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 تیریمد نهیانجام شده در زم هایپژوهش یشناس بیآس

    بیفرا ترک کردیبا رو یاسالم
 

 حمیدرضا یزدانی، امیر اعظمی، بابک سهرابی

 

 
   دهیچک

ـ   یاسـمم  تیریمقوله مد یریگشکل یربنایز پژوهش، از  یکـ یوان اسـا  مـدر ر اراره ورـور و    بـه نن
ـ ا یاسمم یارداز جمهوربه سند چرم دنینوامل رس نیتر مهم هـد   اسـت.   .ش .ه 0414رر افـ    رانی
 تیریمـد  زمینـه ارجـا  شـده رر    هایپژوهشرن ورنمل  فیضع لیبررن به رالیپ پژوهش نیا یاساس
وننـده رر  نییو تع ینوامل اساس ییناساش .است سه رهه گذشته یط رانیا یاسمم یرر جمهور  یاسمم
است وه ارجا   هاییپژوهش وجز کیرزر ایندهرر زمینه مدیریت اسممی رر آی هاپژوهشبورن  یواربرر

زمینـه مـدیریت    ارجا  گرفته رر  هاپژوهش یشناس بیراستا آس نیگا  رر ا نی. اولاست ریآن اجتناب راپذ
گذشـته و بـا اسـتهاره از     های پژوهششناخت وضع موجور  حاضر ریز با هد پژوهش وه اسممی است 

، اسنار و مدارک گذشته رر این زمینه اسـت وـه   پژوهش روش ویهی فراترویب صورت گرفته است. ابزار 
بیـاررر  . رتـای   استها براسا  ودگذاری باز شور. شیوه تحلیل رارهرا شامل می پژوهش  93جمعاُ تعدار 
نامـل اصـلی سـاختاری، سیاسـترذاری، روش      6وـد  شناسـایی شـده رر    ) هـای آسیب 22وه  این است

 پـژوهش  هـای  رر پایـان براسـا  یافتـه    .هسـتند بندی شناختی، فرهنری، ارساری و ارریزشی قابل طبقه
 پیرنهارهای الز  ارائه شده است.

 شناسی.مدیریت اسالمی، فرامطالعه، فراترکیب، آسیب :هاواژه کلید

                                                 
 01/12/31تاریخ پذیرش مقاله:  10/01/23قاله: خ رریافت متاری
 .رارریار راررکده مدیریت راررراه تهران 

 رویسنده مسئول .  راررراه تهران)گرایش مدیریت منابع ارساری  یرولت تیریارشد مد یوارشناس( 
Email: Amiraazami@alumni.ut.ac.ir 

 نراررجوی روترا مدیریت منابع ارساری راررراه تهرا. 
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 مقدمه

 ایوم  زانیآن به م یجهان وجور رارر، اما معنا یرر تما  ورورها "تیریمد"را   به ایواژه   
رر  تیریاز مد یپنداشت وه اگر سبک دیربا  .   [44]   متهاوت است رریر به ورور  یورور کیاز  اریز

شدن  ارهیپ  امکان زیورورها ر ریرر سا یدالزاماً با است،مطلوب  یغرب افتهیتوسعه  یورورها
 نهیو رهار فیتعر ییکایمرآوه رر فرهنگ  یاگورهبه تیریسازمان و مد میمهاه.  [40]باشد  راشته

رر شناخت،  یاریز یفرهنر یهاها را ردارر؛ تهاوتفرهنگ  ریصارر شدن به سا امکان شده است،
ها جهاررمول فرض ورره وه آن چه ارد وه آنافتهیوجور رارر. رواررناسان رر زشیاحسا  و ارر

 لیها به رلفرهنگ ریسا .    [40] فرر محور یهارر فرهنگ یعنیاست،  حیغرب صح روررد فقط رب
و  فیتعار نیو هضم ا ترویب ییاز توارا ،یرر مهروضات خور با فرهنگ غرب یاساس یهاتهاوت

 ،یفرهنر یهانهیبدون توجه به زم ،میگهت وه ارتقال مهاه دیرر واقع با ستند؛یبرخوررار ر میمهاه 
ها آن رایر، زشویم مههو وننده  افتیرر یهارر فرهنگ یسرخوررگ و  یرلزرگ یموجب رون

رهند. یخور رسبت م یذات یبه راتوار ررفتیبه پ  یابیو رست میمهاه یریخور را رر به وارگ راتواری
نوان وه به ن یاواژه . یاست و ره رقصان فرهنر یفرهنر یهااز تهاوت یامر راش نیوه ا یرر حال

جهان ره  رقاط  هیاست. رر بق ییکایمرآواژه  کی رر،یگیهم اونون مورر استهاره قرار م  0تیریمد
  . [42]ممکن است متهاوت باشد تیریبلکه تما  مههو  مد ،یتیریمد یهاتیتنها فعال

