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 چکیده

مختلف  ابعاد و تیوضع از کامل دید کیپژوهش ارائه  نیهدف ا
 در رابطه یآت یهاپژوهش تیکمک به هدا و رانیا در دولتی تیریمد

 مورد، نیدر ا حوزه است. نیدر ا یقبل یهاقیتحقبا پرکردن شکاف 
 ۱ در 193۱تا  1931 یهاسال نیب رساله دکتری دفاع شده 273 دتعدا

 یمرور و بررس برخط، یدسترس یداخل کشور و دارادانشگاه دولتی 
هدف کاربردی از نوع کیفی و  حاظز لاتحقیق  یشناسروش شده است.

نفر  22. روش تحقیق گروه کانون شامل استاز لحاظ روش توصیفی 
دانشیار و استاد تمام  ةبزرگ کشور با مرتب یهادانشگاهبرتر  استاداناز 

 گرفته، قرار یبررس مورد یهاالهمق دست آمده ازهب جینتا است.
 یگردآور روش و ابزار موضوع پژوهش، لیقب از ییارهایبراساس مع

 گرفتند. قرار یمقاله مورد بررس نیدر ا ،هاداده لیتحل وشر ،هاداده
 92از نوع ساختاری،  هاپژوهشدرصد  2۱که  دهدیمنشان  جینتا

درصد از نوع  22، درصد از نوع محیطی 12درصد از نوع رفتاری، 
در همچنین نجد. گنمی یشاخگسهدرصد در قالب مد  2ترکیبی و 

 هاداده یآورجمعمنظور هب درصد عناوین 6۱ ،شده یبررس یهاپژوهش
 صرفا  درصد  1و  شدهاستفاده  یاپرسشنامهترکیبی کیفی و از روش 

 شکاف عمیقلذا، . بوده استروش کمی  صرفا روش کیفی و مابقی 
دکتری و فقدان یک دکترین و  یهارسالهآمده  دستبهبین نتایج 

 نظریه حاصل از پژوهش داللت دارد.
 

 کلیدی یهاواژه
 .دکتری یهارساله داخلی، یهاپژوهش ،دولتیمدیریت 

 
 

 

 

Abstract 
The aim of this study is to provide an overview of 

the different situations and dimensions of public 

administration in Iran and to help guide future 

research on filling the gap in previous research in 

this area. In this case, 279 doctoral theses defended 

between 2011 and 2018 were reviewed and 

reviewed at 6 public universities in the country and 

with online access. The research methodology is 

qualitative in terms of its purpose and descriptive 

method. The research methodology of the group 

consists of 24 leading faculty members in the major 

universities of the country with associate professors 

and professors. The results of the reviewed articles 

were evaluated based on criteria such as the subject 

of research, method and tool of data collection, data 

analysis method, in this paper. The results show 

that most of the researches in the 26% of the studies 

are of a structural type, 34% of the type of 

behavior, 12% of the environmental type, 24% of 

the combination type and 4% of the form of three 

branches. In the researches, 86% of the titles used a 

qualitative and qualitative method for collecting 

data and a 1% questionnaire was used only 

qualitatively and the remainder was used only for 

quantitative methods. The result is a deep divide 

between the results of the doctoral dissertation and 

the lack of a doctrine and the theory of research. 
 
Keywords 
Public Management, Internal Research, Doctoral 
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 مقدمه

و  تحصیالت تکمیلی، محصول نهایی مطالعه در نامهانیپا
 (.1931پور، فیضی و گرامی)است دارای اهمیت زیادی 

ها، ترین محصول پژوهشی دانشگاهگسترده عنوانبهنامه پایان
تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  ةتجرباولین 

و  شودیم تحصیلی این دوره محسوب ةاست که مبنای برنام
تحصیلی  یهاتیفعالکارگیری آن کی که دانشجویان با بهالم

د یکی از وظایف اینکنند و طی این فرخود را کامل می
علم  شانیلیتحصة دانشجویان این است که در بخشی از رشت

هرگونه توجه و دقت در امر  ،لذا .ببرند شیپ بهرا گامی 
آینده تحقیقاتی کشور نویسی و ارتقای کیفیت آن در نامهانیپا

  (.2111، 1و رز نیبالد و)اهد بود بسیار مفید خو
ای علمی و دانشگاهی از دید نظری، مدیریت دولتی رشته

 که ییآنجاهای مختلفی داشته و از است که جنبه
ای بوده و از رشته علوم سیاسی مشتق شده، بیان رشتهمیان
ری و عمل است. وجود تنوع در تئو یشماریبحقایق  ةکنند

گیری رویکردهای گوناگونی در این مدیریت دولتی بـه شکل
ای متفاوت گونهرشته منجر شده است و نویسندگان مختلف به

اند. در حوزه اداره امور عمومی قبل از اینکه آن را توصیف کرده
مطرح است  مسائل اقتصادی مطرح باشد، مسـائل سیاسی

مندانی همچون روزنبلوم (. در این رابطه، اندیش1371)والدو، 
های اقتصادی، ( به کاراتر کردن نظام اداری بر جنبه1363)

اند و پس از آن، شفریتز، راسل و سیاسی و حقوقی تأکید کرده
( برای کارآمدی بیشتر نظام اداری، جنبه 2111) 2بوریک
تری از ای را به الگوی روزنبلوم افزودند که تصویر کاملحرفه

دهد. برای حفظ جایگاه مدیریت ئه میمدیریت دولتی ارا
دولتی، توجه به تمام این رویکردها ضروری است و ترکیب 
مناسبی از این چهار رویکرد، باعث اثربخشی مدیریت دولتی 

: 1931، در تحقق اهدافش، خواهد بود )محمّدی و همکاران
139 .) 

