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 چکیده
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 مقدمه .1

لف ی مختهاحوزه و مدیریت یهارشته وکارها،پذیری کسبرقابت و تجارت توسعه جهانی، رشد
ترین دغدغه امروزه مهمتوان گفت میتوجه قرار داده است.  پیش مورد از را بیش مربوط به آن
ط ها را در شرایهایی است که موفقیت و بقای آنژیسازی استراتها، تدوین و پیادهاکثر سازمان

حوزه موضوعی استراتژی و از نظر پژوهشی نیز،  .[79] متحول و پیچیده محیطی تضمین کند
که  آنجا از .[۵] تاستوجه در میان پژوهشگران بوده  مدیریت استراتژیک یکی از این نقاط مورد

 رفع مطمئن، نتایج به رسیدن برای هاپژوهش در های علمی کندوکاوپژوهش اهداف عمده از

 هاپژوهشبا توجه به تعدد  .[92]است  دانشی هایشکاف کشف و مطالعات انواع در تناقضات موجود
وی شود. از سیماحساس  هاپژوهشدر حوزه استراتژی و مباحث استراتژیک لزوم توجه نقادانه این 

 آگاهی علمی است. به کمک نقد یاعتال یهاها و راهمحرک ترینیاز قو کیینقد علمی، دیگر 

ی دانش بشر یو نقاط ضعف و قوت آن عیان و موجب اصالح مداوم الگوها یابدیاعتبار م، اثر کی
 شود.یم

حوزه  است. در هاآنشناختی می، توجه به مسائل روشیکی از رویکردهای نقد و بررسی آثار عل
ته در یافهای استراتژی گسترشیهنظراندازه پژوهش به هایروشمطالعات مدیریت استراتژیک، 

 های چندگانه و معادالتیونرگرسی مانند کمّ هایروشطول زمان متنوع هستند. دامنه این تنوع از 
شود یمدی را شامل کیفی پژوهش همانند مطالعات قوم نگارانه و مطالعه مور هایروشساختاری تا 

 اقعیتو شناخت با متناسب تحقیق روش شناسی به حدی است که چنانچهاهمیت بخش روش .[۷۱]
 شود،ن الزم توجه امر این به اگر برعکس و رساندیم مقصود سرمنزل به زودتر را ما شود تعیین
 واقعیات انکار هب را ما ناگزیر به و بیفزاید ما حیرت بر بلکه نکند واقعیت کشف تنهانه است ممکن
 .[90]وادارد 

شده  محسوب دانشجو پژوهشی و آموزشی هاییتفعال چکیده و به این دلیل که رساله، عصاره
 که آیدیم حساب به وی در یک حوزه موضوعی خاص منسجم هاییتفعالبر  تأییدی معنای و به

 دیگر یهادرس همانند بنابراین نباید. رساندیم پایان به را آن مشاور و راهنما استادان راهنمایی با
 حلاهر و اندیشه خلق قدرت در آن ارزش بلکه باشد، توجه مورد آن نمره و فقط ارزش و شده تلقی

 نویسینامهپایان فرآیند که است آن بیانگر شواهد یک طرفاز  .گیرد قرار توجه مورد باید دانشجو در
خصوص در حوزه مباحث  به کیفی یهابحران دچار ایران یهادانشگاه آموزشی یهاگروه اکثر در

 به ،شپژوهروش  و موضوعی جنبه تا است ضروری بسیار دلیل همین شناختی شده است. بهروش
از طرف  .[94]شود  بررسی حوزه مطالعات مرتبط با استراتژی در پژوهش کیفیت شاخص منزله

متغیرهای  پذیری و سایرمفاهیمی مانند رقابت رتباط آن بادیگر، با توجه به ماهیت حوزه استراتژی و ا
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این های تری میان پژوهشالزم است شاهد رابطه نزدیک ،[70] وکارهابرای کسب تیحائز اهم
 باشیم.  ،افتدحوزه و آنچه در عمل اتفاق می

قصد  هشپژو نیا در های پژوهشی،اتخاذ رویکرد انتقادی در فعالیتبا توجه به اهمیت  بنابراین
 بهبود وضع موجود است. یبرا های حوزه استراتژیو رساله هانامهانیشناسانه پابر نقد روش

های مقطع های مقطع کارشناسی ارشد و رسالهنامهاین پژوهش با هدف فراروش پایانهمچنین 
دکتری حوزه استراتژی به دنبال مشخص کردن سهم موضوعی آثار و موارد دیگری همچون 

مشارکت  کننده، سهمطع تحصیلی و رشته تحصیلی دانشجویان، تعداد افراد مشارکتجنسیت، مق
حوزه گردآوری اطالعات، سطح تحلیل،  هایروش(، استراتژی پژوهش، ها)دانشگاه یعلمنهادهای 

وتحلیل تجزیه هایروشاعتبارسنجی،  هایروشگیری، نمونه هایروشمطالعه،  صنعت( مورد)
 ی موجود در حوزه استراتژی است.هارسالهها و نامهیانپاآماری، منابع و مآخذ و وضعیت ظاهری 

 های داده جامعه آماری پژوهشبدین منظور، در ابتدا پژوهشگران با بررسی دقیق پایگاه
 ،ئی(طباطبا عالمه شهید بهشتی و تهران شامل تربیت مدرس، تهران، یک سطح های)دانشگاه

به  را کههای مقطع دکتری حوزه استراتژی های مقطع کارشناسی ارشد و رسالهنامهکلیه پایان
 ،دسترس بود در ۷78۵تا  ۷7۱4 هایصورت دیجیتالی و یا نسخه فیزیکی در مقطع زمانی سال

دوم  اثر، در مرحله 044مورد بررسی قرار دادند. این فرآیند در سه گام انجام شد که در مرحله اول 
ر دمنبع تحلیل پژوهش انتخاب شدند.  مثابهنامه و رساله منتخب بهپایان ۷99اثر و در نهایت  92۵

گیری ها اشاره شده و درنهایت نیجهشناسی و یافتهپژوهش، روش مبانی نظری پس از بیانادامه، 
 شود.و پیشنهادها مطرح می

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

های مقطع دکتری حوزه استراتژی های مقطع کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایانروش در فرا
 اند:بررسی قرارگرفته موارد زیر مورد

سهم موضوعی آثار: برای بررسی و تعیین موضوعات راهبردی مهم و سهم هر یک در آثار 
ه نوع سمنتشر شده باید گفت؛ با بررسی صورت گرفته در حوزه مدیریت راهبردی مشخص شد، 

انجام شده است. با بررسی عناوین  [۷7]و  [۷2]، [۷9] بندی موضوعی مدیریت راهبردی توسططبقه
کار برده شده در مجموعه آثار و همچنین نظر چند تن از اساتید این حوزه، و کلیدواژگان به

لی حوزه اص ۷9در  ،[۷2] بندیبندی موضوعی برای تحلیل در این پژوهش را مشابه دستهدسته
توان نتایج که با توجه به این مقیاس مشترک میدانش مدیریت استراتژیک قرار داده شد. ضمن این

 ها و مقاالت حوزه استراتژی را از نظر موضوعی نیز با هم مقایسه کرد.نامهپایان
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 ختهیآمی، کیفی و را به سه دسته کمّ هاپژوهشتوان انواع یمبر این اساس : پژوهش رویکرد
 یتجرب هایپژوهش ،یکمّ  یهاپژوهش ،یو علوم اجتماع یعیدر علوم طببندی کرد. ترکیبی( دسته)

 .است یمحاسبات ای یاضیر ،یهای آمارروش قیمشاهده از طر قابل یهادهیاز پدو است  مندنظام
 هادهیمربوط به پد هیفرض ای هاهینظر ،یاضیر یهاتوسعه و استخدام مدل یکمّ یهاهدف پژوهش

مجموعه  شامل یفیک . پژوهشاست یکمّ یهاپژوهش یبرا یمرکز یریگاندازه ندآیاست. فر
دام ( است، که هرکیپژوهش یهاتی)چون مشاهده، مصاحبه و شرکت گسترده در فعال ییهاتیفعال
 .[8]دهند یم یاری پژوهش اول، درباره موضوع موردنحوی محقق را در کسب اطالعات دست به

 هریش و عمق عدم در قطعی یهاپژوهش یهاضعف به توجه آمیخته نیز با-ترکیبی یهاپژوهش
 ست،ا اندک آن پذیریتعمیمعموماً  که اکتشافی یهاپژوهش ضعف و متغیرها بررسی در کافی
 ینا فراگیرترین از نوع دو. دارند متفاوتی انواع خودها طرح این. شدند معرفی ترکیبی یهاطرح
 رحط و کمی بعد بر تأکید با کمی سپس کیفی پژوهش نوع از اییرهزنج طرح: شامل هاطرح
 .[۱] ، استکیفی بعد بر تأکید با کمی سپس کیفی پژوهش نوع از اییرهزنج

توصیفی،  هایروش: شامل پژوهش این در استفاده مورد هایروش بندینوع تحقیق: طبقه
 بر این اساس:. است سایر و تطبیقی، موردی ای، مطالعهتوسعه ،بنیادی

توصیف کردن شرایط  هاآنیی است که هدف هاروشی از امجموعهتوصیفی شامل  پژوهش
 .[74]است بررسی  های موردیدهپدیا 

ها و افزودن به مجموعه یدهپدها، تبیین روابط بین یهنظربنیادی با هدف آزمون  هایپژوهش
ی کاربردی هدف توسعه هاپژوهشد. در پذیریمدانش موجود در یک حوزه موضوعی خاص انجام 

 هدف حرکت به هاپژوهشگونه دیگر در اینبه بیان در یک زمینه خاص است.  دانش کاربردی
 .[74] است سوی کاربرد عملی دانش

ب مناس منظور تدوین و تشخیص ی از فرآیندها بهامجموعهی نیز شامل اتوسعهی هاپژوهش
 .[74] است هابرنامهو  هاروش، هاطرحمانند  ی آموزشیهافرآوردهبودن 

ها در بین شرایط یا پیامد یهاها و تفاوتتحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت
 .[9۱] هاستها، جوامع و فرهنگمقیاس مانند مناطق، ملت واحدهای اجتماعی بزرگ

عه مجمو کیه ب میتعم یبرا قیدق یمتمرکز است که باهدف بررس یپژوهش یمطالعه مورد
 حوزه در عمده طور به کهها پژوهش این در: اکتشافی یهاپژوهش .[72] شودیتر انجام مبزرگ
 گرژوهشپ حالت این در. یکدیگر با هاآن ارتباط نه و هستند مشخص متغیرها نه دارند، قرار کیفی

 .[9]کرد  ارائه قبل از را اییهفرض توانینم و است پژوهش یهاسؤال به پاسخبه دنبال 
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توان به چند دسته مصاحبه، یمرا ها دادهآوری ابزارهای جمع :هادادهآوری جمع ابزارهای
 کرد سیم های ترکیبی تقیوهشها و ی کانون، پنلهاگروهپرسشنامه، مطالعه اسناد، مشاهده مستقیم، 

[0]. 
)تصادفی ساده، تصادفی گیری احتمالی بخش نمونه 7صورت  گیری بهگیری: نمونهنمونه

ه ای، قضاوتی، گلولاحتمالی )در دسترس، سهمیهگیری غیرای(، نمونهای، خوشهقهمند، طبنظام
 .[7] شده است شماری در نظر گرفتهبرفی( و تمام

انتخاب شدن  یبرا یشانس مساو یمورد انتخاب دارا یساده واحدها یگیری تصادفنمونهدر 
جام گذاری انگذاری و با جایگیری تصادفی ساده بدون جایت نمونهاین روش به دو صور هستند.