از  یاجتمان طیمح بر  یاله یهااصول و ارزش تیحاوم رانیا جا وه ارقمب اسممیاز آن   
رسالت مراوز  نییتب نیساخته است، بنابرا یمربوط به آن را ضرور یهاه رهارها و سازمانجمل
 یهااز آرمان یکینلم  دیرر تحق  اهدا  رهضت تول یاسمم تیریمد  ژهیبه و یو پژوهر ینلم
به ننوان  "فرهنگ" یاسمم تیریاثبات ضرورت مد رر شور.  یر ا  محسوب م نیمهم ا اریبس

با فرهنگ  یختریآم لیبه رل تیریوه نلم مد حیتوض نی، با االل مطرح می شورمهمترین استد
 یرر چرم ارداز جمهور.  [2]ستیر یممالک اسمم یتیریمد یازهایر یپاسخرو واممً ،یغرب

 راهیبا جا افتهیاست توسعه  یورور رانیا": میرار یشمس یهجر 0414رر اف   رانیا یاسمم
الها  بخش رر  ،یو ارقمب یاسمم تیرر سطح منطقه، با هو یو فناور ینلم ،یاول اقتصار

 انیباال رما جمله. همان طور وه از "الملل نیجهان اسم  و با تعامل سازرده و موثر رر روابط ب 
مدر ر  یتنها رر صورت ،رر سطح منطقه یو فناور ینلم ،یاقتصار   لاو راهیبه جا دنیاست، رس

 .  ورور باشد یو ارقمب یمماس تیت گرفته از هوأوه رر است
زمینه  های متعدری رر رو رهه گذشته، پژوهش ژهویطی سالیان پس از پیروزی ارقمب و به   

گران مختلف از اقرار راررراهی یا حوزوی به اظهار ت گرفته و پژوهشمدیریت اسممی صور
 یاسمم یجمهور لیه از ترکره 9از  شیبا گذشت ب  ارد. اما متأسهاره ر ر رر این زمینه پرراخته 

                                                 
1. Management  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

   … تیریمد نهیارجا  شده رر زم قاتیتحق یشناس بیآس

شاهد  ،یاسمم تیریبر ارواع مطالعات صورت گرفته رر حوزه مد هیبا تک میاهنوز رتوارسته  رانیا
وننده رر  نییو تع ینوامل اساس ییشناسا روازاین. مباشیها پژوهشبورن مطالب و  یواربرر
است وه ارجا  آن  اییهرر زمره موضوع کیرزر ایندهرر آی پژوهش ها نیا نبور یواربرر

زمینه  های ارجا  گرفته رر پژوهش یشناس بیراستا آس نیگا  رر ا رخستین. است ریاجتناب راپذ
مسئله و وارون  صیترخ ،یشناس بیآس. استحاضر  پژوهشوه موضوع  مدیریت اسممی است

 یو اساس یا هیپا یموررر ر، امر دهیپد یاقدامات الز  به من ور بهساز نییآن جهت تع ینلم
 .است

شور وه رر این  یپرسش مطرح م نیآید، ا پیش می یقیتطب یبحث مقایسه و بررس وهیزمار   
 م؟ی  رر وجا قرار راریرشته نلم کیو رسبت به استارداررهای یک موضوع اجتمانی )مارند  رمسی

ایم  ررسیده ازهایر ها و ایم و یا هنوز به ررک ررستی از خواسته رر این مسیر نقب مارده و اگر احیاراً
برای   . [0]شور است وه بحث آسیب شناسی مطرح می یزمار نیبه چه نلت بوره است؟ رر چن

های تحق  این امر از روش فرا ترویب به من ور مقایسه، تهسیر، تبدیل و ترویب چارچوب
یک  ها،ی جامعی از یافتهونیم. رر واقع فراترویب به جای ارائه خمصهمختلف استهاره می

وند. فرا ترویب با فراهم وررن یک رررش ر ا  مند برای ها را تولید میترویب تهسیری از یافته
های  ت و استعارههای ویهی مختلف به ورف موضوناگران از طری  ترویب پژوهشپژوهش

 :ورر انیگوره ب نیتوان بدیرا م یونور پژوهش هد  اساسیپررازر. جدید و اساسی می
 تیریارجا  شده رر حوزه مد یهاپژوهش ها )آسیب رنور نمل فیضع لیالبررن به ر یپ

 طی سه رهه گذشته.  رانیا یاسمم یرر جمهور  یاسمم
 

 پژوهش پیشینه 

 ینلو  راررراهی است و ط پژوهشریدگاه اسممی رر مطالعات مدیریت، حوزه روظهوری رر    
مختلف  یرا از بخش ها یارن زیمندانمقه «یاسمم  تیریمد»اصطمح  ریچند سال اخ

صورت  هایپژوهشگذشته  انیسال یخور جذب ورره است. رر ط یبه سو یو حوزو یراررراه
محققان  یتوجهیاردک، مورر ب اریبس یرر ورور به جز موارر یاسمم تیریمد نهیگرفته رر زم

