
 

 

 

پژوهشی مدیریت دولتی در    –های علمی ارزیابی و تحلیل مقاله

 این رشته در ایران های منتخبنشریه

 1حامد محمدی 

 شناسیمطالعات دانش 

 53تا  33ص ،  98پاییز ، 20شماره  ، ششمسال 

 05/98/ 23تاریخ دریافت: 

 07/98/ 10تاریخ پذیرش: 

 چکیده
مقاله علمی  محتوای  تحلیل  و  بررسی  حاضر  نوشتار  اصلی  نشریههدف  در  دولتی  مدیریت  رشته  های  های 

  – های علمی  نشریه،  های منتخب رشته مدیریت دولتی . منظور از نشریهاست  بوده  منتخب این رشته در ایران

ند که در نوشتار حاضر شامل نشریه  دارعهده که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر    بودپژوهشی  

تهران دانشگاه  دولتی  چشم،  مدیریت  مدیریت  نشریه  نشریه  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  دولتی  مدیریت  انداز 

ه شده است و جامعه  . در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفادبودنددولتی دانشگاه پیام نور    هایسازمان

و  دادتشکیل  1397تا  1390های های منتخب بین سالدر نشریه منتشرشدهمقاله  656حاضر را  مطالعهآماری 

یافته اصلی نوشتار  ،  از سرشماری استفاده شده است. با توجه به ماهیت سیاسی رشته مدیریت دولتی   رو ازاین

دولتی و کمک به    هایسازماناحصاء مسائل فراروی    های منتخب جهتکه نشریه   بودحاضر نیز بیانگر آن  

قرار دهند و از طرفی   موردتوجهها  باید رویکرد سیاسی را در تولید مقاله،  بهبود عملکرد نظام اداری کشور

هایی نظیر مدیریت  های منتخب به موضوعدر نشریه یدشدهتولهای که مقاله دادنشان  پژوهشهای دیگر یافته

های  اند. یافتهکمترین توجه را نشان داده،  اداری  هاینظاماخالق و شهروندمداری در  ،  طبیقی مدیریت ت،  توسعه

آماری    هایروش ها بیشتر از  ها دارای هدف کاربردی بوده و جهت تحلیل دادهکه اکثر مقاله   دادنشان    پژوهش

 اند. بودهگرا ها دارای رویکرد اثباتکه اکثر مقاله ضمن این، اندبهره گرفته

 پژوهشی – یمقاله علم، یدولت ت یریمد، محتوا لیتحلکلیدی:  هایواژه 

  

 

 قزوین واحد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، . دکتری مدیریت دولتی1
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 مقدمه
 گذاری بر روی مثلث دانش به سرمایه  ایمالحظهقابل  طوربه،  توانایی کشورها در ایجاد ارزش

(.  2009،  1همکاران )ابراموا و    آموزش و نوآوری است،  بستگی دارد که مرکب از تحقیق

  کنند نقش حیاتی در جامعه ایفا می،  دانش   کنندگانتولیدکنندگان و تبدیل  عنوانبهها  دانشگاه

نظیر حرکت کشورها  1995،  2فیلد)مانس  شرایطی  در  توسعه  ،  انی بندانش اقتصاد    یسو به(. 

و رشد عوامل ناملموس   ظهور خدمات تجاری مبتنی بر دانش ، فناوری اطالعات و ارتباطات

نقش دولت  ،  (2008،  3نوآوری و پژوهش )لپگا و کوالروا،  اطالعات،  دانش   ، نظیر آموزش

های مختلف بسیار حائز اهمیت است  سازی درونی و نیز بخش در خلق دانش جهت یکپارچه

  ها آنو کیفیت ارتباطات میان    دشدهی تولتعداد مقاالت علمی  (.  2010،  4)چندرا و یوکویاما

)مویا    حوزه خاص و اهمیت هر یک از موضوعات استآن    در هر حوزه بیانگر مباحث داغ

مشخص کردن مرزهای  ،  های مختلف علومسازی حوزههدف از تصویر(.  2004،  5و همکاران 

مختلف نوشته  عنوانبهعلمی    ارتباطات  از  تالش،  هابازتابی  و  است متون  علمی    های 

آقازادهابویی،  جعفری)عابدی و  از    1390،  اردکان  پالنقل  و  و  2001،  6چن  خبرگان   .)

علمی و مبتنی  ،  باید قوی  پژوهش ان علم سیاست بر این باورند که معیارهای یک  پژوهشگر

نیز   بنابراین برای جامعه  باشد و  است که منظورشان خدمت    قبول قابلبر شواهد )مدارک( 

 ارزشمند   کردیرو،  یت یریمد  یکاربرد  های پژوهش در    توجه به آنکه(. با  2010،  7است )الن 

پیدا کرده و    « ارزش کاربردی»به رویکرد    « به صرف دانش بودن»  بودن دانش  تغییر  دانش 

و مشارکت بازیگران اجتماعی در فرآیند    «علم در جامعه»به سمت    «علم و جامعه»حرکت از  

(. 1396،  همکارانبابااکبری ساری و  نقل از    2013،  8پژوهش آغاز شده است )بنیاد علوم اروپا

  ها سازمان ازجملهای انجام دهند که ذینفعان جامعه گران باید پژوهش خود را به شیوهپژوهش

 
1. Abramoa et al. 
2. Mansfield 
3. Lepage & Kolarova 
4. Chandra & Yokoyama 
5. Moya et al. 
6. Chen & Paul 
7. Lane 
8. European Science Foundation (ESF) 
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نتایج آن بهره باید پاسخگوی مسائل جامعه  بتوانند از  نتایج حاصل از پژوهش  مند شوند و 

ها در خدمت نیازهای جامعه باشند و ذینفعان باید بتوانند از نتایج پژوهش در  بوده و پژوهش 

،  کشورها  از بسیاری در دولتی مدیریت(.  2015،  1های خود استفاده نمایند )مرتونتصمیم

حیاتی  )جریسات می محسوب  حکومت  بخش  )مدیریت  (.  2010،  2شود  دولتی  امور  اداره 

های مختلف بوده و بیانگر حقایق  دانشگاهی است که دارای جنبه  - دولتی( یک رشته علمی 

ها و وظایف پیچیده و مباحث و مسائل مختلف شماری است. مدیریت دولتی شامل فعالیتبی

،  شفریتزمطرح گردد )  3یارشتهن یبموضوعی    عنوانهب بوده و این امر سبب شده تا این رشته  

از    یمناسب  یهاها که بخش رشته  انی است م  یپل  یدولت  تی ریمد .  (2000،  4راسل و بوریک 

امر داللت بر آن    ن یبرد. ایم  به کاررا    هاآن  یگرفته و در باب مسائل دولت  هی را عار  هرکدام

آن   ت ی خالق،  قتی. در حق ستی خالق ن  یدانشگاه   -یعلم  ازلحاظ  یدولت   تیریندارد که مد

  ی ها در مسائل دولت رشته  ری از سا  ییهاکردن بخش   یزدن و کاربرد  وندی پ  فهی وظ  ن یدر هم