نظران و پژوهشگرانی که پیش از این با اغلب صاحب
اند اذعان های ایران نگریستهبه پژوهش« مدارتأثیر»رویکردی 

از اثرگذاری قابل قبولی  درمجموعها اند که این پژوهشداشته
؛ داوری اردکانی، 1962معصومی همدانی، )اند برخوردار نبوده

؛ 1939؛ منصوری، 1932؛ منصوریان، 1931؛ فتاحی، 196۱
 (1932(. نجفی و همکاران )1931؛ یثربی، 1931گلشنی، 

یک درصد رشد در تعداد مقاالت »ان دادند که به ازای هر نش

                                                                     
1. Baldwine & Rose 

2. Shafritz,  Rasvel & Borik 

و  1۷، در ترکیه 7۷در دنیا « تولید ناخالص داخلی»، «فیتأل
 رشد یافته است. 1/9۷در ایران تنها 
است در یک دهة گذشته میان نرخ  ( معتقد1939فتاحی )

اجتماعی ایران -رشد تولیدات علمی و نرخ توسعة اقتصادی
داشته و نرخ توسعه به همان سرعت نرخ شکاف عمیقی وجود 

 .تولیدات علمی پیش نرفته و حتی معکوس شده است
پژوهشی به هر دلیلی سودمند نباشد و از  یهاافتهی اگر چه

نظر کاربردی از جامعه خود جدا بماند، رسالت پژوهش با هدف 
خواهد ماند.  تماممهین هاافتهیاز  یبرداربهرهو  یریکارگبه
دانشجویی و  یهاپژوهشه کار گرفته نشدن ب توانیم
گوناگونی  یهالیدلتحصیلی در ایران را به  یهانامهانیپا

در پیدا کردن موضوعی  یتوجهیبو یا جهی توکم .نسبت داد
کاربردی الزم را داشته باشد و همراه با انجام  یهاجنبهکه 

ترین یکی از مهمپژوهش، تجربه دانشجو را نیز افزایش دهد 
هایی است که دانشجویان در ابتدای امر پژوهش با آن چالش

 (.1931و همکاران،  یآبادنجف) مواجه هستند
موضوعات  یبنددستهضرورت شناسایی و  مسئلهاین 

مدیریت دولتی را مشخص  ةهای صورت گرفته در رشترساله
، مانند دیگر مدیریت دولتی ةرشت هایرساله .کندیم
شده در قلمروهای علوم انسانی و  انجام یهانامهانیپا

بنیادی و کاربردی تقسیم  یهاپژوهش دودستهاجتماعی، به 

با توجه به اهمیت جدید و خالقانه بودن موضوع  .شوندیم
و جلوگیری از انجام کار تکراری و اتالف وقت و انرژی،  رساله

 یبنددسته، شده انجام یهارسالهموضوعات الزم است که 
رایش محققان و دانشجویان به موضوعات شده و عمده گ

شناسایی  درصددمشخص شود. در این راستا در تحقیق حاضر 
های دولتی های دکتری دانشگاهموضوعات رساله یبنددستهو 

بر  193۱تا  1931 ةکشور در رشته مدیریت دولتی در طی دور
 هستیم. یشاخگسهمبنای مدل 

ء استقرار یک جز نیترحساس عنوانبهاغلب  یشناسبیآس
آغاز  یشناسبیآس ة. بهبود با مرحلشودطرح بهبود تلقی می

را به  پدیدهشناخته نشوند،  موقعبهکه اگر  ییهابیآس، شودیم
سمت فنای زودرس خواهد کشید و سیر قهقرایی را بر سازمان 

، این موقع بهصحیح و  یشناسبیآس .دکرتحمیل خواهد 
همواره از مسائل و مشکالت  که دهدیمامکان را به مدیران 

 .کندجاری مطلع باشند و از حاد شدن آن جلوگیری 
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مربوط به نشر کتب  1براساس اطالعات منتشره گوگل، نمودار 
 شودیکه مشاهده م گونههمانهای دولتی سازمانة نیدرزم

شروع به اوج  1311آغاز توجهات اندیشمندان به این حوزه از 
شگران و نویسندگان به بحث کرد و بیشترین توجه پژوه

-1361 ةتا اواخر ده 1321 ةهای دولتی بین اوایل دهسازمان
بوده است، در این بازه توجه به بخش سازمان دولتی و  1331

این نوع سازمان مورد توجه  یهایژگیتعریف وظایف و و
قرار گرفت و پس از آن  یشناسجامعهاندیشمندان مدیریت و 