  .قرار گرفته است نهیزم نیرر ا یمدن
 یصورت گرفته توسط روتر حسن نابد پژوهش توان رویمهای بررسی شده از میان پژوهش   

و  "رانیرر ا یاسمم تیریمد هایپژوهش ریبر س یمرور" هایبا ننوان  یو محمد ازگل یجعهر
    را به ننوان  "یاسمم تیریساله ر ا  جامع مد ستیچرم ارداز ب میآغاز رر ترس یهارقطه"

 هایپژوهر ریبر س یمرور"مقاله  سندگانیوصورت گرفته قلمدار ورر. ر هایپژوهش نیترمهم
ه ئآثار ارا یتحول منابع مکتوب رر اسم ، تمام ریبه من ور شناخت س "رانیرر ا یاسمم تیریمد
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  لیرا از ابعار مختلف از قب 0901سال  انیاثر تا پا نیاز زمان اول یاسمم تیریمد نهیشده رر زم
 .9 و  ی) مکتوب و نملتیآثار بر اسا  ماه یبند میتقس .2 ؛رو  رستمنابع رست اول و  .0
منابع از  یزمان ارترار، بررس یمتون، بررس تیقالب و وم ی) بررسیبند میتقس یهااریمع ریسا

 یآران به روشن یقرار راره ارد. بررس ی  مورر بررسییمحتوا یطبقه بند تیلهان و رر رهاؤبعد م
شده رر  یی. از جمله موارع شناسااست یمماس تیریرر حوزه مد لمأقابل ت یهایواست اررریب

رد از: جو ا ارد نبارتشده انیرماپژوهش  نیوه رر ا یاسمم تیریمد هایپژوهشارجا   ریمس
 ر،یاسم  رر قرون اخ تیپس از ررسارس، ند  حاوم ییزرا نیر ،یغرب  یرا تیریمد یقو یغیتبل

باور  ها،یغرق شدن رر روزمرگ ران،ریبا ر نیمسلم تیوضع سهیمقا ن،یفموت بار مسلم تیوضع
ورور)انم از حوزه و  یرر ساختار نلم یو ارقمب یرداشتن خور و سرارجا  ند  تحول اساس

حل مرکل پرراخته  یجامع رر راستا رنهارهاییپ انیبه ب سندگانیرو ،مقاله انیراررراه . رر پا
شدن روح وار رر  داریب ،یسمما تیریرر مد یو نمل یلمن یو الرو هیارد: قبول ررر راشتن ر ر

مرخص  یمروز لیرر حوزه و راررراه، ترک یاسمم تیرینمقمند به مد انیجواران و راررجو
 تیریمد یهارشته یررس یهاوتاب یجد رییرر اسم ، تغ یو رهبر تیریمد هایپژوهش یبرا

اه، رست برراشتن از رر حوزه و راررر یمماس یو رهبر تیریمد یهاهیها، ارایه ر ررر راررراه
 .  [24غیره ]  من م و یو پرراختن به پروار یر میب ،یتنبل
، "یاسمم تیریساله ر ا  جامع مد ستیچرم ارداز ب میآغاز رر ترس یهارقطه"مقاله  رر   
ارد: اطمع آن چهار بعد را قائل شده یبرا ،یاسمم تیریبرشمررن مد هیضمن سرما سندگانیرو

ها. رر از تجربه یریگو بهره یسازارهیپ حت؛یآموزش و پرورش؛ مراوره و رصو پژوهش؛  یرسار
از  کیرر اسم  رر هر  یو رهبر تیریمد هیوه سرما یپرسش اساس نیو رر پاسخ به ا الهارامه مق

رر  ارشدهیچهار بعد  انیقرار رارر؟، به ب یاز رشد اسمم یابعار چهارگاره مطروحه رر چه سطح
 هحروت ب یبرا یراهبرر یهاهیه توصئمقاله به ارا انیپرراخته ارد. رر پا 0یبررراه یقالب الرو

فرهنرستان نلو   جاریا ،یحام یرهار سیسأمطلوب پرراخته ارد، از جمله: ت تیسمت وضع
موضونات و ابعار  ییحوزه؛ شناسا نیا دهیرخبران ارشد و برگز تیبا محور یاسمم تیریمد

 یخصصت یپژوهر یهاشیگرفتن هماآن؛ رر ر ر یهاناها و خألو تنر یاسمم تیریپژوهش مد
 یاسمم یو رهبر تیریمد شیگرا فیتعر ن؛یمع یهارر زمان یاسمم تیریمد یبرا یهیو توج

 . [29غیره ] و یاسمم کرریبا رو تیریارجمن مراوران مد لیرر حوزه و راررراه؛ ترک
  

                                                 
1. SWOT 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

   … تیریمد نهیارجا  شده رر زم قاتیتحق یشناس بیآس

 روش شناسی پژوهش

های مختلف نلو  و مواجه شدن جامعه نلمی با ها رر حوزهژوهشهای اخیر با رشد پرر سال   
ارد وه اطمع و تسلط بر تمامی ابعار ارهجار اطمنات، اردیرمندان رر نمل به این رتیجه رسیده

