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چکیده
هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل محتوای علمی مقالههای رشته مدیریت دولتی در نشریههای
منتخب این رشته در ایران بوده است .منظور از نشریههای منتخب رشته مدیریت دولتی ،نشریههای علمی –
پژوهشی بود که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر عهدهدارند که در نوشتار حاضر شامل نشریه
مدیریت دولتی دانشگاه تهران ،نشریه چشمانداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و نشریه مدیریت
سازمانهای دولتی دانشگاه پیام نور بودند .در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و جامعه
آماری مطالعه حاضر را  222مقاله منتشرشده در نشریههای منتخب بین سالهای  1192تا  1199تشکیل داد و
ازاینرو از سرشماری استفاده شده است .با توجه به ماهیت سیاسی رشته مدیریت دولتی ،یافته اصلی نوشتار
حاضر نیز بیانگر آن بود که نشریههای منتخب جهت احصاء مسائل فراروی سازمانهای دولتی و کمک به
بهبود عملکرد نظام اداری کشور ،باید رویکرد سیاسی را در تولید مقالهها موردتوجه قرار دهند و از طرفی
دیگر یافتههای پژوهش نشان داد که مقالههای تولیدشده در نشریههای منتخب به موضوعهایی نظیر مدیریت
توسعه ،مدیریت تطبیقی ،اخالق و شهروندمداری در نظامهای اداری ،کمترین توجه را نشان دادهاند .یافتههای
پژوهش نشان داد که اکثر مقالهها دارای هدف کاربردی بوده و جهت تحلیل دادهها بیشتر از روشهای آماری
بهره گرفتهاند ،ضمن اینکه اکثر مقالهها دارای رویکرد اثباتگرا بودهاند.
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مقدمه
توانایی کشورها در ایجاد ارزش ،بهطور قابلمالحظهای به سرمایهگذاری بر روی مثلﺚ دانش
بستگی دارد که مرکب از تحقیق ،آموزش و نوآوری است (ابراموا و همکاران.)0229 ،1
دانشگاهها بهعنوان تولیدکنندگان و تبدیلکنندگان دانش ،نقش حیاتی در جامعه ایفا میکنند
(مانﺲفیلد .)1992 ،0در شرایطی نظیر حرکت کشورها بهسوی اقتصاد دانشبنیان ،توسعه
فناوری اطالعات و ارتباطات ،ظهور خدمات تجاری مبتنی بر دانش و رشد عوامل ناملموس
نظیر آموزش ،دانش ،اطالعات ،نوآوری و پژوهش (لپگا و کوالروا ،)0228 ،1نقش دولت
در خلق دانش جهت یکپارچهسازی درونی و نیز بخشهای مختلف بسیار حائز اهمیت است
(چندرا و یوکویاما .)0212 ،1تعداد مقاالت علمی تولیدشده و کیفیت ارتباطات میان آنها
در هر حوزه بیانگر مباحﺚ داغ آن حوزه خاص و اهمیت هر یک از موضوعات است (مویا
و همکاران .)0221 ،2هدف از تصویرسازی حوزههای مختلف علوم ،مشخص کردن مرزهای
ارتباطات مختلف علمی بهعنوان بازتابی از نوشتهها ،متون و تالشهای علمی است
(عابدیجعفری ،ابوییاردکان و آقازاده 1192 ،نقل از چن و پال .)0221 ،2خبرگان و
پژوهشگران علم سیاست بر این باورند که معیارهای یک پژوهش باید قوی ،علمی و مبتنی
بر شواهد (مدارک) باشد و بنابراین برای جامعه نیز قابلقبول است که منظورشان خدمت
است (الن .)0212 ،9با توجه به آنکه در پژوهشهای کاربردی مدیریتی ،رویکرد ارزشمند
بودن دانش «به صرف دانش بودن» به رویکرد «ارزش کاربردی» دانش تغییر پیدا کرده و
حرکت از «علم و جامعه» به سمت «علم در جامعه» و مشارکت بازیگران اجتماعی در فرآیند
پژوهش آغاز شده است (بنیاد علوم اروپا 0211 ،8نقل از بابااکبری ساری و همکاران.)1192 ،
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پژوهشگران باید پژوهش خود را به شیوهای انجام دهند که ذینفعان جامعه ازجمله سازمانها
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5. Moya et al.
6. Chen & Paul
7. Lane
)8. European Science Foundation (ESF
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بتوانند از نتایج آن بهرهمند شوند و نتایج حاصل از پژوهش باید پاسخگوی مسائل جامعه
بوده و پژوهشها در خدمت نیازهای جامعه باشند و ذینفعان باید بتوانند از نتایج پژوهش در
تصمیمهای خود استفاده نمایند (مرتون .)0212 ،1مدیریت دولتی در بسیاری از کشورها،
بخش حیاتی حکومت محسوب میشود (جریسات .)0212 ،0اداره امور دولتی (مدیریت
دولتی) یک رشته علمی -دانشگاهی است که دارای جنبههای مختلف بوده و بیانگر حقایق
بیشماری است .مدیریت دولتی شامل فعالیتها و وظایف پیچیده و مباحﺚ و مسائل مختلف
بوده و این امر سبب شده تا این رشته بهعنوان موضوعی بینرشتهای 1مطرح گردد (شفریتز،
راسل و بوریک .)0222 ،1مدیریت دولتی پلی است میان رشتهها که بخشهای مناسبی از
هرکدام را عاریه گرفته و در باب مسائل دولتی آنها را به کار میبرد .این امر داللت بر آن
ندارد که مدیریت دولتی ازلحاظ علمی -دانشگاهی خالق نیست .در حقیقت ،خالقیت آن
در همین وظیفه پیوند زدن و کاربردی کردن بخشهایی از سایر رشتهها در مسائل دولتی
نهفته است (داناییفرد و الوانی .)1188 ،رشته دانشگاهی مدیریت دولتی را میتوان دارای
یک هویت مستقل (به دلیل ماهیت سیاسی آن) از سایر رشتهها در نظر گرفت (ویلسون،2
 )1889و مدیریت دولتی را میتوان همان علم خطمشیگذاری دانست (والدو.)1922 ،2
مدیریت دولتی (اداره امور عمومی) به کار گرفتن تئوریها و فرآیندهای مدیریتی ،سیاسی
و حقوقی برای انجام اختیارات حکومتی در بخشهای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی جهت
اجرای وظایف خدماتی و نظارتی برای کل جامعه یا برای بعضی از اجزاء آن است
(روزنبلوم .)1989 ،9پژوهشهای پیشین در حوزه مدیریت دولتی نشان میدهند که بسیاری
از تالشهای علمی صورت گرفته ،فقط به افزایش بحران هویت در مدیریت دولتی دامن