توان دارای  مدیریت دولتی را میرشته دانشگاهی    (.1388،  یفرد و الوان یی)دانا  نهفته است

)به دلیل ماهیت سیاسی آن( از سایر   ، 5ها در نظر گرفت )ویلسون رشتهیک هویت مستقل 

و  1887 دولتی  (  میمدیریت  )والدومشیعلم خط  همانتوان  را  دانست  (.  1955،  6گذاری 

سیاسی  ،  ها و فرآیندهای مدیریتیمدیریت دولتی )اداره امور عمومی( به کار گرفتن تئوری

قضایی جهت    اجرایی و،  گذاریقانونهای  و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخش 

است   آن  اجزاء  از  بعضی  برای  یا  جامعه  کل  برای  نظارتی  و  خدماتی  وظایف  اجرای 

  ی که بسیار  دهندی نشان میدولت   تیریدر حوزه مد  پیشین   های پژوهش (.  1989،  7)روزنبلوم

افزا،  گرفته  صورت  یعلم  یهااز تالش به  دامن   یدولت   تیریدر مد  تی بحران هو  ش ی فقط 

حوزه  زده و  ناچیز  یپژوهش  یدستاوردها،  شده  ادیاند  و  )ایمانیاندک  است  داشته  ،  ی 

 
1. Morton 
2. Jreisat 
3  . Interdisciplinary 
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6  . Waldo 
7  . Rosenbloom 
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نیز    یدولت  تیریدر حوزه مد(.  2011،  1لی  ورادشلدرز  نقل از    1397،  زاده و پورعزتعبداله

سا اجرائ  یعلم  یتخصص   یها هینشر،  هاحوزه  ریهمچون  جهت  یو  آن   یده در  توسعه    و 

  ت ی تقو  یها برادقیق و انتخاب مقاله  یابیارز  ن یبنابرا؛  دارند  ینقش مهم،  رشته  کی  منزلهبه

 1397،  زاده و پورعزتعبداله،  )ایمانی  است  یضرور  یدولت   تیریمد  تیو هو  یکپارچگ ی

از   است که طی  (.  2015،  2وینگارت  و سوگیموتونقل  باور  این  بر  نوشتار حاضر  نگارنده 

های کشور  های اخیر شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی رشته مدیریت دولتی در دانشگاهسال

های  های علمی این رشته از طریق مطالعه مقالهبررسی و شناسایی حوزه،  روازاین ایم و  بوده

و تحلیل    استتی بسیار حائز اهمیت  های معتبر رشته مدیریت دولدر نشریه  منتشرشدهپژوهشی  

  ازجمله تواند ذینفعان اصلی رشته مدیریت دولتی در کشور  ها از ابعاد گوناگون میاین مقاله

مقطع دکتری و    ژهیوبهو دانشجویان )  ی علمئتیهاعضاء  ،  هاه این نشریهریتحری  ئتیه اعضاء  

دولتی  مدیریت  رشته  دستگاهمشیخط،  ارشد(  مدیران  و  با  هگذاران  را  کشور  اجرایی  ای 

مقاالت   محتوی  با  آشنایی  طبیعتاً  و  نموده  آشنا  رشته  این  محوری  و  کلیدی  موضوعات 

مینشریه دولتی  مدیریت  شکلهای  در  پایانجهت،  گیریتواند  غنای  و  های  نامهدهی 

های مرتبط همچون  های دکتری رشته مدیریت دولتی و سایر رشتهکارشناسی ارشد و رساله

های تبیین شده  ها و سیاست؛ بهبود کیفیت تصمیمغیره  و  یشناس جامعه، اقتصاد،  اسیعلوم سی 

و ارتقاء    اجرایی در سطح قوه مجریه  ی سازوکارهاو نیز بهبود فرایندها و    در سطح قوه مقننه 

مطالعه  ،  بنابراین؛  گذاران و مدیران دولتی بسیار حائز اهمیت باشدمشیسطح دانش نظری خط

مقاله تحلیل  نشریهو  و  های  مسائل  باید  کشور  در  دولتی  مدیریت  حوزه    های چالش های 

برای خط را  اداری  نظام  دولتی،  گذارانمشیفراروی  مدیران  و  و ،  کارگزاران  دانشگاهیان 

رشته مدیریت دولتی    علمیهیئتو از طرفی دیگر از اعضاء    پژوهشگران این رشته نمایان سازد

رود بر روی موضوعاتی متناسب با نوع  ن تحصیالت تکمیلی این رشته انتظار میو دانشجویا

تمرکز نمایند و با تبیین موضوعات محوری رشته  ،  و هویت رشته مدیریت دولتی  تیمأمور

مدیریت دولتی به بررسی و مطالعه مسائل و مشکالت فراروی جامعه و نظام اداری کشور  

 
1  . Raadschelders & Lee 
2  . Sugimoto & Weingart 
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بایست  دولتی می  هایسازماندارد که  ( اذعان می1999)  1طور که فردریکسونهمان،  بپردازند

های جامعه تمرکز نمایند؛ صرفاً بر منافع و خواسته، از عالئق و منافع شخصی خود نظرصرف 

دولتی باید نسبت به منافع عمومی حساس    های سازمان،  ( نیز معتقد است1986)  2و دنهارت 

میزان موفقیت    هاآنبایست  باشند و می ارزیابی  و  نمود  مطالبات مردم حساس  به  نسبت  را 

یافته  های سازمان بدانیم.  بر اساس همین معیار  باید  و  جعفری  های پژوهش عابدیدولتی را 

مدیریت دولتی( بر مبنای  )  یعموم نقشه علم اداره امور    م ی ترس "( با عنوان  1390)  همکاران 

در   موجود  که    "ISIمقاالت  است  آن  عموم  به  حوزه  ن یترکینزدبیانگر  امور  ی  رشته 

و   است  « ی شناسنسان»  حوزه،  حوزه نسبت به آن  نیو دورتر « اقتصاد »( حوزه  یدولت   تیری)مد

ده سال    نیا  در   است که  یطیو شرا  یط ی عوامل مح  تأثیر  یدهندهنشان  نی پژوهش همچن  ن یا

  تحت   توسعه مقاالت را   ری س  بدین گونه آورده و    دیرا پد  یرات یی تغ   ی دولت   تیریدر رشته مد

 تحلیل"( با عنوان  1397زاده و پورعزت )عبداله، نتایج پژوهش ایمانی  قرار داده است. تأثیر 

تا    1387نشان داد که از سال    " تهران   دانشگاه  دولتی مدیریت فصلنامه  هایپژوهش  محتوای 

بیشتر  یدولت   تیریمقاله در فصلنامه مد  291تعداد    1397بهار     مقاالت   ن یمنتشر شده است. 