های پذیر ریست، لذا ارجا  پژوهشبورن رر این زمینه تا حدور زیاری امکان به روزیک رشته و 
ارجا  شده رر این موضوع خاص را به شیوه ر امند و نلمی فرا  هایترویبی وه نصاره پژوهش
 . [0]ترهند، گسترش روزافزون یافته اسروی پژوهررران قرار می

های گذشته رر چند شناسی پژوهشهایی وه به من ور بررسی، ترویب و آسیبیکی از روش   
پزشکی و  هایشپژوهاست وه بیرتر رر حوزه  0سال گذشته معرفی شده است فرا مطالعه

یک تجزیه و تحلیل نمی  از وارهای  ،پرستاری مورر استهاره قرار گرفته است. فرا مطالعه
تحلیل را  برره  اهای گذشته بیرتر از فرپژوهری ارجا  شده رر یک حوزه خاص است. رر سال

سنتز ،  تحلیل، فرا ترویب )فرا اهایی همچون فرمطالعه با واژه اشده است ولی باید گهت وه فر
گیرر. فرا تحلیل وه فرا ر ری و فرا روش متهاوت است. فرا مطالعه ولیه این مهاهیم را رر بر می

وه  استرونی فرا مطالعه ومی  ،رر چند سال گذشته به رفعات از آن استهاره شده است نمدتاً
وه رر گیرر ارجا  می پژوهش های های گذشته بویژه فرضیهفقط بر روی رتای  آماری پژوهش

 هایپژوهش، اثر اردازه متغیرهای مؤثر رر  dو rطی آن و بر اسا  فنون آماری خاصی مثل 
و رتای  مورر  گذشته محاسبه می شور. این فرا مطالعه اگر به صورت ویهی و بر روی مهاهیم

ویهی مثل ر ری  هایپژوهشگذشته با شیوه ودگذاری متداول رر  هایاستهاره رر مطالعه
شور. اگر این فرا مطالعه ز راره ها ارجا  گیرر به را  فرا سنتز یا فرا ترویب شناخته میبرخاسته ا

روش معرو  است و رر صورتی وه  شناسی وارهای گذشته باشد به را  فرافقط رر حوزه روش
های گذشته باشد، فرار ری رامیده های پژوهشاین فرا مطالعه فقط رر حوزه الروها و چارچوب

. بنابراین بطور ولی می توان گهت وه فرا مطالعه شامل چهار قسمت اصلی است وه  [43]رشومی
 9تحلیل ومی محتوای مطالعات اولیه ، فراروش) 2است از: فرا تحلیل نبارتاین چهار قسمت 

تحلیل ر ریه های مطالعات اولیه  ، فرا ) 4اولیه ، فرا ر ری هی)تحلیل روش شناسی مطالعه
 . [42هی محتوای مطالعات اولیه  ]تحلیل وی)  3ترویب

 
 

                                                 
1. Meta-Study 
2. Meta-Analysis 
3  . Meta-Method 
4. Meta-Theory 
5  . Meta-Synthesis 
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  [42های یک فرا مطالعه ]. قسمت0شکل 
 

: فرا ترویب  رونی مطالعه ویهی می باشد وه اطمنات و یافته های استخراج شده از فرا ترکیب
مطالعات ویهی ریرر با موضوع مرتبط و مرابه را بررسی می وند. رر رتیجه، رموره مورر ر ر 

را ترویب، از مطالعات ویهی منتخب و بر اسا  ارتباط آرها با سؤال پژوهش ترکیل برای ف
شور. فراترویب، مرور یکپارچه اربیات ویهی موضوع موررر ر ریست. همچنین، تجزیه و  می

های این بلکه، تحلیل یافته ،ستتحلیل راره ثارویه و راره اصلی از مطالعات منتخب ریز ری
 هایهای اصلی مطالعهراره هایارتی، فرا ترویب، ترویب تهسیر تهسیر. به نبها استمطالعه

وسیعی را شامل رمی شور،  مباری ر ریویهی وه لزوماً  هایاست. فرا ترویب، بر مطالعهمنتخب 
ها را ایجار ها، یک ترویب تهسیری از یافتهتمروز رارر و به جای ارائه خمصه جامعی از یافته

از طری  ترویب  گرانپژوهشمند برای فراهم وررن یک رررش ر ا  وند. فرا ترویب بامی
های جدید و اساسی می پررازر و با این و استعاره هاویهی مختلف به ورف موضوع هایپژوهش
 ای را رسبت به مسائل به وجوررارش جاری را ارتقاء راره و یک رید جامع و گسترره ،روش
ارجا  راره و  یبازررری رقی  و نمیق گر پژوهشوه  آورر. فرا ترویب مستلز  این است می

های اصلی  های مقالهاز طری  بررسی یافته های ویهی مرتبط را ترویب وند.های پژوهش یافته
ی از پدیده تحت ترونند وه رمایش جامعهایی را آشکار و ایجار میواژه گرانپژوهشپژوهش، 