9. Morton
10. Jreisat
3. Interdisciplinary
4. Shafritz, Russell & Borick
5. Wilson
6. Waldo
7. Rosenbloom
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عبدالهزاده و پورعزت 1199 ،نقل از رادشلدرز و لی .)0211 ،1در حوزه مدیریت دولتی نیز
همچون سایر حوزهها ،نشریههای تخصصی علمی و اجرائی در جهتدهی و توسعه آن
بهمنزله یک رشته ،نقش مهمی دارند؛ بنابراین ارزیابی دقیق و انتخاب مقالهها برای تقویت
یکپارچگی و هویت مدیریت دولتی ضروری است (ایمانی ،عبدالهزاده و پورعزت1199 ،
نقل از سوگیموتو و وینگارت .)0212 ،0نگارنده نوشتار حاضر بر این باور است که طی
سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی رشته مدیریت دولتی در دانشگاههای کشور
بودهایم و ازاینرو ،بررسی و شناسایی حوزههای علمی این رشته از طریق مطالعه مقالههای
پژوهشی منتشرشده در نشریههای معتبر رشته مدیریت دولتی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل
این مقالهها از ابعاد گوناگون میتواند ذینفعان اصلی رشته مدیریت دولتی در کشور ازجمله
اعضاء هیئت تحریریه این نشریهها ،اعضاء هیئتعلمی و دانشجویان (بهویژه مقطع دکتری و
ارشد) رشته مدیریت دولتی ،خطمشیگذاران و مدیران دستگاههای اجرایی کشور را با
موضوعات کلیدی و محوری این رشته آشنا نموده و طبیعتاً آشنایی با محتوی مقاالت
نشریههای مدیریت دولتی میتواند در شکلگیری ،جهتدهی و غنای پایاننامههای
کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری رشته مدیریت دولتی و سایر رشتههای مرتبط همچون
علوم سیاسی ،اقتصاد ،جامعهشناسی و غیره؛ بهبود کیفیت تصمیمها و سیاستهای تبیین شده
در سطح قوه مقننه و نیز بهبود فرایندها و سازوکارهای اجرایی در سطح قوه مجریه و ارتقاء
سطح دانش نظری خطمشیگذاران و مدیران دولتی بسیار حائز اهمیت باشد؛ بنابراین ،مطالعه
و تحلیل مقالههای نشریههای حوزه مدیریت دولتی در کشور باید مسائل و چالشهای
فراروی نظام اداری را برای خطمشیگذاران ،کارگزاران و مدیران دولتی ،دانشگاهیان و
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پژوهشگران این رشته نمایان سازد و از طرفی دیگر از اعضاء هیئتعلمی رشته مدیریت دولتی
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی این رشته انتظار میرود بر روی موضوعاتی متناسب با نوع
مأموریت و هویت رشته مدیریت دولتی ،تمرکز نمایند و با تبیین موضوعات محوری رشته
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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بپردازند ،همانطور که فردریکسون )1999( 1اذعان میدارد که سازمانهای دولتی میبایست
صرفنظر از عالئق و منافع شخصی خود ،صرفاً بر منافع و خواستههای جامعه تمرکز نمایند؛
و دنهارت )1982( 0نیز معتقد است ،سازمانهای دولتی باید نسبت به منافع عمومی حساس
باشند و میبایست آنها را نسبت به مطالبات مردم حساس نمود و ارزیابی میزان موفقیت
سازمانهای دولتی را باید بر اساس همین معیار بدانیم .یافتههای پژوهش عابدیجعفری و
همکاران ( )1192با عنوان "ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای
مقاالت موجود در  "ISIبیانگر آن است که نزدیکترین حوزه به رشته امور عمومی
(مدیریت دولتی) حوزه «اقتصاد» و دورترین حوزه نسبت به آن ،حوزه «نسانشناسی» است و
این پژوهش همچنین نشاندهندهی تأثیر عوامل محیطی و شرایطی است که در این ده سال
در رشته مدیریت دولتی تغییراتی را پدید آورده و بدین گونه سیر توسعه مقاالت را تحت
تأثیر قرار داده است .نتایج پژوهش ایمانی ،عبدالهزاده و پورعزت ( )1199با عنوان "تحلیل
محتوای پژوهشهای فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران " نشان داد که از سال  1189تا
بهار  1199تعداد  091مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی منتشر شده است .بیشترین مقاالت
توسط نویسندگان مرد ،با رتبه علمی استادیار ،مدرک مدیریت دولتی و وابسته به دانشگاه
تهران انتشار یافته است .موضوع محوری بیشتر مقاالت ،رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده و
اغلب آنها ،سازمانها و نهادهای دولتی را برای جامعه آماری در نظر گرفتهاند .همچنین ،بر
اساس نتایج ،بیشتر پژوهشها بهصورت مقطعی انجام شده و دارای رویکرد کمی و از نوع
کاربردی بودند؛ سطح تحلیل و استراتژی بیشتر مقالهها ،به ترتیب از نوع فردی و پیمایشی
بوده است .یافتههای پژوهش قربانیزاده و محمدی سیاهبومی ( )1198با عنوان بررسی
کشور بیانگر آن است که پایاننامهها و رسالههای دانشگاه تهران و تربیت مدرس پﺲ از
ابالغ سیاستهای نظام اداری دارای انطباق کمتری (کاهش انطباقپذیری) با سیاستهای
نظام اداری بوده و پایاننامهها و رسالههای دانشگاههای عالمه طباطبایی و پردیﺲ فارابی قم
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عناوین پایاننامهها و رسالههای مدیریت دولتی و تطبیق آنها با سیاستهای کلّی نظام اداری