و وابسته به دانشگاه    یدولت   تیریمدرک مد،  اریاستاد  یبا رتبه علم،  مرد  سندگانیتوسط نو

بوده و    یابع انسانو من   یرفتار سازمان،  بیشتر مقاالت  یمحور  است. موضوع  افتهیتهران انتشار  

بر  ، . همچنین اندگرفته در نظر یجامعه آمار یرا برا یدولت  یو نهادها  هاسازمان، هاآناغلب 

و از نوع   یکم  کردیرو  یانجام شده و دارا  یمقطع   صورتبهها  بیشتر پژوهش ،  جیاساس نتا

  ی شیو پیما  یفردترتیب از نوع    به،  هاهبیشتر مقال  یو استراتژ  تحلیل   بودند؛ سطح   یکاربرد

است.   قربانییافتهبوده  پژوهش  )های  سیاهبومی  محمدی  و  بررسی 1398زاده  عنوان  با   )  

  اداری   نظام  کلّی  های سیاست  با  هاآنتطبیق    و  دولتی  مدیریت  هایرساله  و  هانامهپایان  عناوین 

پایان بیانگر آن است که  تربیت  تهران  دانشگاه  هایرساله  و  هانامهکشور    از   پس   مدرس  و 

  های سیاست  با(  یریپذانطباقکاهش  )  کمتری  انطباق  دارای  اداری  نظام  هایسیاست  ابالغ

  قم  فارابی  پردیس  و  طباطبایی   عالمه   های های دانشگاهرساله  و   هانامهبوده و پایان  اداری  نظام

 
1. Frederickson 
2. Denhardt 
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؛  است  بوده   اداری  نظام  هایسیاست  با  بیشتری  پذیریدارای انطباق،  هاسیاست  ابالغ  از  پس 

رویکرد پژوهشگران رشته مدیریت دولتی اعم از اساتید و دانشجویان تحصیالت  ،  بنابراین 

  های فعالیتباید معطوف به حل مسائل فراروی نظام اداری کشور باشد و  ،  تکمیلی این رشته 

های  نظام اداری کشور معطوف و باید موضوع   هایچالش ها و  ی خود را بر سیاستپژوهش

با توجه  پژوهشگران رشته مدیریت دولتی واقع گردد.    موردتوجهردی نظام اداری  مهم و راهب 

وضع اداره   تی به  علم  تکاملیدولت   تیری)مدی  عموم  موجود  روند  و  اصل  ی(  مسئله    ی آن؛ 

حاضر مقاله،  نوشتار  علمی  محتوای  تحلیل  و  باب  بررسی  از  دولتی  مدیریت  رشته  های 

 . استها در نشریه معتبر این رشته در کشور هدف و تحلیل داده،  رویکرد، روش، موضوعی

 روش 
ها از روش تحلیل محتوا در های حاصل از مطالعه مقاله تحلیل داده   منظوربه ،  در پژوهش حاضر

 وتحلیلتجزیه   هایروش پژوهش کیفی استفاده شده است. تحلیل محتوا یکی از    هایروش بستر  

های های متنی است و داده فرایندی برای تحلیل داده ( و  9519،  1مطالعات کیفی )سندلوسکی

(. یکی 2006،  2)براون و کالرک  کند هایی غنی و تفصیلی تبدیل می متنوع را به داده   پراکنده و 

چاپی   ی هانسخه مطالعه  ،  کاربردی تحلیل محتوا در پژوهش و رسیدن به حقیقت   ی ها نه ی زماز  

)به نقل از ایمان و   و شانون   ه یی ش   یۀ بر اساس نظر (.  2005،  3لیستدنیس )   است نظیر مجالت  

کرد   م ی سه دسته تقس محتوا را به  ل ی تحل ۀ ن ی های موجود در زم افت ی ره  توان ی م ( 1390، نوشادی 

( 3؛ ) 5دار( تحلیل محتوای جهت 2؛ ) 4و قراردادی  ی محتوای عرف  ل ی تحل (  1: ) اند از که عبارت 

تلخ  لی تحل تلخیصی 6یتجمع  ای   یص ی محتوای  محتوای  تحلیل  از رویکرد  نوشتار حاضر  در   .

استفاده   یصی تلخ  کردیبا رو   یف ی محتوای ک  ل ی ای که از روش تحلمطالعه استفاده شده است.  

شناسا ی م  با  کلمات    یکم  ویی  کند  متن   ژةی و   ن ی مضام   ای کردن  در  فهم ،  موجود  هدف  با 

 
1. Sandelowski 
2. Braun & Clarke 
3. Denis list 
4. Conventionat Content Analysis 
5. Directed content analysis 
6. Summative content analysis 
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(.  1390،  )ایمان و نوشادی   شود ی در متن آغاز م  ها آن محتوای    ا ی   کلمات  ن ی کاربرد ا   ی چگونگ

آیین  تعریف  علوم نامۀ  در  وزارت  پژوهشی  )معاونت  کشور  علمی  نشریات  اعتبار  ، تعیین 

 -نشریات علمی  پژوهشی چنین آمده است:    -   علمی   نشریات از  (  1390،  تحقیقات و فناوری 

های جدید علمی حاصل از فته های آن به ارائه یا گردد که مقاله پژوهشی به نشریاتی اطالق می 

 هایپژوهش های تحصیلی و سایر موارد پژوهشی اعم از  ها و رساله نامه پایان ،  های پژوهشی طرح 

ای با ارائه نظریه یا روش جدید توسعه ،  نقد و بررسی کتاب ،  انتقادی ،  تحلیلی ،  یکاربرد ،  بنیادی 

حل   باشد   مسئله در  برخوردار  ابداع  و  اصالت  ویژگی  دو  از  که  فناوری  یا  علم  توسعه  ، و 

حاضر نوشتار  جامعۀ آماری  شود.  پردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه می می 

پژوهشی   -   علمی   های مقاله در نشریه   656به تعداد    پژوهشی   -   فارسی علمی   های له شامل مقا 

امور عمومی( تحقیقا،  مصوب وزارت علوم  )اداره  با محوریت مدیریت دولتی  فناوری  و  ت 

با توجه به . است  1391- 1397های منتخب در بازه ها در نشریه است. قلمرو زمانی مطالعه مقاله 

مقاالت مطالعۀ   آماری   تمامی  پژوهش سر   صورت به )   جامعۀ  این  در  به ،  شماری(  نیازی 

نداشت. نمونه  وجود  حاضر   گیری  نوشتار  داده   ظورمن به ،  در  و گردآوری  اسناد  روش  از  ها 

. در شدند   یالزم گردآور   ی هاداده ،  ها تک مقاله تک   یبا بررس مدارک استفاده شده است و  

 «موضوع » ها حسب  مقاله   استخراج و   های منتخب از نشریه   موردمطالعه های  مقاله ،  نوشتار حاضر 

، ها اصلی جهت تشخیص موضوع معیار   اصلی و پایه تقسیم شدند. ،  شامل تخصصی   به سه دسته 

های وزارت های دروس رشته مدیریت دولتی به استناد ابالغیه بر مبنای مشخصات و سرفصل 

ها در هر طبقه بر مبنای برنامه مالک تشخیص موضوع ،  . همچنین است تحقیقات و فناوری  ،  علوم 

ای مرتبط ه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت دولتی و گرایش ،  درسی دوره کارشناسی 

تحقیقات و فناوری بوده است. در ادامه به توضیح ،  های وزارت علوم با این رشته به استناد ابالغیه 

 پردازیم:گانه می های سه بندی هر یک از طبقه 

این موضوع( موضوع 1 مدیریت  موضوع  عنوان بهها  های تخصصی:  رشته  محوری  های 

می قلمداد  بدانیم  « مدیریت»اگر  ،  مثالعنوانبهشود.  دولتی  اصلی  رشته  یک  مدیریت ،  را 

محسوب  گرایش   عنوانبه  غیره  و  « آموزشی»،  «بازرگانی »،  « صنعتی »،  « دولتی» آن  های 
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ود  شهایی اطالق میهای تخصصی در پژوهش حاضر به موضوعموضوع، روازاین شوند. می

 که تمرکز هر یک از مقاالت بر موضوعات محوری رشته مدیریت دولتی است. 