گیری نمونهاست. در  مندنظام یمشتمل برگزینش واحدها به روش مندنظامگیری نمونهشود. یم
 یافراد جامعه آمار ،به وجود آید یکه ممکن است در روش قبل یاجتناب از اشکاالت یبرا یاطبقه

. کنندیم میبه طبقات مختلف تقس سازدیم زیمتما گریکدیرا از  هاآنکه  یاتیخصوص را بسته به
در  .وندشیاز طبقات افراد نمونه انتخاب م کی ره تینیاز و متناسب با جمع سپس به تعداد مورد

از  ییهاهخوش ایها گروه یبا انتخاب تصادف لهیوس کی یاجرا وسیله به ی نیزاگیری خوشهنمونه
 .[2] شودیمانجام ساده از جامعه  یجای گرفتن نمونه تصادف گیری بههنمون یواحدها
رس که در دست دهدیمطالعه قرار م را مورد یافراد گرروش تحقیق نیا گیری تصادفینمونه در

ا بانتخاب کرده و  یطور اتفاق را به یگر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادهستند و مصاحبه
رت صو یقیواحدها به طر دهیانتخاب سنجنیز  یگیری قضاوت. در نمونهکندیمصاحبه م اهنآ
 یارجامعه آم اییهگیری سهمنمونهدر  نظر باشند. از جامعه مورد یمعرف بخش کی که هر گیردیم

ادامه  و در شودیبه هر طبقه اختصاص داده م یسهم اریشده سپس به اخت طبقه تقسیم به چند
لوله گیری گنمونه .کنندیدلخواه انتخاب م به ،تر استساده هاآنبه  یرا که دسترس ییهانمونه
به  رگپژوهشاست، سپس  هاآنو مصاحبه با  تیجمع کیافراد مهم  یبرخ ییشامل شناسابرفی 

با  ،یروش هسته کوچک اصل نی. در ارودیم گریمصاحبه به سراغ افراد د یافراد برا نیا شنهادیپ
، نمونه دشویبزرگ م نیکه با غلتاندن بر زم یو مانند گلوله برف کندیرشد م ،یامرحله شیافزا

 .[2] یابدیم شیافزا زین پژوهش
 نتخبم ابزار که دهدیم نشان رواییهاست. داده گردآوری ابزار اساسی مؤلفه دو پایایی، و روایی

کلی ش: شامل روایی سنجش رایج روش چهار. است سنجیده بسنجد، باید که را چیزی آن حد چه تا
 بودن تاندارداس و موضوع خبرگان نظر بر مبتنی محتوا روایی. بینیپیش سازه، محتوایی، یا صوری،
 کسان،ی شرایط در که دهدیم نشان پایایی. دارد بیشتری کاربرد و است استفاده مورد پرسشنامه

 ریبض: شامل پایایی سنجشهای روش ازجمله. دارد ثبات حد چه تا واحد ابزار با گیریاندازه نتیجه
. ، استریچاردسون-کودر روش و آزمون تکرار همسان، آزمون سازی، نیم دو کرونباخ، آلفای
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 بر نیمبت که است کرونباخ آلفای روش ،هاداده گردآوری ابزار پایایی سنجش روش فراگیرترین
 .[9] است پرسشنامه یهاسؤال یهانمره درونی سازگاری
آماری مختلف  وتحلیلتجزیه هایین پارامتر شامل روشا آماری: وتحلیلتجزیه هایروش

، لیل عاملی اکتشافیتح، رگرسیون ،tآزمون  ،همبستگی ،آزمایشی، های میانگینهمچون آزمون
گیری تصمیم ،کدگذاری تحلیل تم ،تحلیل معادالت ساختاری ،تحلیل مسیر ،ییدیعاملی تأتحلیل 

 .[74و 9] است تحلیل محتوا و موردی، داده بنیاد ،نظریهنگاریقوم ،دیدارشناسیپ، چندمعیاره
 اطالعاتی هاییگاهپا در رانپژوهشگ هایبررسی باابراز داشت پژوهش باید  پیشینهدر ارتباط با 

 ابهیمش مطالعات اما نشد، مشاهده حوزه استراتژی یهانامهپایان تحلیل زمینه در پژوهشی کشور،
 .است شده پرداخته هاآن از کوتاهی شرح به ادامه در که شد یافت دیگر یهارشته برخی در

 یهامؤلفه وضعیت ارزیابی و تکراری موضوعات شناسایی منظور ( به۷789) یختهفرهعزیزی و 
-۷798های سال طی بازاریابی، گرایش در شده دفاع نامهپایان 940 پژوهشی در شناسی،روش
رار ق بررسی مورد طباطبایی عالمه و مدرس تربیت تهران، بهشتی، شهید دانشگاه چهار در ۷790
های روش نامه،پرسش ابزار پیمایشی، هایروش غلبه از حاکی ،هانامهپایان فراروش تحلیل. دادند
 نفر، 744 تا نمونه حجم کرونباخ، آلفای ضریب روش محتوا، روایی روش احتمالی، گیرینمونه
 در عیمقط تک بخشی بین طرح و الگو بسط و تکرار قطعی، پژوهش میانگین، مونآز آماری روش
 .[7] است شناسیروش یهامؤلفه

 و موضوعی ابعاد بررسی به پژوهشی در( ۷784) حیدری و پور عزت غفاری، خواستار،
 هرانت دانشگاه مدیریت دانشکده در دولتی مدیریت ارشد کارشناسی نامهپایان ۷90 شناسیروش

 فنون آماری، یهاآزمون کاربرد نظر ازاند. شده دفاع ۷792 تا ۷7۱۱ هایسال طی که پرداختند
 بیشترین( مورد 28) هایانگینم تفاوت آزمون و( مورد ۱9) واریانس تحلیل ،(مورد ۷79) همبستگی

 مصاحبه، از دمور 07 پرسشنامه، از نامهپایان ۷۱0 ،هاداده گردآوری ابزار نظر از. داشتند را فراوانی
 .[9۷] کردند استفاده مشاهده از مورد 0 و یاکتابخانه مطالعه از مورد 72

در زمینه تولید دانش  پژوهشی مورد استفادههای روش( به بررسی 94۷2هرناندز، پرز و رنجل )
 هایروشی موضوعی و هاحوزههایی در جهت مشیدر حوزه مدیریت استراتژیک پرداختند و خط

شناسی در که روش ،شده است . در این پژوهش نشان دادهاندکردهپژوهش آتی در این حوزه ارائه 
 نیافته و بیشتر مبتنی بر مطالعات تجربی در این حوزهخوبی توسعه حوزه مدیریت استراتژیک به

بایست یمنظریه خوب در مدیریت استراتژیک های یژگیوشده است  است. همچنین اشاره
از  یادرجهپذیری، سازگاری درونی، خطرپذیری تجربی و هایی همچون یکتایی، تعمیمویژگی

 .[۷۱] انتزاعی بودن را داشته باشد
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( نیز در پژوهشی به رشد مجله مدیریت استراتژیک ۷884) ۷که فرانک، ادلوند و استرضمن این
 مدیریتثیر و نفوذ مجله تند. هدف از مقاله آنان، بررسی تأپرداخ ۷899تا  ۷8۱۱های در طی سال

سال، نفوذ  ۷9در این دهد یز پرداخته شد. نتایج نشان میبندی مقاالت ناستراتژیک بود که به رتبه
 علمی مدیریت استراتژیک رشد خوبی داشته است و نزدیک به سه برابر شده است. همچنین

اسخ ممکن است در پهای تحقیق آن و رشد نفوذ آن گسترش تحقیقات مدیریت استراتژیک، روش
های ناشی از بحران مداوم از عملکرد مدیریتی و کسب و کار مناسب به نظر برسد، اما به چالش

کافی نیست و لذا ضرورت ایجاد مجالت دیگر نیز در حوزه مدیریت راهبردی به خوبی احساس 
راتژی در حوزه است روش تحقیق( نیز به بررسی 9449) 9همچنین کیچن، بود و برق شود.می

 .[۷۷] های آتی را نیز ارائه کردندهشها، پیشنهاد پژوضمن شناسایی چالش هاآنپرداختند. 
 یفیک پژوهش یهاطرح تیو محبوب رشیپذ یبررس ( در پژوهشی به94۷0) 7موخپادهای و گپتا

دهد ینشان م افتهی نی. اپرداختند کیاستراتژ تیریدر حوزه مد یکمّ  پژوهش یهابرخالف طرح
 ،غالب یکمّ  یهااز روش زیادی تا حد یفی، روش کمقاالت منتشر شده یکه از نظر تعداد واقع
درصد  8، تنها بررسی شده مجالتمنتشر شده در  یبتجر پژوهشمقاله  90۱عقب مانده است. از 

 یکمّ پژوهش یهادرصد از طرح 90 یباال و یبیدرصد از روش ترک ۱، یفیک پژوهشاز طرح 
 یهای کیفی نشان داده شد که روش مطالعه موردتر روشهمچنین با بررسی دقیق .اندکردهاستفاده 

مدیریت  هایگرایی از محبوبیت بیشتری در پژوهشهای تفسیرگرایی و اثباتدر بستر پارادیم
 قیتحق یهاروش به در پژوهشی (94۷2استانکزیک ) همچنین .[9۵] استراتژیک برخوردار است

 تیریبه تکامل مد یبا نگاهوی معتقد است  است. شدهمتمرکز  کیاستراتژ تیریدر مطالعات مد
 هایپژوهش .[70] مشاهده کرد یرا به صورت مواز پژوهش یهاتوان تحول روشی، مکیاستراتژ

ر دکند. یاستفاده م یمتفاوت یهامختلف توسعه خود از روش یهادر دوره کیاستراتژ تیریمد
سروکار ی طیمح یدگیچیبا پ کیاستراتژ تیریکه مد آنجا از است نشان داده هانتیجه بررسی داده

های مطالعاتی در این حوزه به سوی مطالعات آمیخته گرایش بنابراین الزم است سیر روش ،دارد
 داشته باشد.

 

 شناسی پژوهشروش .3

 بررسی و ایکتابخانه مطالعه ها،داده گردآوری ابزار است و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این
 مایهن کتابخانه در و شده انجام که است هایینامهپایان بررسی مورد واحد زیرا است؛ مدارک و اسناد
 نامه است.نامه در اینجا، هم رساله و هم پایانالزم به ذکر است منظور از پایان. است شده

                                                                                                                             
۷ Franke, Edlund & Oster 
9 Ketchen, Boyd & Bergh 
7 Mukhopadhyay & Gupta 
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های مقطع دکتری و رساله های مقطع کارشناسی ارشدنامهکلیه پایان جامعه آماری پژوهش،
 شهید بهشتی و تهران شامل تربیت مدرس، تهران، یک سطح هایدانشگاه حوزه استراتژی در

مربوطه  دانشکده کتابخانه در و گرفتهانجام ۷78۵تا  ۷7۱4 هایبین سال که است طباطبائی عالمه
 مستقیم مراجعه صورت هب هاداده گردآوری است )دیجیتالی و یا نسخه فیزیکی(. روش داشته وجود

فهرست  تکمیل و هارساله مطالعه و چهار دانشگاه منتخب مدیریت هایدانشکده کتابخانه مخزن به
ها از سه مرحله نامهفرآیند انتخاب و بررسی پایان [99] شده است. بر اساس چارچوب جستجو تهیه

دانشگاه  0های مرتبط انتشاریافته در نامهشده است. در گام نخست فهرست پایاناصلی تشکیل
 و« راهبرد»، «استراتژی»نظر استخراج شد. در نتیجه جستجو و بررسی کلماتی همچون  مورد

اثر مرتبط شناسایی شد. در گام دوم  044، حدود کلمات مشابه در عناوین، واژگان کلیدی و چکیده
نامه انتخاب شدند که حاصل پایان 92۵پس از بررسی عنوان، چکیده و کلیدواژه آثار یادشده، 

از حذف مقاالت حوزه  های میدانی بوده و امکان بررسی را داشتند. در گام پایانی، پسپژوهش
 ۷99نهایت  ت راهبردی در فضای سازمانی، دربازرگانی و با عنایت به حوزه مدیرینظامی و غیر

 است. صورت سرشماری بوده گیری بهنامه منتخب برای تحلیل انتخاب شدند. لذا روش نمونهپایان
یل در های تحلو پیشینه این حوزه، در این پژوهش شاخص مبانی نظریهمچنین با استفاده از 

 پارامتر زیر تعیین گردیده است: ۷۷قالب 
حوزه اصلی دانش  ۷9ی آثار: با توجه به مباحث مطرح شده در پیشینه، سهم موضوع .۷