1. Frederickson
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پﺲ از ابالغ سیاستها ،دارای انطباقپذیری بیشتری با سیاستهای نظام اداری بوده است؛
بنابراین ،رویکرد پژوهشگران رشته مدیریت دولتی اعم از اساتید و دانشجویان تحصیالت
تکمیلی این رشته ،باید معطوف به حل مسائل فراروی نظام اداری کشور باشد و فعالیتهای
پژوهشی خود را بر سیاستها و چالشهای نظام اداری کشور معطوف و باید موضوعهای
مهم و راهبردی نظام اداری موردتوجه پژوهشگران رشته مدیریت دولتی واقع گردد .با توجه
به وضعیت موجود علم اداره عمومی (مدیریت دولتی) و روند تکاملی آن؛ مسئله اصلی
نوشتار حاضر ،بررسی و تحلیل محتوای علمی مقالههای رشته مدیریت دولتی از باب
موضوعی ،روش ،رویکرد ،هدف و تحلیل دادهها در نشریه معتبر این رشته در کشور است.

روش
در پژوهش حاضر ،بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از مطالعه مقالهها از روش تحلیل محتوا در
بستر روشهای پژوهش کیفی استفاده شده است .تحلیل محتوا یکی از روشهای تجزیهوتحلیل
مطالعات کیفی (سندلوسکی )1992 ،1و فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای
پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (براون و کالرک .)0222 ،0یکی
از زمینههای کاربردی تحلیل محتوا در پژوهش و رسیدن به حقیقت ،مطالعه نسخههای چاپی
نظیر مجالت است (دنیﺲلیست .)0222 ،1بر اساس نظریة شییه و شانون (به نقل از ایمان و
نوشادی )1192 ،میتوان رهیافتهای موجود در زمینة تحلیل محتوا را به سه دسته تقسیم کرد
که عبارتاند از )1( :تحلیل محتوای عرفی و قراردادی1؛ ( )0تحلیل محتوای جهتدار2؛ ()1
تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی .2در نوشتار حاضر از رویکرد تحلیل محتوای تلخیصی
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استفاده شده است .مطالعهای که از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده
میکند با شناسایی و کمی کردن کلمات یا مضامین ویژة موجود در متن ،با هدف فهم

1. Sandelowski
2. Braun & Clarke
3. Denis list
4. Conventionat Content Analysis
5. directed content analysis
6. summative content analysis
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چگونگی کاربرد این کلمات یا محتوای آنها در متن آغاز میشود (ایمان و نوشادی.)1192 ،
در تعریف آییننامة تعیین اعتبار نشریات علمی کشور (معاونت پژوهشی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری )1192 ،از نشریات علمی  -پژوهشی چنین آمده است :نشریات علمی -
پژوهشی به نشریاتی اطالق میگردد که مقالههای آن به ارائه یافتههای جدید علمی حاصل از
طرحهای پژوهشی ،پایاننامهها و رسالههای تحصیلی و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهشهای
بنیادی ،کاربردی ،تحلیلی ،انتقادی ،نقد و بررسی کتاب ،توسعهای با ارائه نظریه یا روش جدید
در حل مسئله و توسعه علم یا فناوری که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد،
میپردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه میشود .جامعة آماری نوشتار حاضر
شامل مقالههای فارسی علمی  -پژوهشی به تعداد  222مقاله در نشریههای علمی  -پژوهشی
مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با محوریت مدیریت دولتی (اداره امور عمومی)
است .قلمرو زمانی مطالعه مقالهها در نشریههای منتخب در بازه  1191-1199است .با توجه به
مطالعة تمامی مقاالت جامعة آماری (بهصورت سرشماری) در این پژوهش ،نیازی به
نمونهگیری وجود نداشت .در نوشتار حاضر ،بهمنظور گردآوری دادهها از روش اسناد و
مدارک استفاده شده است و با بررسی تکتک مقالهها ،دادههای الزم گردآوری شدند .در
نوشتار حاضر ،مقالههای موردمطالعه از نشریههای منتخب استخراج و مقالهها حسب «موضوع»
به سه دسته شامل تخصصی ،اصلی و پایه تقسیم شدند .معیار اصلی جهت تشخیص موضوعها،
بر مبنای مشخصات و سرفصلهای دروس رشته مدیریت دولتی به استناد ابالغیههای وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری است .همچنین ،مالک تشخیص موضوعها در هر طبقه بر مبنای برنامه
درسی دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت دولتی و گرایشهای مرتبط
هر یک از طبقهبندیهای سهگانه میپردازیم:
 )1موضوعهای تخصصی :این موضوعها بهعنوان موضوعهای محوری رشته مدیریت
دولتی قلمداد میشود .بهعنوانمثال ،اگر «مدیریت» را یک رشته اصلی بدانیم ،مدیریت
«دولتی»« ،صنعتی»« ،بازرگانی»« ،آموزشی» و غیره بهعنوان گرایشهای آن محسوب
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با این رشته به استناد ابالغیههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده است .در ادامه به توضیح
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میشوند .ازاینرو ،موضوعهای تخصصی در پژوهش حاضر به موضوعهایی اطالق میشود
که تمرکز هر یک از مقاالت بر موضوعات محوری رشته مدیریت دولتی است.
 )0موضوعهای اصلی :منظور از موضوعهای اصلی در پژوهش حاضر آن دسته از
موضوعهای است که میتواند در افزایش درک و فهم بهتر موضوعهای تخصصی رشته
مدیریت دولتی ،مؤثر واقع شوند .بهعبارتدیگر ،این موضوعهای میتوانند بهعنوان اساسی
و مبنای موضوعات تخصصی قلمداد گردد.
 )1موضوعهای پایه :منظور از موضوعهای پایه در پژوهش حاضر ،آن دسته از
موضوعهای است که به تقویت بنیه علمی رشته مدیریت دولتی کمک مینماید.
بهمنظور محاسبه پایایی از فرمول اسکات استفاده شد ،بدین ترتیب که تعدادی از کل عناوین
به اساتید رشته مدیریت دولتی داده شد و سپﺲ از آنها خواسته شد تا میزان انطباق را محاسبه
نمایند که بر اساس توافق مورد انتظار و توافق مشاهدهشده ،قابلیت اعتماد محاسبه گردید.
𝑒𝑃 𝑃𝑜 −
𝑒𝑝 1 −