موضوع2 موضوع(  از  منظور  اصلی:  از  های  دسته  آن  حاضر  پژوهش  در  اصلی  های 

است که میموضوع بهتر موضوعهای  فهم  و  افزایش درک  در  رشته  تواند  های تخصصی 

اساسی    عنوانبهتوانند  های میموضوع  این ،  دیگرعبارتبهواقع شوند.    مؤثر،  مدیریت دولتی

 و مبنای موضوعات تخصصی قلمداد گردد.

موضوع 3 موضوع(  از  منظور  پایه:  حاضرهای  پژوهش  در  پایه  از  ،  های  دسته  آن 

 نماید. های است که به تقویت بنیه علمی رشته مدیریت دولتی کمک میموضوع

بدین ترتیب که تعدادی از کل عناوین  ،  محاسبه پایایی از فرمول اسکات استفاده شد   منظور به 

خواسته شد تا میزان انطباق را محاسبه    ها آن به اساتید رشته مدیریت دولتی داده شد و سپس از  

 قابلیت اعتماد محاسبه گردید. ،  شده مشاهده نمایند که بر اساس توافق مورد انتظار و توافق  

𝜋 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑝𝑒
 

11/0 = Pe  ظار( )درصد توافق مورد انت 

81/0  =Po  (شدهمشاهده)درصد توافق 

79/0  =π ()ضریب قابلیت اعتماد 

می همان  مالحظه  که  با  ،  گردد طور  برابر  انتظار  مورد  توافق  توافق    0/ 11درصد  درصد  و 

باشد تا    0/ 70از    تر بزرگ قابلیت اعتماد باید  ،  . در تحلیل محتوا است   0/ 79برابر با    شده مشاهده 

،  زاده و محمدی سیاهبومی ها و به عینیت پژوهش اطمینان نمود )قربانی مقوله ،  بتوان به کدگذاران 

 محاسبه گردید.   0/ 79ضریب اعتماد در پژوهش حاضر معادل با  ،  (. بر این اساس 1398

 هایافته
فرضی یافته با  مرتبط  پژوهشی  تحقیق  هاههای  اهداف  تحقیق،  و  مرکزی  و    اندهستۀ  )نادری 

نراقی قالب جداول( که می1390،  سیف  و  ،  توانند در  ارائه  داده  وتحلیلتجزیهنمودارها  ها 

نمودارها و سپس تحلیل اطالعات ارائه  ،  ها در قالب جداولشوند. در پژوهش حاضر نیز یافته
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،  علوم  وزارت   پژوهشی مصوب   –های علمی  نامهها از فصلمقاله،  شوند. در پژوهش حاضرمی

نتایج  ،  هابا مطالعه و بررسی مقاله  .است  شده  وتحلیلتجزیه  و  استخراج  فناوری  و  تحقیقات

قالب  در  و    حاصل  توصیفی  تعداد    ها فراوانی  صورتبهآمار  فراوانی  شامل:  محور  پنج  در 

مقاله،  شدهچاپهای  مقاله موضوعفراوانی  حیث  از  مقاله،  ها  رویکرد  فراوانی  حیث  از  ها 

مقاله،  وهش پژ دادهفراوانی  تحلیل  روش  حیث  از  مقالهها  فراوانی  و  هدف    ها ها  حیث  از 

 گیرد.پژوهش مورد تحلیل قرار می

گردد از سال  مالحظه می  1که در جدول    گونههمان  :شده چاپ های  . فراوانی تعداد مقاله 1

به    –های علمی  مقاله در نشریه  656تعداد  ،  1397تا    1390 پژوهشی حوزه مدیریت دولتی 

در بازه زمانی    شدهچاپهای  گردد بیشترین مقالهطور که مالحظه میچاپ رسیده است. همان

تهران  ،  موردمطالعه دانشگاه  دولتی  مدیریت  نشریه  به  نشریه  استمربوط  سپس  های  و 

دولتی دانشگاه پیام    هایسازمانبهشتی و مدیریت  انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید  چشم

 در رتبه دوم و سوم قرار دارند.، هانور از حیث فراوانی چاپ تعداد مقاله

 موردمطالعه های ها در نشریه . فراوانی تعداد مقاله 1جدول  

 تعداد  درصد 
 فراوانی 

 نشریه

 مدیریت دولتی )دانشگاه تهران(  267 41

انداز مدیریت دولتی )دانشگاه شهید بهشتی(چشم  203 31  

دولتی )دانشگاه پیام نور( هایسازمان مدیریت  186 28  

 جمع 656 100

شناسی نوشتار حاضر اشاره  طور که در بخش روشهمان  :ها از حیث موضوعمقاله   فراوانی.  2

نشریه  موردبررسی های  مقاله،  گردید دسته    موردمطالعه های  در  سه  به  موضوعی  حیث  از 

به هر یک از  تقسیم و طبقه  «پایه»و    « اصلی »،  »تخصصی« های  موضوع بندی شدند و سپس 

طبقه  ،  های کلیدی حوزه مدیریت دولتی تخصیص یافت و در همین راستاموضوع،  هاطبقه

های پایه شامل چهار موضوع  طبقه موضوع،  موضوع کلیدی  15های تخصصی شامل  موضوع

طور که در جدول باشند. همانموضوع کلیدی می  10های اصلی شامل  و طبقه موضوع  کلیدی
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مربوط به  ،  موردمطالعههای  نشریه  « پایه »بیشترین فراوانی موضوعی طبقه  ،  گرددمالحظه می  2

 « سازمان و مدیریت»فراوانی موضوعی    ن یشتری بکه از این حیث    است  « سازمان و مدیریت»

بیشترین فراوانی موضوعی  ، 2. طبق جدول استدولتی  هایسازمان مربوط به نشریه مدیریت 

که از این حیث    مربوط به مدیریت رفتار سازمانی است،  موردمطالعههای  طبقه اصلی نشریه

انداز مدیریت دولتی  مربوط به نشریه چشم  فراوانی موضوعی مدیریت رفتار سازمانی  ن یشتری ب

که    است  اصلی مربوط به مدیریت منابع انسانیپس بیشترین فراوانی موضوعی طبقه  . ساست

  اما در طبقه تخصصی ؛  از این حیث بیشترین فراوانی مربوط به نشریه مدیریت دولتی است

طور  همان،  مثالعنوانبه.  مشاهده می شود  موردمطالعه های  های متفاوتی در نشریهگیریجهت

