روایتبنياد، مطالعه موردی، اقدامپيمایش، تحقيق آرشيوی، نظریه داده اند:کرده بندیدسته

 24در هفت گروه مندرج در جدول  را  هاهدر مقال شدهههای استفاداستراتژیتوان با استفاده از مدل یاد شده، می اساس،

ترتيب، مانده بهدرصد باقی 11و  پيمایشی انجام شده صورتبهها درصد پژوهش 31، شودمشاهده میگونه که قرار داد. همان

 اند.ودهبهی و آزمایش پژوپژوهی، روایتبنياد، مطالعه موردی، اقدامآرشيوی، نظریه داده پژوهشهای ترکيبی از استراتژی

 پژوهشها بر اساس استراتژی توزیع فراوانی پژوهش .73جدول 

 تعداد پژوهشاستراتژی 

 188 پيمایش

 88 آرشيوی پژوهش

 22 بنيادنظریه داده

 4 مطالعه موردی

 8 پژوهیاقدام

 1 پژوهیروایت

 2 آزمایش

 

مقطعی  صورتبهاز لحاظ زمانی  بررسی شدههای درصد پژوهش 92دهد که نشان می 22جدول  :هاپژوهش مقطع زمانی

 اند.شده اجرا طولی صورتبهها درصد پژوهش 9 فقط اند وبه بررسی موضوعات پرداخته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Saunders, Lewis, & Thornhill 
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 ها بر اساس مقطع زمانیتوزیع فراوانی پژوهش .73جدول 

 درصد تعداد مقطع زمانی

 92 102 مقطعی

 9 10 طولی

 

های انجام شده در فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه درصد از پژوهش 31دهد که نشان می بررسی مقاالت: هانوع داده

 است.توجهی  درصد شایانکه اند کردهاستفاده  اجرای پژوهشهای اوليه برای تهران از داده

 ها بر اساس نوع دادهتوزیع فراوانی پژوهش .73جدول 

 درصد تعداد نوع داده

 31 141 اوليه

 21 80 ثانویه

 0 22 ثانویه ـ اوليه

 

نامه از پرسشها برای گردآوری داده ،هااغلب پژوهش که دهدنشان می پژوهشبررسی نتایج : هاروش گردآوری داده

ها محسوب ترین روشساده ءجز ،آورینامه از لحاظ طراحی، توزیع و جمعبا توجه به اینکه روش پرسش اند.کردهاستفاده 

 02در رتبه بعدی قرار گرفته )مصاحبه روش نامه، . پس از پرسشاندتوجه کردهاین ابزار  بيشتر به پژوهشگران شود،می

 است. استفاده شده 21در جدول  بيان شدههای ترکيبی از روش ،ها نيزپژوهشذکر است که در برخی  . شایاناستمقاله( 

 هاها بر اساس روش گردآوری دادهتوزیع فراوانی پژوهش. 71جدول 

 تعداد هاروش گردآوری داده

 120 نامهپرسش

 02 مصاحبه

 21 مرور ادبيات

 20 اسناد و بایگانی

 1 مشاهده

 

 هاگیری و پیشنهادبحث، نتیجه

های یك موضوع یا ط به مطالعات و پژوهشبویك حوزه پژوهشی است که به بررسی علمی اطالعات مر ،2سنجیعلم

های پژوهش 1سنجیپردازد و اغلب از اطالعات کتابمی در آن حوزهمنتشر شده  هایهبررسی کيفی مقال از طریق ،نشریه

 را توان تغييرات آن نشریهمی ،در بررسی و مطالعه یك نشریه شناسیعلمبا استفاده از رویکرد . بردمنتشر شده نيز بهره می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Sciencemetrics 

2. Bibiliometrics 
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شناسایی و  شده، پژوهش هایعات و محوروهشگران آن حوزه، ارتباط با سایر علوم و موضوژبر اساس پ ،در گذر زمان

را با استفاده از هر مقاله  گانتوان موضوع و نویسنددر این است که بدون سوگيری می روش یاد شدهتحليل کرد. ارزش 

روش تحليل  مندی ازبهرهسنجی و نيز با رویکرد علم در پژوهش حاضر (.1121، 2)نای و سوگيموتو و رابين آن بررسی کرد

پرداخته  2891تا بهار  2831 ،از سالمنتشر شده فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران هایهبه تحليل محتوای مقال ،محتوا

تعداد مقاالت چاپ شده در فصلنامه، جنسيت، رتبه علمی، رشته/ گرایش و موضوعات و  بارههای مورد نياز درو داده شد