وند  ز فرا تلهی  رتیجه ای را حاصل می، استهاره ارهد. مرابه رررش ر امندبررسی را رران می
 . [43هایش است] وه بزرگتر از مجموع بخش

گذشته رر حوزه مدیریت اسممی  هایپژوهشبه من ور تحق  هد  مقاله یعنی آسیب شناسی    
استهاره   [46ای سندلوسکی و باروسو ]از روش ههت مرحله پژوهشبا روش فرا ترویب، رر این 

 رران راره شده است. 2م وه خمصه این مراحل رر شکل شماره ایورره
 

 اجزای فرا مطالعه

فرا تحلیل: تحلیل 
ومی یافته های 
 تحقیقات گذشته

فرا ترویب: تحلیل 
ویهی یافته های 
 تحقیقات گذشته

 

فرا روش: تحلیل 
روش شناسی 

 تحقیقات گذشته
 

: تحلیل نظریفرا 

های تحقیقات  یهر ر
 گذشته
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   … تیریمد نهیارجا  شده رر زم قاتیتحق یشناس بیآس

 
 . گا  های فراترویب2شکل 

 
های ثارویه به را  اسنار و مدارک گذشته استهاره شده ، از رارهپژوهش های برای گررآوری راره 

های صورت گرفته )انم از پژوهری و مروری  رر است. این اسنار و مدارک شامل ولیه پژوهش
ها به تحلیل اسناری ریز مدیریت اسممی بوره است. این رحوه گرراوری راره هایپژوهشنه زمی

های گذشته )انم از مروری و پژوهری  به ننوان راره معرو  است. رر فرا ترویب متن پژوهش
 شور وه رقیقاً همارند متن مصاحبه مستند شده است.ها محسوب می

های ارجا  گرفته رر حوزه مدیریت اسممی ه پژوهشجامعه آماری این پژوهش شامل ولی   
های ها، ررریات، وتب، پایراهها، همایشها، ونهرارسها، پژوهرراهاست وه از محل راررراه

ها از طری  ساماره جستجوی اینتررتی و غیره تأمین شده است. با بررسی و شناسایی پژوهش
نلو   هایپژوهش، مروز  SID)هار راررراهی هایی همچون جها و سایتها، پژوهرکدهوتابخاره

، پایراه  CIVILICA)مقاالت نلمی ونهرارس های ورور  ، NOORSOFT) رایاره ای اسممی
های پژوهش "و غیره با ولمه   IRANDOC)، ایران راک  MAGIRAN)ررریات ورور 
 93 جمعاً "حتواننوان، چکیده، م"ها براسا  رر فیلد ننوان و غربال پژوهش "مدیریت اسممی

گیری صورت ها، رمورهبه رست آمد. به رلیل وم بورن تعدار انضای جامعه پژوهش پژوهش
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ها به ننوان یک راره برای های مورر ر ر ولیه متن این پژوهشبعد از شناسایی پژوهش .رررفت
 هستند. های ویهیرر ر ر گرفته شد. بنابراین راره ها از روع راره پژوهش پاسخرویی به سؤال 

های ویهی  ، از یکی از معروفترین شیوه تجزیه و تحلیل رارهtextها )به رلیل ویهی بورن راره   
استهاره شده است وه ودگذاری باز را  رارر. این روع ود گذاری رقیقاً با مرحله اول ود گذاری 

د، مرابه است. رر وننها استهاره میهایی وه از روش ر ریه برخاسته از رارهها رر پژوهشراره
شور)ود گذاری مرتبه اول  و سپس بر روی این شیوه ود گذاری، ودها از متن مقاله استخراج می

 گیرر وه مهاهیم را شکلاین ودهای استخراج شده مجدراً ود گذاری ریرری صورت می
رر گی اهیم ریز ود گذاری ریرری صورت میرهد)ودگذاری مرتبه رو   و رر رهایت بر روی مه می

 مقوله  -مههو  -ود-)متنتا مقوله ها حاصل شور.

 
 های پژوهش  یافته

پژوهش  یها افتهیشده، رر ارامه به  یموررریاز جمع آور هایراره و بررسی پس از گررآوری   
مورر صرفأ به بحث  02 پژوهش بررسی شده رر این  پژوهش  93از میان پرراخته شده است. 

مورر به مباحثی وه رر زمینه  0ارد. ه مدیریت اسممی پرراختههای ارجا  شده رر زمینپژوهش
مورر باقی مارده ریز به  01ارد. ارد پرراخته شناسی نلو  اجتمانی و مدیریتی ارجا  گرفته آسیب

ارد. به رلیل زیار و حجیم مباحث ارجا  شده رر زمینه آسیب شناسی مدیریت اسممی پرراخته
ز آوررن متن مقاله خورراری شده است و از مرحله ود شروع شده موجور ا هایپژوهشبورن متن 

 باشد وه نبارت ارد از:بندی مینامل اصلی قابل طبقه 6رر  پژوهش رتای  حاصل از  است.
 