  دولتی   هایسازمانطراحی    های مربوط به موضوعمقاله،  گرددمشاهده می   2که در جدول  

نشریه مدیریت دولتی امور عمومموضوع  ،  صرفاً در  اسالماداره  نشریه چشم  ی در  انداز  در 

دولتی شدن،  مدیریت  جهانی  می  موضوع  چشم  به  دولتی  مدیریت  نشریه  در  خورد.  صرفاً 

  گذاری عمومی و علم اداره امور عمومی در مشیها در موضوع خطترین فراوانی مقالهبیش

انداز  در نشریه چشم  نشریه مدیریت دولتی و موضوع فناوری اطالعات و دولت الکترونیک

هایی که بیشترین چالش امروزی در خصوص موضوع، مدیریت دولتی وجود دارد. همچنین 

یعنی اخالق و شهروندمداری ،  گرددنظام اداری ایران قلمداد می  ویژهبهدولتی    هایسازمان

ای مالحظه  مقاله، انداز مدیریت دولتیدر فصلنامه چشم، (1398، صباغیمحمدی و ، )الوانی

دیگر طرفی  از  تطبیقی،  نگردید.  مدیریت  موضوع  خصوص  موضوع  در  از  یکی  های  که 

ای مالحظه  هیچ مقاله،  در هر سه نشریه،  گرددبنیادین در علم اداره امور عمومی قلمداد می

سوی  های منتخب بهگیری نشریهخص گردید که جهتها مشبا بررسی و مطالعه مقاله  نگردید.

بسیار ضعیف است با مطالعه و بررسی  ؛  موضوع جهانی شدن در حوزه مدیریت دولتی  اما 

های  گیری فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران طی سالها مشحص گردید که جهتمقاله

تناسب با ماهیت رشته مدیریت هایی مسوی چاپ مقالهبه،  در مقایسه با دو فصلنامه دیگر،  اخیر

اختالف در  ،  گذاری عمومیمشیدر خصوص موضوع خط  کهطوریبه،  استدولتی بیشتر  

 . استدار معنی، چاپ مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی در مقایسه با دو فصلنامه دیگر
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 ها از حیث موضوع. فراوانی مقاله 2جدول  

 نشریه
 موضوع 

مدیریت 
 دولتی

انداز  چشم 
 مدیریت دولتی

مدیریت 
 دولتی  هایسازمان

صی 
ص

تخ
 

 2 3 5 مدیریت توسعه 
 5 4 7 بودجه و مالیه عمومی 

 - - 4 دولتی  هایسازمانطراحی 
 7 6 18 گذاری عمومی مشی خط

 7 6 9 نظام اداری
 1 4 7 حکمرانی خوب  عدالت اجتماعی و، رفاه 

 8 12 2 اداره امور عمومی در اسالم 
 3 2 3 مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی عمومی 

 - - 2 جهانی شدن 
 6 19 10 فناوری اطالعات و دولت الکترونیک 

 4 - 3 اخالق در بخش دولتی 
 1 - 5 ها(ها و پارادایم )شامل نظریه علم اداره امور عمومی

 4 4 1 ارزیابی عملکرد دولت 
 4 4 6 شفافیت و اعتماد عمومی ، فساد اداری

 3 - 5 شهروندمداری 

پایه
 

 2 - 4 وری بهره 
 26 21 17 سازمان و مدیریت

 2 3 3 وکارکسب مدیریت 
 1 - 3 توسعه اقتصادی 

اصلی 
 

 25 32 44 مدیریت منابع انسانی
 61 113 101 مدیریت رفتار سازمانی 

 6 - 2 مدیریت راهبردی
 6 9 7 مدیریت تحول و کیفیت 

 1 1 2 مدیریت بحران
 3 20 13 مدیریت دانش
 3 - 7 مدیریت رسانه

 2 - 3 مدیریت گردشگری 
 3 3 9 کارآفرینی و دولت کارآفرین 

 - 1 - مدیریت تکنولوژی 
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بنیادینی    هایچالش شناسی علوم اجتماعی  روش  ها از حیث رویکرد پژوهش:. فراوانی مقاله 3

های  گرایی و رویکردهای کمی در شناخت پدیده ابتدا پارادایم اثبات،  را پشت سر نهاده است

اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده 

است،  اجتماعی ندانسته  به  ،  بنابراین ؛  مناسب  تفسیرگرایی  از  الهام  کیفی روی    هایروشبا 

از الیهآ به الیهورده و توجه خود را  اجتماعی  بیرونی واقعیت  تر معطوف  های درونیهای 

شکاف نسبتاً عمیق میان  ،  شناسیبا تقویت رویکردهای کیفی در روش  زمانهم  نموده است.

ابتدا به شکل تقابل  ،  هاشناسان کمی و کیفی پدید آمده است و این تفاوت در دیدگاهروش

شناسی شده است.  تعامل بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روشو سپس به شکل  

  (. 1389،  گرایی است )حسنیشناختی و مبتنی بر پارادایم عملگرایی روشتلفیق،  این موج

،  شناسی از سه بعد کمیاز حیث روش،  هادر نشریه  موردبررسیمقاالت  ،  در نوشتار حاضر

آمیخته  و  گر  موردمطالعه  1کیفی  یافتهقرار  جدول  فتند.  می  3های  بیشترین  نشان  که  دهد 

مربوط به نشریه مدیریت دولتی است.    شناسی کمی ها از حیث رویکرد روشالهفراوانی مق 

مق ،  همچنین  فراوانی  بیشترین  رویکرد روشالهمالحظه گردید  از حیث  کیفی ها  به    شناسی 

نشریه به  مربوط  مدیریت  ترتیب  مدی  های سازمانهای  و  بیشترین  دولتی  است.  دولتی  ریت 

مقاله رویکرد روشفراوانی  از حیث  مدیریت  ها  نشریه  به  مربوط  )آمیخته(  ترکیبی  شناسی 

است  هایسازمان مقاله؛  دولتی  بررسی  در  جهتاما  که  گردید  مالحظه  تمامی  ها  گیری 

 3جدول    هایشناسی کیفی و آمیخته است. یافتهبه سوی روش،  های اخیرها طی سالنشریه

می جهتنشان  که  مقالهدهد  با  گیری  مقایسه  در  آمیخته  پژوهش  رویکرد  حیث  از  ها 

بیشتر    های اخیر استفادهکه طی سال  هرچند،  بسیار اندک است،  رویکردهای کمی و کیفی

 .مشاهده شده استمدیریت دولتی  هایپژوهش از رویکرد آمیخته در 
  

 
1. Mixed Research 
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 پژوهش ها از حیث رویکرد . فراوانی مقاله 3جدول  

 نشریه

 رویکرد پژوهش

 دولتی  هایسازمان  مدیریت انداز مدیریت دولتی چشم  مدیریت دولتی

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 41 75 62 121 64 170 کمی

 36 68 21 40 24 65 کیفی

 23 42 17 34 12 32 آمیخته 

 100 185 100 195 100 267 جمع

ها از حیث  در نشریه  موردبررسیهای  مقالهها:  ها از حیث روش تحلیل داده . فراوانی مقاله4

