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چکیده
دانشـگاه عالمـه   متعلـق بـه   ) تحولوبهبود(مدیریتمطالعاتپژوهشی - فصلنامه علمی

با تمرکـز  مدیریت هاي علمی در خصوص ها و یافتهترین نظریهبه منظور ارائه تازهطباطبائی
هـدف ایـن پـژوهش، بررسـی و     . تاسشدهگذاريپایهبر مباحث مدیریت بهبود و تحول

روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنـی بـر   . ارزیابی شکلی و محتوایی مقاالت این مجله است
تحلیلی براي توصیف و ارزیابی محتواي مقـاالت  - تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی

7منتشـر شـده در   مقالـه 163جامعه آماري این تحقیـق،  . ي هدف استفاده شده استجامعه
مـدیریت  مطالعات مجله ) 1396زمستان(86تا شماره ) 1390بهار(63سال گذشته از شماره 

صـورت  منظور توصیف عینی و کیفی محتواي مفاهیم، بررسی بهاست و به) بهبود و تحول(
دهـد  مـی آمده نشاندستنتایج موضوعی به. پارامتر انجام شده است11مند و در قالب نظام

باشـد کـه از ایـن میـان،     بنـدي مـی  زیرموضوع قابل دسته55موضوع کلی و 13قاالت در م
درصـد بیشـترین مباحـث مـورد اسـتفاده در ایـن مقـاالت        20/41موضوع رفتار سازمانی بـا  

نفـر  417کـه  ايگونـه همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شـد بـه  . اندبوده
هـاي  انـد و در ایـن میـان، مشـارکت دانشـگاه     کت داشـته مقاله مشار163محقق در نگارش 

- هـاي پژوهشـی نیـز نشـان داد مقـاالت توصـیفی      بررسـی روش . تهرانی، بیشتر بوده اسـت 
هاي پراسـتقبال پژوهشـگران ایـن    کاربردي، روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه از تکنیک
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مقدمه
: هاي زیـر وجـود داشـته باشـد    تولید علم، فرآیندي است که در آن حداقل یکی از شاخص

المللــی، کتــاب، هــاي کــاربردي، اختــراع بــینهــاي بنیــادي، مقــاالت بکــر، پــژوهشپــژوهش
المللی، معتبر بینکارگروهی علمی در سطح جهانی منتج به مقاله، مجالت نمایه شده در مراکز

هاي علمی معتبر، کارآفرینی و نوآوري، آثار تولید آثار علمی و هنري منحصر به فرد، گزارش
و تولید نظریه، تولید تصمیم و الگو، حل مسئله بـا روش  ادبی جهان، ایجاد بینش و بصیرت تازه

).1390ربانی خوراسگانی و همکاران، (پذیر تعمیمترجیحاًمند و ضابطه
اي از اقتدار ملـی کشـور و بسـتري بـراي توسـعه در کلیـۀ امـور        امروزه، توسعۀ علمی نمونه

ها بـیش از پـیش، نیازمنـد توسـعۀ علمـی      باال بردن شناخت و معرفت جامعه در همۀ زمینه. است
امروزه نقش تولیـد علـم و   . است و براي تحقق توسعۀ علمی باید زمینۀ تولید علم را فراهم کرد

ش از یک عامل فزایندة رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصـۀ حیـات و   انجام پژوه
بـه عبـارت دیگـر،    . تکاپوي تکنولوژي و پیشرفت مبدل شده اسـت در دنیاي پرمؤثرحضوري 

نـوروز زاده و رضـایی،   (باشـد  اي مـی پژوهش و تولید علم از نیازهاي مسلم و اساسی هر جامعه
وکشـور پیشـرفت واسـتقالل ، بقـا حفـظ عامـل تـرین مهـم فناوريوعلمتولیدمقولۀ).1388

مختلفابعاددرتحولتردیدبی. استجهانیمختلفهايعرصهدررقابتجدي برايابزاري
وهـا شـیوه تـدریجی اصـالح ، مطلـوب وضـع بـه گـذار فراینـد دقیـق مسـتلزم طراحـی  ، توسعه

نظـام مختلـف اجـزاي درهمـاهنگی حفظوایجاددرسعیوتدوین قوانینطریقازهامکانیزم
درانـداز چشـم سـند کیفـی وکمـی اهدافبهدستیابیبپذیریم کهاگر. باشدمیفناوريوعلم

وفرهنگـی ، آموزشـی ، قـانونی ، مـالی ، فکـري هاياز پشتیبانیوسیعیطیف، علمتولیدراستاي
تولیددرمدیریتیوسازمانیاختارهايستأثیربه اهمیتتوانمیکند،میطلبرا... ومدیریتی

). 1391نوروزي و همکاران، (برد پیعلم
یکی از عناصر اصلی و زیربنایی در تولید علمی و در نظام نهـادي و سـازمانی علـم، مفهـوم     

ارتبـاط  . اجتماع علمی و وجود روابط و تعامالت فکري و تخصصی در بـین اعضـاي آن اسـت   
اهمیت و تأثیرگذار تعامـل دانشـگاهی و مراکـز    هاي با ی از عرصهدانشجویان با اساتید خود یک

همچنـین نشـریات معتبـر داخلـی و خـارجی نیـز یکـی        . المللی استعلمی و پژوهشی معتبر بین
لذا ). 1395رازقی و قائدي، (هاي بیان تحقیقات و بیان نتایج اجتماع علمی است عرصهدیگر از
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تاي نیازهاي واقعی کشور، یـک ضـرورت اساسـی بـراي     در راسهاي تحقیقاتیتوجه به اولویت
. باشدهدفمند کردن مجالت و نشریات علمی می

توانمنـدي  . یکی از عوامل مهم در موفقیت انتقال دانش و فناوري، توانمنـدي دانشـی اسـت   
دانشی، توانایی سازمان براي شناخت ارزش اطالعات جدید بیرونی و توانـایی آن در تلفیـق بـا    

یکـی از شـرایط الزم بـراي    ). 2011شـاپ،  بـی (مندي از آن اسـت  سازمانی و بهرهدانش درون
تبدیل اطالعات و تجارب به موارد قابل استفاده بـراي کـل سـازمان، توزیـع دانـش در سـازمان       

هـاي  گام در این زمینه، تحلیل انتقال دانـش از منـابع مختلـف دانشـی بـه گـروه      ترینمهم. است
هــاي علمــی پژوهشــی و علمــی کــه در ایــن میــان، فصــلنامه). 1393ســلطانی، (ســازمانی اســت 

بـراي علمـی مقالـه تـدوین .رونـد ترویجی، سازوکارهاي الزم براي انجام این مهم به شمار می
متعـارفی شـیوه هاي دانشـگاهی محیطدریژهوبهعلمیهايمحیطدرعلمیهايمجلهدرانتشار
واداريوحقوقیآثارازنظرصرف. استعلمیل اندرکاران مسائدستوتولیدکنندگانبراي

منتشـر اينشریهیامجلهرا درخودکارحاصلاستمندعالقهاينویسندههراساساً، استخدامی
).1386، نیاحافظ(برساندمندانعالقهاطالعبهراآنوکند

ا نمـایش محورهـا   کنند، بها عالوه بر اینکه استانداردهاي کیفی وضع میبه طور کلی نشریه
ها را در جوامع علمی و تخصصی نیز مشـخص  محدوده ایدههاي پژوهشی، ماهیت و و موضوع

یک رشـته علمـی   هاي بنابراین تحلیل آنچه در نشریه). 2015سوگیموتو و وینگارت، (کنند می
هـاي آن رشـته   هـا و مسـئولیت  شود، به مخاطبانش براي درك بهتـر اهمیـت، موضـوع   چاپ می

هـا،  هاي صـورت گرفتـه در نشـریه   توان با نگاه به گذشته و تحلیل پژوهشکند و میکمک می
کنـد کـه ظهـور و    بررسی روندها به ما کمک می. مسیر مورد انتظار در آینده را نیز ترسیم کرد

را شناسـایی کـرده و   هاي به کار گرفته شده در طول زمان ها و روشها، پارادایمتداوم موضوع
توان بیـان  همچنین می). 2011رادشلدرز و لی، (هاي هر یک را مشخص کنیم ها و ضعفقوت

هـاي نظـري،   هـا و چـالش  ها، مسئلهها در حوزه مدیریت، دغدغهنمود که تحلیل محتواي نشریه
هـد  دپژوهشی و تا حدي عملی پژوهشگران و دانشگاهیان این رشته را نیز در کشور ما نشان می

).1397ایمانی و همکاران، (
ازکـه اسـت پژوهشـی نشـریه یـک ) تحـول وبهبود(مدیریتمطالعاتدر این میان، نشریه

ایـران دراجتمـاعی وانسـانی علـوم درپیشـرو دانشـگاه عنوانبهطباطبائیعالمهدانشگاهسوي
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وملّـی پژوهشـگران بـراي فکـري محـیط نمـودن فـراهم منظـور بـه نشـریه ایـن . شودمیمنتشر
بـه اسـتناد هـدف    . اسـت شدهگذاريپایهتحولوبهبودمدیریتمباحثبرتمرکزباالمللیبین

حـوزه درگرفتـه صـورت هـاي پیشـرفت بـه پاسـخ درنشـریه مطرح شده در سایت مجله، ایـن 
هـاي یافتـه کـه کیفیتـی اسـت  بـا مقاالتانتشارآنهدفویافتهانتشارتحولوبهبودمدیریت