=𝜋

( Pe = 2/11درصد توافق مورد انتظار)
( Po = 2/81درصد توافق مشاهدهشده)
( π = 2/99ضریب قابلیت اعتماد)
همانطور که مالحظه میگردد ،درصد توافق مورد انتظار برابر با  2/11و درصد توافق
مشاهدهشده برابر با  2/99است .در تحلیل محتوا ،قابلیت اعتماد باید بزرگتر از  2/92باشد تا
بتوان به کدگذاران ،مقولهها و به عینیت پژوهش اطمینان نمود (قربانیزاده و محمدی سیاهبومی،
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 .)1198بر این اساس ،ضریب اعتماد در پژوهش حاضر معادل با  2/99محاسبه گردید.

یافتهها
یافتههای پژوهشی مرتبط با فرضیهها و اهداف تحقیق ،هستة مرکزی تحقیقاند (نادری و
سیف نراقی )1192 ،که میتوانند در قالب جداول ،نمودارها و تجزیهوتحلیل دادهها ارائه
شوند .در پژوهش حاضر نیز یافتهها در قالب جداول ،نمودارها و سپﺲ تحلیل اطالعات ارائه

41

ارزیابی و تحلیل مقالههای علمی – پژوهشی مدیریت دولتی ...

میشوند .در پژوهش حاضر ،مقالهها از فصلنامههای علمی – پژوهشی مصوب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری استخراج و تجزیهوتحلیل شده است .با مطالعه و بررسی مقالهها ،نتایج
حاصل در قالب آمار توصیفی و بهصورت فراوانیها در پنج محور شامل :فراوانی تعداد
مقالههای چاپشده ،فراوانی مقالهها از حیﺚ موضوع ،فراوانی مقالهها از حیﺚ رویکرد
پژوهش ،فراوانی مقالهها از حیﺚ روش تحلیل دادهها و فراوانی مقالهها از حیﺚ هدف
پژوهش مورد تحلیل قرار میگیرد.
 .1فراوانی تعداد مقالههای چاپشده :همانگونه که در جدول  1مالحظه میگردد از سال
 1192تا  ،1199تعداد  222مقاله در نشریههای علمی – پژوهشی حوزه مدیریت دولتی به
چاپ رسیده است .همانطور که مالحظه میگردد بیشترین مقالههای چاپشده در بازه زمانی
موردمطالعه ،مربوط به نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران است و سپﺲ نشریههای
چشمانداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت سازمانهای دولتی دانشگاه پیام
نور از حیﺚ فراوانی چاپ تعداد مقالهها ،در رتبه دوم و سوم قرار دارند.
جدول  .1فراوانی تعداد مقالهها در نشریههای موردمطالعه
فراوانی

تعداد

درصد

مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)

029

11

چشمانداز مدیریت دولتی (دانشگاه شهید بهشتی)

021

11

مدیریت سازمانهای دولتی (دانشگاه پیام نور)

182

08

جمع

222

122

نشریه

گردید ،مقالههای موردبررسی در نشریههای موردمطالعه از حیﺚ موضوعی به سه دسته
موضوعهای «تخصصی»« ،اصلی» و «پایه» تقسیم و طبقه بندی شدند و سپﺲ به هر یک از
طبقهها ،موضوعهای کلیدی حوزه مدیریت دولتی تخصیص یافت و در همین راستا ،طبقه
موضوعهای تخصصی شامل  12موضوع کلیدی ،طبقه موضوعهای پایه شامل چهار موضوع
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 .0فراوانی مقالهها از حیﺚ موضوع :همانطور که در بخش روششناسی نوشتار حاضر اشاره