 ل شده است.دنبا تریبه صورت تخصص

یدولت سازمان ةنیدرزم انتشارات ریس اطالعات .4نمودار   

  
 :یهادواژهیکلبراساس  اطالعات گوگل براساس

Government organization و   Government 

agency. 

 https://books.google.com/ngrams .منبع

عوامل  ةدر سه دست توانیمرا  تیریو مدهای سازمان دیدهپ
د. کرای، بررسی و تجزیه و تحلیل ری و زمینهرفتاری، ساختا

آن است که ارتباط  یشاخگسهاین مدل به  یگذارنامعلت 
که  استای گونهای بهبین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه

خارج از تعامل این  تواندینمهیچ پدیده یا رویداد سازمانی 
 اخهشسهبین این  ةرابط ،گریدعبارتبهقرار گیرد.  شاخهسه

د. رنیناپذییجداتنگاتنگ بوده و در عمل از هم  ةیک رابط
از نوع الزم و  شاخهسهدرواقع، نوع روابط موجود بین این 

روییده از تنه واحد حیات  شاخهسه مثابهبهملزوم بوده و 
به  1961میرزایی اهرنجانی و همکاران، باشند )یمسازمان 

 اندعبارت شاخهسه نی( ا1931زاده و همکاران، نقل از نجفی
 از:

عوامل مربوط  ةرفتار )محتوا(: منظور از عوامل رفتاری، کلی
 .دهدیمرا تشکیل  موضوعاتبه نیروی انسانی که محتوای 

عناصر، عوامل و شرایط  ساختار همهساختار: منظور از شاخه 
، قاعده و بانظمکه  باشندیم موضوعات یرانسانیغفیزیکی و 

و چهارچوب، قالب، پوسته و یا  ستهویپهمترتیب خاصی به 
 .سازندیمرا  موضوعاتبدنه فیزیکی و مادی 

ای شامل محیط و شرایط ای )محیطی(: عوامل زمینهزمینه
 .عوامل رفتاری و ساختاری هستند سازسبببیرونی است که 

 

 های  پژوهشپیشینه
همخوانی  عدم یشناسبیآس ( به1932همکاران )خسروی و 
کارشناسی ارشد علوم تربیتی با  ةدور یهانامهانیپاموضوعات 

که به روش پژوهش توصیفی  پرداختندنیازهای جامعه 
 بر حدودآماری پژوهش مشتمل  یهاجامعهپیمایشی انجام شد 

اصفهان آزاد اسالمی  یهادر دانشگاه یعلمئتیه 11
تحصیلی  در سالبود که  نور اصفهانخوراسگان و پیام 

 از روشپژوهش  نیدر ادریس بودند مشغول به ت 1932-39
 یتعداد اعضادلیل محدودیت سرشماری کامل به یریگنمونه

فر انتخاب شدند ن 91است و تعداد  شده استفاده یعلمئتیه
 سؤال 21ساخته با محقق ةاطالعات پرسشنام یآورجمعابزار 

کرونباخ  یآلفابسته پاسخ بود اعتبار پرسشنامه براساس ضریب 
دارد  یریگاندازهباالی ابزار  از اعتبارد که نشان ش ردبرآو 1/31
کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی  از طریقآن نیز  ییروا

در پژوهش  یهادادهتجزیه و تحلیل  قرار گرفت دییتأمورد 
توصیفی برای  در سطحتوصیفی انجام شده است  آمار سطح

از  انیپاسخگو هاهکردن توزیع فراوانی و درصد نمرمشخص
انحراف معیار و درصد استفاده شده است نتایج نشان  نیانگیم

موانع دانشجویی و  یعلمئتیهداد که ازنظر اعضای 
 یهانامهانیپاهمخوانی بین موضوعات  ایجاد دانشگاهی در

 .کارشناسی ارشد با نیازهای جامعه ةدور
ارزیابی کیفی به  (1939نوه ابراهیم و همکاران )

ارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ک یهانامهانیپا
پژوهش به روش پرداختند.  61-63های در سال معلمتیترب

به روش  نامهانیپا 17تحلیلی انجام گرفت. تعداد  -توصیفی
ها با استفاده از سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. داده

سؤال در هفده شاخص و هفت  3۱ای که حاوی پرسشنامه
-ها، نتیجهیات، ادبیات، روش، یافتهبخش شامل مدخل، کل

ها، مشاهده و گیری و منابع گردآوری شد. ابزار گردآوری داده
 یادرجهپنجبه صورت اسنادی انجام گرفت و براساس مقیاس 

های ها با استفاده از آزمونشد. تحلیل داده یبنددرجه ترتیل
ن آمار توصیفی از قبیل فراوانی، درصد، درصد تراکمی، میانگی

ها نشان داد میانگین افتهی .و انحراف استاندارد، صورت گرفت
مورد بررسی، بر  یهانامهانیپاگانه در های هفتکل بخش

مطلوبیت در وضعیت نسبتا  مطلوب  یادرجهپنجاساس پیوستار 
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 وضعیت در  منابع و  هاهای مدخل، یافتهقرار گرفت. بخش

 در  گیرینتیجه و های کلیات، ادبیات، روشبخش و مطلوب

 .وب قرار گرفتمطل نسبتا  وضعیت
کاربرد  بررسی( به 1931همکاران )آبادی و نجفانتشاری  
علوم کتابداری  ةهای کارشناسی ارشد و دکتری رشتنامهپایان