قرار گرفت.    موردمطالعهریاضی )فازی( و تحلیل مضمون  ،  ها از سه منظر آماری تحلیل داده

جدول  یافته می  4های  مقالهنشان  اکثر  که  نشریه  شدهچاپهای  دهد  ،  موردمطالعه های  در 

ها  بیشترین فراوانی مقاله  بین دراین و    اندآماری بهره جسته  هایروشها از  تحلیل داده  منظور به

یل  ریاضی جهت تحل  هایروشاستفاده از  ،  مربوط به نشریه مدیریت دولتی است. همچنین 

روش،  هاداده سایر  با  مقایسه  در  را  فراوانی  مقاله،  هاکمترین  خود    موردبررسیهای  در  به 

است داده  مقاله  بیندراین اما  ،  اختصاص  به  مربوط  فراوانی  چشمبیشترین  نشریه  انداز  های 

یافته است.  دولتی  است که جهت  4های جدول  مدیریت  آن  نشریهبیانگر  تمامی  ها  گیری 

ها با رویکرد تحلیل مضمون )تحلیل  های اخیر به سوی تحلیل دادهطی سال  هجهت چاپ مقال 

نشریه  بین دراین که    است محتوا(   به  مربوط  ترتیب  به  فراوانی  مدیریت بیشترین  های 

 دولتی و مدیریت دولتی است.  هایسازمان

 هاها از حیث روش تحلیل داده . فراوانی مقاله 4جدول  

 نشریه

 ها داده تحلیل 

 دولتی  هایسازمان  مدیریت انداز مدیریت دولتی چشم  مدیریت دولتی

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 60 109 67 132 70 189 آماری 

 4 8 12 23 5 13 ریاضیات )فازی( 

 36 67 21 42 25 66 تحلیل مضمون )تحلیل محتوا( 

 100 184 100 197 100 268 جمع
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فراوانی  5 پژوهش:مقاله .  هدف  حیث  از  حاضر  ها  نوشتار  در    موردبررسی های  مقاله،  در 

قرار    موردمطالعه   3و بنیادی   2ای توسعه،  1ها از حیث هدف پژوهش از سه منظر کاربردینشریه

یافته جدول  گرفت.  می  5های  مقالهنشان  اکثر  که  نشریه  شدهچاپهای  دهد  های  در 

ها مربوط به  بیشترین فراوانی مقاله  بیندراین اند که  دارای هدف کاربردی بوده،  موردمطالعه

ای و  های توسعهبیانگر آن است که هدف  5های جدول  اما یافته؛  نشریه مدیریت دولتی است

باشند.  دارای کمترین فراوانی می،  موردمطالعههای  در نشریه  شدهچاپهای  بنیادی در مقاله

کاربردی نسبت به    هایپژوهش دار در استفاده از  گر وجود اختالف معنیبیان  5نتایج جدول  

های  در نشریه شدهچاپهای گیری مقالهای و بنیادی در جهتتوسعه هایپژوهش استفاده از 

نسبت به  ،  های رشته مدیریت دولتیگیری مقالهرسد تا جهتشایسته به نظر می  .استمنتخب  

قوانین توسعه،  کشف  و  علمی  موجود  اصول  دانش  مجموعه  )پژوهش  ی  دولتی  مدیریت 

نیز   ناشناختهو    گسترش دانش عمومیبنیادی( و  مدیریت دولتی کشور )پژوهش    ی مسائل 

 ای( معطوف گردد. توسعه

 ها از حیث هدف پژوهش . فراوانی مقاله 5جدول  

 نشریه

 نوع پژوهش 

 دولتی  هایسازمان  مدیریت انداز مدیریت دولتی چشم  مدیریت دولتی

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد 

 92 172 96 188 96 260 کاربردی

 6 10 5/3 7 3 7 ای توسعه

 2 4 5/0 1 1 4 بنیادی 

 100 186 100 196 100 271 جمع

 گیریبحث و نتیجه 
دولتی  مطالعه رسمی مدیریت  اما  ،  مدیریت دولتی بسیار قدیمی استاعمال و اقدامات  اگرچه  

است  جدید  بسیار  عمومی  مدیریت  نظریه  تدوین  و    و  و 2012،  همکاران)فردریکسون   )

دولتی  نشریه،  روازاین  مدیریت  و    منظوربههای  مسائل  نظام    هایچالش رفع   یادارفراروی 

 
1. Applied 
2. Development 
3. Basic 
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پارادایمکشور می به خلق  نسبت  نظریهبایست  و  بستر  ها  در  نوین  فرهنگی    های ارزشهای 

ها بر روی  های این نشریهگیریحاکم بر جامعه ایران اهتمام ورزند و این مهم منوط به جهت

است.   دولتی  مدیریت  تخصصی  مقاله،  مثالعنوانبهموضوعات  بررسی  نشریهبا  های  های 

هایی متناسب با  ها بر روی موضوعحاضر مشخص گردید که تمامی نشریهمنتخب در نوشتار  

توسعه مدیریت  نظیر  دولتی  مدیریت  رشته  تعاونی،  ماهیت  مدیریت  و  تطبیقی  ،  هامدیریت 

های  ها و سیاستمشیاند و این مهم بیانگر آن است که خطالزم را نداشته  یهایری گ جهت

سوی  ها باید بهدر این نشریه  شدهچاپهای رفته و مقالهقرار گ  موردبازنگریها باید  این نشریه

ایران    های سازمانشناسایی مسائل مدیریتی فراروی  ،  توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور

مدیریت دولتی در ایران ، های اخیردر سال، هدایت شوند. همچنین ،  و ارائه راهکار برای آن

؛ رهنورد و  1390،  )الوانی  مواجه شده است  هایی با چالش   شدن جهانینیز با گسترش پدیدة  

دلیگانی بهره 1395،  محبی  مقاله(.  در  بیشتر  مداقه  محتوا جهت  تحلیل  روش  از  های  مندی 

منتخبنشریه دولتی ،  های  مدیریت  رشته  ذینفعان  می  ویژهبه  به  کمک  تا  پژوهشگران  کند 

های این رشته کسب نمایند. پژوهش  ضرورت و ماهیت موضوع، ای از اهمیتدرک عالمانه

،  نهادهای سیاسی،  نظام اداری  ازجمله  –نفعان متعددی  در حوزه مدیریت دولتی دارای ذی

هایی وجود داشته باشد  است و بر این اساس باید نظام  -  غیره  بخش خصوصی و،  شهروندان

بررسی  در این حوزه علمی باشد.    پژوهشی  هایفعالیتکننده کیفیت و کارآمدی  تا تضمین 

دولتی )اداره امور عمومی( در ایران  مدیریت حوزه های های نشریهمقاله محتوای تحلیلو  

و  می مسائل  اداری  هایچالش تواند  نظام  فراروی  عملی  و  ،  گذارانمشیخط،  علمی 

مدیریت   رشته  نظرانصاحببرخی از  کارگزاران دولتی و پژوهشگران این رشته را نشان دهد.  