کلیدی و طبقه موضوعهای اصلی شامل  12موضوع کلیدی میباشند .همانطور که در جدول
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 0مالحظه میگردد ،بیشترین فراوانی موضوعی طبقه «پایه» نشریههای موردمطالعه ،مربوط به
«سازمان و مدیریت» است که از این حیﺚ بیشترین فراوانی موضوعی «سازمان و مدیریت»
مربوط به نشریه مدیریت سازمانهای دولتی است .طبق جدول  ،0بیشترین فراوانی موضوعی
طبقه اصلی نشریههای موردمطالعه ،مربوط به مدیریت رفتار سازمانی است که از این حیﺚ
بیشترین فراوانی موضوعی مدیریت رفتار سازمانی مربوط به نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
است .س پﺲ بیشترین فراوانی موضوعی طبقه اصلی مربوط به مدیریت منابع انسانی است که
از این حیﺚ بیشترین فراوانی مربوط به نشریه مدیریت دولتی است؛ اما در طبقه تخصصی
جهتگیریهای متفاوتی در نشریههای موردمطالعه مشاهده می شود .بهعنوانمثال ،همانطور
که در جدول  0مشاهده میگردد ،مقالههای مربوط به موضوع طراحی سازمانهای دولتی
صرفاً در نشریه مدیریت دولتی ،موضوع اداره امور عمومی در اسالم در نشریه چشمانداز
مدیریت دولتی ،موضوع جهانی شدن صرفاً در نشریه مدیریت دولتی به چشم میخورد.
بیشترین فراوانی مقالهها در موضوع خطمشیگذاری عمومی و علم اداره امور عمومی در
نشریه مدیریت دولتی و موضوع فناوری اطالعات و دولت الکترونیک در نشریه چشمانداز
مدیریت دولتی وجود دارد .همچنین ،در خصوص موضوعهایی که بیشترین چالش امروزی
سازمانهای دولتی بهویژه نظام اداری ایران قلمداد میگردد ،یعنی اخالق و شهروندمداری
(الوانی ،محمدی و صباغی ،)1198 ،در فصلنامه چشمانداز مدیریت دولتی ،مقالهای مالحظه
نگردید .از طرفی دیگر ،در خصوص موضوع مدیریت تطبیقی که یکی از موضوعهای
بنیادین در علم اداره امور عمومی قلمداد میگردد ،در هر سه نشریه ،هیچ مقالهای مالحظه
نگردید .با بررسی و مطالعه مقالهها مشخص گردید که جهتگیری نشریههای منتخب بهسوی
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89
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موضوع جهانی شدن در حوزه مدیریت دولتی بسیار ضعیف است؛ اما با مطالعه و بررسی
مقالهها مشحص گردید که جهتگیری فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران طی سالهای
اخیر ،در مقایسه با دو فصلنامه دیگر ،بهسوی چاپ مقالههایی متناسب با ماهیت رشته مدیریت
دولتی بیشتر است ،بهطوریکه در خصوص موضوع خطمشیگذاری عمومی ،اختالف در
چاپ مقاله در فصلنامه مدیریت دولتی در مقایسه با دو فصلنامه دیگر ،معنیدار است.

ارزیابی و تحلیل مقالههای علمی – پژوهشی مدیریت دولتی ...
جدول  .0فراوانی مقالهها از حیث موضوع
نشریه
موضوع

دولتی

مدیریت دولتی

سازمانهای دولتی

2

1

0

بودجه و مالیه عمومی

9

1

2

طراحی سازمانهای دولتی

1

-

-

خطمشیگذاری عمومی

18

2

9

نظام اداری

9

2

9

رفاه ،عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب

9

1

1

اداره امور عمومی در اسالم

0

10

8

مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی عمومی

1

0

1

جهانی شدن

0

-

-

فناوری اطالعات و دولت الکترونیک

12

19

2

اخالق در بخش دولتی

1

-

1

علم اداره امور عمومی (شامل نظریهها و پارادایمها)