اسـتنادي پایگـاه بر اعالمبنا. دهندگزارشراتحولوبهبودمدیریتمهمموضوعاتبامرتبط
مجـالت در بـین نشـریات ) Q1(اسـتنادترین پـر جـزو مورد نظرنشریه) ISC(اسالمجهانعلوم

شده و بنابراین تحلیل محتواي مقاالت این نشریه حائز شناختهکشورانسانیعلومحوزهفارسی
. اهمیت فراوانی است

مـدیریت  مطالعـات  و ارزیابی شکلی و محتوایی مقاالت مجلـه  بررسی هدف تحقیق حاضر
در این پژوهش تالش شـده تـا ضـمن بررسـی نقـاط ضـعف و قـوت        .باشدمی) بهبود و تحول(

. مجله، زمینه تقویت بیشتر آن در آتیه نیز فراهم شده و در رفع نقاط ضـعف آن اثرگـذار باشـد   
ز کمیـت پارامترهـاي مختلـف، بـه نمـایی      لذا بر این اساس در این مقاله، ضمن توصیف دقیـق ا 

ادامـه، در. شـود پرداختـه مـی  1396تـا پایـان سـال    1390کلی از فرایند حاکم بر مجله از سال 
بـه بررسـی   تحلیل محتـوا ازاستفادهبامبانی نظري پژوهش و مروري بر پیشینه تحقیق،برعالوه

ه بـه مطالـب بـه دسـت آمـده،      شـود و در پایـان بـا توجـ    پرداختـه مـی  جامع مقاالت ایـن مجلـه  
.گرددمیارائهپیشنهادهایی براي بهبود کمی و کیفی این حوزه 

مبانی نظري
هـاي  سنجی مطرح شده و سپس پیرامـون حـوزه  در این بخش، ابتدا توضیحاتی پیرامون علم

باشـد،  منابع انسانی، رفتار سازمانی و توسعه سـازمانی کـه عمـده موضـوعات مـدنظر مجلـه مـی       
.گرددبیان میمطالبی

رشد روزافزون انتشارات علمی در چند قرن اخیر، نیاز به بررسی روند رشد و توسعۀ علمـی  
هایی که در بررسی میـزان تولیـدات علمـی و    یکی از روش. را بیش از پیش آشکار کرده است

سـنجی، علم). 1388اخوتی و همکاران، (سنجی است شود، علمترسیم ساختار علوم استفاده می
هـاي پـژوهش ومطالعـات بـه مربـوط اطالعـات علمیبررسیبهکهاستپژوهشیحوزهیک
وپـردازد مـی حـوزه آندرشدهمنتشرهايمقالهکیفیبررسیطریقاز، یا نشریهموضوعیک
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رویکـرد ازاسـتفاده بـا . بردمیبهرهنیزشدههاي منتشرپژوهشسنجیکتاباطالعاتازاغلب
بـر ، زمـان گـذر را درنشـریه آنتغییـرات توانمی، نشریهیکمطالعهوبررسیدرشناسیعلم

، شـده پـژوهش محورهـاي وموضـوعات وعلـوم سایرباارتباط، حوزهآنپژوهشگراناساس
موضـوع توانمیسوگیريبدونکهاستایندرشدهیادروشارزش. کردو تحلیلشناسایی

بـه  ). 2017نـاي، سـوگیموتو و رابـین،    (ن بررسـی کـرد   از آاستفادهبارامقالههرنویسندگانو
گیري و تحلیل علوم به صورت کمی و کیفـی اسـت و بـا    سنجی، علم اندازهعبارت دیگر، علم

. فعالیت اقتصـادي سـروکار دارد  هاي مختلف علوم به عنوان یک حوزة علمی یا ي جنبهمطالعه
سـنجی از  هـاي علـم  ریشـه . شـود گـذاري علـم مطـرح مـی    کارکرد اصلی آن در بحث سیاسـت 

ــر بررســی چهــار متغیــر اصــلی اســتوار اســت س کــار آنســنجی گرفتــه شــده و اســاکتــاب : ب
).1390ي، حیدر(تأثیرضریب . 4استنادات و ارجاعات . 3انتشارات علمی .2پدیدآورندگان .1

مـی،  هاي علیافتهتأثیرگیري خروجی علمی و سنجی به اندازههاي عمومی، علمنامهدر واژه
سـنجی را  تـوان علـم  تـر مـی  بـه طـور واضـح   . گذاري تعریف شده اسـت به طور مثال بر سیاست

تـرین مهـم از ). 1391عابـدي جعفـري و حسـین زاده،    (مطالعۀ کمی علوم و فناوري بیـان کـرد   
گـذاري و  ریزي، سیاستتوان به مطالعۀ کمی جریان علم براي برنامهسنجی میکاربردهاي علم
هــاي ر آن در رشــتهو پژوهشــی و مطالعــۀ تــاریخ علــم از طریــق ترســیم ســاختاارزیــابی علمــی 

سنجی در دسترس هایی است که علمترسیم ساختار علم یکی از خروجی.تخصصی اشاره کرد
هـاي دانـش را   تـوان منـابع و مسـیر جریـان دانـش و محـدودیت      از طریق آن مـی . دهدقرار می

صلی آن دانش، اطالعات الزم را در مورد هر زیـر  هاي امشخص کرد و با در نظر گرفتن حوزه
بـا توجـه بـه توضـیحاتی کـه در      ). 1396رضایی و همکاران، (اختیار مدیران قرار داد حوزه در 

منـدي از  سـنجی و بهـره  سنجی مطرح شد، در پژوهش حاضر نیز با رویکـرد علـم  خصوص علم
بهبود (لنامه مطالعات مدیریت روش تحلیل محتوا، به تحلیل محتواي مقاالت منتشر شده در فص

موضـوعات مـورد توجـه در فصـلنامه مـذکور،      . پرداختـه شـد  1396تا 1390، از سال )و تحول
هاي مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و توسـعه و تحـول سـازمانی دارنـد،     گرایش به حوزه

، مطـرح  بنابراین ضروري است که در ادامه مطالـب، مختصـري پیرامـون موضـوعات یـاد شـده      
.شود

وگیــريتصــمیم، تفکــرقــدرتداراي، هــر ســازمانیمنبــعتــرینمهــمعنــوانبــههــاانســان
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. استدشوارشناخت انسانروایناز. هستندبینیپیشغیرقابلرفتارهايبعضاًو، پذیريانطباق
انسانیمنابعمدیریت. داردمؤثرمدیریتبرايخاصروشوفلسفهبهنیازانسانیمنابعبنابراین
در دنیـاي  ). 1396عـاقبتی،  (اسـت  حیاتیمنبعاینکنترلبرايمدیریتیهايبخشتریناز مهم

شـوند نـه   بسیار رقابتی کنونی، معموالً کارکنان سـازمان موجـب برتـري یـا مزیـت رقـابتی مـی       
انی در بنابراین مـدیریت منـابع انسـ   ). 1395پارسائیان و اعرابی، (هاي پیشرفته ها یا رایانهدستگاه

آن جهت است که ابـزاري  هاي اخیر از اهمیت زیادي برخوردار گشته و اهمیت آن ازطی سال
را براي بهبود موقعیت راهبردي و نیز بهبود کارایی و اثربخشی آن از راه جذب و تربیـت منـابع   

مـدیریت منـابع انسـانی،    ). 1391سید جـوادین و فراحـی،   (کند انسانی منحصر به فرد فراهم می
گیرد به یاري میرآیندي است که اعضاي سازمان از مدیران ارشد گرفته تا کارکنان صفی راف

ــا    ــراي اجــراي اثــربخش راهبردهــاي ســازمانی الزم اســت، انجــام دهنــد و ب تــا آنچــه را کــه ب
اسـتراتژیک سـازمان را مهیـا سـازند     تر از منابع انسـانی، الزامـات  برداري هر چه خرمدندانهبهره

). 1394اران، خلیل و همک(
رشته رفتـار  . اندها و اعمال افراد در سازمان تعریف کردهاز طرفی، رفتار سازمانی را نگرش

هـاي سـازمانی از طریـق مطالعـه فـرد و      سازمانی در جستجوي دانش همه جانبه رفتار در محـیط 
د و گروه و فرآیندهاي سازمانی است و اهداف اصلی چنین دانشی دستیابی به اثربخشی عملکر

هـدف بـه کهاستمدیریت رفتار سازمانی مبحثی). 1395رضائیان، (است رفاه فرد در سازمان 
ازهـاي متفـاوت  روشبـا داردسـعی وپـردازد مـی متفاوترفتارهايبهبخشیدنشکلودادن
رفتـار سـازمانی   . کنـد میتالشکارگروهیپیشبردبرايوکردهدوريتناقضاتهرگونهبروز

ها و ساختارها بر رفتار در یک سازمان است و لذا هدف به کـار بـردن   افراد، گروهمطالعه تأثیر
رفتار سازمانی، علم مطالعه و کاربرد دانش و نحـوة  . این دانش براي بهبود کارایی سازمان است

شـود  باشد که این کار با رویکرد سیسـتمی انجـام مـی   ها میها در سازمانبرخورد مردم و گروه
،از آنجاکه هیچ دو انسانی شـبیه یکـدیگر نیسـتند   البته باید توجه داشت ). 1380ی،بامداد صوف(

مـدیران و  تنهـا نهشناختی، ادراکی، تفسیري و فکري بین هايتفاوتتواند به تنها چیزي که می
عـدم توافـق   صـورت در(دیگـري کارکنان بلکه ابناء بشر پایان دهد یکی علم و دیـن اسـت و  