ایم، مدیریت استراتژیک که در این پژوهش بر حسب آن، به بررسی موضوعی پرداخته
 تدوین ؛استراتژیک کنترل و عملکرد ارزیابیپذیری؛ رقابت و رقابتی : استراتژیشامل

؛ رقابتی هوشمندی و محیط تحلیل ؛استراتژیک گیریتصمیم و تفکر رهبری،؛ استراتژی
 کارهای و کسب و اطالعات فناوری استراتژی؛ انسانی منابع استراتژیک مدیریت

 جهانی؛ وکار بکس توسعه و استراتژیک کارآفرینی؛ بازار استراتژیک مدیریت؛ الکترونیکی
 و استراتژی اجرای؛ مینتأ زنجیره و عملیات استراتژی؛ های جهانیاستراتژی و شدن

 ؛مالی هایاستراتژی؛ نوآوری و تکنولوژی استراتژیک مدیریت؛ عمل در استراتژی
 مدیریت؛ شرکتی پایداری و اجتماعی مسئولیت؛ مشارکت و همکاری هایاستراتژی

 .نفعانو ذی شرکتی حاکمیت؛ مادر هایشرکت در استراتژیک

ه ی دانشجویان نویسنددهنده تعداد مقطع تحصیلمقطع تحصیلی دانشجویان: نشان .9
 است. یدکترها در دوره کارشناسی ارشد و نامهپایان

 نامه است.کننده در هر پایاندهنده تعداد اساتید مشارکتکننده: نشانتعداد افراد مشارکت .7

بررسی ازنظر تعداد  دانشگاه مورد 0دهنده سهم مشارکت مشارکت نهادهای علمی: نشان .0
 نامه هر مورد است.پایان
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 -میهای علدهنده میزان مشارکت گروهتخصصی: نشان-های علمیمشارکت گروه .۵
 هاست.نامهتخصصی )رشته تحصیلی( دانشجویان نویسنده پایان

 است. نامهدهنده تعداد دانشجوی مرد و یا زن نویسنده هر پایانجنسیت پژوهشگر: نشان .2

ه نامده در نگارش پایاناهای مورد استفهای مورد استفاده: شامل روشها و تکنیکروش .۱
یقی، تحلیلی، موردی، مطالعه تطب -کاربردی، توصیفی -بنیادی، توصیفی -)توصیفی

، (؛ ابزارهای تحقیق )پرسشنامه«ترکیبی»ی، کیفی، آمیخته سایر(؛ روش تحقیق )کمّ
مصاحبه، ترکیبی، بررسی اسناد و تحلیل محتوا، سایر(؛ سطح تحلیل )فرد/افراد، 

)صنعت،  هاپژوهشنعت، کشور/ملی، ترکیبی(؛ حوزه موردمطالعه شرکت/سازمان، ص
 گیری است.کشاورزی، خدمات، ترکیبی، سایر( و نمونه

 های روایی و پایایی برای اعتبار نتایج است.: شامل انواع روشروش تحقیقبررسی اعتبار  .9

 آماری است.متنوع  وتحلیلتجزیه هایروشآماری: شامل  وتحلیلتجزیه هایروش .8

 ت.نامه اسشده در پایان منابع فارسی، عربی و التین استفاده تعداد گرمنابع: نشان .۷4

نامه: یکی از پارامترهای مورد ارزیابی دیگر، وضعیت ظاهری وضعیت ظاهری پایان .۷۷
 نامه برحسب تعداد صفحه، تعداد جدول، تعداد عکس و نمودار است.پایان

 مورد نامحقق مقاله در نظر مورد هایشاخصاز  هریک حاضر، پژوهش روایی بررسی برای
 قرارگرفته مجدد بازبینی و بررسی اختالف مورد مورد هر در و [۷۵] [۷2] [۷7] [7] قرارگرفته بررسی

 مورد که موضوعاتی در ثابت روش با تعدد پژوهش شناسی،روش بحث در سوی دیگر از است.

 از اطمینان کسب که برایاست. ضمن این پژوهشتأییدکننده  باشد، قرارگرفته علمی مجامع تأیید

بر  شناسیروش هایمؤلفه از فهرستی ها،نامهپایان بررسی و تحلیل از قبل پایایی پژوهش، و روایی
 هایقوت و هاضعف موردی، 94نمونه  یک بررسی با شد. تدوین شده،طراحی اساس چارچوب

 قرار تأیید مورد شده،طراحی ابزار کافی اییپای و روایی بنابراین شدند. برطرف و فهرست مشخص

تحلیل  نتایج و ارائه، در بررسی هر پارامتر، ابتدا به تشریح کلی پارامتر و سپس به لذا گرفت.
شود. در این میان، برای ی هر یک از پارامترها پرداخته میدادهای حاصل از بررسی کمّ برون

الب های گرافیکی در قدرصدهای الزم و شکل ،یآمارتوصیف نیز، از  پژوهشوتحلیل نتایج تجزیه
 شده است. جداول و نمودار استفاده

 
 هایافتهها و تحلیل داده .4

 پارامتر ۷۷ قالب در هایافته بررسی به، دسترس در و موجود اطالعات به توجه با بخش این در
 ۷99 از کمتر هابخش برخی آمار است ممکن که است توضیح به الزم. شودمی پرداخته مشخص،

 .است بخش آن اطالعات بودن دسترس در عدم آن علت که، باشد اثر
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حوزه  ۷9ها در قالب نامهدهنده سهم موضوعی پایاننشان ۷جدول  .سهم موضوعی آثار
 و تیرقاب شود موضوع استراتژیطور که مشاهده میاصلی دانش مدیریت استراتژیک است. همان

ازار و ب استراتژیک رقابتی، مدیریت هوشمندی و محیط استراتژی، تحلیل پذیری، تدوینرقابت
استراتژیک، به ترتیب پنج موضوع اصلی در آثار بررسی شده  کنترل و عملکرد همچنین ارزیابی
 شرکتی حاکمیت دیگر، سوی دهد. ازآثار را به خود اختصاص می درصد 24حدود  است که مجموعاً

 اطالعات فناوری مالی، استراتژی هایشرکتی، استراتژی پایداری و اجتماعی نفعان، مسئولیتو ذی
 کمترین ترتیب انسانی، به منابع استراتژیک الکترونیکی و همچنین مدیریت کارهای و کسب و

 داخلی توجه دانشجویان و اساتید مورد کمتر و اندداده اختصاص خود به را انتشاریافته آثار میزان

 .اندشده واقع
 

 های منتخبنامهی مدیریت استراتژیک در رساله و پایانهاپژوهشهای . حوزه۷جدول 

درصد  فراوانی موضوع ردیف

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 ۷۵ ۷۵ 98 پذیریرقابت و رقابتی استراتژی ۷

 74 ۷0 9۱ استراتژی تدوین 9

 07 ۷7 9۵ رقابتی هوشمندی و محیط تحلیل 7

 ۵0 ۷۷ 94 بازار استراتژیک مدیریت 0

 2۷ ۱ ۷0 استراتژیک کنترل و عملکرد ارزیابی ۵

 29 ۱ ۷7 ژیکاسترات گیریتصمیم و تفکر رهبری، 2

 ۱0 2 ۷۷ های جهانیاستراتژی و شدن جهانی ۱

 ۱8 ۵ ۷4 عمل در استراتژی و استراتژی اجرای 9

 9۵ ۵ ۷4 مادر هایشرکت در استراتژیک مدیریت 8

 بکس توسعه و استراتژیک کارآفرینی ۷4
 وکار

9 0 98 

 8۷ 7 ۵ آورینو و تکنولوژی استراتژیک مدیریت ۷۷

 80 7 ۵ مشارکت و همکاری هایاستراتژی ۷9

 8۱ 7 ۵ تامین زنجیره و عملیات استراتژی ۷7
 89 ۷ 9 انسانی منابع استراتژیک مدیریت ۷0

 و کسب و اطالعات فناوری استراتژی ۷۵
 الکترونیکی کارهای

9 ۷ 88 

 ۷44 ۷ 9 مالی هایاستراتژی ۷2

  4 4 شرکتی پایداری و اجتماعی مسئولیت ۷۱

  4 4 نفعانو ذی شرکتی حاکمیت ۷9
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درصد  فراوانی موضوع ردیف

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

  ۷44 ۷99 کل

 
 دانشگاه اشاره شده است.  0اولویت موضوعی آثار وابسته به  ،9 همچنین در جدول

 
 منتخب تهران دانشگاه 0. اولویت موضوعی در 9جدول 

 اولویت موضوعی دانشگاه ردیف

 دانشگاه عالمه طباطبائی ۷

 مورد(۱پذیری  )رقابت و رقابتی استراتژی -۷
 مورد(0عمل ) در استراتژی و استراتژی اجرای -9
 مورد(7رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل -7
 مورد(7وکار ) کسب توسعه و استراتژیک کارآفرینی -0

 دانشگاه تهران 9

 مورد(۷۵رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل-۷
 مورد(9تدوین استراتژی )-9
 مورد(۱بازار ) استراتژیک مدیریت-7
 مورد(۱های جهانی )استراتژی و شدن جهانی-0
 مورد(2پذیری  )رقابت و رقابتی استراتژی-۵

 دانشگاه شهید بهشتی 7

 مورد(8استراتژی ) تدوین-۷
 مورد(۱بازار ) استراتژیک مدیریت-9
 مورد(2پذیری  )رقابت و رقابتی استراتژی-7
 مورد(0رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل-0
 مورد(0استراتژیک ) کنترل و عملکرد ارزیابی-۵

 دانشگاه تربیت مدرس 0

 مورد(۱پذیری  )رقابت و رقابتی استراتژی -۷
 مورد(0عمل ) در استراتژی و استراتژی اجرای-9
 مورد(7رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل-7
 مورد(7وکار ) کسب توسعه و استراتژیک کارآفرینی-0

 
سال یک دوره  ۵توان از منظر سال به موضوعات نگریست. هر نیز می 7همچنین در جدول 
 در نظر گرفته شده است.
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 های حوزه استراتژی به تفکیک سالنامهها و پایانبندی موضوعی رسالهدسته .7جدول 

 بازه زمانی
تعداد 

 آثار
 اولویت موضوعی

 - 7 (۷7۱4-۷7۱0دوره اول )
 مورد( 7تدوین استراتژی ) ۷4 (۷7۱۵-۷7۱8دوره دوم )

 9۷ (۷794-۷790دوره سوم )

 7رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل -مورد(  ۵تدوین استراتژی )
 مدیریت -مورد( 7پذیری )رقابت و رقابتی استراتژی -مورد( 

استراتژیک  کنترل و عملکرد ارزیابی -مورد(  7بازار  ) استراتژیک
 مورد( 7های جهانی )استراتژی و شدن جهانی -مورد( 7)

-۷798دوره چهارم )
۷79۵) 

۵۷ 

 8پذیری )رقابت و رقابتی استراتژی -مورد(  ۷4تدوین استراتژی )
 مدیریت  -مورد(  ۱رقابتی ) هوشمندی و محیط تحلیل -مورد(

استراتژیک  کنترل و عملکرد ارزیابی -مورد(  ۱بازار  ) استراتژیک
 مورد( 0)

-۷78۵دوره پنجم )
۷784) 

۷47 

 و محیط تحلیل -مورد( ۷۵پذیری )رقابت و رقابتی استراتژی
 ۷4بازار  ) استراتژیک مدیریت  -مورد(  ۷۵رقابتی ) هوشمندی

تدوین  -مورد(  8عمل ) در استراتژی و استراتژی اجرای -مورد( 
 9استراتژیک ) گیریتصمیم و تفکر رهبری، -مورد(  8استراتژی )

 مورد( 9وکار ) کسب توسعه و استراتژیک کارآفرینی -مورد( 

 
دهنده تعداد مقطع تحصیلی دانشجویان این پارامتر نشان .مقطع تحصیلی دانشجویان

 رساله 97بررسی شامل  اثر مورد ۷99ها در دوره کارشناسی ارشد و دکتراست. نامهنویسنده پایان
، وضعیت رساله و ۷ مودارننامه مقطع کارشناسی ارشد است. پایان ۷4۵مقطع دکتری و 