های ساختاری موجور رر زمینه پژوهش رر مدیریت اسممی به بررسی آسیب: عامل ساختاری
ات پژوهش های موجور رر زمینه ارتباطات و ر ا ها، پررازر. نامل ساختار شامل سازمانمی

 مدیریت اسممی است.
ها و ها، ارزشپررازر. ریدگاههای راشی از آن میهای فرهنری و آسیببه ویژگی :عامل فرهنگی

 شورد. ها جزو نامل فرهنری محسوب میرررش
ها و مهای راشی از تصمینامل مذوور به بررسی مهمترین آسیب عامل سیاستگذاری:

 پررازر. های موجور رر حوزه پژوهش رر مدیریت اسممی میسیاسترذاری
پژوهررران  و های منابع ارساریراشی از ویژگی های: این نامل به مهمترین آسیبعامل انسانی

 فعال رر حوزه مدیریت اسممی اشاره رارر. 
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است. این نامل شناختی حاضر نامل روش پژوهش پنجمین نامل رر  شناختی:عامل روش
ات ارجا  پژوهش شناساره شناختی و شناختهای روشهای راشی از ویژگیترین آسیبمهم

 گیرر.گرفته رر زمینه مدیریت اسممی را رر بر می
های اجتمانی را رر بر آخرین نامل از الروی تحقی  هم افرار و هم سیستم عامل انگیزشی:

های موجور برای پژوهش رر حوزه مدیریت اسممی بررسی های راشی از ارریزهگیرر و آسیبمی
 وند. می

 

 شناسی پژوهش رر مدیریت اسممی. نوامل آسیب9شکل 

 
رر زمینه  ارجا  گرفته هایپژوهش یقیتطب یو بررس نیریپ مباری ر ریپس از مطالعه  رر ارامه،

 تیریموجور ررحوزه مد هایبیآس نیترننوان مهم به مورر 22مجموع  مدیریت اسممی،
 . بیان شده است 0وه به صورت یکپارچه و رر قالب جدول شماره  است دهشاستخراج  یاسمم
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 ها رر حوزه مدیریت اسممیها و بررسیهای  استخراجی از مقایسه تطبیقی پژوهش. آسیب0جدول 

 منبع ها( ) آسیب codeکد  عامل

1
سا

 .
ی

ار
خت

S
tr

u
ct

u
re

 

تهاوت ر ر بین حوزه و راررراه رر زمینه چیستی 
 مدیریت اسممی

  [93و ]  [90و  ]  [43و ]  [03]
  [29و ]  [99و ]

المللی ربورن پژوهش رر مدیریت اسممی  و ند  بین
های ریرر ورورها رر زمینه پژوهش آگاهی از تمش

 رر مدیریت اسممی

  [00]  و  [93و  ]  [41و  ]  [03]
و    [24و  ]  [99و  ]  [3و  ]

[29]  

 فقدان ر ا  ر ارتی و ارزیابی نملکرر پژوهری
  [01و  ]  [90و  ]  [41و  ]  [20]

  [29و  ]  [99و  ]

 محدوریت مباری ر ری رر زمینه مدیریت اسممی 
  [3و  و  ]  [6و  ]  [96و  ]  [93]
  [03و  ]  [49و  ]  [90و  ]  [04]

  [29و  ]  [99و  ]

ها و پراونده بورن موضونات و رامن م بورن پژوهش
 هامحتوای آن

  [02و  ]  [22و  ]  [9و  ]  [93]
و    [99و  ]  [20و  ]  [41و  ]

  [29و  ]  [24]

ربور متولی مرخص برای مطالعه و تدوین مدیریت 
 اسممی

  [22و  ]  [9و  ]  [04و  ]  [94]
و    [3و  ]  [93و  ]  [90و  ]
  [29و  ]  [24و  ]  [99]

2
ی

نگ
ره

. ف
C

u
lt

u
re

 

 های تحقیقاتی ارتقاریتحجرگرایی رر برخورر با یافته
  [9و  ]  [93و  ]  [41و  ]  [03]

و    [24و  ]  [09و  ]  [20و  ]
[29]  

 تر  از ابراز نقیده و ر ریه پررازی
  [9و  ]  [01و  ]  [93و  ]  [41]

و    [99]و    [03و  ]  [20و  ]
[29]  

 خورباختری فرهنری و استهاره از زبان پژوهری غربی

  [02و  ]  [21و  ]  [92و  ]  [04]
و    [3و  ]  [00و  ]  [22و  ]

  [99و  ]  [20و  ]  [90و  ]  [93]
  [29و  ]  [24و  ]

3
ی

ذار
تگ

س
سیا

 .
P

o
li

ti
ca

l
 

 های مدیریت اسممیزرگی رر پژوهشسیاست
  [02و  ]  [9] و   [93و  ]  [41]