چرا که مبانی علمی و اعتقادي ضمانت اجرائـی  .توسل شدن به قانون استم،)علمی و اعتقادي
ولی قانون و مقـررات سـازمانی داراي ضـمانت اجرائـی و همـه ملـزم بـه تبعیـت از آن         ،ندارند
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گــذاردجــائی بــراي اخــتالف بــاقی نمــیقــوانینوتمکــین از مقــررات کــهنحــويبــه. هســتند
).1396اي،افجه(

دهنـد کـه   هـایی انجـام مـی   در دنیاي روابـط و رفتـار در بـین انسـان    را مدیران وظایف خود
کننـد و در نتیجـه بـا    پیوسته اخالق، رفتـار و میـزان تحمـل و شـیوة هـدایت آنـان را نظـاره مـی        

قلعـه کهنـه و معروفـی،    (پذیرند میتأثیرهاي مدیر ها، باورها و نگرشخود از ارزشمشاهدات
سازمانی زیاد و متنوع است، اما با توجه به پیشرفت روزافزون ها در زمینه رفتار پژوهش). 1397

ها، تر شدن روابط و رفتارها در سازمانها و نیز پیچیدهکارگیري آن در سازمانعلم فناوري و به
لذا بخشی از مطالعات مجلـه مـورد نظـر بـه     . ها وجود داردنیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر از این

.اص یافته استحوزة رفتار سازمانی اختص
توسعه سازمانی نیز، نوعی برنامه است که با گستردگی خـود باعـث افـزایش و سـوددهی و     

وارن بنیس توسعۀ سازمانی را یک واکنش تغییـر در پیچیـدگی اسـتراتژي    . اثربخشی شده است
ها و ساختار سـازمان  ها، ارزشاي براي تغییر عقاید، نگرشداند که به عنوان گزینهآموزشی می

دهـی اسـت و نـه کـارکرد     توسعۀ سـازمان نـه چیـزي بهتـر از سـازمان     . توان به آن نگریستمی
آموزشی سازمان است، بلکه آن نـوعی خـاص از طراحـی فراینـد تغییـر اسـت کـه سـبب نـوع          

تغییرعلتبه).1397مهدي جو و همکاران، (باشد خاصی از نتیجه کار بلندمدت و طوالنی می
جهـانی . اسـت مجـدد طراحیوبناتجدیدحالدرنیزمدیریتحوزة، المللیبینوملیشرایط

لـذا پژوهشـگران   .اسـت افـزوده سـازمانی توسـعه اهمیـت برتکنولوژیکیهايپیشرفتوشدن
تمایل زیادي به فعالیت در این زمینه با ارائه دستاوردهاي علمی خود و انتشار آن در مجالتی از 

.دهندنشان می) هبود و تحولب(جمله  فصلنامه مطالعات مدیریت 
توان نتیجه گرفت که پرداختن بـه  میهاي صورت گرفته بر روي آثار نویسندگان با بررسی

سه حوزة  کالن منابع انسانی، رفتار سازمانی و توسعۀ سازمان الزم و ملزوم یکدیگر بوده، چـرا  
و نگهداري، پـاداش  منابع انسانی، گزینش، حفظتأمیندهد کارکردهاي که تحقیقات نشان می

هـا  رفتار یادگیرانه افراد در سازمانخصوصاًخدمت و آموزش همگی بر رفتار افراد در سازمان 
شگرف و نقشی اساسی دارنـد  ایـن یـادگیري بـه نوبـۀ خـود منجـر بـه رشـد و توسـعۀ           تأثیرات
.کندها شده و زمینه را براي بهبود و تحول فراهم میسازمان
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)2015لوتانز، (گاه منابع انسانی، رفتار سازمانی و توسعه سازمانی جای-1شکل

بر حسب دو بعد سـطح تجزیـه و تحلیـل و همچنـین نـوع تجزیـه و تحلیـل، چهـار         1شکل 
هـاي  این شـکل، در شـرایط کلـی رابطـۀ بـین رفتـار سـازمانی و رشـته        . کندبخش را معرفی می

سـطح کـالن،   . دهـد ریت منابع انسانی را نشان میمربوط به نظریه سازمان، توسعۀ سازمان و مدی
شناختی دارد و سازمان را با توجه به محیط پیرامون آن مـورد تجزیـه   هاي جامعهریشه در نظریه

در مقابـل  . هاي جمعی مورد توجه استدر واقع در سطح کالن، واکنش. دهدو تحلیل قرار می
هـا و تعـامالت   تمرکز بـر رفتارهـا، ادراك  شناسی دارد و مهاي روانسطح خرد، ریشه در نظریه

همچنـین منظـور از رویکـرد    ). 2000کلین و کزلوسـکی،  (افراد در محیط درونی سازمان است 
نظري در نوع تجزیه و تحلیل، پرداختن به تئوري و مفاهیم مرتبط در سازمان اسـت و رویکـرد   

. کاربردي یا عملی اشاره به کاربرد مفاهیم در عمل دارد
ر که در شکل نشان داده شده رفتار سازمانی بیشتر به رویکرد نظري گـرایش دارد و  همانطو

رفتار سـازمانی از چـارچوب نظـري    . گیردتحلیل قرار میهمچنین در سطح خرد مورد تجزیه و 
هــا علــوم رفتــاري نشــات گرفتــه کــه بــر درك و توضــیح رفتــار فــردي و گروهــی در ســازمان

هـاي علمـی پذیرفتـه شـده در     فتـار سـازمانی از طریـق روش   هماننـد سـایر علـوم، ر   . متمرکزنـد 

کاربردي 
)عملی(

نظري

کالن خرد

نوع تجزیه و 
تحلیل

تجزیه و تحلیلسطح
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طـور بـه . دهـد مون قرار مـی ها را مورد آزکند و نظریهپژوهش، شواهد و مدارك را بررسی می
هـا  هـا در سـازمان  بینـی و مـدیریت رفتـار انسـان    توان درك، پـیش خالصه رفتار سازمانی را می

بیان داشت کـه  گونهیناتوان یت منابع انسانی میدر رابطه با مدیر). 2015لوتانز، (تعریف نمود 
بنابراین مدیریت منابع انسـانی کـاربرد   . سطح تجزیه و تحلیل آن خرد و نوع آن کاربردي است

. ها استرفتار سازمانی در سازمان
همچنین تئوري سازمان در سطح نظري اسـت، ولـی از آنجـا کـه بـه کـالن سـازمان توجـه         

. شودهاي بسیار متنوعی را در دل خود شامل میگیرد و تئوريرار میکند، در شاخه کالن قمی
اش میسـر اسـت،   توسعه سازمانی نیز با در نظر گرفتن سازمان و تعامالت آن با محـیط پیرامـونی  

هاي سازمان را مورد بنابراین سطح تجزیه و تحلیل آن کالن خواهد بود و از آنجایی که تئوري
.تجزیه و تحلیل آن کاربردي استدهد،آزمون و عمل قرار می

پیشینه پژوهش
هــاينشــریهدرمــدیریتپژوهشــگرانازبســیاريکــهاســتدادهنشــانهــاپــژوهشنتیجــه

علـوم ازاعـم ، هـا حـوزه سـایر درمقالـه نگـارش بهحالعیندرواندکردهارائهمدیریتی مقاله
انددادهنشانرغبتنیزغیرهونیسازمارفتار، مطالعات شهري، شناسیجامعه، مدیریت، سیاسی

مقایسهدرمدیریتپژوهشگران حوزهعلمیدستاوردهايوهامقالهتاشدهموجبامرهمینو
، برخـی از  1در جـدول  ). 2015ون د وال و ون دلفت، (کند جلوهناچیز، علومسایرمحققانبا

.دهدا را نشان میهاي صورت گرفته در حوزه مدیریت از طریق روش تحلیل محتوپژوهش

پیشینه پژوهش-1جدول 
نتایجمنبع

گریملیخوجسن، 
جیلک، اولسن و 

)2017(تامرز 

مطالعات مـدیریت نشـان داد   هاي آنان در زمینه تحلیل محتواي مجالت حوزه نتایج پژوهش
شناسی یا به تعبیري، رویکرد رفتارگرایانه در مطالعات مـدیریت سـهم کمـی داشـته     که روان

.ما با گذشت زمان رو به افزایش استاست ا

اوندر و بروور 
)2013(

مـورد ارزیـابی محتـوایی    2009تـا  1990هـاي  پژوهشگران مجله مدیریت دولتی را  بین سال
انـد  نتایج نشان داده که نگارنده اغلب مقاالت، پژوهشگران مرتبط آن حوزه بـوده . قرار دادند

، نیـز  تحقیـق از لحـاظ روش . انـد ت را داشـته و متخصصان غیرمرتبط کمترین میـزان مشـارک  
.استروش تحقیق کیفی سهم پایینی داشته
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گولراجانی و 
)2012(مولونی 

هـاي  اغلـب پـژوهش  . انـد تحلیل محتـواي مقـاالتی پیرامـون مـدیریت تطبیقـی را انجـام داده      
.دانبررسی شده در سطح خرد، به صورت توصیفی، کیفی، تجربی و غیر تطبیقی انجام شده

رادشلدرز و لی 
)2011(

نتایج نشان داده که مشارکت پژوهشگران غیر آمریکایی در نگارش مقاالت بـه مـرور زمـان    
بیشـتر مقـاالت مجلـه    . افزایش داشته است و مشارکت متخصصان رو به کـاهش بـوده اسـت   