؛ 2000،  راسل و بوریک،  ؛ شفریتز1989،  ؛ روزنبلوم1887،  ویلسون  ؛1955،  دولتی )والدو

( همواره مدیریت دولتی را در یک بستر سیاسی  1388،  فرد؛ الوانی و دانایی2009،  فرازمند

توان اذعان داشت که مدیریت  اند و با مطالعه متون مدیریت دولتی میقرار داده  موردمطالعه

نمی خود دولتی  سیاسی  محیط  و  زمینه  از  خارج  باشد.  ،  تواند  داشته  ،  روازاین موجودیت 

مییافته نشان  حاضر  پژوهش  دولتیهای  مدیریت  رشته  پژوهشگران  از  بسیاری  که  ،  دهد 

های علوم  بیشتر در حوزه،  اندبه چاپ رسانده  ن رشته در کشورهای ایهایی که در نشریهمقاله



48 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
20 ،

ز 
ایی

پ
98

 

نگارنده نوشتار حاضر بر   رفتاری نظیر مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است.

نیازمند  ،  این باور است که رشته مدیریت دولتی به موضوعات رفتاری جهت غنای بیشتر خود

  موردپژوهشدولتی    هایسازماننیز در بستر سیاسی  ها  اما شایسته است تا این موضوع،  است

ناشی از آن در حوزه مدیریت   دشدهی تولهای  ها و مقالهپژوهش ،  دیگرعبارتیبهقرار گیرد.  

گارسون و اورمن  ،  بایست با ماهیت سیاسی مورد مداقه قرار گیرند. در همین راستامی،  دولتی

 امور اداره علم زیرمجموعه مثابهبه رادولتی    تیریخاص حوزه مد  کردیرو  های پژوهش 

 هاپژوهش  که این  رسیدند نتیجه این  به و کردند بررسی 1982 و 1981 یهاسال در  عمومی

(. 1986،  1پری و کرامر نقل از    1397،  پورعزت  زاده وعبداله،  اند )ایمانیبوده  گسیختهازهم

های  مقاله در نشریه  656  تعداد،  1397-1391طی بازه زمانی  ،  های پژوهش حاضرطبق یافته

به چاپ رسیده است  –علمی   نشریه  ،  بین دراین که    پژوهشی حوزه مدیریت دولتی کشور 

ترتیب   به  و سپس  بوده  مقاله  فراوانی چاپ  بیشترین  دارای  تهران  دانشگاه  دولتی  مدیریت 

چشمنشریه مدیریت  های  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  دولتی  مدیریت  دولتی    هایسازمانانداز 

،  موردمطالعههای  ها در نشریهبیشتر مقاله،  انشگاه پیام نور قرار دارند. از حیث هدف پژوهش د

ای و بنیادی  های توسعهها به سوی هدفگیری مقالهو جهت  انددارای هدف کاربردی بوده

،  بهره گرفتند  آماری  هایروشها از  ها جهت تحلیل دادهبیشتر مقاله،  . همچنین استاندک  

  موردمطالعههای  ها در نشریهتحلیل داده  منظوربهها  گیری بسیاری از مقالهه جهتک ضمن این 

به سوی تحلیل محتوا )تحلیل مضمون( معطوف گردیده است. از طرفی  ،  های اخیرطی سال

مقاله،  دیگر از  بسیاری  نشریه  شدهچاپهای  رویکرد  سوی رویکرد  به،  موردمطالعههای  در 

اثبات و  اس کمی  بوده  این ،  تگرا  مقالهضمن  از  بسیاری  اخیرها طی سالکه رویکرد  ،  های 

آمیخته  به و  کیفی  رویکرد  دولتیاستسوی  مدیریت  رشته  بیشتر  چه  هر  شناخت  برای   .  ،

و  شناسایی حوزه است  بااهمیت  بسیار  رشته  این  در  فعال  پژوهشی  های  یافته،  روازاین های 

های  نشریه  که بیشترین فراوانی موضوعی طبقه پایهپژوهش از حیث موضوعی بیانگر آن است  

فراوانی موضوعی    ن یشتری ب که از این حیث    است  مربوط به سازمان و مدیریت،  موردمطالعه

 
1. Perry & Kraemer 
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مدیریت و  مدیریت    سازمان  نشریه  به  فراوانی    است دولتی    های سازمانمربوط  بیشترین  و 

که از    است  مربوط به مدیریت رفتار سازمانی،  موردمطالعههای  نشریه  اصلی  موضوعی طبقه

جنبه   سازمانی فراوا  بیشتریناین  رفتار  مدیریت  موضوعی  چشم  نی  نشریه  به  انداز  مربوط 

پس بیشترین فراوانی موضوعی طبقه اصلی مربوط به مدیریت منابع  و س  استمدیریت دولتی  

اما در  ؛  ها مربوط به نشریه مدیریت دولتی استمقاله  که از این حیث بیشترین   است  انسانی

تخصصی نشریهگیریجهت  طبقه  در  متفاوتی  در    شودیممشاهده    موردمطالعههای  های  و 

گذاری عمومی و علم اداره امور  مشیها در موضوع خطترین فراوانی مقالهبیش،  همین راستا

در نشریه    ت و دولت الکترونیکعمومی در نشریه مدیریت دولتی و موضوع فناوری اطالعا 

میچشم چشم  به  دولتی  مدیریت  موضوعانداز  خصوص  در  و  خورد.  اخالق  نظیر  هایی 

،  های اندکی مالحظه گردید. از طرفی دیگرمقاله،  موردمطالعههای  در نشریه،  شهروندمداری

تطبیقی  از موضوع  در خصوص موضوع مدیریت  امور  که یکی  اداره  بنیادین در علم  های 

می قلمداد  نشریه،  گرددعمومی  سه  هر  مقاله،  در  نگردید.  هیچ  مالحظه  ،  طورکلیبهای 

علمی  نشریه ایران  –های  در  دولتی  مدیریت  تولیدی  می،  پژوهشی حوزه  دانش  نام  بایست 

های  نشریهعرصۀ    رد  موضوع پژوهش حاضرخصوص    درخاص بخش عمومی را اشاعه دهند.  