  [99و  ]  [03و  ]  [20و  ]
 استمرار ند  و مقطعی فرهنری هایگذاری سیاست

 مناسب ررری آینده ند  و آری رتای  به ها، توجهآن
  [20و  ]  [9و  ]  [04و  ]  [90]

  [99و  ]  [09و  ]
 تحقیقات و مطالعات رساردن ثمر رر به تعجیل
ضرورت رشد اسممی و ند  توجه به  مدیریت

 تدریجی رارش رر زمینه مدیریت اسممی

  [9و  ]  [04و  ]  [20و  ]  [03]
  [29و  ]
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 منبع ها( ) آسیب codeکد  عامل

 تخصیص رامناسب امکارات و تجهیزات پژوهری
  [22و  ]  [9و  ]  [01و  ]  [90]

  [29و  ]  [99و  ]  [20و  ]
ها و توجهی به رر  مدیریت اسممی رر راررراهوم

 وم اهمیت تلقی وررن آن
  [00و  ]  [04و  ]  [93و  ]  [99]

  [29و  ]
ریزی برای مستندسازی تجربیات راتواری رر بررامه

 موف  مدیریت اسممی
  [23و  ]  [20و  ]  [29]

 ربور بررامه پرورش پژوهررران مدیریت اسممی
  [9و  ]  [94و  ]  [90و  ]  [99]

  [29و  ]
رامه و  ربور حمایت ماری و معنوی قوی از پایان

 های مرتبط با مدیریت اسممیپژوهش
  [01و  ]  [93و  ]  [99و  ]  [29]

4
ی

سان
 ان

.
H

u
m

a
n

ly
 

 ر می پژوهررران مدیریت اسممیبی
  [02و  ]  [22و  ]  [26و  ]  [9]

  [99و  ]  [41و  ]  [93و  ]
فقدان روحیه وار تیمی و تعاوری بین پژوهررران 

 مدیریت اسممی
و    [4و  ]  [93و  ]  [20و  ]  [3]

[99]  

ضعف رسبی پژوهررران فعال رر حوزه مدیریت 
 اسممی

و    [9]  [2و  ]  [94و ]  [90و  ]
[ 99[ و  ]3[ و  ]03[ و  ]22]

      [29و  ]
های ند  تسلط پژوهررران مدیریت اسممی به زبان

 خارجی چون نربی و اررلیسی
  [00و  ]  [29]

5
ش

رو
 .

ی
خت

شنا
M

et
h

o
d

o
lo

g
ic

a
l

 

له أهای مدیریت اسممی و مستوصیهی بورن پژوهش
 ها محور ربورن آن

  [22و  ]  [06و  ]  [02و  ]  [41]

ند  توجه به واربررگرایی رر پژوهرهای مدیریت 
ها و منابع رر اسممی و سنخیت رداشتن پژوهش

 رستر  مدیریت اسممی با مدیریت میاری و نملیاتی 

  [9و  ]  [93]و    [90و  ]  [20]
  [93و  ]  [3و  ]  [03و  ]

-شناسی روشن و قابل قبول رر پژوهشفقدان روش
 های مدیریت اسممی

  [00و  ]  [06و  ]  [02و  ]  [23]
و    [03و  ]  [41و  ]  [93و  ]

  [29و  ]  [24و  ]  [99و  ]  [3]

 برابر گرفتن مدیریت اسممی با ر ریه روابط ارساری
  [22]و    [93]
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 منبع ها( ) آسیب codeکد  عامل

6
ی

ش
یز

نگ
. ا

M
o

ti
v
a

ti
o

n
a

l
 

های موجور و رامرخص بورن خورجوش بورن تمش
های مدیریت سیستم جبران خدمات رر پژوهش

 اسممی

  [02و  ]  [22و  ]  [9و  ]  [01]
  [99و  ]

برخی از محققان مدیریت اسممی برای  شعارگرایی
 های پژوهریرستیابی به بورجه

  [9و  ]  [93و  ]  [20و  ]  [03]
  [99و  ]  [09و  ]

ند  استقبال راررراهیان از رورد جدید مدیریت 
 اسممی

  [04و  ]  [41و  ]  [99و  ]  [29]

 
 گیرینتیجه

مـدیریت اسـممی صـورت     هایپژوهشهای موجور رر زمینه آسیب ارتباط بارر  پژوهش این    
مـدیریت   هـای پـژوهش یب شناسی گرفته است. رتای  فرنی بررسی های ارجا  شده پیرامون آس

اسممی براسا  روش آرتروپی شارون ) رونی تجزیه و تحلیل ومـی راره هـای ویهـی براسـا      
هـای  فراواری ودها به من ور اولویت بندی وررن نوامل ولیدی  حکایـت از آن رارر وـه آسـیب   

ررـان  را این امر باشند. مهم بورن این نامل آسیبی ها میرارترین آسیبساختاری بعنوان اهمیت
بایستی به ساختارهای موجور   توسعه رارش و پژوهش رر حوزه مدیریت اسممیرهد وه برای می