روش  .پرداختندهای شهر اصفهان رسانی در کتابخانهو اطالع
نفر  2۱آماری تحقیق شامل  ةپژوهش حاضر کیفی است. جامع

عدد  12شهر اصفهان و  یهاکتابخانهاز مدیران و معاونان 
 یرساناطالعکارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و  نامهانیپا

دلیل های شهر اصفهان است. بهانجام شده برای کتابخانه
شد  ییجوبهرهکوچک بودن حجم جامعه، از روش سرشماری 
از  هادادهدآوری و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای گر

از  هاداده لیتحل و هیتجزو برای  افتهیساختار مهینمصاحبه 
استراس و کوربین در  یانهیزم ةمقایسه مداوم در رویکرد نظری

 .کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد ةسه مرحل
 ةعنوان مقولکاربرد بهة مقوله معرفی شد. مقول 12ها در یافته

 ه شد.اصلی در نظر گرفت
دیگر این پژوهش شامل: شناخت، سیستم  مقوالت 
، نامهانیپاو ارتباطی، مدیریتی، ساختار و محتوای  یرساناطالع

به  هرکدامحقوقی، سازمانی، فرهنگی و پشتیبانی بود که 
هستند.  رگذاریتأثدر کتابخانه  هانامهانیپانحوی بر کاربرد 

ژوهش نیز سایی شده در این پهای پژوهشی شنااولویت
 یهاافتهیمؤثر در کاربرد  یهانهیگزیکی از  عنوانبه
مطرح شد. این مقوالت، موانع و راهکارهای مؤثر  هانامهانیپا

. ارتباط این مقوالت کنندیمرا معرفی  هانامهانیپابر کاربرد 

 .، بدون واسطه و ترکیبی استباواسطه صورتبه
د با عنوان پژوهش خو ( در1967) نژاد و قبولغالمی

پس  زبان و ادبیات فارسی ةرشت یهانامهانیپا یشناسبیآس»
زبان و ادبیات  ةرشت ةنامپایان 9211از بررسی بیش از 

ها وجود ندارد و که این اصل مهم در آن دریافتند، «فارسی
ها به ارائه و ها توصیفی است و در آننامهعموما  نوعِ این پایان

شناسی این شود. در آسیبه میبندی اطالعات بسندطبقه
نگری علمی ـ ادبی، کالن دبونمعضل به مواردی همچون: 

 ةناماطالعات ادبی، نبود طرح پایان ةها بر ارائتمرکز موضوع
این طرح در پژوهش  نکردن رعایتعلمی و تعریف شده و 

نهایی، نبود روش مشخص علمی ـ پژوهشی، انتخاب 
توان اشاره های تکراری میهای کلّی، انجام موضوعموضوع

 .کرد
 یهانامهانیپاتحلیل محتوای ( به 211۱دوراک و همکاران )

 ةحوزدکتری ارائه شده در  یهانامهانیپاو  کارشناسی ارشد

 نامهانیپا 11، درمجموع. پرداختندآموزش عالی ترکیه 
 روشبرای تعیین  یدکتر ةنامانیپا 16کارشناسی ارشد و 
یدی، چارچوب نظری، رشته تحصیلی، پژوهش، کلمات کل

، هاداده یآورجمعآزمون و تجزیه و تحلیل، ابزار 
مورد تجزیه و تحلیل  هایمندعالقه، متغیرها و کنندگانشرکت

/  هانامهانیپا( ٪17بیش از نیمی از ) جهیدرنتقرار گرفت. 
تقسیم شدند.  «یمشارکتفنی / علمی / » ینوعبه هانامهانیپا

در  «گراییسازنده»این، در ارتباط با چارچوب نظری،  عالوه بر
 تحلیلی غالب بود.  یهانامهانیپا/نامهانیپا یهارشته
 نیترمحبوب پرسشنامهمشاهده مصاحبه و  یهاادداشتی
 توانیمرا  هانامهانیپا، تیدرنهابودند.  هاداده یآورجمعابزار 
 یبندمیتقس «برنامه»و « دنظریتجد»، «توسعه» سه دستهدر 
 کرد.

پژوهشی با عنوان  در( 2111)کاسیدی و همکاران 
های علوم نامهتحلیل پایان: توسعه منظم از موضوعات»

رسانی آمریکا با استفاده از روش مخصوص عالکتابداری و اط
نامه دکتری دفاع شده پایان 9121به بررسی  1لتنت دیریشلت

ی پرداختند. در آمریکای شمال 2113- 1391های بین سال
-نامهبرای اختصاص موضوعات پایان LDA نویسنده از روش

ة ها نشان داد که موضوعات اصلی از دورها استفاده کرد. یافته
خیلی تغییر  2113 - 2111و  13۱3- 1391های اول سال

-طورکلی بعضی از موضوعات در هر دوره بیشتر بهاند. بهیافته

اول،  ةها در دو دورکتابخانهاند، مانند: تاریخ کار برده شده
 ةدر دور یابیاطالعدوم و سوم، رفتار  ةتحلیل استنادی در دور