انـد و  مورد بررسی در حوزه مدیریت، سازمان، امـور کارکنـان و مباحـث مـالی نوشـته شـده      
. کمی بیشترین روش مورد استفاده بوده استروش

فلت و همکاران 
)2006(

سال انتشار فصلنامه مـدیریت پرداختنـد کـه در آن سـیر تحـوالت ایـن       30آنان نیز به بررسی 
مجله بررسی شده بود و نتایجی بـر حسـب تعـداد مقـاالت، تعـداد نویسـندگان، موضـوعات        

.مجله و شاخص ارجاعات به دست آمد

و بوون بینگام
)1994(

هـا بـر سـه    درصـد مقالـه  60، حـدود  1949تا 1940هاي پژوهش آنان نشان داده که در سال
، یـک سـوم  1969تـا  1960در دهـه  . انـد رفتار سازمانی و منابع انسـانی تمرکـز داشـته   حوزه 

ی هـاي مطالعـات  ها نیـز بیشـترین حـوزه   و در باقی سالاندمقاالت به حوزه منابع انسانی پرداخته
.انددر مدیریت را رفتار سازمانی، منابع انسانی و مدیریت دولتی تشکیل داده

ایمانی و 
)1397(همکاران 

نشـان داد کـه موضــوع محـوري بیشــتر    تحلیـل محتـواي مقــاالت فصـلنامه مـدیریت دولتــی     
ولتـی را  هـا و نهادهـاي د  ، سـازمان هـا آنمقاالت، رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده و اغلـب  

هـا بـا رویکـرد کمـی از نـوع      همچنـین بیشـتر پـژوهش   . انـد راي جامعه آماري در نظر گرفتهب
.اندکاربردي انجام شده

حاجی پور و 
)1395(همکاران 

تحلیــل محتــواي مقــاالت مجلــه مطالعــات مــدیریت راهبــردي بــا هــدف ارزیــابی شــکلی و 
زیـر  29موضوع کلـی و  5محتوایی آن انجام شده و نتایج حاکی از آن است که مقاالت در 

نتـایج نشـان داد مقـاالت توصـیفی کـاربردي، روش تحقیـق       . بندي اسـت موضوع قابل دسته
.استقبال پژوهشگران بوده استهاي پرآمیخته و ابزار پرسشنامه از تکنیک

)1393(سلطانی 
درصـد از مقـاالت   60هاي مدیریت منابع انسانی نشان داده که بـیش از  بررسی پژوهشنتایج 

اي نداشـته و  اند که با اهـداف مجلـه رابطـه   ثبت شده در مجله به موضوعاتی اختصاص داشته
.اي دریافت نشده استتخصصی مدیریت منابع انسانی، مقالهدر برخی از موضوعات مهم و

)1385(زکی 

هـاي پژوهشـی در مجـالت علمـی تخصصـی مـدیریت       به بررسی تحلیـل محتـواي گـرایش   
مباحـث  : هاي مـورد بررسـی بـه ترتیـب شـامل     هاي انتشاراتی در مجلهاولویت. پرداخته است

هـاي شـغلی، تغییـر و    نظري سازمان، عملکرد سازمانی در منابع انسانی، رفتار سازمانی، نگرش
.باشدتحول و توسعه سازمانی می

شناسی تحقیقروش
حلیلـی بـراي   ت-این تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصـیفی 

در تحلیـل محتـوا،   . ي هـدف اسـتفاده شـده اسـت    توصیف و ارزیابی محتـواي مقـاالت جامعـه   
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گیرنـد  شـوند و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی      بنـدي مـی  عناصر مورد نظر گردآوري و طبقه
مند و تکرارپذیر نمادهاي ارتباطی است کـه طـی   تحلیل محتواي آزمون نظام).1386نیا،حافظ(

سـپس بـا   . شـوند گیري، به متن نسبت داده میاي عددي براساس قوانین معتبر اندازههآن ارزش
).1381رایـف و دیگـران،  (شود ها تحلیل میهاي آماري، روابط بین ان ارزشاستفاده از روش

در مــورد اعتبــار تحقیــق نیــز بایــد گفــت، بــراي بررســی روایــی پــژوهش حاضــر، هــر یــک از 
توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته و در هر مورد اختالف هاي مورد نظر در مقاله شاخص

شناسـی، تعـدد   از سـوي دیگـر در بحـث روش   . مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفته اسـت 
پژوهش با روش ثابت در موضوعاتی که مورد تائید مجامع علمی قرار گرفته باشد، تائید کننده 

.  پژوهش است
) 1390بهار(63سال گذشته از شماره 7قاله منتشر شده در م163جامعه آماري این تحقیق، 

منظـور  اسـت کـه بـه   ) بهبـود و تحـول  (مـدیریت  مطالعـات  مجلـه  ) 1396زمسـتان (86تا شماره 
نامه چاپ مند و با کمک از آیینصورت نظامتوصیف عینی و کیفی محتواي مفاهیم، بررسی به

در این پـژوهش،  .اوري انجام شده استمجالت علمی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن
.صورت سرشماري مورد بررسی قرار گرفتگیري انجام نشده و تمامی جامعه بهنمونه

علـوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه کمـک      الزم به ذکر است کمیسیون نشریات علمی وزارت
، بنـدي و ارتقـاي نشـریات علمـی کشـور     علمـی خـود در راسـتاي رتبـه    نشریاتسامانه ارزیابی

هـا در دو دسـته   شـاخص . هایی را براي ارزیـابی نشـریات علمـی تعریـف کـرده اسـت      شاخص
سـازي  انتشار به موقـع، نمایـه  : هاي ظاهري عبارتند ازظاهري و محتوایی قرار دارند که شاخص

افزار استاندارد، تکمیل اطالعات در سامانه ارزیـابی  هاي اطالعات علمی، سایت و نرمدر پایگاه
داوري علمـی، رعایـت آیـین    : هاي محتوایی و علمی نیز عبارتند ازهمچنین شاخصنشریات و 

ایـن کمیسـیون، صـرفاً بـر    1393هر چند، ارزیـابی سـال   . نگارش و استانداردهاي شکلی نشریه
هـاي  هاي ظاهري بوده و طبق اطالعات سایت ایـن سـامانه، قـرار اسـت در سـال     اساس شاخص
نشـریات ارزیـابی سـامانه (نیز مورد استفاده قـرار بگیرنـد   هاي محتوایی و علمیآینده، شاخص

).1396علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،
بـراي  )بنـدي نشـریات کشـور   سـامانه رتبـه  (وزارت علوم MSRTارائه نتایج ارزیابی سایت 

1396و در سـال  Bبـا درجـۀ   65نمـره  1394در سـال  ) بهبود و تحول(مجله مطالعات مدیریت 
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شـود در ایـن مقالـه بـا     نظر از ارزیابی اشاره شده، تالش مـی صرف.باشدمیAبا درجۀ 86نمرة 
هـا در  علمی و مقاالت مشابه این حوزه، ارزیـابی نشریاتهاي سامانه ارزیابیاستفاده از شاخص

رتبـه  «، »مشـارکت نهادهـاي علمـی   «، »سهم موضوعی مقاالت«: پارامتر زیر تعیین شود11قالب 
هـاي مـورد   هـا و تکنیـک  روش«، »پرکارترین نویسندگان«، »تعداد نویسندگان«، »نعلمی مؤلفی

، »تفکیک مقاالت برحسب منابع استخراجی«، »تخصصی-هاي علمیمشارکت گروه«، »استفاده
که بـراي  ضمن این. »وضعیت ظاهري مقاالت«و » مدت زمان پذیرش مقاالت«، »منابع و مآخذ«

ز، از آمار توصیفی و درصدهاي الزم در قالـب جـداول اسـتفاده    تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نی
.شده است

هایافته
11قالـب درهـا یافتـه بررسـی بـه ، دسـترس دروموجوداطالعاتبهتوجهبابخشایندر
هـا بخـش برخـی آمـار استممکنکهاستتوضیحبهالزم. شودمیپرداختهمشخص،پارامتر
.باشدمیبخشآناطالعاتبودندسترسدرعدمآنلتعکه، باشدمقاله163ازکمتر

سهم موضوعی مقاالت-1
شـده چاپهايمقالهمجموعهدرشدهبردهکاربهکلیدواژگانومقاالتعناوینبررسیبا

3درتـوان مـی رامقـاالت کلـی طـور بـه کـه داردآنازحکایتنتایج، مطالعهمورددر نشریه
موضـوعی سـهم بررسیدر. کردبنديدستهجزموضوع55وموضوع کالن13بخش اصلی، 

قـرار پـژوهش ومطالعـه مـورد مـدیریت حـوزه 3بررسی، مباحث مدیریتبهتوجهبامقاالت
و » توسـعۀ سـازمانی  «و » رفتـار سـازمانی  «، »مدیریت منابع انسـانی «: اند ازگرفته است که عبارت

بنــدي م بــه ذکــر اســت در مبنــاي دســتهالز.هــاهمچنــین موضــوعات کــالن هرکــدام از حــوزه
ازجمله این مقـاالت  . موضوعات، از بررسی مقاالت خارجی و فارسی کمک گرفته شده است

گریملیخوجسن، جیلک، اولسن و تـامرز  هاي خارجی صورت گرفته توسط توان به پژوهشمی
در داخل نیـز  اشاره نمود و همچنین ) 1994(و بینگام و بوون ) 2011(، رادشلدرز و لی )2017(