منتخب تهران به تفکیک سال نشان  دانشگاه 0های مقاطع تحصیالت تکمیلی را در نامهپایان
 دهد.می

و بعد از آن سال  ۷780نامه و رساله مربوط به سال کلی بیشترین فراوانی مجموع پایان طوربه
و  ۷780نظر وضعیت رساله مقطع دکتری نیز بیشترین تعداد مربوط به سال  بوده است. از ۷784

نامه مقطع کارشناسی ارشد نیز که از نظر وضعیت پایانبوده است. ضمن این ۷799بعد از آن سال 
 بوده است. ۷780آن سال  از و بعد ۷784بیشترین تعداد مربوط به سال 
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 منتخب تهران به تفکیک سال دانشگاه 0های مقاطع تحصیالت تکمیلی در نامهپایانوضعیت رساله و  .۷ نمودار

 

ر کننده در هدهنده تعداد اساتید مشارکتاین پارامتر نشان .کنندهتعداد افراد مشارکت
 90نفر از اساتید در قالب راهنما و مشاور مشارکت داشتند.  09۷ مجموعاًنامه و رساله است. پایان

مشاور بوده  9جز استاد راهنما، دارای  اثر به ۷47ی استاد راهنما و استاد مشاور بوده است. اثر دارا
رساله مقطع  97مشاور بوده است. با توجه به تعداد  9استاد راهنما و  9اثر نیز دارای  ۷است و 

ی ارشد نامه مقطع کارشناسپایان 9۷توان گفت نامه مقطع کارشناسی ارشد، میپایان ۷4۵دکتری و 
 .(0جدول ) مشاور بوده است 9دارای 

 
 های منتخبنامهکننده رساله و پایان. تعداد اساتید مشارکت0جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ندهکنتعداد اساتید مشارکت

 00 90 نفر 9

 ۵۵ ۷47 نفر 7

 ۷ ۷ نفر 0

 ۷44 ۷99 کل

 

 بررسی از دانشگاه مورد 0مشارکت دهنده سهم این پارامتر، نشان .مشارکت نهادهای علمی
ب به ترتی پر اثرها شود سهم دانشگاهطور که مشاهده مینامه هر مورد است. هماننظر تعداد پایان

 ،: دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تربیت مدرسشامل
 . شودمی

 منتخب تهران دانشگاه 0های نامهیانتفکیکی تعداد رساله و پا . اطالعات۵جدول 

تعداد اساتید 

 کنندهمشارکت

تعداد 

 رساله

تعداد 

 نامهپایان

تعداد 

 کل

درصد 

 فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

 72 72 2۱ 79 7۵ دانشگاه عالمه طباطبائی

 22 74 ۵۱ 79 ۷8 دانشگاه تهران

 9۵ ۷8 7۵ ۷۱ ۷9 دانشگاه شهید بهشتی

 ۷44 ۷۵ 98 ۷9 ۷۷ دانشگاه تربیت مدرس

  ۷44 ۷99 ۷4۵ 97 تعداد کل

1 4 2 1 2 1 2 4 6 10 7 4 8 5 10 13 31 2 1 2 2 3 2 3 5 2 3 2 3 4 10 15 9 10 5
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کل آثار را به خود اختصاص درصد  ۱4حدود  مجموعاًدانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه تهران 
نامه استراتژی پایان ۷7۱4یباً از سال تقرهای عالمه طباطبائی و تهران که دانشگاهاند. ضمن اینداده

به بعد به  ۷79۷و دانشگاه تربیت مدرس از سال  ۷7۱۱از سال اند و دانشگاه شهید بهشتی داشته
اند. لذا در مجموع دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه تهران از پیشگامان حوزه استراتژی پرداخته

. الزم به ذکر است اولین رساله استراتژی هستندهای کشور در حوزه استراتژی ترین دانشگاهو مهم
 تعلق به دانشگاه تهران بوده است.و م ۷7۱۵مربوط به سال 

دهد از طرف دیگر، بیشترین تعداد رساله مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است که نشان می
همت دانشجویان دکتری و اساتید مدیریت این دانشگاه، به سمت مدیریت استراتژیک نسبت به 

گاه تهران امه نیز متعلق به دانشنکه بیشترین تعداد پایانها بیشتر است. ضمن اینسایر دانشگاه
است که نشان دهنده عالقه بیشتر دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه نسبت به سایرین 

دهد که در دانشگاه عالمه طباطبائی و شهید بهشتی نسبت رساله به است. نسبت آثار نیز نشان می
 یشتر است.نامه به رساله بدرس، نسبت پایاننامه بیشتر است و در دو دانشگاه تهران و تربیت مپایان

 -های علمیدهنده میزان مشارکت گروهاین پارامتر نشان. تخصصی-های علمیمشارکت گروه
 هاست.نامهتخصصی )رشته تحصیلی( دانشجویان نویسنده پایان

آثار مربوط به رشته مدیریت بازرگانی  درصد 8۷شود مشاهده می 2 طور که در جدولهمان
آن گرایش بازاریابی و  از درصد  و پس99گذاری با ش سیاستها، گرایبوده است. در بین گرایش

ها نیز نشان درصد قرار دارند. همچنین بررسی وضعیت دانشگاه ۷۱الملل با گرایش بازاریابی بین
اثر در دانشگاه عالمه طباطبائی و بعد  ۷9( با گذاریدهد آثار مدیریت بازرگانی )گرایش سیاستمی

 ۷0اثر در دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد. آثار مدیریت بازرگانی )گرایش بازاریابی( با  ۷۷از آن با 
اثر در دانشگاه عالمه طباطبائی قرار دارد. همچنین آثار  ۷4اثر در دانشگاه تهران و بعد از آن با 

 8اثر در دانشگاه تربیت مدرس و بعد از آن با  ۷2الملل( با اریابی بینمدیریت بازرگانی )گرایش باز
 اثر در دانشگاه تهران قرار دارد.

ها، دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و بعد از آن، مدیریت که از میان سایر رشتهضمن این
 اند.دولتی نیز آثاری قابل توجه در حوزه استراتژی داشته
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 دانشگاه 0های نامهپایان رساله و کنندهصیلی( دانشجویان تهیهتخصصی )رشته تح–های علمیگروه. مشارکت 2جدول 
 منتخب تهران

 فراوانی رشته تحصیلی
درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

مدیریت 
 بازرگانی

گرایش 
 گذاریسیاست

0۷ 
99 

 درصد
78 9 ۷9 0 ۷۷ 9 

گرایش 
 بازاریابی

7۷ 
۷۱ 

 درصد
9 97 ۷4 ۷0 ۱ + 

گرایش 
بازاریابی 

 المللبین

79 
۷۱ 

 درصد
7 98 ۷ 8 2 ۷2 

گرایش رفتار 
سازمانی و 
 منابع انسانی

 - ۷ ۷ ۵ ۷ 2 درصد 0 ۱

گرایش 
بازرگانی 

 المللبین

 ۷ ۷ 9 9 ۷۷ ۷ درصد 2 ۷9

 - - 7 8 ۷9 - درصد 2 ۷9 گرایش بیمه

 - - ۷ ۷ 9 - درصد ۷ 9 گرایش تحول

بدون مشخص 
 بودن گرایش

70 
۷9 

 درصد
۷0 94 ۷7 8 9 0 

 - - - ۷ ۷ - درصد ۷ ۷ مدیریت اجرایی

MBA 9 ۷ 9 - 9 - درصد - - 

 - - ۵ - - ۵ درصد 7 ۵ مدیریت صنعتی

 - - 0 - - 0 درصد 9 0 مدیریت دولتی

 - - - ۷ ۷ - درصد ۷ ۷ مدیریت مالی

 - ۷ 7 - ۷ 7 درصد 9 0 سایر

 98 7۵ ۵۱ 2۱ ۷4۵ 97 ۷44 ۷99 تعداد کل

 

شده است.  ارائه ۱وضعیت جنسیت دانشجویان نویسنده آثار در جدول  .جنسیت پژوهشگران
ه کدرصد آثار مربوط به آقایان بوده است. نکته جالب این ۱2شود حدود طور که مشاهده میانهم

درصد است، اما این نسبت در مقطع  74ن در مقطع کارشناسی ارشد حدود ها به آقایاخانمنسبت 
رسد، یعنی هر چه از سمت مقطع کارشناسی ارشد به درصد می ۷۱دکتری کمتر شده و به حدود 

مند به حوزه استراتژی نسبت به شود آقایان عالقهسمت مقطع دکتری حرکت کنیم، مشاهده می
دهد که این ها نیز نشان میها به آقایان در دانشگاهکه نسبت خانمضمن ایناند. شدهها بیشتر خانم
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نسبت در دانشگاه تربیت مدرس بیشترین و در دانشگاه عالمه طباطبائی کمترین بوده است؛ بدین 
مند به مدیریت استراتژیک در دانشگاه تربیت مدرس نسبت به سایر دانشجویان دختر عالقمعنا که 

 ها، بیشتر بوده است.اهدانشگ
 

 های منتخبنامهکنندگان رساله و پایان. جنسیت تهیه۱جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 ۷۱ 92 0۵ ۵0 ۱7 28 ۱2 ۷09 مرد

 ۷9 8 ۷۷ ۷7 7۷ ۷0 90 0۵ زن

 98 7۵ ۵2 2۱ ۷40 97 ۷44 ۷9۱ کل

 

اده در نگارش های مورد استفاین پارامتر شامل روش .های مورد استفادهها و تکنیکروش
ای، موردی، توسعه -تحلیلی، توصیفی -کاربردی، توصیفی -بنیادی، توصیفی -نامه )توصیفیپایان

 هشپژو(؛ ابزارهای «ترکیبی»ی، کیفی، آمیخته مطالعه تطبیقی، سایر(؛ روش تحقیق )کمّ 
)پرسشنامه، مصاحبه، ترکیبی، بررسی اسناد و تحلیل محتوا، سایر(؛ سطح تحلیل )فرد/افراد، 

)صنعت، کشاورزی،  هاپژوهشمطالعه  شرکت/سازمان، صنعت، کشور/ملی، ترکیبی(؛ حوزه مورد
 گیری است.خدمات، ترکیبی، سایر( و نمونه

 ،کاربردی -آثار توصیفی از درصد  22بنیادی،  -آثار توصیفی از درصد ۷۷ ،9 لجدو اساس بر
که نضمن ای .است شده تحلیلی استفاده -درصد از توصیفی 7 ای،توسعه -آثار توصیفی از درصد 94

 شاهدهم که طورهمان بنابراین توجه قرار نگرفته است. های موردی و تطبیقی موردمتأسفانه روش
 شده است.  استفاده کاربردی، بیشترین روش مورد -توصیفی تحقیق روش شودمی

ر کاربردی د-نامه نیز باید گفت عمده روش توصیفیهمچنین ازنظر ماهیت رساله و پایان
ای در عهتوس-بنیادی و روش توصیفی-که عمده روش توصیفیها بوده است. ضمن ایننامهپایان
هم دهد بیشترین سها نیز نشان میبررسی وضعیت دانشگاهشده است. همچنین  ها انجامرساله

ه بنیادی نیز ب-اثر مربوط به دانشگاه تهران است. روش توصیفی 09کاربردی با -روش توصیفی
که روش اثر متعلق به دانشگاه عالمه طباطبائی و تهران است. ضمن این 2طور مشترک با 

عداد ت طور کلی احتماالًاه عالمه طباطبائی است. بهاثر مربوط به دانشگ ۷2ای نیز با توسعه-توصیفی
 دهنده عالقه آن بخش بدان مورد است.بیشتر آثار هر بخش، نشان
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 های منتخبنامهرساله و پایانمورد استفاده در نگارش  های. روش9جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