عات و استفاده کاربران در دو الو موضوع بازیابی اط چهارم
استفاده از  عدمترین چیز قابل توجه دوره از پنج دوره و مهم

بود که زمینه را برای آموزش  هانامهانیپاکلمه کتابخانه در 

 .کردیمرسانی در مقطع دکتری فراهم عاللوم کتابداری و اطع
تحلیل »عنوان پژوهش در در  (2111) 2هورتن و هاوکینز

دکتری  یهانامهانیپادر  یامداخله یهاپژوهشمحتوای 
در دانشگاه فلوریدا به این نتیجه رسیدند که  «خدمات اجتماعی

شان روی تمرکز هانامهانیپا ةدرصد از چکید 23/19تنها 
بوده است، آنان در پایان تغییر پارادایم  یامداخله یهاپژوهش

 کنندیمرشته را توصیه  یهاتیفعالدر آموزش و 
-بررسی تحلیلی پایان»با عنوان  به پژوهشی( 2113)الیو و ابا 

 2116-133۱ یهاسالنیجریه در بین  های دانشجویاننامه

 «ه میدوگوریکارشناسی ارشد علوم کتابداری در دانشگا

                                                                     
1. Allocation Dirichlet Latent 

2. Horton & Hawkins  
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ها را براساس سال تحصیلی، نامهها تحلیل پایانپرداختند. آن
های جغرافیایی و جنسیت موضوعی، نوع کتابخانه، حوزه ةحوز

نشان داد که بیشترین  هاآندانشجویان انجام دادند. نتایج 
 هاآنبوده و تمرکز موضوعی  211۱ها در سال نامهتولید پایان

پژوهش  یهاروشاست و بیشتر  طالعاتاعلم  ةبیشتر در حوز
 .ای استاز نوع روش پژوهش کتابخانه هانامهانیپا

انجام  یهاپژوهش نیتراز مهم یکی(  2111) یریکل
به  یاست. و یدولت تیریمد یهانامهانیپا نةیگرفته درزم

پرداخت و  کایامر یهادانشگاه یة دکتردور یهارساله یبررس
و  یشناسموضوع یبر مبنا سهیمقا یرا برا یچارچوب مناسب

 ها ارائه داد.نامهانیپا یشناسروش
 افتندیدر پژوهش خود در (1332) تیآدامز و وا

مرتبط با آن،  یهاو حوزه یدولت تیریمد ةرشت پژوهشگران
 یهاهنامانیپا قاتیتحق مورد را در ینامتجانس یاستانداردها

 دارند مدنظر

 

 پژوهشاهداف 
دولتی  یهادانشگاهدکتری  یهارسالهات استخراج موضوع .1

 .موردنظرزمانی  ةمدیریت دولتی در محدود ةدر رشت

 بر مبنای مدل  یاو تطبیق موضوعات رساله یبندمیتقس .2
 .رفتاری(و  محیطی ،شاخگی )ساختاریسه

 یسازمتناسبمجری برای  یهادانشگاهارائه پیشنهاد به  .9
تی متناسب با دکتری در تحقیقات آ یهارسالهموضوعات 

 .نیازهای رشته علمی

 

 پژوهش یشناسروش
الزم  یهادادهتوصیفی این پژوهش،  یریگجهتبا توجه به  

و اسناد و مدارک موجود  یاکتابخانهبرای این تحقیق از منابع 
 شده لیتحلگردآوری و  مرور جامعروش  سدر اینترنت براسا

 دفاع شدهرساله دکتری  273آماری این پژوهش  ةجامع است.
داخل کشور دانشگاه دولتی  ۱ در 193۱تا  1931 یهاسال نیب

  شده است. یمرور و بررس برخط، یدسترس یو دارا
هدف کاربردی از نوع کیفی و از  لحاظ از پژوهش روش

. روش تحقیق گروه کانون شامل استلحاظ روش توصیفی 
 ةبزرگ کشور با مرتب یهادانشگاهبرتر  استاداننفر از  22

با توجه به  هارسالهفرایند انتخاب . استدانشیار و استاد تمام 
داخلی که علمی  یهاگاهیپا بررسی کلیة، پژوهشموضوع 

 یهادانشگاه یهاکتابخانهدر و همچنین  بودنددسترس  قابل 
 ةسطح کشور صورت گرفته است. برای این منظور کلی

 یهاتیسا ها وکتابخانه که در این رشته در ییهارساله

پیام نور، عالمه طباطبائی، فردوسی مشهد، تربیت  یهادانشگاه
 یبررس مورد اندبودهدر دسترس  مدرس، تهران، شهید بهشتی

 شد ییشناسا رساله ۱12جستجو تعداد  جهیدرنتقرار گرفت. 
مدیریت  شامل موضوع هاآنکه عنوان، کلیدواژه و چکیده 

با  رو،. ازاینبودنداد دسترس برای عموم افر قابلو  بوده دولتی
 رساله 273، تعداد هارسالهتوجه به بررسی انجام گرفته در متن 

تعداد  .دبودن موضوعاین  مربوط به قا یدقکه  انتخاب شد
 ۱1: که شاملانتخاب شده به تفکیک دانشگاه  یهارساله