کننده، جامعه آماری، رویکرد، نوع، سطح تحليل، های مشارکتنها/ سازمامحورهای مورد توجه نویسندگان، دانشگاه

 شدند.آوری و تجزیه و تحليل جمع ،ها، نوع و روش گردآوری دادههاپژوهشاستراتژی و مقطع زمانی 

 شپژوه مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی به چاپ رسيده است. نتایج 192 مد نظر،، در بازه زمانی پژوهشطبق نتایج 

و  اناستادیاررا  کنندگانبيشترین مشارکت که بودهمرد  ،اغلب نگارندگان مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی که داد نشان

 نویسندگاننتایج مربوط به گرایش و رشته علمی  اند.شکل دادهالتحصيالن مقطع کارشناسی و فارغ انمربي کمترین آنان را

 (درصد 11)مدیریت  پژوهشگران حوزهو  (درصد 19) مدیریت دولتی ن حوزهپژوهشگرا ،ترتيببهمقاالت نشان داد که این 

داشته ویسندگان ن رتبه علمیدقيق  ثبت بهتوجه بيشتری  ،تحریریه فصلنامه باید هيئت. اندشتهدابيشترین مشارکت را 

مدیریت،  منظور از رشته .حوزه دولتی هستند پژوهشگراننویسندگان که رشته آنها مدیریت ذکر شده از  برخی زیرا باشند؛

، اجرایی، کارآفرینی، فناوری MBAهای رفتار سازمانی، منابع انسانی، بازرگانی، صنعتی، آموزشی، رسانه، گرایش پژوهشگران

 های مهندسیاعم از رشته پژوهشگران سایر علوم، مشارکت کهجالب آن گذاری بوده است.اطالعات، شهری و سياست

ها های مربوط به موضوع و محور پژوهشتحليل دادهاست.  بوده نفر 12به تعداد  (شاورزیخصوص رشته مهندسی کهب)

 بحث از توجه به اند ودرصد( در حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی انجام شده 21نشان داد که بيشترین تعداد مقاالت )

 ،های اخيردر سال هرچند ؛است کمتر بودهجه( بود و گذاری، حکمرانیمشیموضوعات اصلی حوزه مدیریت دولتی )مانند خط

 تيجهن گونه کهاند. همانحوزه مدیریت دولتی بيشتر شده متمرکز برمقاالت  ودچار تغييراتی شده  هروند پذیرش مقال

تار رف هایپژوهش، نداه( نيز نشان داد1122؛ رادشلدرز و لی، 2994؛ بينگام و بوون، 2930قبلی )پری و کرامر،  یهاپژوهش

نظرانی همچون هربرت صاحب در گذشته نيزاند و همواره در حوزه مدیریت دولتی مطرح بوده ،سازمانی و منابع انسانی

 )گریمليخوجسن اندتأکيد کردهشناختی و رفتاری در مدیریت دولتی روان هایپژوهش بر اهميتبارها  ،سایمون و دوایت والدو

رفتار سازمانی و  هایپژوهشد از مقاالت نشریه تخصصی مدیریت دولتی به درص 21اما اختصاص  ،(1120، و همکاران

متمرکز  به پذیرش مقاالت یبيشترتوجه  شود کهتوصيه می و تناسب ندارد یاد شده با رسالت اصلی نشریه ،منابع انسانی

رتخصصی )اعم از های غيدر حوزه گوناگون شار مقاالتتپذیرش و ان همچنين بر حل مشکالت عمومی، معطوف گردد.

الت و فصلنامه را از انجام رس خواهد شددر فصلنامه  یموجب ازهم گسيختگی و پراکندگی موضوع (مالی و بازرگانی، رسانه

 دارد.میباز است، مدیریت دولتی منسجم اصلی خود که پرداختن به موضوعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ni, Sugimoto, & Robbin 
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سته نویسندگان وابرا دند و بيشترین مشارکت بو گوناگوندانشگاه و سازمان  02نویسندگان وابسته به  بر اساس نتایج،

 نگارشدر تهران توجه دانشگاه  شایانسهم  دهندهنشان ،. این ميزان مشارکتاندداشته (نویسنده 838)به دانشگاه تهران 

های آزاد و پيام نور نسبت به سایر دانشگاه مشارکت خوبدیگر،  مهماست. نتيجه  مدیریت دولتیمقاالت فصلنامه 

آفرینی نقش از کهی و شهيد بهشتی( است ئتربيت مدرس، عالمه طباطبا نظيرهای مطرح تهران در حوزه مدیریت )اهدانشگ