 دانشگاه

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

-توصیفی
 کاربردی

۷۷۵ 
22 

 درصد
74 9۵ 7۵ 09 ۷2 99 

-توصیفی
 بنیادی

94 
۷۷ 

 درصد
۷9 9 2 2 0 0 

-توصیفی
 ایتوسعه

70 
94 

 درصد
74 0 ۷2 2 ۵ ۱ 

-توصیفی
 تحلیلی

 4 9 4 7 0 ۷ درصد 7 ۵

 4 4 4 4 4 4 4 4 موردی

 4 4 4 4 4 4 4 4 تطبیقی

 77 9۱ ۵0 24 8۵ ۱8 ۷44 ۷۱0 کل

 

 به هاآند از درص ۵8 است شده نشان داده 8 جدول که در همچنان، پژوهش ماهیت نظر از
 شده انجام( ترکیبی) آمیخته روش تحقیقبه  درصد 79کیفی و  روش درصد به 8ی، روش کمّ 

نامه نیز باید گفت روش تحقیق کیفی و آمیخته در نظر ماهیت رساله و پایان همچنین از. است
ت و ی این موضوع برعکس اسکمّ روش تحقیقها بیشتر بوده و برای نامهها نسبت به پایانرساله
یز نشان ها نها بیشتر بوده است. همچنین بررسی وضعیت دانشگاهها نسبت به رسالهنامهپایان

 روش تحقیقاثر مربوط به دانشگاه تهران است.  70ی با کمّ روش تحقیقسهم دهد بیشترین می
ته نیز آمیخ روش تحقیقکه اثر متعلق به دانشگاه عالمه طباطبائی است. ضمن این ۱کیفی نیز با 

 اثر مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است. ۷8با 
 

 تحقیق روشهای منتخب ازنظر نامه. فراوانی رساله و پایان8جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 88 کمی
۵8 

 درصد
۷8 94 74 70 ۷۱ ۷9 

 ۷ 9 ۵ ۱ 7 ۷9 درصد 8 ۷۵ کیفی

آمیخته 
 )ترکیبی(

۵0 
79 

 درصد
78 ۷۵ ۷8 ۷۵ ۷۷ 8 

 99 74 ۵0 ۵2 89 ۱4 ۷44 ۷29 کل
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 9، پرسشنامه از نیاز مورد هایداده آوریجمع برای درصد آثار 24 که دهدنشان می ۷4 جدول
درصد از  9و  (مصاحبه و پرسشنامه از )ترکیبی درصد از ابزارهای ترکیبی 98مصاحبه،  از درصد

 یلتحل و شواهد، اسناد از استفاده پایه بر درصد نیز 9 و اسناد(-مصاحبه-ابزارهای ترکیبی )پرسشنامه
 . است شده انجام محتوا

-نامه نیز باید گفت ابزار مصاحبه و ترکیبی )پرسشنامهنظر ماهیت رساله و پایان همچنین از

ها بیشتر بوده و برای ابزار پرسشنامه این موضوع برعکس نامهها نسبت به پایانمصاحبه( در رساله
ها نیز ها بیشتر بوده است. همچنین بررسی وضعیت دانشگاهرسالهها نسبت به نامهاست و پایان

اثر مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است.  72دهد بیشترین سهم ابزار پرسشنامه با نشان می
که اثر متعلق به دانشگاه عالمه طباطبائی و تهران است. ضمن این ۵با  ابزار مصاحبه نیز مشترکاً

 اثر مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است. ۷0مصاحبه( نیز با -هابزار ترکیبی )پرسشنام
 

 پژوهش های منتخب ازنظر منبع داده و ابزارنامه. فراوانی رساله و پایان۷4جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 ۷۱ ۷۵ 77 72 ۱2 9۵ 24 ۷4۷ پرسشنامه

 ۷ 9 ۵ ۵ 7 ۷4 9 ۷7 مصاحبه

ترکیبی 
-)پرسشنامه
 مصاحبه(

09 98 7۷ ۷۱ ۷0 ۷۷ ۷7 ۷4 

ترکیبی 
-)پرسشنامه
-مصاحبه
 اسناد(

0 9 9 9 4 0 4 4 

بررسی 
اسناد و 
تحلیل 
 محتوا

9 ۷ 4 9 4 4 ۷ ۷ 

 98 7۷ ۵7 ۵۵ ۷44 29 ۷44 ۷29 کل

 

 باالترین درصد 8۱ با سازمان یا شرکت که دهدمی نشان نیز تحلیل سطح وضعیت همچنین
 .است بوده صنعت سطح نیز در درصد مطالعات 7است و  بوده مطالعات در تحلیل سطح میزان

ای بررسی قرار نگرفته که ج که سطح فرد / افراد و همچنین سطح کشور / ملی نیز موردضمن این
تری نظر بیش باید مد ارشد مدیران و افراد تحلیل که سطح دهدمی نشان هابررسی این دارد. تأمل
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نظر ماهیت  همچنین از است. تحلیل سطح نظر از آثار وضعیت دهنده، نشان۷۷ جدول. قرار گیرد
ها حدود نامهو در پایانرصد د 80ها حدود سازمان در رساله یا نامه نیز سطح شرکترساله و پایان

 ای دهد سطح شرکتها نیز نشان میبررسی وضعیت دانشگاهشود. همچنین درصد را شامل می 88
نیز دانشگاه شهید  هاآن از اثر است و بعد ۵9سازمان در دانشگاه عالمه طباطبائی و تهران شامل 

 اثر قرار دارد. 99اثر و دانشگاه تربیت مدرس با  7۷بهشتی با 

 های منتخب ازنظر سطح تحلیلنامه. فراوانی رساله و پایان۷۷جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 4 4 4 4 4 4 4 4 فرد / افراد

شرکت / 
 سازمان

۷27 
8۱ 

 درصد
2۵ 89 ۵9 ۵9 7۷ 99 

 4 9 4 7 ۷ 0 درصد 7 ۵ صنعت

کشور / 
 ملی

4 4 4 4 4 4 4 4 

 99 77 ۵9 ۵۵ 88 28 ۷44 ۷29 کل

دهد می نشان که استشده  ارائه ۷9 جدول در هاپژوهش مطالعه مورد حوزه وضعیت همچنین
درصد  ۷و حوزه کشاورزی درصد  9درصد، حوزه ترکیبی  04درصد، حوزه خدمات  ۵۱صنعت  حوزه

ه است. داشت پژوهشگران پژوهشی آثار برای بیشتری جذابیت، هستند. لذا طبق نتایج صنعت
ر حوزه ها دها نسبت به رسالهنامهنامه نیز باید گفت پایاننظر ماهیت رساله و پایان همچنین از

ها نامهها نسبت به پایانصنعت بیشتر بوده ولی برای حوزه خدمات موضوع برعکس است و رساله
 بیشتر بوده است. 

 مطالعه نظر حوزه مورد های منتخب ازنامهساله و پایان. فراوانی ر۷9جدول 

رشته 

 تحصیلی
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 99 97 7۷ 99 22 79 ۵۱ 89 صنعت

 4 4 ۷ 4 ۷ 4 ۷ ۷ کشاورزی

 2 ۷4 94 7۷ 74 7۱ 04 2۱ خدمات

 4 4 4 7 7 4 9 7 ترکیبی

 99 77 ۵9 ۵2 ۷44 28 ۷44 ۷28 کل
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گیری و تعداد نمونه در دهنده روش نمونهگیری است که نشانموضوع دیگر، وضعیت نمونه
گیری د، نمونهدرص ۵۷گیری احتمالی با دهد نمونهمینتایج نشان  ها است.نامه و رسالهپایان

ضمن  گیری در آثار است.انواع وضعیت نمونه درصد ۷0 شماری بادرصد و تمام 7۵غیراحتمالی با 
خود  گیریدرستی به نوع نمونهدرصد آثار دانشجویی بررسی شده، به 99اثر یعنی حدود  0۷که این

گیری را بدان اشاره نکرده بودند و برخی نیز به اشتباه نوع نمونه اشاره نکرده بودند. برخی اصالً
 خود اتخاذ کرده بودند. روش تحقیقمتناسب با 

گیری غیراحتمالی درصد، نمونه 7۵گیری احتمالی تصادفی ساده با مجموع، نمونه همچنین در
درصد  ۷4ی با اگیری طبقههمچنین نمونهدرصد و  ۷0درصد، تمام شماری با  ۷9در دسترس با 
 گیری هستند.های نمونهبیشترین روش

ر ها در پارامتها نسبت به رسالهنامهنامه نیز باید گفت پایاننظر ماهیت رساله و پایان از
ست و گیری غیر احتمالی موضوع برعکس اگیری احتمالی بیشتر بوده ولی برای پارامتر نمونهنمونه
یز نشان ها نتر بوده است. همچنین بررسی وضعیت دانشگاهها بیشنامهها نسبت به پایانرساله

احتمالی، مربوط به دانشگاه عالمه رگیری احتمالی و هم غیدهد بیشترین سهم پارامتر نمونهمی
 آن تهران است. از طباطبائی و بعد

 های منتخبنامهگیری در رساله و پایان. وضعیت نمونه۷7جدول 

 پارامتر

پارامتر 

 مورد

ی بررسی
وان

را
ف

د  
ص

در

ی
وان

را
ف

 

له
سا

ر
 

ن
ایا

پ
مه

نا
ه  

گا
ش

دان

ه 
الم

ع

ی
بائ

اط
طب

ه  
گا

ش
دان

ن
را

ته
ه  

گا
ش

دان

ی
شت

به
د 

هی
ش

 

ه 
گا

ش
دان

ت 
ربی

ت

س
در

م
 

 گیرینمونه
 احتمالی

 ۷9 9 ۷۱ ۷۵ 7۱ ۷۵ 7۵ ۵9 تصادفی ساده

تصادفی 
 مندنظام

9 ۷ 9 4 ۷ 4 ۷ 4 

 . ۵ 0 2 9 ۱ ۷4 ۷۵ ایطبقه

 ۷ 4 ۷ 0 2 4 0 2 ایخوشه

 گیرینمونه
 احتمالیغیر

 8 ۵ 0 8 ۱ 94 ۷9 9۱ در دسترس

 4 4 4 4 4 4 4 4 ایسهمیه

 4 4 ۱ 2 0 8 8 ۷7 قضاوتی

 9 4 2 0 0 9 9 ۷9 گلوله برفی

 0 ۱ 7 2 ۷2 0 ۷0 94 شماریتمام

 99 92 09 ۵۷ 99 2۵ ۷44 ۷0۱ کل
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شود طور که مشاهده میدهد. همانها را نشان می، وضعیت حجم نمونه۷0همچنین جدول 
تعداد افراد  عمدتاًنفر هستند و در بخش نمونه کیفی نیز  ۷44عمده حجم نمونه کمی، بازه زیر 

 نفر بوده است. 94نمونه زیر 
  

 منتخب هاینامهو پایان هارساله  توزیع. ۷0جدول 

 فراوانی تعداد نمونه حجم نمونه

 یکمّ

 00 ۵4کمتر از 

 79 ۷44تا  ۵۷

 09 944تا  ۷4۷

 ۷4 744تا  94۷

 ۷۷ 044تا  74۷

 ۵ 04۷بیشتر از 

 کیفی

 ۷ نفر ۵کمتر از 

 7 نفر ۷4تا  2

 ۷ نفر ۷۵تا  ۷۷

 7 نفر 94تا  ۷2

 9 نفر 9۵تا  9۷

 9 نفر 74تا  92

 

بار ایی برای اعتهای روایی و پایروشاین پارامتر شامل انواع  .روش تحقیقبررسی اعتبار 
درصد  نیز  ۷۷درصد دارای روایی سازه و  92صد آثار دارای روایی محتوایی، در 27نتایج است که 

شده، پایایی پژوهش خود  آثار بررسی درصد 89ظاهری است. همچنین طبق نتایج، دارای روایی 
 اند.را با آلفای کرونباخ سنجیده

ر روایی ها در پارامتها نسبت به رسالهنامهنامه نیز باید گفت پایانو پایاننظر ماهیت رساله  از
بت به ها نسمحتوایی بیشتر بوده ولی برای پارامتر روایی ظاهری موضوع برعکس است و رساله

میزان  نامه به یکها بیشتر بوده است و پارامتر روایی سازه در میان دو اثر رساله و پایاننامهپایان
ی دهد بیشترین سهم روایی محتوایی و روایها نیز نشان میت. همچنین بررسی وضعیت دانشگاهاس