ایمـانی و همکـاران،   (از موضوعات پژوهش تحلیل محتواي مقاالت فصـلنامه مـدیریت دولتـی    
سـلطانی،  (هـاي مـدیریت منـابع انسـانی     و همچنین پـژوهش ارزیـابی مقـاالت پـژوهش    ) 1397
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.، کمک گرفته شده است)1393

موضوعات کالن و جزء مدیریتاساسبربندي مقاالت دسته-2جدول 

وزه حردیف
اصلی

عناوین و 
درصد فراوانیموضوعات جزءموضوعات کالن

فراوانی

1
مدیریت 

منابع 
انسانی

مدیریت 
استراتژیک منابع 

انسانی

146/0رقابتیهاياستراتژي
531/2انسانیمنابعهاياستراتژي

338/1استراتژیکرویکردهاي

شغلطراحی

تحلیلوتجزیهسازوکارهاي
338/1شغل

292/0شایستگیهايمدل
00مشاغلرویکردهاي

استخداموجذب
146/0انسانینیرويریزيبرنامه

00کارمندیابی
00انتخابوگزینش

بهبودوآموزش
عملکرد

00آموزشینیازسنجی
292/0آموزشاثربخشیارزیابی

عملکردمدیریت
292/0کردعملریزيبرنامه

1301/6عملکردارزیابی
292/0بازخوردارائهوعملکردبهبود

146/0خدماتجبرانسازوکارهايخدماتجبران
292/0کاريانگیزش

بالندگیوتوسعه
کارکنان

292/0شغلیکارراههمدیریت
531/2توسعهسازوکارهاي
338/1شغلیفرسودگی

00تعادلوتوازن

کارروابط

146/0سازمانیروندهاي
00کارگريهاياتحادیه

00مذاکره
00دادخواهیوشکایت

146/0بهداشتوایمنینگهداشتوحفظ
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00خدمتترك
00پاداش

146/0انفصالوحفظ

رفتار 2
سازمانی

رفتار فردي

485/1نگرش
1448/6شغلیرضایت
292/0هاخلقوهیجانات

292/0شخصیت
292/0هاارزش

870/3ادراك
292/0انگیزش

146/0گیريتصمیم

رفتار گروهی

146/0گروهیپویاییوگروه
292/0ارتباطات
485/1رهبري

531/2سیاستوقدرت
146/0تعارض

رفتار سازمانی

292/0سازمانیساختار
146/0سازمانیعملیاتوهامشیخط

2942/13سازمانیفرهنگ
870/3تحولوتغییر

146/0استرس

توسعه 3
توسعه سازمانیسازمانی

1640/7تغییرمدیریت
292/0مستمربهبود

1640/7یادگیري
1109/5تحولرهبري

1448/6نوآوري
724/3کیفیتمدیریت

146/0اخالقیاصول
531/2فناوري

531/2مشتریانوبازارتعامالت
31355216100کل



143...ساله7طی دوره) تحولوبهبود(مدیریتتحلیل محتواي مقاالت فصلنامه مطالعات

به موضوعترتیببهبررسیموردمقاله163ازمقاالتموضوعیسهم، 2جدولبهتوجهبا
بـا مـدیریت منـابع انسـانی   ودرصـد 64/35توسعۀ سازمانی بـا ، درصد20/41بارفتار سازمانی

فرهنـگ  بـه زیـر موضـوعات  درفراوانیبیشترینهمچنین.استیافتهاختصاصدرصد14/23
بـه . اسـت یافتـه درصد اختصـاص 40/7بامدیریت تغییر و یادگیري، درصد42/13باسازمانی

مقالـه مـورد  163طیـف رويبـر قـاالت مموضـوعی سـهم پـراکنش رسدمینظربهکلیطور
نیسـت و سـهم برخـی موضـوعات بیشـتر و برخـی       برخـوردار یکسانینسبتاًپراکنشازبررسی

.دیگر کمتر است
اند و با مـالك  الزم به توضیح است که در برخی موارد، مقاالت شامل دو زیرموضوع بوده

مورد شده که 216موضوعات قرار دادن هر دو موضوعات پیرامون یک مقاله، جمع کل تعداد
.باشدمی) تعداد163(بیش از تعداد مقاالت مورد بررسی 

مشارکت نهادهاي علمی-2
در زمینه مشارکت نهادهاي علمی و صنعتی؛ نهاد علمی مربوط به هر محقـق مـورد بررسـی    

در تا میزان مشـارکت هـر یـک از نهادهـاي کشـور     ) گانبا احتساب تمامی نویسند(قرار گرفته 
در . انـد هـا مشـارکت داشـته   نهاد کشور در قالب دانشگاه411در مجموع . مجله مشخص گردد

هـاي  از میـان دانشـگاه  . گرددادامه کلیه نهادهاي حاضر در مقاالت مجله، شناسایی و معرفی می
تربیـت بهشـتی، دانشـگاه  شـهید طباطبائی، دانشگاهعالمهتهران، دانشگاه، دانشگاهاستان تهران

اشـتر، دانشـگاه  مالـک الزهـرا، دانشـگاه  طوسـی، دانشـگاه  نصیرالدینخواجهرس، دانشگاهمد
امـام شاهد، دانشـگاه صنعت، دانشگاهوعلم، دانشگاه)ع(حسینامامجامعخوارزمی، دانشگاه

انتظـامی،  علـوم ملـی، دانشـگاه  دفـاع عالیخمینی، دانشگاهامامالمللیبین، دانشگاه)ع(صادق
تعـدادي  . انـد ستاري مشارکت داشتهشهیدهواییاالنبیاء و دانشگاهخاتمهواییفندپدادانشگاه

دانشـگاه  : انـد؛  شـامل  ها در مقاالت مجله مورد نظـر مشـارکت داشـته   دانشگاه نیز از سایر استان
دانشگاه آزاد اسالمی همچنین... ایالم، اصفهان، سمنان، قم، گیالن، محقق اردبیلی، مازندران و

، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی، به عنوان دیگر نهادهـاي  )واحدهاي مختلف تابعه(
.اندکننده، به ارائه مقاله پرداختهدانشگاهی شرکت

139نهاد مشارکت کننده، تعداد 411نیز مشخص شده است، از 3طور که در جدول همان
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بـه خـود اختصـاص داده و    ها هاي شهرستانمقاالت را دانشگاهدرصد از کل 81/33مورد یعنی 
عالمه طباطبائی تهـران اسـت و  درصد نیز مربوط به دانشگاه33/33مورد یعنی 137پس از آن 

درصـد از  19/11مـورد یعنـی   46با میزان مشارکت )مختلفواحدهاي(اسالمیآزاددانشگاه
نتهـا دانشـگاه تهـران و دانشـگاه پیـام نـور بیشـترین        و در ا. اندمقاالت را به خود اختصاص داده

.اندیکسانی همکاري داشتهتقریباًهاي اند و سایر موارد نیز به نسبتمیزان مشارکت را داشته

میزان مشارکت نهادهاي علمی و صنعتی-3جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانینهادها و مؤسسات علمینوع

گاه
دانش

ها

2359/559/5نشگاه تهراندا
13733/3392/38دانشگاه عالمه طباطبائی

770/162/40دانشگاه شهید بهشتی
918/280/42دانشگاه تربیت مدرس

248/028/43دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
645/173/44دانشگاه الزهرا

645/118/46دانشگاه مالک اشتر
124/042/46میدانشگاه خوارز

124/066/46)ع(دانشگاه جامع امام حسین
124/090/46دانشگاه علم و صنعت

521/111/48دانشگاه شاهد
124/035/48دانشگاه امام صادق

373/008/49المللی امام خمینیدانشگاه بین
373/081/49دانشگاه عالی دفاع ملی
373/054/50دانشگاه علوم انتظامی

124/078/50دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء
124/002/51دانشگاه هوایی شهید ستاري

13981/3383/84هاي شهرستاندانشگاه
واحدهاي (دانشگاه آزاد اسالمی 

4619/1102/96)مختلف

1440/342/99دانشگاه پیام نور
248/0100مؤسسات آموزش عالی

411100کل
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بیانگر این واقعیت است که مجله مورد نظر، با توجه به آنکه زیر 3اطالعات آماري جدول 
دسـتاوردها را بـه پژوهشـگران    هـا و  کند، بیشتر پژوهشنظر دانشگاه عالمه طباطبائی فعالیت می

ار یافتـه البته این مورد به معنـاي تبعـیض قائـل شـدن در انتشـ     . آن دانشگاه اختصاص داده است
طور تحلیل کرد که نویسندگان دانشگاه عالمـه طباطبـائی   توان اینمیپژوهشگران نیست،  زیرا

به ارسال مقاله به مجله دانشگاه خود تمایل بیشتري دارنـد و طبیعتـاً همـین تعـداد زیـاد، شـانس       
لـه نیـز   این موضوع در خود مج. بردپذیرش و درصد باالي مشارکت این دانشگاه را نیز باال می

ها و معیارهاي علمی پاي فشرده است و بر کسی پوشـیده نیسـت   تأکید شده که صرفاً بر مالك
الخصـوص مـدیریت   ها در حوزة علوم انسانی علیکه دانشگاه عالمه طباطبائی در شمار برترین

.قرار دارد

رتبه علمی مؤلفین-3
هیـأت  اعضـاي شامل) سندگانتمامی نویاحتساببا(مقاالتنویسنده417علمیهايرتبه
ــی ــتادعلم ــیار، اس ــتادیار، دانش ــجویاناس ــیالتو دانش ــیتحص ــريدورهتکمیل دوره ودکت