2

-

1

ارزیابی عملکرد دولت

1

1

1

فساد اداری ،شفافیت و اعتماد عمومی

2

1

1

شهروندمداری

2

-

1

بهرهوری

1

-

0

سازمان و مدیریت

19

01

02

مدیریت کسبوکار

1

1

0

توسعه اقتصادی

1

-

1

مدیریت منابع انسانی

11

10

02

مدیریت رفتار سازمانی

121

111

21

مدیریت راهبردی

0

-

2

مدیریت تحول و کیفیت

9

9

2

مدیریت بحران

0

1

1

مدیریت دانش

11

02

1

مدیریت رسانه

9

-

1

مدیریت گردشگری

1

-

0

کارآفرینی و دولت کارآفرین

9

1

1

مدیریت تکنولوژی

-

1

-
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اصلی

پایه

تخصصی

مدیریت توسعه

مدیریت

چشمانداز

مدیریت
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 .1فراوانی مقالهها از حیﺚ رویکرد پژوهش :روششناسی علوم اجتماعی چالشهای بنیادینی
را پشت سر نهاده است ،ابتدا پارادایم اثباتگرایی و رویکردهای کمی در شناخت پدیدههای
اجتماعی را تجربه نموده و پﺲ از مدتی این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده
اجتماعی ،مناسب ندانسته است؛ بنابراین ،با الهام از تفسیرگرایی به روشهای کیفی روی
آورده و توجه خود را از الیههای بیرونی واقعیت اجتماعی به الیههای درونیتر معطوف
نموده است .همزمان با تقویت رویکردهای کیفی در روششناسی ،شکاف نسبتاً عمیق میان
روششناسان کمی و کیفی پدید آمده است و این تفاوت در دیدگاهها ،ابتدا به شکل تقابل
و سپﺲ به شکل تعامل بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روششناسی شده است.
این موج ،تلفیقگرایی روششناختی و مبتنی بر پارادایم عملگرایی است (حسنی.)1189 ،
در نوشتار حاضر ،مقاالت موردبررسی در نشریهها ،از حیﺚ روششناسی از سه بعد کمی،
کیفی و آمیخته 1موردمطالعه قرار گرفتند .یافتههای جدول  1نشان میدهد که بیشترین
فراوانی مقالهها از حیﺚ رویکرد روششناسی کمی مربوط به نشریه مدیریت دولتی است.
همچنین ،مالحظه گردید بیشترین فراوانی مقالهها از حیﺚ رویکرد روششناسی کیفی به
ترتیب مربوط به نشریههای مدیریت سازمانهای دولتی و مدیریت دولتی است .بیشترین
فراوانی مقالهها از حیﺚ رویکرد روششناسی ترکیبی (آمیخته) مربوط به نشریه مدیریت
سازمانهای دولتی است؛ اما در بررسی مقالهها مالحظه گردید که جهتگیری تمامی
نشریهها طی سالهای اخیر ،به سوی روششناسی کیفی و آمیخته است .یافتههای جدول 1
نشان میدهد که جهتگیری مقالهها از حیﺚ رویکرد پژوهش آمیخته در مقایسه با
رویکردهای کمی و کیفی ،بسیار اندک است ،هرچند که طی سالهای اخیر استفاده بیشتر
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

از رویکرد آمیخته در پژوهشهای مدیریت دولتی مشاهده شده است.

1. mixed research
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جدول  .3فراوانی مقالهها از حیث رویکرد پژوهش
مدیریت دولتی

نشریه
رویکرد پژوهش

چشمانداز مدیریت دولتی

مدیریت سازمانهای دولتی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کمی

192

21

101

20

92

11

کیفی

22

01

12

01

28

12

آمیخته

10

10

11

19

10

01

جمع

029

122

192

122

182

122

 .1فراوانی مقالهها از حیﺚ روش تحلیل دادهها :مقالههای موردبررسی در نشریهها از حیﺚ
تحلیل دادهها از سه منظر آماری ،ریاضی (فازی) و تحلیل مضمون موردمطالعه قرار گرفت.
یافتههای جدول  1نشان میدهد که اکثر مقالههای چاپشده در نشریههای موردمطالعه،
بهمنظور تحلیل دادهها از روشهای آماری بهره جستهاند و دراینبین بیشترین فراوانی مقالهها
مربوط به نشریه مدیریت دولتی است .همچنین ،استفاده از روشهای ریاضی جهت تحلیل
دادهها ،کمترین فراوانی را در مقایسه با سایر روشها ،در مقالههای موردبررسی به خود
اختصاص داده است ،اما دراینبین بیشترین فراوانی مربوط به مقالههای نشریه چشمانداز
مدیریت دولتی است .یافتههای جدول  1بیانگر آن است که جهتگیری تمامی نشریهها
جهت چاپ مقاله طی سالهای اخیر به سوی تحلیل دادهها با رویکرد تحلیل مضمون (تحلیل
محتوا) است که دراینبین بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به نشریههای مدیریت
سازمانهای دولتی و مدیریت دولتی است.
جدول  .4فراوانی مقالهها از حیث روش تحلیل دادهها
نشریه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آماری

189

92

110

29

129

22

ریاضیات (فازی)

11

2

01

10

8

1

تحلیل مضمون (تحلیل محتوا)

22

02

10

01

29

12

جمع

028

122

199

122

181

122

سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

تحلیل دادهها

مدیریت دولتی

چشمانداز مدیریت دولتی

مدیریت سازمانهای دولتی
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 .2فراوانی مقالهها از حیﺚ هدف پژوهش :در نوشتار حاضر ،مقالههای موردبررسی در
نشریهها از حیﺚ هدف پژوهش از سه منظر کاربردی ،1توسعهای 0و بنیادی 1موردمطالعه قرار
گرفت .یافتههای جدول  2نشان میدهد که اکثر مقالههای چاپشده در نشریههای
موردمطالعه ،دارای هدف کاربردی بودهاند که دراینبین بیشترین فراوانی مقالهها مربوط به
نشریه مدیریت دولتی است؛ اما یافتههای جدول  2بیانگر آن است که هدفهای توسعهای و
بنیادی در مقالههای چاپشده در نشریههای موردمطالعه ،دارای کمترین فراوانی میباشند.
نتایج جدول  2بیانگر وجود اختالف معنیدار در استفاده از پژوهشهای کاربردی نسبت به
استفاده از پژوهشهای توسعهای و بنیادی در جهتگیری مقالههای چاپشده در نشریههای
منتخب است .شایسته به نظر میرسد تا جهتگیری مقالههای رشته مدیریت دولتی ،نسبت به
کشف قوانین ،اصول علمی و توسعهی مجموعه دانش موجود مدیریت دولتی (پژوهش
بنیادی) و نیز گسترش دانش عمومی و مسائل ناشناختهی مدیریت دولتی کشور (پژوهش
توسعهای) معطوف گردد.
جدول  .5فراوانی مقالهها از حیث هدف پژوهش
مدیریت دولتی

نشریه
نوع پژوهش

چشمانداز مدیریت دولتی

مدیریت سازمانهای دولتی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کاربردی