اثر، مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است، همچنین سهم  ۷4اثر و  04ظاهری به ترتیب با 
اثر مشترکا مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی و تهران است. الزم به ذکر  ۷0روایی سازه نیز با 

 نامه بوده است.ها بسیار کمتر از پایانست میزان اشتباهات و یا خطاهای اعتبار در رسالها
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 روش تحقیقمنتخب ازنظر اعتبار  هاینامهو پایان هارساله توزیع. ۷۵جدول 

روش 

 تحقیق
 فراوانی

درصد 

 فراوانی
 نامهپایان رساله

دانشگاه 

عالمه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

روایی 
 محتوایی

۷۷0 
27 

 درصد
04 ۱0 04 77 99 ۷8 

روایی 
ظاهری 
)شکلی/ 
 صوری(

94 
۷۷ 

 درصد
۷۷ 8 ۷4 ۵ 9 7 

روایی 
 سازه

02 
92 

 درصد
97 97 ۷0 ۷0 2 ۷9 

پایایی 
آلفای 
 کرونباخ

۷9۱ 
89 

 درصد
02 9۷ 07 7۵ 97 92 

پایایی دو 
 سازینیم

 4 ۷ 9 4 ۷ 9 درصد 9 7

 

وتحلیل شناسایی شد روش تجزیه 04 حدود هابررسیدر  .آماری وتحلیلتجزیه هایروش
 درصد، ۷۵ با تیآزمون شود طور که مشاهده میشده است. همان ارائه ۷2که نتایج آن در جدول 

 -درصد، آزمون کولکوگروف 8درصد، آزمون فریدمن با  ۷7سازی معادالت ساختاری با مدل
تحلیل  و های تجزیهدرصد، پرکاربردترین روش ۱درصد و همبستگی پیرسون با  ۱با اسمیرنوف 

 هستند.
 

 منتخب هاینامهو پایان هاآماری رساله وتحلیلتجزیه هایروش. ۷2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وتحلیلروش تجزیه ردیف

 درصد T ۵8 ۷۵آزمون  ۷

 درصد ۷7 ۵۷ سازی معادالت ساختاریمدل 9

 درصد 8 70 آزمون فریدمن 7

 درصد ۱ 99 اسمیرنوف-آزمون کولکوگروف 0

 درصد ۱ 99 همبستگی پیرسون ۵

 درصد ANOVA ۷9 7-تحلیل واریانس 2

 درصد 7 ۷9 نظریه داده بنیاد ۱

 درصد 7 ۷9 همبستگی 9

 درصد 7 ۷9 همبستگی اسپیرمن 8

 درصد 7 ۷4 آزمون کای دو ۷4
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 درصد فراوانی فراوانی وتحلیلروش تجزیه ردیف

 درصد 7 ۷4 رگرسیون چندگانه ۷۷

۷9 AHP 8 9 درصد 

 درصد 9 8 یاجملهآزمون دو  ۷7

 درصد 9 8 تحلیل واریانس ۷0

 درصد 9 9 آزمون عالمت دار ویلکاکسون ۷۵

 درصد 9 9 آزمون مقایسه زوجی ۷2

 درصد 9 9 تحلیل محتوا ۷۱

 درصد 9 ۱ تم لیتحل ۷9

 درصد 9 ۱ رگرسیون ۷8

 درصد 9 2 آزمون میانگین دو جامعه 94

 درصد ۷ ۵ های تعقیبیآزمون 9۷

 درصد ۷ 0 ن ویتنیامآزمون  99

 درصد ۷ 0 یاخوشهتحلیل  97

 درصد ۷ 0 رگرسیون خطی 90

9۵ ANP 7 ۷ درصد 

92 DEMATEL 7 ۷ درصد 

 درصد ۷ 7 آزمون نسبت موفقیت 9۱

 درصد ۷ 7 دلفی 99

 درصد ۷ 7 منطق فازی 98

74 TOPSIS 9 ۷ درصد 

 درصد ۷ 9 والیس -آزمون کروسکال  7۷

 درصد ۷ 9 آنتروپی شانون 79

 درصد ۷ 9 نگاشت شناخت علمی 77

70 

، پنل دیتا، اقتصاد سنجی، Z)آزمون  ۷فراوانی ها با سایر روش
و  مانیسری ز ،مدل ساختاری تفسیری ،هاشناسی سیستمپویایی

 (هانظریه بازی

 درصد 9 9

 ۷44 79۱ جمع کل

 

 نامه است.انشده در پایدهنده تعداد منابع فارسی، عربی و التین استفادهپارامتر نشان این .منابع

با توجه به سطح دسترسی . هستند التین و عربی، فارسی آثار شامل استفاده مورد منابع
 انجام در منبع ۷8089 از درمجموع بررسی مورد هاینامهپژوهشگران به آثار، در رساله و پایان

 ۷۵۷۱۱ و فارسی منابع از درصد 99 یعنی منبع 07۷۵ این تعداد از که است شده استفاده پژوهش
 درصد صفر که اندنگرفته قرار استناد مورد عربی منابع و هستندالتین  منابع از درصد ۱9 یعنی منبع

 است اثر هر برای منبع ۷40 با برابر اثر ۷99 برای استفاده مورد منابع میانگین. شودمحسوب می
 هر اثر رد استفاده مورد التین منابع میانگین. است منابع از استفاده در خوبی بخشرضایت که رقم



  8931زمستان  ـ 04شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    30 

 

 کلی طورو به است اثر هر برای منبع 97 معادل فارسی منابع برای رقم این و است منبع 9۷ با برابر
 وضعیت دهندهنشان، ۷۱ جدول. است خوب آثار برای منابع تعداد متوسط دهدمی بررسی نشان
 است. مآخذ و منابع ازنظر هانامهرساله و پایان

 
 منتخب تهران دانشگاه 0 هاینامهو پایان هارسالهدر منابع  توزیع. ۷۱جدول 

 هانامهکل رساله و پایان منابع عربی منابع التین منابع فارسی پارامتر

 ۷40 4 9۷ 97 میانگین

 درصد  ۷44 4 درصد  ۱9 درصد  99 درصد

 ۷9 4 7 9 حداقل

 240 4 ۵۵9 89 حداکثر

 ۷8089 4 ۷۵۷۱۱ 07۷۵ جمع منابع

 
نیم، نتایج ک نامه و رساله و همچنین دانشگاه به منابع نگاههمچنین اگر از منظر تفکیکی پایان

نامه، هم از منظر منابع فارسی و هم از ها نسبت به پایانشود. در وضعیت رسالهجالبی حاصل می
دهد که می ها نشانکه وضعیت دانشگاهمنظر منابع التین گستردگی بیشتری وجود دارد. ضمن این

ار دانشگاه تربیت که آثحالیاند، درآثار دانشگاه عالمه طباطبائی تأکید بیشتری بر منابع فارسی داشته
 دهد. این نتایج را نشان می ۷9جدول اند. مدرس، بیشترین تأکید خود را بر منابع التین صرف کرده

 
 منتخب تهران به تفکیک نوع اثر و دانشگاه دانشگاه 0های نامهو پایان هامنابع در رساله توزیع. ۷9جدول 

 نامهپایان رساله روش تحقیق
عالمه دانشگاه 

 طباطبائی

دانشگاه 

 تهران

دانشگاه 

شهید 

 بهشتی

دانشگاه 

تربیت 

 مدرس

 99 ۷8 97 77 97 98 میانگین منابع فارسی

 ۷4۵ 98 ۱4 88 ۵4 ۷07 میانگین منابع التین

 4 4 4 4 4 4 میانگین منابع عربی

میانگین کل رساله و 
 هانامهپایان

۷0۱ 28 ۷42 98 ۷49 ۷99 

 
نامه یکی از پارامترهای مورد ارزیابی دیگر، وضعیت ظاهری پایان. نامهپایانوضعیت ظاهری 

 زیر نیز نشان جدول که طوربرحسب تعداد صفحات، تعداد جدول، تعداد عکس و نمودار است. همان
 هر اثر میانگین طوربه که بود صفحه 790 بیشترین و ۱4 مقاالت صفحه تعداد کمترین، دهدمی

 98جدول و  04طور میانگین هر اثر، دارای حدود همچنین به. است حجم صفحه ۷99 حدود دارای
 عکس است.
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 منتخب تهران دانشگاه 0های نامه. وضعیت ظاهری رساله و پایان۷8جدول 

 پارامتر
 عکس و نمودار جدول صفحه

 مجموع نامهپایان رساله مجموع نامهپایان رساله مجموع نامهپایان رساله

 98 ۷8 07 04 79 ۵۷ ۷99 ۷09 907 میانگین

 ۷ ۷ 8 9 9 ۵ ۱4 ۱4 ۷۵2 حداقل

 ۷۷۷ ۵8 ۷۷۷ 902 902 ۷9۵ 790 790 7۱8 حداکثر

 
 شنهادیو پ یریگجهینت .5

های های مقطع کارشناسی ارشد و رسالهنامهپایان شناسیروش بررسی هدف با پژوهش این
انجام شد.  فراروش رویکرد تهران باهای سطح یک مقطع دکتری حوزه استراتژی در دانشگاه

های استراتژی، پژوهشی نامهحال در حوزه پایان به نشان داد که تا پژوهشمبانی نظری بررسی 
که بازه زمانی گسترده بررسی، حجم نشده که این مهم، نوآوری پژوهش است. ضمن این انجام
 له حاضر است. جامعه آماری اینهای نوآورانه مقامطالعه و نوع پژوهش نیز، دیگر جنبه مورد

 های مقطع دکتری حوزه استراتژی درهای مقطع کارشناسی ارشد و رسالهنامهکلیه پایان پژوهش،

 ۷7۱4 هایسال بین که طباطبائی بود عالمه دانشگاه تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی و چهار

که روش است. ضمن این تهمربوطه وجود داش دانشکده کتابخانه در و گرفتهانجام ۷78۵تا 
های غیر مرتبط، حجم نمونه نهایی شماری بوده و پس از حذف نمونه صورت تمام گیری بهنمونه
نامه مقطع کارشناسی پایان ۷4۵رساله مقطع دکتری و  97عدد شد که شامل  ۷99بررسی  مورد

پارامتر سهم  ۷۷های تحلیل در قالب ارشد است. در این پژوهش با اتکا بر فراروش، شاخص
کننده، مشارکت نهادهای علمی، موضوعی، مقطع تحصیلی دانشجویان، تعداد افراد مشارکت

های مورد استفاده، ها و تکنیکهای علمی تخصصی، جنسیت پژوهشگر، روشمشارکت گروه
آماری، منابع و مآخذ و وضعیت ظاهری  وتحلیلتجزیه های، روشروش تحقیقبررسی اعتبار 

 بررسی قرار گرفت. ه موردنامپایان
اثر(،  2۱: دانشگاه عالمه طباطبائی )شاملها پر اثر به ترتیب دهد سهم دانشگاهنتایج نشان می

اثر(. دانشگاه  98اثر( و دانشگاه تربیت مدرس ) 7۵اثر(، دانشگاه شهید بهشتی ) ۵۱دانشگاه تهران )
اند. کل آثار را به خود اختصاص دادهدرصد  ۱4حدود  مجموعاًعالمه طباطبائی و دانشگاه تهران 

های ترین دانشگاهلذا در مجموع دانشگاه عالمه طباطبائی و دانشگاه تهران از پیشگامان و مهم
عودی داشته، ص ند. روند سالیانه آثار استراتژی حکایت از روند تقریباًهستکشور در حوزه استراتژی 

طور کلی تعداد آثار در دوره پنجم داشته است. به ها نیز فراز و فرودی وجودهر چند در برخی سال
با تعداد آثار  ۷780بیشترین تعداد بوده است و در این میان، سال  ۷78۵تا  ۷784یعنی بازه سال 
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گران مدیریت استراتژیک بوده است. یت برای پژوهشحوزه استراتژی، سال پرباری از نظر کمّ
د ی، به دنبال دالیل این موضوع باشند تا دالیل رششود، پژوهشگران با پژوهشی کیفپیشنهاد می