دانشگاه عالمه  عنوان از 17عنوان از دانشگاه پیام نور، 
از عنوان  9۱، اه فردوسی مشهددانشگاز عنوان  23طباطبائی، 

دانشگاه  و دانشگاه تهرانعنوان از  66، دانشگاه تربیت مدرس
براساس  هارسالهسپس این . استعنوان  6شهید بهشتی 

 دانشگاه، هادادهو ابزار تحلیل، روش گردآوری  هامدلعنوان، 
های بندی روشمعیـار دستهشدند.  یبنددسته دفاعو سال 
ها، از طریق منابع متنوعی به رسالههای و موضوع پژوهش

 کنونی انطباق داده شد پژوهشدست آمد و با شرایط خاص 
 ؛2111 ،یو کوزلوسک نیکال ؛1333)بـالوگلو و آسـانت، 

 به دستبرای  1931؛ افتخاری، 193۱، الدین افتخاریرکن
مضمون و تحلیل  از روش هاپژوهشآوردن موضوع اصلی 

عنوان  21 براساس هارسالهاستفاده شد و  هاسالهراصلی  ةزمین
شدند. برای این منظور  یبندطبقه دولتیمرتبط با مدیریت 
بررسی شد و  هارسالهو فهرست  هادواژهیکلعنوان، خالصه و 

پژوهش  ترقیعمدر مواردی که ابهام وجود داشت با بررسی 
 دیگر صورت گرفت. یریگمیتصم ةدر این رابطمحتوای 

صر اصلی پژوهش نیز تعیین و استخراج شد که در ادامه عنا
 است. شده ذکر
 

 های پژوهشی یافتهیو پایا ییروا
که  یشاخگسهابعاد مدل  باها رساله یبنددستهپس از اکتشاف 
ی یید پایاأیدانشگاه صورت پذیرفت، جهت ت از طریق استادان

 راد خبرهنفر از اف 1ها در اختیار های پژوهش، این یافتهیافته
علمی استاد تمام )تسلط الزم و کافی به روش تحقیق  ةبا مرتب

 یهاطرحمطلوب با عناوین  تیآشناتحلیل محتوا و دارای 
تا به کدگذاری عناوین  پژوهشی در سطح دکتری( قرار گرفت

، نظرات خود را یشاخگسهبا ابعاد مدل  هاآنو سپس انطباق 
های ان هماهنگی یافتهاعمال کنند، پس از وصول نظرات، میز

و با توجه به  بود 63۷های خبرگان حدود ن و یافتهامحقق
باشد، این هماهنگی  7/1ی باید باالتر از یید پایاأیاینکه برای ت

 های پژوهش دارد.نشان از مطلوبیت یافته
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 پژوهش یهاافتهی

 هاپژوهشموضوعی  یبندطبقه یهاافتهی( الف
با موضوع مدیریت  یهاقیتحقانجام شده در  یهایبررس
در  طراحی مدل هاقیتحق، نشان داد که بیشتر این دولتی
دوم این  ةبوده است. در رتبدرصد  9۱ و با تعداد سازمان
در رابطه با استقرار مدیریت با تعداد  یهاموضوع هاپژوهش

که  دهدیمنشان  یبندطبقهقرار دارد. این مورد  درصد 11
ست که ادر رابطه با عواملی  بیشترین توجه پژوهشگران

و  دولتیباعث موفقیت و یا شکست یک سیستم مدیریت 
همچنین راهکارهای استقرار مناسب آن در سازمان مورد 
بررسی بوده است. چیزی که در مراحل اولیه این نوع اقدام 

این  یبندرتبه .طلبدیمسازمانی بیشترین توجه را 
 1صد هریک در جدول به همراه در هاآنو تعداد  هاموضوع

 آمده است.
 

 یهاموضوع یبندطبقه .4جدول 

 هاآنپژوهشی و تعداد  

  یاحوزهتوصیف 

 هارساله

 درصد فراوانی

 طراحی مدل برای مفاهیم 
 مدیریتی دولتی

9۱۶۱ 

 11۶19 مدیریتسیستم استقرار 

 7۶13 نوآوری

 1۶66 یادگیری سازمانی

 1۶29 توانمندی کارکنان

 1۶29 مانیعملکرد ساز

 9۶27 یکاوداده

 9۶27 و عوامل رهبری هاسبک

 2۶73 یوربهره

 2۶22 چابکی

 2۶29 سرمایه فکری

 2۶21 راهبردی تفکر

 1۶3۱ سرمایه اجتماعی

 1۶۱۱ ساختار سازمانی

 1۶22 یسازمانفرهنگ

 1۶32 مدیریت کیفیت

 1۶69 مزیت رقابتی

 1۶۱1 نیتأمزنجیره 

 1۶26 اقتصاد مقاومتی

 1۶9۱ مشتری مداری

 

 هارسالهموضوع  یبندطبقه .2جدول 

 یشاخگسهاز لحاظ ابعاد مدل 

 ابعاد مدیریت دولتی

 یشاخگسهبر اساس مدل 

درصد 

 فراوانی
 21۶6 ساختاری

 91۶1 رفتاری

 11۶72 محیطی

 22۶99 ترکیبی

 2۶1 سایر

 