ن، مالزی های انگلستان، ژاپاز دانشگاه نویسندگانی. حضور حکایت دارددر مقاالت منتشر  یاد شدههای قابل قبول دانشگاه

نشان شور خارج از ک پارسی زبان برای پذیرش مقاالت از نویسندگانرا  خوب فصلنامه ظرفيت بوده، توجهشایان و چين نيز 

 استدر داخل و خارج از کشور مطرح  ،نماد آموزش عالی منزلهبههمواره  ،دانشگاه تهران کهویژه با مالحظه آنبهدهد؛ می

بل نتایج قا ،انجام شده ایهپژوهشثير بسزایی در دریافت مقاالت تخصصی دارد. در خصوص جامعه آماری أت آن،و برند 

 ازدرصد  14جامعه آماری  ،نبودندلزوماً در حوزه مدیریت دولتی  ،تو مشخص شد با اینکه موضوعا دست آمدهقبولی ب

نشان  ،های انجام شدهپژوهشماری آبررسی دقيق جامعه و نمونه  .اندبوده های دولتیسازمان، های انجام شدهپژوهش

 .ضعيف است پژوهش موردموضوع و مسئله با جامعه و نمونه آماری  تناسب ،هاهکه در برخی مقالدهد می

ستفاده ا ، از رویکرد کمیبرای تحليل نویسندگان اغلبنشان داد که  هاوهشپژرویکرد  بارهها درنتایج تحليل داده

 مدیریت شگرانوهپژبيشتر  یلتمابه  آنان نيز وهشپژ؛ در ( است1122رادشلدرز و لی ) پژوهش این نتيجه مشابهاند. کرده

 ،فصلنامه مدیریت دولتیدر  هاپژوهششناسی شده است. بررسی روند تغيير روش اشاره های کمیاز روش به استفاده دولتی

 ویایگ ،این نتيجهو بيشتر از مقاالت کمی بوده  ،تعداد مقاالت کيفی و آميخته ،به بعد 2892از سال  که دهدنشان می

از  ،رویکردهای کيفی و آميخته و همچنين افزایش استقبال هيئت تحریریه فصلنامهاز  پژوهشگران افزایش استفاده

 وهشپژشناسی ارتقا و بهبود روش براییکی از تغييرات ضروری ، (2930پری و کرامر ) به گفتهاست.  یاد شدهرویکردهای 

نقش اساسی  ،های کيفی در تفسير و معنادهی دادههاروش ؛ زیراهای کيفی استدر حوزه مدیریت دولتی، استفاده از روش

های کيفی، اهميت بسزایی در بهبود روند توسعه که پژوهش کنندیيد میأتجربی نيز این موضوع را ت یهاوهشپژو  دارند

ای هالتوان نتيجه گرفت که در سمی ،فصلنامه مدیریت دولتی یهاوهشپژشناسی با بررسی روند تغيير روش دانش دارند.

د که دهنتایج نشان می همچنين. است شدهاز رویکرد کيفی استفاده  ،مقاله 23و  28، 1 در ترتيببه ،2890و  2892، 2894

مشکالت برای حل نتایج از  مندیبهرهبا هدف پژوهشی است که  ،پژوهش کاربردیاند. کاربردی بوده هاوهشپژدرصد  31

 ونگوناگهای به افزایش دانش در زمينه ،اکتشافی وهشپژهای یافته که حالی در شود،اجرا میمسائل موجود در سازمان  و

 ،نظران مدیریت دولتی در خصوص ماهيت پژوهش مدیریت دولتیصاحب(. 3 :2891 کند )سکاران،مدیریت کمك می

 صحيحش، نحوه اداره تجربی و آزمای یهاوهشپژانجام  که ( معتقدند2942های متفاوتی دارند. برخی مانند سایمون )دیدگاه

افزایش  برای کرده، بر آنند کهکاربردی انتقاد  های صرفاًپژوهشاجرای از اتکا بر  ،که برخی دیگرحالیکند، درمی هدایترا 

گونه که نتایج همان(. 2934، 2کوردی و کليرلی)مكدست زد باید به اکتشاف و توليد علم جدید  ،هاافزایی پژوهشسهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. McCurdy, & Cleary 
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های دولتی و خصوصی و در راستای حل در سازمان هاپژوهشدهد،اغلب نشان می نيز هاپژوهشاری جامعه آم بررسی

 اند و از نوع کاربردی هستند.انجام شده ،مسائل سازمانی

 .اندانجام شدهسطح فردی  ، متمرکز بردرصد( 14مقاالت ) اغلبدر خصوص سطح تحليل مقاالت، نتایج نشان داد که 