ذکـر مقـاالت درایشـان رتبـه کـه علمـی هیأتاعضايازدستهآنوارشد، مربیانکارشناسی
شـده مقالـه اشـاره  163درپـارامتر ایـن بررسی4جدولدرکهدادهقراربررسیرا موردنشده
.است

ینمؤلفرتبه علمی -4جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیرتبه
3019/719/7استاد

5370/1289/19دانشیار
13017/3106/51استادیار

5370/1276/63دکتري، پسادکتري و دانشجوي دکتري
13017/3193/94کارشناس ارشد و دانشجوي کارشناسی ارشد

1955/4100و هیات علمیعض
248/0مربی
417100کل
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، اسـتاد درصـد 19/7شـامل ترتیـب بهعلمیرتبهکهدهدمینشانمربوطههايدادهبررسی
دکتـري و  التحصـیالن فـارغ درصـد 70/12اسـتادیار،  درصـد 17/31دانشـیار،  درصـد 70/12

رشناسی ارشد و دانشـجویان دوره  التحصیالن کادرصد فارغ17/31دانشجویان دوره دکتري و 
. کارشناسی ارشد بوده است

تعداد نویسندگان مقاالت-4
مقالـه مشـارکت   163نفـر محقـق در نگـارش    417دهد در مجمـوع  نتایج پژوهش نشان می

6/2، که سهم هر مقالـه تقریبـاً   )مقاله اطالعات نویسندگان در دست نیست1به تعداد (اند داشته
.نفر بوده است

دهد که بیشـترین مقـاالت چـاپ شـده در مجلـه، بـا       نشان می5طالعات مندرج در جدول ا
3درصـد مربـوط بـه نویسـندگان مشـترك      12/33نفره، 2درصد مربوط به نویسندگان 76/52

درصـد مربـوط بـه نویسـندگان     84/1نفـره و تنهـا   4درصد مربـوط بـه نویسـندگان    81/9نفره، 
به آمار جدول، تعداد مقاالتی که توسط یک نفر نوشته شده با توجه. نفره است1و 5مشترك 

رسد کار گروهی پژوهشگران در حال رشـد  نظر میاست کمتر از مقاالت مشترك است که به
.باشد و مورد استقبال بیشتري استمی

تعداد نویسندگان مقاالت-5جدول 

پرکارترین نویسندگان-5
نتایج پژوهش نشان داده که پرکارترین نویسندگان بر اساس تعداد مقاالت ارائـه داده شـده   

درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیتعداد نویسنده
384/184/1فرن1
8676/5260/54نفر2
5412/3372/87نفر3
1681/953/97نفر4
384/137/99نفر5

161/0100نامشخص
163100کل
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مقالـه،  7سـید مهـدي الـوانی بـا     : نویسندگان اول مقاالت، به ترتیب توسط آقایانو با احتساب 
مهدي حقیقی کفـاش  اي، سید یعقوب حسینی،مقاله، سیدعلی اکبر افجه5میرعلی سیدنقوي با 
مقالــه، رضــا ســپهوند، بهــروز رضــایی مــنش، علــی صــفري، محمودرضــا 4و علــی شــائمی بــا 

.اندبودهمقاله3بامکداهرپورحسیناسماعیلی، داوود

هاي مورد استفادهو تکنیکهاروش-6
-توصـیفی هـاي روش: ازاسـت عبارتپژوهشایندراستفادهموردهايروشبنديطبقه

،   6جـدول اسـاس بـر . باشـد مـی تجربیوتطبیقیمطالعه، موردي، تحلیلی-توصیفی،کاربردي
درصـد  84/1تحلیلـی،  -درصد از توصـیفی 61/0، کاربردي-مقاالت توصیفیازدرصد09/95

.ذکـر نشـده اسـت   درصـد از مقـاالت روش  46/2همچنـین در  .اسـت شـده استفادهاز موردي
درشـده اسـتفاده تحقیـق هـاي کیفـی روش بررسـی ازوشودمیمشاهدهکهطورهمانبنابراین
.ه استشداستفادهتوصیفی کاربرديتحقیقروشکل ازدرنظربه، استمشخصمقاالت

هاي مورد استفاده در نگارش مقاالتروش-6جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیروش

15509/9509/95کاربردي-توصیفی
161/070/95تحلیلی-توصیفی

384/154/97موردي
446/2100ذکر نشده

163100کل

کـه  همچنـان ، تحقیقماهیتنظراز. تاستحقیقروشنوع، زمینهایندردیگرمهممطلب
بـه هـا از آندرصـد 11/87، شـده بررسـی مقاله163بینازاستشدهنشان داده7جدولدر

و ) ترکیبـی (آمیختـه درصـد بـه روش تحقیـق   52/5کیفی، روشبهدرصد13/6روش کمی،  
انجام پیشینتحقیقاتومنابعبررسیوايکتابخانهمطالعاتازاستفادهبانیزهاآندرصد23/1

معمـوالً ، تحقیقـات درکمـی هايروشسهولتدلیلبهکهدهدمینشانهابررسی. استشده
درهــمکــهچــرا، دهنــدمــینشــانرغبــتبیشــترتحقیــقازنــوعایــنبــهپژوهشــگران
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اطمینـان وباالترامتیازازبرخورداريوداوريلحاظبههموهاي وزارت علومگذاريسیاست
. شـود میتأکیدبیشترکمیتحقیقاتبر، پژوهشی و همایشعلمیدر مجالتمقاالتچاپاز
ازکـه مقـاالتی بـه دادناولویـت وپـذیرش بـه مجلـه مـوردنظر  گیريجهتالزم استنظربه

.نمایدبیشتريتوجهنیز، کننداستفاده می)ترکیبی(خصوص آمیخته کیفی و بههايروش

الت چاپ شده از نظر روش تحقیقفراوانی مقا–7جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیروش تحقیق

14211/8711/87کمی
1013/624/93کیفی

952/576/98)ترکیبی(آمیخته 
223/1100اي و بررسی منابعمطالعات کتابخانه

163100کل

نشـان  8جـدول . گرفـت قـرار بررسـی مـورد نیـز تحقیـق ابزارهـاي ، پژوهشایندرهمچنین
45/2، پرسشـنامه ازنیـاز مـورد هـاي دادهآوريجمـع بـراي هاپژوهشدرصد27/85کهدهدمی

و) مصـاحبه وپرسشـنامه ازترکیبییعنی(آمیختهتحقیقدرصد از روش68/3مصاحبه، ازدرصد
بـه اطالعـات . اسـت شـده نجامامحتواتحلیلوشواهد، اسنادازاستفادهيپایهبرنیزدرصد61/0

و توزیـع ، طراحـی نسـبی سـهولت دلیلبهکهاستحقیقتاینبیانگر، جدولاینازدست آمده
.اندآوردهرويابزاراینبهپژوهشگرانبیشتر، تحقیقابزاریکعنوانبهپرسشنامهآوريجمع

فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر منبع داده و ابزار تحقیق-8جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیوش تحقیقر

13927/8527/85پرسشنامه
445/272/87مصاحبه
668/34/91ترکیبی

161/001/92بررسی اسناد و تحلیل محتوا
1397/7100ذکر نشده

163100کل

عبـارتی  بـه ووردمـ 111بـا افرادیافردکهدهدمینشاننیزتحلیلسطحوضعیتهمچنین
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) مـورد 32(درصـد  63/19. اسـت بـوده مطالعاتدرتحلیلسطحمیزانباالتریندرصد09/68
حضـور درصـد 22/1سـطح صـنعت بـا    ، آنازبعدوبودهسازمانیاشرکتسطحدرمطالعات

مـدیران احتمـاالً وافـراد تحلیلسطحدرهاپژوهشبیشترکهدهدمینشانهابررسیاین. دارد
.باشدمیتحلیلسطحنظرازمقاالتوضعیتدهنده، نشان9جدول. استبودهرشدا

فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر سطح تحلیل-9جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیروش تحقیق

11109/6809/68افراد/ فرد 
3263/1972/87سازمان/ شرکت 

222/194/88صنعت
0094/88ملی/کشور 

1804/11100ذکر نشده
163100کل

نشـان کـه اسـت شـده ارائـه 10جـدول درتحقیقـات مطالعهموردحوزهوضعیتهمچنین
.داشته استپژوهشگرانپژوهشیکارهايبرايبیشتريجذابیت، خدماتدهد حوزهمی

فراوانی مقاالت چاپ شده از نظر حوزه مورد مطالعه- 10جدول 
درصد فراوانی تجمعیدرصد فراوانیفراوانیتحقیقروش

3486/2086/20صنعت
0086/20کشاورزي
11109/6895/88خدمات

1804/11100ذکر نشده
163100کل

هاي مـورد اسـتفاده جهـت تجزیـه و     بندي مشخصی از روشکه به طور کلی طبقهضمن این
با این حال بـا توجـه بـه جـدول     . گرفتنظردرتوان یتحلیل آماري مقاالت مجله موردنظر، نم

هـاي  کـه جـزء روش  ) Lisrelو SpSS ،PLSافزارهـاي با استفاده از نرم(، معادالت ساختاري 11
الزم بـه ذکـر   . هاي مورد اسـتفاده در بـین مقـاالت بـوده اسـت     باشد، از بیشترین روشکمی می