 هارسالهدر  هادادهابزار گردآوری  یهاافتهی( ب
چاپ شده  یهاپژوهشانجام شده در  یهایبررسطبق 
 یهاداده یگردآوربراساس ابزار  دولتیمدیریت  ةنیدرزم

ترکیبی کیفی و کمی از مشخص شد که روش  مورداستفاده
و  قرار داشتهاول  ةرتبمورد در  221با تعداد  یاپرسشنامهنوع 
، مصاحبه، یاکتابخانهدیگری همچون کیفی  صرفا  یهاروش
در این زمینه پژوهشی  مورد 2بنیاد به میزان داده، یکاوداده

کمی صورت گرفته  صرفا  یهاپژوهشتعداد دارد.  کاربردمورد 
مورد و همچنین روش  91مدیریت دولتی را با تعداد  ةدرزمین
 9جدول  .دکر یبنددستهمورد  2با تعداد  یاکتابخانه صرفا 
درصد هریک در  به همراه استفاده مورد یهاروش

 .دهدیمرا نشان  یبررس مورد یهاژوهشپ
 

 هادادهابزار گردآوری  .3 جدول

 یآورجمعروش 

 هاداده

تعداد 

 استفاده

 از روش

درصد 

 فراوانی

کیفی( + ) مصاحبه
 پرسشنامه

163 ۱7۶72٪ 

 ٪7۶12 21 یاپرسشنامه+ کتابخانه 

)کیفی( +  داده بنیاد
 پرسشنامه

91 11۶71٪ 

  یاپرسشنامه
 کمی()

91 12۶12٪ 

 ٪1۶71 2 یاکتابخانه صرفا 

 ٪1۶71 2 کیفی صرفا 

 

شمای کلی هاپژوهشپراکندگی  یهاافتهیج( 

ی مختلف مدیریت دولتی هاحوزهدکتری مرتبط با  یهارساله
در نمودار به  توانیمدر سطوح کالن، میانه و خرد سازمان را 
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 هاپژوهشکه نمایان است بیشتر  گونههمانتصویر کشید. 
در سطح کالن  هاپژوهشرتبط با سطوح خرد سازمان و م
. در مقایسه اندشده پرداختهاهمیتشان کمتر  رغمیعل

که  میشویمدر سطح کالن و میانه سازمان متوجه  هاپژوهش
در سطح تئوریک  هاپژوهشدر سطح کاربردی از  هاپژوهش

 .اندبودهسازمان از استقبال بیشتری برخوردار 

 مای کلی توجه پژوهشگران ش .2 نمودار

 در بخش دولتیی سازمان هاحوزهبه 

 

  یریگجهینتبحث و 
نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در 

 شودیمهای مهم محسوب انجام امور دارد، یکی از زیرساخت
در مسیر تحقق  یریناپذجبرانهای توجهی به آن آسیبکه بی
ها و وری اسالمی ایران، تحقق برنامههای نظام جمهآرمان

دنبال دارد. وجود نظام اداری ملیِ به مدرن، رضایت مردم  به
نیاز نوسازی اجتماعی محسـوب شده و بر همین تواند پیشمی

اساس بر انجام اقدامات مؤثر برای ایجاد چنین قابلیت اداری، 
 .شودیمدر کشورهایی که فاقد آن هستند، تأکید 

خاستگاهی  یهاپژوهشایج این تحقیق این براساس نت
ی خارجی هاپژوهشاز  متأثرغیر از مسائل درونی کشور دارد و 

از اعتبار کافی نیز برخوردار  هاپژوهشاین  یاست که گاه
دولتی ما  یهاسازمانبا شرایط کشور و  اصال نیستند و 

به طرح مباحثی منجر  عمدتا همخوانی ندارند. موضوعات 
شاید تنها اسمی از آن در محافل علمی و نه  که شودیم

ی عملیاتی، وجود دارد. این آسیب از فاصله و شکستی هاحوزه
، شکافی شودیمگرفته  نشأتو دانشگاه است  هاسازمانکه بین 

 سندینویمخود افرادی که حتی مقاالت را  یکه باعث شده گاه
صورت  یهاپژوهشبه نتایج آن اطمینان نداشته باشند و نتایج 

 یهاپژوهشبا دیدی بسته نتایج  درواقعگرفته خارجی است 
 میدانیمی خود هاپژوهشرا مالکی برای تقویت و تحکم  هاآن

 یکاردستنتایج پژوهش خود را  یو به همین دلیل گاه
جلوه کنند، روش پژوهش  هاپژوهشتا مشابه نتایج این  میکنیم

نتایج  ان وخارجی را روش خود در تحقیقم یهاپژوهش
و این یکی از  میدانیم هاآنرا نزدیک به  مانیهاپژوهش

فراوان ما در حوزه  یهاپژوهشدالیلی است که  نیترمهم
پاسخگوی مسائل  یدرستبه اندنتوانستهمدیریت دولتی 

 دولتی باشند. یهاسازمان
های رشته این پژوهش در نظر داشت که فراوانیِ رساله

 ۱به روش گروه کانون در  3۱الی  31سال  مدیریت دولتی را، از
پیام نور، فردوسی مشهد، شهید بهشتی،  به ترتیب دانشگاه