 آثار و عالقه پژوهشگران این حوزه شناسایی شود. 
؛ نتایج [۷2] موردی ۷9بندی . با توجه به طبقهمل استوضعیت موضوعی آثار نیز قابل تأ

 لیلاستراتژی، تح پذیری، تدوینرقابت و رقابتی دهد که موضوعات استراتژیپژوهش نشان می
 کنترل و عملکرد بازار و همچنین ارزیابی استراتژیک رقابتی، مدیریت هوشمندی و یطمح

آثار  درصد 24حدود  استراتژیک، به ترتیب پنج موضوع اصلی در آثار بررسی شده است که مجموعاً
 دهد. را به خود اختصاص می

در  استراتژیک مدیریت هاینیز که به بررسی پژوهش [۷2] که نتایج پژوهشنکته جالب این
دهد پرداخته بود نیز نشان می ۷787تا  ۷794 هایداخلی طی سال پژوهشی های علمینشریه

ستراتژی، ا استراتژیک، تدوین کنترل و عملکرد پذیری، ارزیابیرقابت و رقابتی موضوعات استراتژی
وضوعات م رقابتی، هوشمندی و محیط استراتژیک و همچنین تحلیل گیریتصمیم و تفکر رهبری،

طور اصلی مقاالت حوزه استراتژی کشور هستند که با نتایج این پژوهش، بسیار مشابه هستند. همان
پذیری در هر دو پژوهش، رتبه اول را دارا رقابت و رقابتی شود موضوع استراتژیکه مشاهده می

علت  که در این موضوع است دهد عالیق پژوهشگران استراتژی کشور، عمدتاًبودند که نشان می
یشتر ب رسد پژوهشگران ایرانی احتماالًآن را هم باید ریشه در آثار مایکل پورتر دانست و به نظر می

اند. نکته دیگر موضوع تدوین راهبرد است؛ بررسی ادبیات نظری نیز نشان ثیر آثار پورتر بودهتحت تأ
ته گرف ه حوزه تدوین صورتویژدهد که مطالعات زیادی در خارج و داخل در زمینه استراتژی بهمی

تری نسبت به اجرای استراتژی های جامعدرواقع، در حوزه تدوین استراتژی فعالیت .[97]است 
گرفته است، چرا که تصور بر این بوده که ریشه تمام مشکالت در زمینه  صورت تئوری صورتبه

ضمن  .[۷]رسد این موضوع چندان هم درست نبوده است اما به نظر می ،[۷0]تدوین استراتژی 
 ها، مشکل چندانی درها و سازماندهد که در بسیاری از شرکتکه مطالعات اخیر نیز نشان میاین

 اند دهشها، با شکست مواجه رغم آن استراتژیی و محتوای آن وجود نداشته و علیتدوین استراتژ
ریزی اثربخشی کل برنامه ند،سازی نگردپیاده ، به درستیشده تدوینهای راتژیاستو یا اگر  [98]

یز ستراتژیک نبنابراین الزم است مطالعه در حوزه مسائل اجرا و حتی کنترل ا .[77] یابدکاهش می
 خصوص در دوره دکتری قرار گیرد. گران بهمدنظر پژوهش

تی، شرک پایداری و اجتماعی مسئولیت نفعان،و ذی شرکتی حاکمیت دیگر، موضوعات سوی از
 الکترونیکی و همچنین مدیریت وکارهایکسب و اطالعات فناوری مالی، استراتژی هایاستراتژی

 و اندداده اختصاص خود به را انتشاریافته آثار میزان ترتیب کمترین انسانی، به منابع استراتژیک
نیز حکایت  [۷2] که پژوهشضمن این .اندهشد واقع داخلی توجه دانشجویان و اساتید مورد کمتر
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تی در شرک پایداری و اجتماعی نفعان و همچنین مسئولیتو ذی شرکتی از این دارد که حاکمیت
در این پژوهش و  نتایج حوزه موضوعیهای پایین اهمیت قرار دارد. الزم به ذکر است رده

شده حوزه  اغلب مقاالت منتشر احتماالًید این باشد که تواند مؤمی [7۵] ،[۷2] مشابه هایپژوهش
 دانشجویان بوده است. دکتری یا رساله ارشد نامه کارشناسیپایان از برگرفته استراتژی،

 یرقابت دهد موضوع  استراتژیدانشگاه نیز نشان می 0همچنین اولویت موضوعی آثار وابسته به 
موضوعات اصلی مجموع بوده  ءجزرقابتی که  هوشمندی و محیط پذیری و موضوع تحلیلرقابت و

 دانشگاه، جز اولویت بوده است. اما موضوع تدوین استراتژی و موضوع مدیریت 0است، در هر 
اولویت بوده است. نکته جالب این  ءدانشگاه تهران و شهید بهشتی جز 9بازار فقط در  استراتژیک

انی در اهمیت می عمل، تقریباً در استراتژی و استراتژی که موضوع اجرایاست که با توجه به این
اولویت  ءدانشگاه عالمه طباطبائی و تربیت مدرس جز 9موضوعات اصلی قرار داشته، اما در 

  .استدهنده اهمیت موضوع اجرای استراتژی در این دو دانشگاه موضوعی بوده است که نشان
ده است، موضوع طور که قابل حدس هم بودهد که همانبررسی زمانی موضوعات نیز نشان می

های موضوعی بوده اولویت ءتدوین استراتژی از ابتدای دوره دوم تا انتهای دوره پنجم، همواره جز
شویم، اختالف موضوع تدوین تر میهای اخیر نزدیککه هرچه به دورهاست. اما نکته جالب این

ود. شمطرح می استراتژی با دیگر موضوعات کمتر شده و موضوعات جدید دیگر نیز در کنار آن
ی های موضوعاولویت ءاستراتژیک نیز در دوره سوم و چهارم جز کنترل و عملکرد موضوع ارزیابی

 که اجرای استراتژیاند. ضمن اینقرار داشته اما در دوره پنجم، موضوعات دیگری جای آن را گرفته
رار گرفته و هر چه به به بعد مورد توجه ق ۷784از موضوعاتی است که در دوره پنجم یعنی از سال 

 یکه موضوعات استراتژشود. ضمن اینشویم، موضوع اجرا بیشتر دیده میتر میزمان حال نزدیک
بازار در  استراتژیک رقابتی و همچنین مدیریت هوشمندی و محیط پذیری، تحلیلرقابت و رقابتی

 گیریتصمیم و تفکر هر سه دوره سوم تا پنجم مورد توجه بوده است. تنها موضوع رهبری،
ده وکار در دوره پنجم مطرح شکسب توسعه و استراتژیک استراتژیک در کنار موضوع کارآفرینی

 و استراتژی رسد با تحلیل همین روند، این دو موضوع در کنار موضوع اجراینظر می که به
 های آتی داشته باشند.عمل، روند رو به رشدی در سال در استراتژی

علمی و تجارب  متون بررسی این است که با« اجرای استراتژی»موضوع  نکته مهم پیرامون
 بین بزرگی فاصله و شکاف که شودمی دارد، مشخص وجود اجرای استراتژی در زمینه که عملی

 هاسازمان آنچه بین زیادی تفاوت دیگر، بیانبه  .[9]دارد  وجود استراتژی اجرای استراتژی و تدوین

توجهی به  برخی از دالیل کم .دارد دهند، وجودمی واقعا انجام آنچه و دهندانجام  دارند تمایل
 : جذابیت کمتر اجرا نسبت به تدوین، نادیدهشاملاجرای استراتژی که باعث این شکاف شده است، 

هر  ها و متخصصین به این دلیل که معتقدندگرفتن و مهم ندانستن اجرا توسط بسیاری از دانشگاه
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این کار را انجام دهد، سختی و پیچیدگی این کار، وجود تعداد کم مباحث تئوری و  تواندکسی می
های عملی در جستجو مشارکت مدیران میانی، مدل مفهومی در مورد اجرای استراتژی، دشواری

ت. ای نیسحالت مهارتی بودن اجرا که تبدیل این مهارت به علم و دانش ضمنی کار چندان ساده
جه به مباحث مطرح شده و مشکالت به وجود آمده، توجهات علمی در مدیریت با تو اما اخیراً

وسیعی در این زمینه آغاز  هایپژوهشاستراتژیک از تدوین استراتژی به اجرای آن معطوف و 
بقاء  برای کلیدی آمیز استراتژی،موفقیت گردیده و امروزه شاهد این تفکر هستیم که اجرای

دانشگاه  9دهد اهمیت این موضوع در تایج این پژوهش نیز نشان مین .[77]است  شده هاسازمان
طور که که همانعالمه طباطبائی و تربیت مدرس تا حدودی مورد توجه قرار داشته، ضمن این

 به بعد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ۷784اشاره شد در دوره پنجم یعنی از سال 
 اریهای همکای در کنار موضوعات استراتژیسطح وظیفههای طور کلی استراتژینهایت، به در

ان کمتر نفعو ذی شرکتی شرکتی و همچنین حاکمیت پایداری و اجتماعی مشارکت؛ مسئولیت و
، خر بودن برخی از این موضوعاتاند. البته به دلیل تا حدودی متأمورد توجه پژهشگران ایرانی بوده

ا باید موضوعات اشاره شده در کنار موضوعات مهم دیگر بینی بود، امی قابل پیشاین اتفاق کمّ 
وکار سبک توسعه و استراتژیک عمل و همچنین کارآفرینی در استراتژی و استراتژی همچون اجرای

تر مورد های جدید بیشنامهایانالمللی در رساله و پو دیگر موضوعات نوظهور استراتژی در سطح بین
ست با توجه به شرایط محیط اقتصادی کشور و لزوم توجه به همچنین الزم ا کید قرار گیرد.تأ

های گونه نیازفعالیت در شرایط عدم اطمینان در این حوزه، پژوهشگران اهتمام بیشتری بر این
 ای )متناسب با بستر فعالیت اقتصادی در کشور( ورزند.برخواسته از مسائل کاربردی و زمینه

آثار مربوط به رشته مدیریت  درصد 8۷دهد تخصصی نشان می-های علمیمشارکت گروه
اند، هایی در حوزه استراتژی انجام دادهنامههای دیگر نیز پایانبازرگانی بوده است. اما برخی رشته

ها، دانشجویان رشته مدیریت صنعتی و بعد از آن، مدیریت دولتی که از میان سایر رشتهطوریبه
گردد با توجه به نظرات موافق و مخالف اند. پیشنهاد میاشتهآثاری قابل توجه در حوزه استراتژی د

های دیگر مدیریت به پژوهش در حوزه مدیریت استراتژیک، پژوهشگران در پیرامون ورود گرایش
  له بپردازند.ها و تهدیدهای این مسأتعمیق به فرص یپژوهش

 آثار کاربردی و-توصیفیدهد که آثار های مورد استفاده نیز نشان میها و تکنیکروش
گرفته توجه قرار ن موردی و تطبیقی مورد هایبوده، اما روشبیشتر مورد توجه  ای،توسعه-توصیفی

به ویژه  های مختلفمطالعه موردی در پژوهش هایپژوهشاست. این در حالی است که اهمیت 
می امطالعات موردی، هنگکه کید اندیشمندان بوده است. با توجه به اینمدیریت، به کرات مورد تأ

ها دیدهباشد، برای تعمق بیشتر در پگر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده شوند که پژوهشانجام می
 مطالعه موردی، یککه رویکرد به ویژه برخی موضوعات خاص استراتژی ضروری است. ضمن این
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اش عیوجود در زمینه واقکاوش تجربی است، که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده م
تر تحقیقات بیشکند. وضوح روشن نیست، استفاده می در شرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن به

ه شوند کهای استقرایی پژوهش میموردی، به علت فرصت بررسی باز، قادر به استخراج روش
شود با توجه لذا پیشنهاد می [9]  .هاستآزمون آن سازی و ایجاد فرضیه و نه صرفاًوریئهدف آن ت

های ، اساتید و به ویژه دانشجویان مقطع دکتری در رسالهمطالعه موردیبه هدف و ماهیت رویکرد 
 خود، به آن بیشتر توجه کنند.