موضوعاتی که معموالً  ؛اندبه موضوعات رفتارسازمانی و منابع انسانی پرداخته ،فصلنامه هایهمقال ازدرصد  21 در حدود

از روش چندسطحی  پژوهشیهيچ  که دردهد نشان می همچنينبررسی مقاالت  .استفردی  ،آنهاتحليل بيشتر  سطح

در بسياری از موارد با خطاهای  از فرد های مربوط به سطوح باالترگردآوری داده کهضمن این نشده است؛استفاده 

ر مدیریت مورد مطالعه د گوناگونهای پدیده در درک پيچيدگی ،شناسی همراه بوده است. توجه بيشتر به سطح تحليلروش

 بسيار ضروری است. ،دولتی

ز نوع ا هاپژوهش درصد 31 استراتژی نشان داد که هاپژوهشکار رفته در هب استراتژیبررسی  عالوه بر موارد فوق،

بنياد، مطالعه موردی، آرشيوی، نظریه داده پژوهشها اعم از سایر استراتژی از ،ماندهدرصد باقی 11در  پيمایشی بوده و

مقطعی  صورتبه هاآناز درصد  92، نيز هاپژوهشبعد زمانی انجام  از حيث .شده استاستفاده پژوهی پژوهی و روایتاقدام

 31اند. همچنين نتایج نشان داد که در طولی انجام شده صورتبه ،درصد از آنها 9 انجام شده و فقط (اندر یك برهه از زم)

در خصوص  اند.کردهاستفاده  های ثانویهاز داده پژوهشگران به ندرتهای اوليه استفاده شده و از داده هاپژوهش درصد از

های و تحليل داده نامهپرسشآوری سهولت توزیع و جمع ؛ه استنامه ابزار غالب بودپرسش ،نيز هاروش گردآوری داده

  .بوده استاز این روش  گرانپژوهشاستفاده بيشتر  ای برایانگيزه ،حاصل از آن

 :گيرندمدنظر قرار می بهبود کيفيت فصلنامهبرای زیر  هایپيشنهاد ،فوقبا توجه به موارد 

 شود که سهم پيشنهاد می ، بنابرایناندبودهبه دانشگاه تهران نویسندگان وابسته  ،نيمی از مقاالت در کمابيش

مقاالت  در نگارش ،ها افزایش یابد تا تنوع بيشتری از لحاظ نویسنده و دانشگاهپذیرش مقاله از سایر دانشگاه

 پدید آید.

  ارتباط  که شودمی پيشنهاد از کشور، های خارجدانشگاه پارسی زبان انتشار مقاله از نویسندگان ظرفيتبا توجه به

 نيز در مقاالت فصلنامه افزایش آنانتا سهم شود های خارجی برقرار بيشتری ميان فصلنامه و دانشگاه مراودهو 

 یابد.

 رشته علمی  ،2مانند جامعه و نمونه آماری، عنوان دقيق دانشگاه، سازمان، گرایش یاطالعات ،در برخی مقاالت

کسب اطالعات  برایهيئت تحریریه و مدیر داخلی  شود کهپيشنهاد می هک ذکر نشده است نویسنده و نظایر آن

 داشته باشند.دقيق، اهتمام بيشتری 

  شود پيشنهاد می ؛ بنابراینانددر سطح ملی انجام شده هااز آندرصد  1و در سطح فردی  هاپژوهشدرصد  14حدود

 را بهتر استزی ؛اولویت فصلنامه قرار گيرد در ،سطح ملی تر نظيرباره سطوح تحليل وسيعدرکه پذیرش مقاالت 

 .انجام شوند های حوزه مدیریت دولتی بيشتر در سطح ملیکه پژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ت.فقط مدیریت قيد شده اس درصد از نویسندگان مقاله 11. گرایش علمی 2
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  بنابراین؛ ندابوده «دولتی ـ خصوصی»و  «خصوصی»های درصد از مقاالت منتشر شده، سازمان 11جامعه آماری 

 زیرا ؛محدودتر شود ،هستندهایی سازمان چنين ،که پذیرش مقاالتی که جامعه آماری آنها شودپيشنهاد می

گونه که در بررسی مقاالت مشخص همانو  ندنيستمعنادار  چندان موضوعات مدیریت دولتی در بخش خصوصی