تربیت مدرس بررسی کند. در  و عالمه طباطبائی )ره(، تهران
این پژوهش تحلیل محتوا در سطح نخست صورت پذیرفته 

ها با محتوای هایی از عناوین و چکیدهعبارتی، تحلیلاست. به
های آماری انجام شده است. پس از ه از طریق روشک آشکار

آمارِی این مطالعه،  ةها در جامعمطالعه و بررسی رساله
های مرتبط و غیرمرتبط استخراج شدند. فراوانی این رساله
ها به تفکیک هر دانشگاه و بندهای جداگانه در نمایش رساله

 داده شده است.
 ۱در این  رساله دکتری 1311 درمجموع 3۱-31از سال 

در رشته مدیریت دولتی دفاع شده است که از هریک از  دانشگاه
های درون دانشگاهی، نظر ها متناسب با سیاستدانشگاه
راهنما، عالقه دانشجویان، نیاز جامعه بندهای  استادان
ای از مدیریت دولتی را مورد توجه قرار داده و بر روی جداگانه

ان برخی بندها دارای فراوانی اند. از این میها کار کردهآن
بوده و برخی دیگر کمتر مورد توجه  دیگرانزیادتری نسبت به 

که به این نکته نیز باید توجه داشت گرچه برخی از  اندواقع شده
 ةن بوده و حوزااین بندها دارای جذابیت خاصی برای محقق

 که ییآنجاکنند، امّا از ای برای پژوهش فراهم میگسترده
های متبوع در راستای موضوع ی اطالعات از سازمانآورجمع

ها های خاص خود را دارد و اغلب دانشگاهپژوهش محدودیت
 ،لذا .دهندهای خود را نمیاجازه خروج اطالعات از سازمان

یک موضوع  عنوانبه توانندینمبرخی از این موضوعات 
پژوهشی مناسب مورد استفاده قرار گیرند که این پژوهش، در 

 کارعلمی برای  ةجامع توجهجلبراستای بهبود مسائل اداری و 
 روی مباحث مدیریت دولتی به این موضوع پرداخت. بر

 61دهد گرچه حدود که نتایج نیز نشان می گونههمان
 یهااستیس باها مرتبط درصد از کارهای پژوهشی در دانشگاه

های رنامهابالغی نظام اداری بوده امّا عزمی راسخ برای اجرای ب
وجود نداشته است و نگاهی ابزاری به  هادولتاصالح اداری در 

اند که برای خروج از شده ییظاهرگراها شده و دچار این برنامه
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چنین وضعیتی الزم است سازوکارهای اجرایی و نظارت بر 
بینی شود تا پیش نامحققها و ها از سوی تمامی دانشگاهبرنامه
ای دوره طوربهصالح امور اداری های پیشرفت از اگزارش

های و در اختیار محققان و دانشگاهیان و سازمان منتشرشده
کلی موفقیت نظام اداری در سایه  طوربهبردار قرار گیرد. بهره

مدیریت و رهبری افرادی است که دارای عزم راسخ و دیدگاه 
نسبت به آینده و مسیر حرکت اصالحات  رشیپذ موردروشن و 
اجرای  ةکنندلیتسهساختار و فرهنگ اداری مطلوب که هستند. 
تغییر و  هرگونههای تحول باشد، بستر مناسبی برای برنامه

 تحول خواهد بود.
در پایان باید گفت که اگر نظام اداری در کشور بهبود یابد و 

که در حال حاضر مانع رفع شود مسائل دست و پاگیری 
امید داشت مشکالتی  وانتیم .انداثربخشی و کارآمدی آن شده

ها وجود دارد )مانند پیچیدگی اقدام مشترک(، که در سایر قسمت
بوده و برای تحقق این مهم، باید نگاه  حلقابل یخوببه

پژوهشگران معطوف به رفع مسائل در نظام اداری گردد و 
های نظام اداری کارهای تحقیقاتی خود را متمرکز بر سیاست

مهم و استراتژیک در نظام اداری ایران  قرار دهند تا موضوعات
 یجابهکه در این راستا، همکاری و هماهنگی  استمورد توجه 

موجب افزایش  تواندیمهای دولتی رقابت مخرب بین سازمان
اثربخشی در نظام اداری کشور شده و یک نظام اداری که 

 نوبهبههمگی خواهان آن هستند را ایجاد نماید و این موضوع 
امی بسیار مهم در توسعه کشور محسوب شده و در خود گ

 بلندمدت آثار بسیار پرباری از خود برجای خواهد گذاشت.

در این پژوهش، از نوع  شدهی بررساینکه بیشتر آثار  لیدلبه
دانشجویان و حاصل از  از طریقانجام شده  یهاپژوهش

عمق پژوهش در این زمینه زیاد نیست و  ،لذا .است نامهانیپا
و  شده پرداختهبه این موضوع  یاشهیرصورت عمقی و ه کمتر ب

الزم است  جهیدرنت. دهدیمحوزه این رشته را کمتر گسترش 
در رابطه با این موضوع انجام  یابیشهیرعمیق و  یهاقیتحقکه 

جدید برای انتقال  یاراههشود که به گسترش علم و یافتن 
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