و از این منظر    کافی انجام نشده است   هایپژوهش ،  پژوهشی مدیریت دولتی کشور  - علمی  

کاماًل  ،  رهیافت پژوهش حاضر  نیز  دانشگاهی  پژوهشی تازه است. از منظر،  پژوهش حاضر

عۀ  ای که به بررسی و مطالمقاله  نامه یاهای اطالعاتی آنالین هیچ پایانجدید است و در پایگاه

گردد  می  خاطرنشانالبته    یافت نشد.،  بپردازدپژوهشی رشته مدیریت دولتی    – های علمی  مقاله

زاده و پورعزت  عبداله،  مقاله ایمانی،  پژوهش در خصوص پیشینه    شدهانجامکه با جستجوهای  

های نشریه  مقالهسطح خرد یعنی    صرفاً در  آنتمرکز  اما  ،  ( مورد مداقه قرار گرفت1397)

در   موردمطالعهموضوع ، در پژوهش حاضر کهدرحالی، استمدیریت دولتی دانشگاه تهران 

یعنی    سطح نشریهمقالهکالن  نشریههای  یعنی  در کشور  دولتی  مدیریت  مدیریت های  های 

  های سازمان انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت  چشم،  دولتی دانشگاه تهران

نوردول پیام  دانشگاه  پژوهش حاضر  تی  منظر  این  از  و  است،  است  تازه  منظر .  پژوهشی    از 
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می،  علمی پژوهشی  متون  سایر  همانند  پژوهش  این  پژوهشگراننتایج  سوی  از  ،  تواند 

 شود.  برداریبهرهگذاران و کارگزاران دولتی مشیخط، انپژوهشگر

 پیشنهادها
  باشد   کشور   معطوف به رفع مسائل در نظام اداری  رشته مدیریت دولتی   پژوهشگران  رویکرد  •

تا موضوعات  معطوف نمایند    کشور  های نظام اداریاستی خود را بر س  یپژوهش  هایفعالیتو  

 مداقه قرار گیرد.مورد  راهبردی مهم و

خطسیاست  • و  نشریهمشیها  کشور  های  دولتی  مدیریت  منتخب  قرار    موردبازنگریهای 

ها متناسب با توسعه دانش مدیریت دولتی و پاسخگویی به  د و محورهای پذیرش مقالهگیر

 مسائل فراروی نظام اداری کشور مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.

ها بر بخش خصوصی  ها مشخص گردید که تمرکز برخی از مقالهبا مطالعه و بررسی مقاله  •

 دولتی کشور باشند. هایسازمانها صرفاً متمرکز بر هگردد تا مقال پیشنهاد می روازاین بوده و 

مقاله  • بررسی  و  مطالعه  مقالهبا  اکثر  که  گردید  مشخص  بودهها  کاربردی  نوع  از  و ها  اند 

تولید دانش مدیریت دولتی داشتهتوسعه  هایپژوهش  و   اندای و اکتشافی سهم کمتری در 

ای و اکتشافی  توسعه  هایپژوهش سوی  ها بهگیری پژوهش گردد جهتپیشنهاد می  روازاین 

 افزایش یابد.

  رو ازاین اند و  ها از نوع کمی بودهها مشخص گردید که اکثر مقالهبا مطالعه و بررسی مقاله  • 

می پژوهش پیشنهاد  تا  بهگردد  متخصصان  ها  و  خبرگان  با  مصاحبه  انجام  و  کیفی  سوی 

تری در رشته مدیریت افزایی بیشتر و عمیقمدیریت دولتی هدایت گردد تا از این طریق دانش 

 دولتی ایجاد گردد.

مقاله  • نشریه  منتشرشدههای  اکثر  رفتا در  و  انسانی  منابع  مدیریت  حوزه  در  منتخب  ر  های 

بوده به  سازمانی  توجه  با  که  منتخبنشریه  تیمأموراند  می،  های  پذیرش پیشنهاد  تا  گردد 

حوزهمقاله در  خطها  نظیر  دولتی  مدیریت  تخصصی  عمومیمشیهای  مدیریت ،  گذاری 

 متمرکز گردد. غیره علم اداره امور عمومی و، تطبیقی
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 منابع 
،  عمومی  گذاری سیاستفصلنامه راهبردی  ،  مدیریت  شدنیجهان (.  1390. )یمهد  د ی س،  الوانی

2(2) ،13-1 . 

،  در بخش دولتی   اخالق (.  1398مهرداد. )،  حامد و صباغی،  محمدی  ، سید مهدی،  الوانی

 تهران:  صفار.

،  فصلنامه پژوهشمحتوای کیفی.  لی تحل (. 1390محمودرضا. )، محمدتقی و نوشادی، ایمان

3(2) ،44-15 . 

پورعزت،  زادهعبداله  ،حسین ،  ایمانی و  )علی،  امیرحسین   محتوای لی تحل (.  1397اصغر. 

، (3)10،  فصلنامه مدیریت دولتی،  تهران دانشگاه دولتی مدیریت فصلنامه هایپژوهش 

414-387 . 

ساری فارجاگاه  ،محمد،  قهرمانی  ،امیر،  بابااکبری  موتمنی ،  فتحی  و  رضا.  علی،  کوروش 

،  1392مدیریتی سال  هایپژوهش اثرات و پیامدهای ،  هاخروجی ی ابی ارزش (. 1396)

 . 43-63، 31، انداز مدیریت دولتیفصلنامه چشم

  ای رشتهمیان  هایپژوهش شناسی تلفیقی در  به روش  یدرآمد (.  1389محمدحسین. )،  حسنی 

 . 137-153، (4) 2، در علوم انسانی ایرشتهمیانفصلنامه مطالعات ، علوم اجتماعی

)،  یمهموئ  یجمال رو  یابیارز   (.1390حمیدرضا.  و  وهی ش،  کردهایپژوهش:    . هاچالش ها 

 . 39-52، 49، افتی ره فصلنامه  

 تهران: سمت. .مدیریت دولتی در ایران هایچالش (. 1393حسن. )، فرددانایی

، های مدیریت دولتیای بر فلسفه نظریهمقدمه(.  1388. )سید مهدی،  الوانی  ،حسن ،  فرددانایی

 تهران: صفار. 

ب،  دنهارت و حسن    یالوان  سید مهدیترجمه  ،  یسازمان دولت   یهاهینظر(.  1395ی. )رابرت 

 تهران: صفار. ، فردییدانا

 در   دولتی  مدیریت  بر  شدنجهانی  آثار (.  1395مرضیه. )،  دلیگانی اله و محبیفرج،  رهنورد

 . 415-436، (3)8، فصلنامه مدیریت دولتی ، ایران
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آقازاده،  اردکانابویی  ،حسن،  جعفریعابدی   و  علم    ترسیم (.1390فتاح) ،  محمد  نقشه 

طبقه مبنای  بر  شهری  پایگاهبندیمدیریت  موضوعی  علوم  های  ،   (ISI)   استنادی 

 . 131-148، (7)3، فصلنامه مدیریت دولتی 

و    هانامهنپایا  ین وعنا  یسربر  (.  1398حمیدرضا. )،  اله و محمدی سیاهبومیوجه،  زادهقربانی

سیاست  هاآنتطبیق  و    لتیدو  مدیریت  یهاسالهر کشوربا  اداری  نظام  کلی  ،  های 

 . 167-191، (18)6، فصلنامه حقوق اداری

 (.  1390فاطمه. )، راغبمجتبی و دلبری،  امیری  ،اصغرعلی،  پورعزت   ،حسن ، جعفریعابدی

،  ISIی )مدیریت دولتی( بر مبنای مقاالت موجود در  نقشه علم اداره امور عموم   م ی ترس

 . 127-148، (6)3، فصلنامه مدیریت دولتی 

های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن  روش(.  1390)  .مریم،  نراقی  اهلل و سیفعزت،  نادری
 ارسباران.  تهران: .در علوم انسانی
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