. شده است218ها  لذا جمع تعداد روشدر برخی مقاالت از چند روش استفاده شده و است، 
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هاي تجزیه و تحلیل مورد استفاده در مقاالتروش–11جدول 
تعداد مقاالت مورد استفاده از روشروش تجزیه و تحلیل 

120معادالت ساختاري
35همبستگی
24رگرسیون 

21تحلیل عاملی
7تحلیل مسیر

2روش فراتحلیل
2روش دلفی

1تواتحلیل مح
1نظریۀ داده بنیاد

1ايتحلیل پنجره
1تحلیل سلسله مراتبی

SWOT1ماتریس 
1ايتحلیل خوشه

AHP1روش 

تخصصی-هاي علمیمشارکت گروه-7
که بیشتر در زمینه موضـوعات رفتـار   با توجه به آن) بهبود و تحول(مجله مطالعات مدیریت 

هاي علمی رود مشارکت گروهانی گرایش دارد، انتظار میسازمانی، منابع انسانی و توسعه سازم
در این بحث به بررسـی  . در مجالت این رشته در حوزه مدیریت از تنوع زیادي برخوردار باشد

-هـاي مختلـف علمـی   هاي تخصصی نویسندگان مقاالت به عنوان معرف رشتهمشارکت گروه
.تخصصی پرداخته شد

تخصصی- علمی هايمیزان مشارکت گروه- 12جدول 
بندي طبقه

با احتساب (فراوانی گرایشرشته
)تمامی نویسندگان

درصد 
فراوانی

درصد فراوانی 
تجمعی

مدیریتی
862121مدیریت دولتی- 1

701737مدیریت بازرگانی- 2
27644مدیریت صنعتی- 3
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10246مدیریت اجرایی- 4
9248مدیریت آموزشی- 5

6-MBA8250
4151مدیریت جهانگردي- 7

3152مدیریت شهري- 8
2053مدیریت کارآفرینی- 9

1053مدیریت تکنولوژي- 10
1053مدیریت مالی- 11

بدون ذکر (مدیریت - 12
1253083)گرایش

سایر

7285روانشناسی - 1
7286مهندسی صنایع- 2

2087ریاضی- 3
2087مهندسی پرواز- 4
1088علوم اجتماعی- 5

1088ادبیات- 6
1088علوم ارتباطات- 7

5012100- ذکر نشده
417100جمع کل

هـاي مختلـف مـدیریت    دهد، کلیه رشـته و گـرایش  نشان می12طور که نتایج جدول همان
االت این مجلـه  هاي آنان در انتشار مقاعم از مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی و زیر مجموعه

.اندنقش داشته

استخراجیمنابعبرحسبمقاالتتفکیک-8
راخوداستخراجیمنبعنوعايمقالهکمترکهگردیدمشخصشدهچاپمقاالتبررسیبا

ازمسـتخرج ، هـا مقالـه ازبسـیاري کـه زدحـدس تـوان میهرچند. بودکردهمشخصخوبیبه
، خـود آتـی مقـاالت درمجلهشودمیپیشنهادوباشدلیتکمیتحصیالتهاينامهپایانورساله

.کنندمشخصروشنیبهنیزراخودپژوهشاستخراجیمنبعبخواهدنویسندگاناز
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منابع و مآخذ-9
در . باشـند مـی التـین وعربـی ، فارسیمقاالتشاملمقاالتدراستفادهموردمآخذومنابع
ایـن تعـداد  ازکهشدهاستفادهپژوهشانجامدرمنبع6251ازمجموعدربررسیموردمقاالت

باشندالتین میمنابعازدرصد78یعنیمنبع4920وفارسیمنابعازدرصد21یعنیمنبع1331
مـورد منابعمیانگین. شودمحسوب میدرصدصفرکهاندنگرفتهقراراستنادموردعربیمنابعو

درخـوبی بخشرضایتکه رقمباشدمیمقالههربرايمنبع38بابرابرمقاله163براياستفاده
باشـد میمنبع30بابرابرهر مقالهدراستفادهموردالتینمنابعمیانگین. باشدمیمنابعازاستفاده

بررسـی نشـان  کلـی طـور و بـه اسـت مقالـه هربرايمنبع8معادلفارسیمنابعبرايرقماینو
وضـعیت دهنـده نشـان 13جـدول . باشـد مـی خـوب مقـاالت برايمنابعتعدادمتوسطدهدمی

.باشدمیمآخذومنابعنظرازمقاالت

وضعیت منابع و مآخذ در مقاالت چاپ شده- 13جدول 
خودارجاعیکل مقاالتمنابع التین مقاالتمنابع عربی مقاالتمنابع فارسی مقاالتپارامتر
163163163163163تعداد

8030380میانگین
%5/0%100%78%0%21درصد
00330حداقل
860851715حداکثر
جمع 
133104920625134منابع

13جــدولدرکــهطــورهمــاننیــزنویســندگانخودارجــاعیشــاخصمــورددرهمچنــین
هـر  درخودارجـاعی میانگین. باشدمیکمبسیارمجلهدرارجاعیخودمیزان، شودمیمشاهده

5/0حـدود یعنـی ، عـدد 34تنهـا ، منبـع 6251بینازمجموعدرورسدنمیهممقاله1بههمقال
.بودنددادهارجاعخودشانمنابعبهدرصد نویسندگان

مقاالتپذیرشزمانمدت-10
مقـاالت بررسـی بـراي مجلهطرفازشدهدادهاختصاصزمانمدتبررسیبهپارامتراین
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ایـن بررسـی . پـردازد مـی مجلـه درچـاپ جهتهاآنپذیرشتاتمقاالدریافتزمانیعنی از
واسـت اهمیـت دارايمقـاالت پیگیـري برايمجلهسازمانوداوريفرآیندجهتموضوع از

هـاي سـال درهـا زمـان ایـن . باشـد مـی مجلـه ازچـاپ متقاضیانرضایتمیزاندرنقش مؤثري
دیرتـرین مـدت  وروز18مقـاالت شپـذیر بـراي زمانزودترین. بوده استمتفاوت،مختلف

. استبوده)بیش از یک سال(روز 589حدودزمان

وضعیت مدت زمان پذیرش مقاالت- 14جدول 
عنوان                                           

کل1390139113921393139413951396سال

7870201857151818)روز(ی زودترین اعالم نظر نهای
481498422473589391428589)روز(دیرترین اعالم نظر نهایی 

میانگین مدت زمان اعالم نظر نهایی 
205185161153250155174181)روز(

21232327232323163جمع تعداد مقاالت

وضعیت ظاهري مقاالت-11
کـه طـور همـان . بـود مقـاالت ظـاهري وضـعیت ، دیگـر ارزیـابی دمورپارامترهايازیکی

طوربهکهبودصفحه47بیشترینو14مقاالتصفحهتعدادکمترین، دهدمینشان15جدول
چـاپ مقـاالت مجموعـه درهمچنـین . باشدمیحجمصفحه24حدوددارايهر مقالهمیانگین

طـور بـه گفـت تـوان مـی وبودنـد نبـرده رکابهعکس یا نموداريهیچکهمقاالتی بودند، شده
.باشدمیعکس3وجدول6حدودداراي،مقالههرمیانگین

وضعیت ظاهري مقاالت چاپ شده- 15جدول 
عکس و نمودارجدولصفحهپارامتر

3927924427تعداد جمعی
2463میانگین
1410حداقل
471911حداکثر
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گیرينتیجه
هـاي  روشتـرین رایـج ازیکـی عنـوان بـه سـنجی علـم روششـد از یسع، پژوهشایندر

دانشـمندان  ، علـم ایـن شـدن مطـرح دنبـال بـه . شـود گرفتـه کمـک علمیهايفعالیتارزیابی
بـه  مختلـف کشـورهاي علمـی تولیديمقایسهبرايمالکیعنوانبهراعلمیمقاالت، برجسته

محتـوایی  ارزیـابی وبررسـی حاضـر تحقیـق هـدف ). 1394اکبـري و همکـاران،   (گرفتندکار
.باشدمی1396تا 1390سال ) بهبود و تحول(مقاالت مجله مطالعات مدیریت 

رفتـار سـازمانی، منـابع انسـانی و توسـعه      (کالن موضـوعات  بینموضوعی درسهمبیشترین
بیشـترین  از میان زیـر موضـوعات،  ودرصد20/41بارفتار سازمانیموضوعبهمربوط) سازمان

در زمینـه رفتـار   . درصـد اسـت  42/13مربـوط بـه مبحـث فرهنـگ سـازمانی بـا       سهم موضوعی 
سازمانی، مباحث رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی مورد توجه بیشتري بـوده و در زمینـه منـابع    
انســانی، مبحــث ارزیــابی عملکــرد و همچنــین در زمینــه توســعه ســازمانی، مباحــث نــوآوري و 

. بیشترین میزان توجه برخوردار بوده استمدیریت تغییر و یادگیري از 
محور لوتـانز  4همچنین الزم به ذکر است هر چند تالش شد محورهاي بخش اصلی، همان 

باشد، اما به دلیل نبود یا محدود بودن مقاالت مجله در حوزه نظریه سازمان، این بخش ) 2015(
گیري رفتار و همچنـین  در شکلهابا توجه به اهمیت موضوع نظریه. بندي قرار نگرفتدر دسته

گـردد، مجلـه بـا اعـالم فراخـوان و      پردازي در حوزه علوم انسـانی اسـالمی، پیشـنهاد مـی    نظریه
هـاي  نامه به این موضوع، توجه بیشتر پژوهشگران را به این موضـوع و زیرشـاخه  اختصاص ویژه