 نداشتند.ارتباطی دولتی  قلمرو علمی مدیریت اب معموالًاین مقاالت شد، 

 در پذیرش و تعيين نسبت پذیرش را د مشخصی دیدگاه و رویکر ،مدیریتی مهم و پرارجاع هاینشریه در بسياری از

رند و گيکمی و کيفی در نظر می هایپژوهشبرای  را کنند و سهم مشخصیمقاالت کمی یا کيفی رعایت می

 بعد از سال .دهندرا مدنظر قرار می رویکرد کمی و کيفی دارای، نسبت مقاالت گوناگونهای ها و شمارهدر دوره

ود شای داشته است. پيشنهاد میارای روش کيفی، ناگهان افزایش قابل مالحظههای دپذیرش پژوهش ،2892

 ت تحریریه قرار گيرد.ئنظر هيمد ،که این مهم با دقت

 ؛ سهم کمتری داشتند ،های اکتشافیاز نوع کاربردی بودند و پژوهش بررسی شدههای درصد پژوهش 31 در حدود

 هاهشپژو زیرا این دسته از ؛ای اکتشافی نيز در اولویت قرار گيردهپذیرش پژوهش شود کهپيشنهاد می رو از این

با توجه به بحران  های اکتشافیپژوهش؛ بنابراین، کنندمیگسترش دانش موجود در مدیریت دولتی کمك  به

   توانند نقش مهمی در مهار این بحران داشته باشند.، میگير مدیریت دولتیدامن هویت

 شود میپيشنهاد  رواین؛ از است هبوده و از مصاحبه کمتر استفاده شد نامهپرسش اغلب ،هادهاروش گردآوری د

فاده مصاحبه است ا نظيرهسایر روشاز ها که برای گردآوری داده پذیرش مقاالتی به ،اوراندکه هيئت تحریریه و 

افزایی ه دانشب ،دولتی مدیریت متخصصانمصاحبه با خبرگان و  حيث کهویژه از آن بيشتر توجه کنند؛ به اندکرده

 حجمدارد،  نامهپرسشهایی که روش با توجه به محدودیت ؛ زیراکندمیاین رشته کمك  درتر يقبيشتر و عم

 ثير قرار دهد.أرا تحت ت هاها و تحليلکيفيت داده کن استمم ،روش مبتنی بر این هایهشپژوزیاد 

 اندبودهدر حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی  ،درصد( 21لنامه )های منتشر شده در فصبيش از نيمی از پژوهش 

 حل مشکالتافزایی در زمينه کمك به دانش دررسالت اصلی فصلنامه مدیریت دولتی  با در نظر گرفتن که

اولویت قرار  در مشی نيزو خط شود که پذیرش مقاالت مرتبط با حوزه مدیریت دولتیپيشنهاد می ،مدیریت دولتی

 .يردگ

 های انعکاسی از تالش ،ها و روندهای مربوطه در فصلنامه مدیریت دولتیشناسیتحليل محتوای موضوعات، روش

های یافته با بررسیاز این رو دانشجویان تحصيالت تکميلی و مدیران و کارشناسان دولتی است.  استادان،علمی 

ریت دولتی کشور را از حيث کاربردی، نظری های پژوهشی موجود در مدیشکاف برخی ازتوان می پژوهشاین 

دوین ت را های الزمبرنامهپاسخ به نيازهای علمی و کاربردی مغفول مانده،  برایو  کرد شناسایی ،شناسیو روش

 کرد. 
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 منابع

دیریت های مپژوهش(. بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره. 2894) سادات ، ميناپورعزت، علی اصغر؛ هاشمی کاسوایی

 . 82 -2 (،81) 3، عمومی

 انتشارات سمت. :تهران .ای بر روش تحقيق در علوم انسانیمقدمه(. 2830حافظ نيا، محمدرضا )

 انتشارات فوژان. :تهران نویسی(.نامهروش تحقيق )با رویکرد پایان(. 2898خاکی، غالمرضا )
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480 . 

های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولتی سنتی (. بررسی سير تحول در پارادایم2892پور، حبيب )ابراهيم ؛ساالرزهی، حبيب اله

 .01 -48 (،9) 4، فصلنامه مدیریت دولتیتا پارادایم حکمرانی خوب. 

انتشارات مرکز آموزش مدیریت  :ترجمه محمد صائبی و محمود شيرازی. تهران. تهای تحقيق در مدیریروش.(2891سکاران، اوما )

 دولتی.

 فصلنامه مدیریت دولتی،های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. (. فراتحليل کيفی پژوهش2891مکنون، رضا ) ؛سليمی، جليل

21 (2،) 2-81. 
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