 آمیخته درصد به روش تحقیق 79کیفی و  روش به درصد 8ی، روش کمّ  به درصد از آثار ۵8
 در یکمّ  هایروش سهولت دلیل به که دهدمی اننش هابررسی .است شده انجام( ترکیبی)

، معموالً هااهگرایی در دانشگدیدگاه اثبات عمدتاً، تفکر عالقه اساتید به مقاله بیس معتبر و هاپژوهش
های گذاریسیاست در هم که چرا، دهندمی نشان رغبت بیشتر پژوهش از نوع این به دانشجویان
 مقاالت مستخرج چاپ از اطمینان و باالتر امتیاز از برخورداری و داوری لحاظ به هم و وزارت علوم
 الزم است نظر به. شودمی تأکید بیشتر یکمّ  هایپژوهش بر، پژوهشی-علمی در مجالت

 هکیفی و ب هایروش از که آثاری به دادن اولویت و تصویب پروپوزال ها بهدانشگاه گیریجهت
لیلی نسبت صورت گیرد. بررسی تح بیشتری توجه نیز، کننداستفاده می خصوص آمیخته )ترکیبی(

د دهدهنده وضعیت هر دانشگاه است، نشان میدر هر دانشگاه که به نوعی نشان روش تحقیق
ز ی( در دانشگاه تربیت مدرس و تهران بیشتر اکمّ  روش تحقیق گرایی )صرفاًنسبت دیدگاه اثبات

اه عالمه کیفی( در دانشگ روش تحقیق گرایی )صرفاًبرساختهاست. همچنین دیدگاه سایر دانشگاه
 ژوهشپکه دیدگاه ترکیبی )روش طباطبائی و تهران بیشتر مورد استقبال بوده است. ضمن این

نظر  هر چند از کهآمیخته( نیز در دانشگاه شهید بهشتی نسبت به سایرین بیشتر است. ضمن این
به  ها نسبتت روش تحقیق کیفی و آمیخته در رسالهنامه نیز باید گفماهیت رساله و پایان

ها نسبت نامهی این موضوع برعکس است و پایانها بیشتر بوده و برای روش تحقیق کمّنامهپایان
ها بیشتر بوده است. اما ضروری است تفکر مبتنی بر عالقه اساتید به مقاله بیس اصالح به رساله

تهران، این طرز فکر چندان مطلوب  ۷های سطح یا دانشگاه شود. به ویژه حداقل در مقطع دکتری و
ل با توجه به مسائ نظام آموزشی و پژوهشی وزارت علوم و طرح تحول علوم انسانی کشور نیست.

 گران توجهعدم اطمینان محیطی الزم است پژوهشها و بیان شده و اهمیت توجه به پیچیدگی
ب های کیفی و آمیخته موجشند. تمرکز بر روشهای کیفی و آمیخته داشته بابیشتری بر روش

 هشود ضمن تحلیل و شناخت هر چه بیشتر بسترهای اقتصادی، سیاسی ویژه کشور، نتایج بمی
 کار داشته باشد. ونی بیشتری با نیازهای فعاالن کسبدست آمده همگو

 مورد هایداده آوریجمع برای آثار درصد  24دهد ز ابزارهای پژوهش نشان مینتایج استفاده ا
 و پرسشنامه از )ترکیبی از ابزارهای ترکیبی درصد 98مصاحبه،  درصد از 9، پرسشنامه از نیاز
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 استفاده پایه بر درصد نیز 9 و اسناد(-مصاحبه-درصد از ابزارهای ترکیبی )پرسشنامه 9و  (مصاحبه
 دلیل به هک است حقیقت این بیانگر، این اطالعات .است شده انجام محتوا تحلیل و شواهد، اسناد از

 یک ابهمثبهگرایی یدگاه اثباتدو همچنین  پرسشنامه آوریو جمع توزیع، طراحی نسبی سهولت
 دهدمی شانن نیز تحلیل سطح اند. وضعیتآورده روی ابزار این به پژوهشگران بیشتر، تحقیق ابزار
درصد   7است و  بوده مطالعات در تحلیل سطح میزان باالترین درصد 8۱ با سازمان یا شرکت که

که سطح فرد / افراد و همچنین سطح کشور / ضمن این .است بوده صنعت سطح نیز در مطالعات
 دهدمی نشان [7۱] همراستا با  هابررسی این دارد. تأملبررسی قرار نگرفته که جای  ملی نیز مورد

 . گیردباید مدنظر بیشتری قرار  ارشد مدیران و افراد تحلیل که سطح
صنعت و  درصد آثار در بخش حوزه ۵۱توان گفت که حدود العه نیز میمط از منظر حوزه مورد

 ژوهشیپ آثار برای بیشتری جذابیت، درصد در حوزه خدمات بوده است. لذا طبق نتایج صنعت 04
ا نسبت هامهننامه نیز باید گفت پایاننظر ماهیت رساله و پایان داشته است. همچنین از پژوهشگران

ها ها در حوزه صنعت بیشتر بوده ولی برای حوزه خدمات موضوع برعکس است و رسالهبه رساله
تر یا کم گونه تحلیل کرد که ناشناختگی وها بیشتر بوده است. شاید بتوان ایننامهنسبت به پایان

ویق ن را تششناخته شدن کاربرد استراتژی در حوزه خدمات، دانشجویان دکتری و اساتید همراهشا
که های استراتژی در این حوزه بزنند. ضمن اینسازی مدلکند که دست به اکتشاف و یا پیادهمی

استراتژی در این  هایپژوهشروش رسد با توجه به گستردگی و تنوع حوزه خدمات، به نظر می
دهد ها نیز نشان میهای آتی رو به رشد باشد. همچنین بررسی وضعیت دانشگاهزمینه در سال

اثر مربوط به دانشگاه تهران است و بیشترین سهم حوزه خدمات  7۷بیشترین سهم حوزه صنعت با 
این  و سوی اساتید رویکرد و سمت اثر مربوط به دانشگاه عالمه طباطبائی است. احتماالً 7۷نیز با 

ت ثیر نباشد. شرایط دانشگاه تهران به دلیل برند قوی خود در صنعتأدانشگاه نیز در این ارتباط بی دو
ایع و شود صنهای پژوهشی و مشاوره اساتید به این صنایع، موجب میاز یک سمت و سابقه پروژه

وجه شگاه باشند. از آن طرف با تمند به پژوهش این دانکارخانجات بیشتر پذیرای دانشجویان عالقه
به سوابق اساتید دانشگاه عالمه، حوزه خدمات همچون بانک، بیمه، نیروی انتظامی و ... بیشتر با 
برند دانشگاه عالمه طباطبائی ارتباط برقرار کرده و شاید انتخاب جامعه خدماتی برای دانشجویان 

 تر بوده باشد.این دانشگاه مقبول
درصد آثار دانشجویی بررسی شده،  99اثر یعنی حدود  0۷دهد نشان می گیریوضعیت نمونه

رخی بدان اشاره نکرده بودند و ب گیری خود اشاره نکرده بودند. برخی اصالًبه درستی به نوع نمونه
گیری را متناسب با روش تحقیق خود اتخاذ کرده بودند. همچنین وضعیت نیز به اشتباه نوع نمونه

نفر هستند و در بخش نمونه  ۷44دهد عمده حجم نمونه کمی، بازه زیر ان میها نشحجم نمونه
نفر بوده است. تعداد نمونه در بخش کیفی، معمول و  94تعداد افراد نمونه زیر  عمدتاًکیفی نیز 
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مل است. هر چند با ی، تا حدودی قابل تأنفر در بخش کمّ ۷44منطقی است، ولی حجم نمونه زیر 
رسد توان حجم کم را هم مورد تحلیل قرار داد، اما به نظر میمی PlSافزار مهای تحلیل نرروش

تر نمونه تدق نیاز است اساتید راهنما و مشاور، دانشجویان را برای تکمیل تعداد بیشتر و البته با
 راهنمایی بیشتری نمایند.

درصد آثار دانشجویی  ۷4اثر یعنی حدود  ۷8ابراز داشت در ارتباط با اعتبار روش تحقیق نیز باید 
رده بدان اشاره نک بررسی شده، به درستی به روایی پژوهش خود اشاره نکرده بودند. برخی اصالً

بودند، برخی از تحقیقات دارای ساختار نامناسب و آشفته روشی بودند و برخی نیز به اشتباه و یا 
ق لی به جزییات و توضیحات دقیبه آن اشاره کردند، و« خبرگان بابررسی »انگارانه با جمله ساده

درصد آثار نیز، به پایایی پژوهش خود یا اشاره  ۷0اثر یعنی حدود  92که ضمن این نپرداخته بودند.
 را به اشتباه گزارش کرده بودند. ۱/4سازی، پایایی باالی نکرده بودند و یا با کمی داده

وتحلیل است که روش تجزیه 04های تجزیه و تحلیل حاکی از شناسایی حدود بررسی روش
 هایروش از استفاده شویم میزانتر میدهد هر چه به زمان حال نزدیکنشان می پژوهشنتایج 

همبستگی کاهش یافته و در مقابل  تحلیل فریدمن و ، آزمونتیاستنباطی همچون آزمون  آمار
بنیاد و تحلیل محتوا روند افزاینده داشته که سازی معادالت ساختاری، نظریه دادهاستفاده از مدل
 .د همین موضوع استنیز مؤی [۷2] نتایج پژوهش

های قبلی، با توجه به نتایج و نکات عالوه بر پیشنهادهای موردی مطرح شده در پاراگراف
راتژیک برای دانشجویان مدیریت است همچنین و تحقیق روش آموزش دروس شده، تقویت مطرح

های موردی و تطبیقی، روش که توجه به روشمقطع کارشناسی ارشد ضروری است. ضمن این
بیشتر به  اسناد(، توجه-مصاحبه-تحقیق کیفی و آمیخته، استفاده از ابزارهای ترکیبی )پرسشنامه

ماری، همچنین تمام ش احتمالی وهای غیرگیریدی و یا ملی، نمونههای با سطح تحلیل فرنامهپایان
ی ای، ابزارهای آماررشتهتحلیل جدید میان و های تجزیهتوجه بیشتر به روایی، استفاده از روش

مطالعه در تحقیقات  پیچیده و همچنین عنایت بیشتر به رویکردهای روشی جامع همچون فرا
جدید  هایها و رسالهنامهمدیریت استراتژیک، از دیگر نتایج این پژوهش است که باید در پایان

 توجه قرار گیرد. مورد
بزار ی و اطورکلی نتایج این پژوهش از منظر روشی که مبتنی بر رواج روش تحقیق کمّبه

 که ازمطابقت دارد. ضمن این [7۷]و  [9۷] ،[7] ،[۷9] ،[9۵]های پرسشنامه بود، با نتایج پژوهش
 هایوتحلیل، نکات روشی و شاخصتجزیههای مطالعه استراتژی در زمینه روش نظر حوزه مورد

 راستاست.هم [۷7] و [۷2] ،[۷4] ،[۷۱]، [70] ،[99] هایظاهری نیز با پژوهش

: هماهنگی و رایزنی سخت برای شاملها و مشکالت اجرایی پژوهش نیز برخی محدودیت
، هاادهدهای مختلف، طوالنی شدن فرآیند تهیه ها در کتابخانه دانشگاهنامهدسترسی به پایان
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 کمیلت پذیر نبودننظر، امکان موردهای نامههای مختلف پایانتمامی بخش مناسب بهنادسترسی 
که با ها. ضمن ایندانشگاه در نویسینامهیکسان پایان نظام های مورد تأکید و نبودتمامی بخش

شود که پژوهشگران دیگر، این کار را برای تعداد های اشاره شده، پیشنهاد میتوجه به محدودیت
دیگر  توانندکه میهای کل کشور انجام دهند. ضمن اینها در سطح دانشگاهنامهبیشتری از پایان

 و فراتئوری است را نیز در این حوزه مورد ترکیب، فراتحلیل های فرامطالعه که شامل فرابخش
 توجه قرار دهند. 

 
 تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی درون دانشگاهی در دانشگاه عالمه طباطبائی و با حمایت 
 شده است. ریزی استراتژیک این دانشگاه انجامهسته پژوهشی برنامه
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