.آن معطوف نماید
هـاي پـژوهش نشـان داده کـه در     افتـه نیـز بایـد گفـت ی   » تعداد نویسندگان«در مورد پارامتر 

اند کـه سـهم هـر مقالـه     مقاله نشریه مشارکت داشته163نفر پژوهشگر در نگارش 417مجموع 
درصـد مربـوط بـه    76/52نفر بوده است و بیشترین مقـاالت چـاپ شـده در مجلـه، بـا      2تقریباً

وشته شده اسـت ایـن   درصد از مقاالت توسط یک نفر ن2نفره بوده و تنها نزدیک به 2مقاالت 
یافته حاکی از آن است که کار گروهی پژوهشگران در وضعیت مناسبی قـرار دارد و حتـی در   

. حال رشد است
مشـاهده شـده اسـت کـه     » هاي مورد استفادهها و تکنیکروش«همچنین در بررسی پارامتر 

وع روش مطلب مهم دیگر در این زمینـه، نـ  . کاربردي است-درصد از مقاالت توصیفی09/95
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. انجـام شـده اسـت   هـا بـه روش کمـی    درصـد آن 11/87از نظر ماهیـت تحقیـق،   . تحقیق است
هـا بـراي گـردآوري    درصد از پژوهش27/85دهد که در بررسی ابزارهاي تحقیق نیز نشان می

دهـد  همچنین بررسی وضعیت سطح تحلیل نیز نشان مـی . ها از پرسشنامه استفاده شده استداده
درصد، باالترین میـزان سـطح تحلیـل در مطالعـات بـوده اسـت و ایـن        09/68د با که فرد یا افرا

در ایـن مجلـه، بیشـتر    موضوع بیانگر آن اسـت کـه در موضـوعات متناسـب بـا رفتـار سـازمانی       
ها نیز مربـوط  بوده است و بیشترین حوزه مورد مطالعه پژوهشها در سطح تحلیل افراد پژوهش

جذابیت بیشـتر ایـن حـوزه نسـبت بـه صـنعت بـراي کارهـاي         به حوزه خدمات است که بیانگر 
همچنین بر اساس آمارها تکنیک معادالت سـاختاري بیشـترین کـاربرد    . پژوهشی محققان است

فعالیـت  نشـان دهنـده  » هـاي علمـی تخصصـی   مشارکت گروه«پارامتر مربوط به . را داشته است
الخصـوص  علـی ودرصـد 83هاي شـرکت کننـده بـا رشـته تحصـیلی مـدیریت بـا        بیشتر گروه

درصـد،  17درصد است و پس از آن رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی با 21مدیریت دولتی با 
هــاي مــدیریت دولتــی، هــا حــاکی از آن اســت کــه رشــتهبررســی.مشــارکت بیشــتري داشــتند

، روانشناسـی و مهندسـی صـنایع از    MBAبازرگانی، صـنعتی، اجرایـی، مـدیریت آموزشـی،     
براي انتشار مقاله در حوزه بهبود و توسعه سازمان برخوردارند، امـا تعـداد کمـی    پتانسیل خوبی

لذا باید تدابیري نسبت به مشارکت و همکـاري پژوهشـگران   . اندها مشارکت داشتهاز این رشته
ها، سـطح کیفیـت و موضـوعات نوآورانـه     این حوزه اتخاذ گردد، چه بسا با مشارکت بیشتر آن

» مـدت زمـان پـذیرش مقـاالت    «در نهایـت پـارامتر   . مگیري داشته باشـد ها افزایش چشپژوهش
هـاي مختلـف متفـاوت بـوده اسـت، امـا در عـین حـال ایـن          سالها در بیانگر آن است که زمان

هـاي اخیـر رونـد زمـان پـذیرش      چشمگیر نیست اما نکته اساسی این اسـت کـه در سـال   تفاوت 
باشـد، کـه بـه نظـر     مـاه مـی  6ن زمانی حـدود  طور متوسط، میانگیبه.مقاالت کاهش یافته است

. منطقی و معقول است 
بررسـی بـا گفـت بایـد نیـز »اسـتخراجی منبـع حسـب برمقاالتتفکیک« مورد پارامتر در

خـوبی بـه راخـود اسـتخراجی منبـع نوعايمقالهکمترکهگردیدمشخصشدهچاپمقاالت
ورسـاله ازمسـتخرج ، هـا مقالـه ازبسـیاري کـه زدحـدس تـوان میهرچند.بودکردهمشخص

از، خـود آتـی مقـاالت درمجلـه شـود مـی پیشـنهاد وتحصـیالت تکمیلـی باشـد   هاينامهپایان
منـابع  «پارامتر . کنندمشخصروشنیبهنیزراخودپژوهشمنبع استخراجیبخواهدنویسندگان
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ایـن واسـت شـده ادهاسـتف پـژوهش انجامدرمنبع6251مجموعدردهدنیز نشان می» و مآخذ
163بـراي اسـتفاده موردمنابعمیانگینکهاستبودهالتینوفارسیاز منابعشدهاستفادهمنابع
دراسـتفاده مـورد فارسـی منـابع میانگینهمچنینوباشدمیمقالههرمنبع براي38بابرابرمقاله

تعدادرسدمینظربهواستمقالهرهبرايمنبع30معادلالتینمنابعو براي8بابرابرمقالههر
بایـد نیـز نویسـندگان خودارجـاعی شـاخص مـورد درهمچنین. باشدمقاالت ناسببرايمنابع

1بـه مقالـه هـر درخودارجـاعی میانگین. باشدمیکمبسیارمجلهدرخودارجاعیگفت میزان
درصـد 5/0حـدود نـی یع، عـدد 163تنهـا ، منبـع 6251بـین ازمجموعدرورسدهم نمیمقاله

نیـز » وضعیت ظاهري مقاالت«پارامتر درنهایت.بودنددادهارجاعخودشانبه منابعنویسندگان
درهمچنـین وبـوده حجـم صـفحه 24حـدود دارايمقالـه هـر میـانگین طـور بهدهدمینشان

وبودنـد کـار نبـرده  بـه عکسییاوجدولهیچکهبودندمقاالتی، شدهچاپمقاالتمجموعه
.باشدعکس می3وجدول6حدودداراي، مقالههرمیانگینطوربهگفتتوانمی

پـارامتر مـورد ارزیـابی انجـام شـده بـه نظـر        11در مجموع با بررسی اجمالی کـه بـر نتـایج    
مجالتی است کـه در سـطح کشـور بـه     رسد مجله در وضعیت مناسبی قرار دارد و از معدود می

هاي منتشر شـده،  بررسی مقاله. توسعه سازمانی متمرکز استطور تخصصی بر موضوع بهبود و
بنـدي مقـاالت مجلـه و    با توجـه بـه طبقـه   .سازگارندها با اهداف مجله بیانگر آن است که مقاله

پیشـنهاد  . توان ادعا کـرد کـه عمـده تحقیقـات کـاربردي هسـتند      ها میشناختی آنتحلیل روش
به مباحث تئوري و هم مباحث کاربردي توجـه  گردد پژوهشگران حوزه مدیریت تحول هم می

کــرده و از نیازهــاي پژوهشــی در ایــن حــوزه آگــاه باشــند و عــالوه بــر شناســایی مشــکالت و  
هـاي  داشـته باشـند و فرصـت   نگـر آیندههاي موجود و روندهاي گذشته، رویکردي محدودیت

کیفیـت و رهبـري   به عنـوان مثـال در حـوزه مـدیریت     . هندجدید را در دستور کار خود قرار د
و لـزوم توجـه   المللـی هسـتیم  امروزه شاهد تغییرات سریع و زیادي در سـطح بـین  آفرین، تحول

محـور بـودن   بنـابراین مسـئله  . شـود هـا احسـاس مـی   هاي جدید رهبـري در سـازمان  زیاد به مدل
ها، از دیگـر نکـاتی اسـت    مقاالت در راستاي پاسخگویی به مسائل مهم توسعه و تحول سازمان

با توجه به بررسـی و تحلیـل مقـاالت منتشـر     .ها اصرار دارندهاي پژوهش حاضر بر آنه یافتهک
پژوهشـگران بـه اولویـت    شـود  هاي تحقیق، پیشنهاد مـی شده در مجله و همچنین با الهام از یافته

:دادن به مقاالت در موضوعات زیر اقدام کنند
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لیتحونگاهمدیریتی بارایجهاينظریهبررسیونقد- 
حدیثوقرآنپایهبرمدیریت تحول  و سازمانهايحوزهدرپردازينظریه- 
هاي جدید در حوزه رفتار سازمانی، همچـون زمینـه رهبـري سـازمانی و برخـی      نقد مدل- 

موضوعات جدید دیگر این حوزه
انجام مطالعات تطبیقی در حوزه توسعه و تحول سازمانی- 
در زمینـه بهبـود و تحـول سـازمان،     ) و فراتحلیلفراترکیب(هاي فرامطالعه انجام پژوهش- 

رفتار سازمانی، منابع انسانی
هاي ترکیبـی حـوزه روانشناسـی و مهندسـی صـنایع بـه موضـوعات بهبـود         توجه به  نگاه- 

وتحول سازمانی

تشکر و قدردانی
ریزي استراتژیک دانشگاه عالمـه طباطبـائی انجـام    این مقاله با حمایت هسته پژوهشی برنامه

.ده استش
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منابع
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