022

92

188

92

190

90

توسعهای

9

1

9

1 /2

12

2

بنیادی

1

1

1

2 /2

1

0

جمع

091

122

192

122

182

122
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بحث و نتیجهگیری
اگرچه اعمال و اقدامات مدیریت دولتی بسیار قدیمی است ،اما مطالعه رسمی مدیریت دولتی
و تدوین نظریه مدیریت عمومی بسیار جدید است (فردریکسون و همکاران )0210 ،و
ازاینرو ،نشریههای مدیریت دولتی بهمنظور رفع مسائل و چالشهای فراروی نظام اداری
1. applied
2. development
3. basic
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کشور میبایست نسبت به خلق پارادایمها و نظریههای نوین در بستر ارزشهای فرهنگی
حاکم بر جامعه ایران اهتمام ورزند و این مهم منوط به جهتگیریهای این نشریهها بر روی
موضوعات تخصصی مدیریت دولتی است .بهعنوانمثال ،با بررسی مقالههای نشریههای
منتخب در نوشتار حاضر مشخص گردید که تمامی نشریهها بر روی موضوعهایی متناسب با
ماهیت رشته مدیریت دولتی نظیر مدیریت توسعه ،مدیریت تطبیقی و مدیریت تعاونیها،
جهتگیریهای الزم را نداشتهاند و این مهم بیانگر آن است که خطمشیها و سیاستهای
این نشریهها باید موردبازنگری قرار گرفته و مقالههای چاپشده در این نشریهها باید بهسوی
توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور ،شناسایی مسائل مدیریتی فراروی سازمانهای ایران
و ارائه راهکار برای آن ،هدایت شوند .همچنین ،در سالهای اخیر ،مدیریت دولتی در ایران
نیز با گسترش پدیدة جهانیشدن با چالشهایی مواجه شده است (الوانی1192 ،؛ رهنورد و
محبی دلیگانی .)1192 ،بهرهمندی از روش تحلیل محتوا جهت مداقه بیشتر در مقالههای
نشریههای منتخب ،به ذینفعان رشته مدیریت دولتی بهویژه پژوهشگران کمک میکند تا
درک عالمانهای از اهمیت ،ضرورت و ماهیت موضوعهای این رشته کسب نمایند .پژوهش
در حوزه مدیریت دولتی دارای ذینفعان متعددی – ازجمله نظام اداری ،نهادهای سیاسی،
شهروندان ،بخش خصوصی و غیره  -است و بر این اساس باید نظامهایی وجود داشته باشد
تا تضمینکننده کیفیت و کارآمدی فعالیتهای پژوهشی در این حوزه علمی باشد .بررسی
و تحلیل محتوای مقالههای نشریههای حوزه مدیریت دولتی (اداره امور عمومی) در ایران
میتواند مسائل و چالشهای علمی و عملی فراروی نظام اداری ،خطمشیگذاران،
کارگزاران دولتی و پژوهشگران این رشته را نشان دهد .برخی از صاحبنظران رشته مدیریت
فرازمند0229 ،؛ الوانی و داناییفرد )1188 ،همواره مدیریت دولتی را در یک بستر سیاسی
موردمطالعه قرار دادهاند و با مطالعه متون مدیریت دولتی میتوان اذعان داشت که مدیریت
دولتی نمیتواند خارج از زمینه و محیط سیاسی خود ،موجودیت داشته باشد .ازاینرو،
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که بسیاری از پژوهشگران رشته مدیریت دولتی،
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رفتاری نظیر مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است .نگارنده نوشتار حاضر بر
این باور است که رشته مدیریت دولتی به موضوعات رفتاری جهت غنای بیشتر خود ،نیازمند
است ،اما شایسته است تا این موضوعها نیز در بستر سیاسی سازمانهای دولتی موردپژوهش
قرار گیرد .بهعبارتیدیگر ،پژوهشها و مقالههای تولیدشده ناشی از آن در حوزه مدیریت
دولتی ،میبایست با ماهیت سیاسی مورد مداقه قرار گیرند .در همین راستا ،گارسون و اورمن
پژوهشهای رویکرد خاص حوزه مدیریت دولتی را بهمثابه زیرمجموعه علم اداره امور
عمومی در سالهای  1981و  1980بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این پژوهشها
ازهمگسیخته بودهاند (ایمانی ،عبدالهزاده و پورعزت 1199 ،نقل از پری و کرامر.)1982 ،1
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،طی بازه زمانی  ،1199-1191تعداد  222مقاله در نشریههای
علمی – پژوهشی حوزه مدیریت دولتی کشور به چاپ رسیده است که دراینبین ،نشریه
مدیریت دولتی دانشگاه تهران دارای بیشترین فراوانی چاپ مقاله بوده و سپﺲ به ترتیب
نشریههای چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت سازمانهای دولتی
دانشگاه پیام نور قرار دارند .از حیﺚ هدف پژوهش ،بیشتر مقالهها در نشریههای موردمطالعه،
دارای هدف کاربردی بودهاند و جهتگیری مقالهها به سوی هدفهای توسعهای و بنیادی
اندک است .همچنین ،بیشتر مقالهها جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری بهره گرفتند،
ضمن اینکه جهتگیری بسیاری از مقالهها بهمنظور تحلیل دادهها در نشریههای موردمطالعه
طی سالهای اخیر ،به سوی تحلیل محتوا (تحلیل مضمون) معطوف گردیده است .از طرفی
دیگر ،رویکرد بسیاری از مقالههای چاپشده در نشریههای موردمطالعه ،بهسوی رویکرد
کمی و اثباتگرا بوده است ،ضمن اینکه رویکرد بسیاری از مقالهها طی سالهای اخیر،
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

بهسوی رویکرد کیفی و آمیخته است .برای شناخت هر چه بیشتر رشته مدیریت دولتی،
شناسایی حوزه های پژوهشی فعال در این رشته بسیار بااهمیت است و ازاینرو ،یافتههای
پژوهش از حیﺚ موضوعی بیانگر آن است که بیشترین فراوانی موضوعی طبقه پایه نشریههای
موردمطالعه ،مربوط به سازمان و مدیریت است که از این حیﺚ بیشترین فراوانی موضوعی