رر زمینه مدیریت اسممی توجه راشت و سعی بر آن راشت تا این ساختارها متحول شده و بهبور 
 .یابند
هـای  ت مناسب واقعیـت های موجور، ریاز به شناخونوری با واقعیت پژوهش های مقایسه یافته   

ارجا  پژوهش رر حوزه مـدیریت اسـممی چنـد سـالی       رر زمینه مدیریت اسممی رارر؛ پژوهش 
توان اظهار رمور وـه  است وه مورر توجه برخی محافل راررراهی و حوزوی قرار گرفته است. می

ت. رر حـوزه مـدیریت اسـممی ارجـا  رررفتـه اسـ       پـژوهش  های مناسبی ریز برای گذاریهد 
صورت من م و منت م بر روی موضـونات مـدیریت   مدیریت اسممی هم اونون به گرانپژوهش

هـا رر زمینـه   هـایی بـرای سـاماردهی پـژوهش    اسممی تمروز رداررد. به نموه، هر چند ارجمـن 
گـذاری و  ها ریـز رر هـد   مدیریت اسممی شکل گرفته است اما به ر ر می رسد وه این ترکل

هـا و روره  ارد. برگزاری سمینارها و همایشرستیابی به این اهدا  راموف  بوره تعیین راهبررهای
 های آموزشی ریز تاونون رتوارسته است ر ر ارزیابان را به خور جلب وند. 

های موجور پژوهش رر مـدیریت اسـممی ررـان از    توان اظهار ورر وه واقعیتمجموع میرر    
رهند. این بدان معناست وـه محققـان و رسـت    می میهش مدیریت اسمژو وندی حروت قطار پ
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وارهای نملی برای تغییر ایـن وضـعیت باشـند. رر    اردرواران این حوزه بایستی به رربال یافتن راه
هـای فراوارـی رارر وـه بـا     ها و جـدیت واقع پروژه مدیریت اسممی رر مسیر خور ریاز به مراقبت

ونوری ریز موید وجور  پژوهش های یافته سی است.ل رسترهوشمندی و روزآمدی متولیان امر قاب
های فراواری رر زمینـه مـدیریت اسـممی    چنین مرکمتی رر حوزه مدیریت اسممی است. آسیب

هـای سـاختاری هسـت.     گوره وه اشـاره شـد آسـیب   ها همانترین این آسیبوجور راررد وه مهم
د. این امر بدان معناست وه بـرای تحقـ    رهائین را رران میپآسیبی وه بیرتر رراهی از باال به 

روژه مدیریت اسممی، رر ابتدا الز  اسـت وـه مرـکمت رر بـاالی هـر       پاهدا  ذهنی و نینی 
 رر مدیریت اسممی حل و رفع شورد.  پژوهش سلسله مراتب تأثیرگذار بر 

بوره است.  هایی مواجهونوری هم از ریدگاه ر ری و هم از ریدگاه نملی با محدوریت پژوهش    
ربورن اطمنات یکپارچـه   حاضر برشمرر: پژوهش های زیر را برای ترین محدوریتتوان مهممی

ها. از آرجا وه مراوز مطالعاتی مختلهی آمار مرتبط را جمـع آوری مـی وننـد،    پیرامون ارواع آسیب
 هـای افتـه یسا  براها هستیم. رر پایان رربرخی موارر شاهد بروز تنوع مطالب رر ارتباط با آسیب

 :الز  ارائه شده است هایرنهاریپ پژوهش 

 های مدیریت رر قالب ارائه سناریوهایی جدید، اشکال جدید و بدیع آسیب شناسی پژوهش
 اسممی مورر بررسی قرار گیرر؛

 وار اجرایی رفع هر آسیب؛ ریزی راهتعیین میزان توجه مورر ریاز و بررامه 
  به مثابه راهنمای نمل برای محققان و  مدیریت اسممیتدوین رقره راهبرری پژوهش رر

 راررجویان نمقه مند به مدیریت اسممی؛
 مدیریت  اتپژوهش زمینه افزایش مراروت حوزه و راررراه رر وارهای اجرایی بررسی راه

 ؛ اسممی
  برای توسعه رارش ر ری و  های مدیریت اسممیها و پژوهرکدهتوسعه ارجمنتدوین الروی

 ی رر زمینه مدیریت اسممی؛نمل
  شناسی و روش تحقی  رر مدیریت اسممی؛های وتب روشبرای تدوین سرفصل پژوهش 
 های استخراج شده؛بررسی روع استقمل یا وابستری آسیب 
  ات )مقاله، وتاب، پایان رامه و غیره  ؛پژوهش تدوین ر ا  ارزشیابی رقی  رر مورر ارواع 
 ات مرابه از این پژوهش و  پژوهش بین رتای  حاصل از این  و رر رهایت مقایسه تطبیقی

-ها رر زمینه مدیریت اسممی پیرنهار میتر آسیبرست رر راستای بررسی هر چه صحیح
 شور. 
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