1. Perry & Kraemer
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سازمان و مدیریت مربوط به نشریه مدیریت سازمانهای دولتی است و بیشترین فراوانی
موضوعی طبقه اصلی نشریههای موردمطالعه ،مربوط به مدیریت رفتار سازمانی است که از
این جنبه بیشترین فراوانی موضوعی مدیریت رفتار سازمانی مربوط به نشریه چشمانداز
مدیریت دولتی است و سپﺲ بیشترین فراوانی موضوعی طبقه اصلی مربوط به مدیریت منابع
انسانی است که از این حیﺚ بیشترین مقالهها مربوط به نشریه مدیریت دولتی است؛ اما در
طبقه تخصصی جهتگیریهای متفاوتی در نشریههای موردمطالعه مشاهده میشود و در
همین راستا ،بیشترین فراوانی مقالهها در موضوع خطمشیگذاری عمومی و علم اداره امور
عمومی در نشریه مدیریت دولتی و موضوع فناوری اطالعات و دولت الکترونیک در نشریه
چشمانداز مدیریت دولتی به چشم میخورد .در خصوص موضوعهایی نظیر اخالق و
شهروندمداری ،در نشریههای موردمطالعه ،مقالههای اندکی مالحظه گردید .از طرفی دیگر،
در خصوص موضوع مدیریت تطبیقی که یکی از موضوعهای بنیادین در علم اداره امور
عمومی قلمداد میگردد ،در هر سه نشریه ،هیچ مقالهای مالحظه نگردید .بهطورکلی،
نشریههای علمی – پژوهشی حوزه مدیریت دولتی در ایران ،میبایست نام دانش تولیدی
خاص بخش عمومی را اشاعه دهند .در خصوص موضوع پژوهش حاضر در عرصة نشریههای
علمی  -پژوهشی مدیریت دولتی کشور ،پژوهشهای کافی انجام نشده است و از این منظر
پژوهش حاضر ،پژوهشی تازه است .از منظر دانشگاهی نیز رهیافت پژوهش حاضر ،کامالً
جدید است و در پایگاههای اطالعاتی آنالین هیچ پایاننامه یا مقالهای که به بررسی و مطالعة
مقالههای علمی – پژوهشی رشته مدیریت دولتی بپردازد ،یافت نشد .البته خاطرنشان میگردد
که با جستجوهای انجامشده در خصوص پیشینه پژوهش ،مقاله ایمانی ،عبدالهزاده و پورعزت
مدیریت دولتی دانشگاه تهران است ،درحالیکه در پژوهش حاضر ،موضوع موردمطالعه در
سطح کالن یعنی مقالههای نشریههای مدیریت دولتی در کشور یعنی نشریههای مدیریت
دولتی دانشگاه تهران ،چشمانداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت سازمانهای
دولتی دانشگاه پیام نور است و از این منظر پژوهش حاضر ،پژوهشی تازه است .از منظر
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( )1199مورد مداقه قرار گرفت ،اما تمرکز آن صرفاً در سطح خرد یعنی مقالههای نشریه
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علمی ،نتایج این پژوهش همانند سایر متون پژوهشی میتواند از سوی پژوهشگران،
پژوهشگران ،خطمشیگذاران و کارگزاران دولتی بهرهبرداری شود.

پیشنهادها
• رویکرد پژوهشگران رشته مدیریت دولتی معطوف به رفع مسائل در نظام اداری کشور باشد
و فعالیتهای پژوهشی خود را بر سیاستهای نظام اداری کشور معطوف نمایند تا موضوعات
مهم و راهبردی مورد مداقه قرار گیرد.
• سیاستها و خطمشیهای نشریههای منتخب مدیریت دولتی کشور موردبازنگری قرار
گیرد و محورهای پذیرش مقالهها متناسب با توسعه دانش مدیریت دولتی و پاسخگویی به
مسائل فراروی نظام اداری کشور مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.
• با مطالعه و بررسی مقالهها مشخص گردید که تمرکز برخی از مقالهها بر بخش خصوصی
بوده و ازاینرو پیشنهاد میگردد تا مقالهها صرفاً متمرکز بر سازمانهای دولتی کشور باشند.
• با مطالعه و بررسی مقالهها مشخص گردید که اکثر مقالهها از نوع کاربردی بودهاند و
پژوهشهای توسعهای و اکتشافی سهم کمتری در تولید دانش مدیریت دولتی داشتهاند و
ازاینرو پیشنهاد میگردد جهتگیری پژوهشها بهسوی پژوهشهای توسعهای و اکتشافی
افزایش یابد.
• با مطالعه و بررسی مقالهها مشخص گردید که اکثر مقالهها از نوع کمی بودهاند و ازاینرو
پیشنهاد میگردد تا پژوهشها بهسوی کیفی و انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصان
مدیریت دولتی هدایت گردد تا از این طریق دانشافزایی بیشتر و عمیقتری در رشته مدیریت
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89
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دولتی ایجاد گردد.
• اکثر مقالههای منتشرشده در نشریههای منتخب در حوزه مدیریت منابع انسانی و رفتار
سازمانی بودهاند که با توجه به مأموریت نشریههای منتخب ،پیشنهاد میگردد تا پذیرش
مقالهها در حوزههای تخصصی مدیریت دولتی نظیر خطمشیگذاری عمومی ،مدیریت
تطبیقی ،علم اداره امور عمومی و غیره متمرکز گردد.
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