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هاي کارشناسی ارشد مدیریت نامهپایان ي پژوهشی درباره

  مورد مطالعه دانشگاه تهران: دولتی از حیث موضوع و روش

  

  *حمزه خواستار

  **رحمان غفاري

  ***اصغر پورعزت علی

  ****الهام حیدري

  

  چکیده

در مدیریت دولتـی دانشـگاه تهـران کـه      ي کارشناسی ارشد رشته ي نامهپایان 184 مقالهدر این 

مـورد بررسـی   ) 2000 ،1992(استفاده از چـارچوب کلیـري    با ،انددفاع شده 1386تا  1377 يها سال

 مطالعـه با روش تحلیـل محتـوا    ها آندر هاي مورد استفاده روندهاي موضوعی و روش و قرار گرفت

 هـاي  موضـوع در  کلـی را  برخـی رونـدهاي  تـوان  کـه مـی   پژوهش حاکی از آن استهاي یافته. شد

. شناسایی کردهاي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی نامههاي به کار رفته در پایانشده و روش خابانت

، )مـورد  79( اصـلی منـابع انسـانی    ي ها بر سه حوزهنامهکه بیشتر پایان است آن ي دهنده نتایج نشان

 ي زهانــد و حــوتمرکــز داشــته )مــورد 72(و تئــوري و طراحــی ســازمان  )مــورد 78(ی رفتــار ســازمان

که از  ضمن این. است چندان مورد توجه نبوده گذاريمشیو خط مرتبط با مدیریت دولتی هاي موضوع

هـا از فنـون همبسـتگی    نامهاکثر پایان ،هالحاظ فنون آماري مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل یافته

از  .انـد اسـتفاده کـرده  ) مورد 69( هایا آزمون تفاوت میانگین )مورد 72(، تحلیل واریانس )مورد 132(

، هر اندنامه استفاده کردهاز ابزار پرسش) مورد 174(ها نامهنظر ابزار گردآوري اطالعات نیز اکثر پایان

-سود جسته) مورد 4(و مشاهده  )مورد 36(اسناد  ي ، مطالعه)مورد 43(مصاحبه از  ها آنچند برخی از 

   .اند

  هاي دانشگاهیپژوهش، یشناس موضوعی، شناسمدیریت دولتی، روش: کلیدي مفاهیم

  

                                                
  عمومی دانشگاه تهرانگذاري در بخش  دانشجوي دکتري سیاست*

  گذاري در بخش عمومی دانشگاه تهران دانشجوي دکتري سیاست**

  ي مدیریت دانشگاه تهران دانشیار دانشکده***

  دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران****
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  مقدمه

که اهمیت تحصیالت تکمیلی به لحاظ سوگیري آن به سـوي تلفیـق آمـوزش و     جا از آن

ی هـای  موضـوع نامه از اهـم  در این دوره فراگرد تدوین پایان ،پژوهش، براي تولید دانش است

تـدوین   ي دوره ر ضـمن د. )1386نیلـی، نصـر و اکبـري،    ( است که باید مورد توجه قرار گیرد

نامه فرصتی منحصر به فرد براي آموزش روش پژوهش و تولید دانـش بـه دانشـجویان    پایان

آموزشـی کارشناسـی    ي نامهینیآ 15 ي برابر ماده. )2004راولی و اسالك، ( شودمحسوب می

شود در یک نامه آخرین بخش دوره است که طی آن دانشجو موظف میارشد ناپیوسته، پایان

نیلـی  ( تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد ي مربوط به رشته ي مینهز

این اساس، سالیانه صدها دانشـجوي تحصـیالت تکمیلـی کشـور، بـه      ر ب. )1386، و دیگران

ایـن یکـی از   . پردازنـد مـدیریت مـی   ي هاي متفاوت رشتههاي خود در حوزهنامهتدوین پایان

 آنهاي اندکی براي ارزیابی دسـتاورد  ملی است، ولی متأسفانه پژوهش يها هیسرما نیتر مهم

در سطح جهـان قابـل    توان گفتمنحصر به ایران نیست و می امر البته این. انجام شده است

هاي یافته در مورد ویژگی اندکی به صورت نظام يها یابیارزکنون  بررسی است؛ با این حال تا

  .)1997، و هسیه چانگ( از دانش انجام پذیرفته استهاي این رشته نامهپایان

هـاي تحقیقـاتی پیشـین، بـه درك مناسـب      تردیدي نیست که مطالعه و بررسـی تـالش  

هـدف از تحقیـق   . گـردد روندهاي پژوهشی و مرزهاي هر حوزه یا رشته از دانش منجـر مـی  

مـدیریت   ي ، در حـوزه یشناس موضوعشناسی و کنونی نیز، مطالعه و تشخیص روندهاي روش

شود کـه مـدیریت دولتـی بـه عنـوان یـک        جا ناشی می اهمیت این مسأله از آن. دولتی است

هاي آکادمیـک و عملیـاتی قـرار    دانشگاهی مد نظر محققان، در حوزه ي همورد مطالع ي هرشت

پایگاه علمی معتبر و حل مسائل عمـومی و   ساخته از این روند، داشتنالزامات بر. گرفته است

دانشـجویان در سـطح کارشناسـی ارشـد و      يها نامه انیپادر این راستا . ر کشور استدولتی د

رفت  براي برون ییها راهدکتري متحمل بار سنگینی همچون شناسایی مسائل عمومی، ایجاد 

 یدولت و حکومت به جامعه و نهایتاً نقش ارزیاب ي هنوین ادار يها روشاز این مسائل، معرفی 

اما متأسفانه ابهام در انجام ایـن نقـش   . دولتی و غیردولتی است سساتمؤها و  علمی سازمان

اجرایـی   ي به جاي بررسی و مسائل مطرح در حوزه ها آن. شود ها مشاهده می نامه توسط پایان

نخسـت ممکـن    ي هکـه در درجـ   پردازند یممدیریت دولتی، به سمت مباحث و طرح مسائلی 

همچنین این تحقیقـات خاسـتگاهی غیـر از    . باشدمطالعات مدیریت دولتی ن ي هاست در حوز
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که شاید تنها اسمی از آن  شود یممسائل درونی کشور ما دارد و عمدتاً به طرح مباحثی منجر 

به  توان یماز جمله پیامدهاي این مسأله . عملیاتی، وجود دارد يها حوزهدر محافل علمی و نه 

مـدیریت دولتـی،    ي ههاي بسیار زیاد در رشت امهن پایان ي هاین مورد اشاره کرد که با وجود ارائ

  . ر بعضاً بدون پاسخ باقی مانده استمسائل و مشکالت کشو

هایی کـه در  نامهبا توجه به این وضعیت سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پایان

ل شـام  شوند یمارائه ) به عنوان یک دانشگاه مادر(مدیریت دولتی در دانشگاه تهران  ي هرشت

و مسائل عمومی و دولتی کشور هستند یا خیر؟ همچنین در تحقیق کنونی به ایـن   ها موضوع

مدیریت دولتی ارائه  ي ههایی که توسط دانشجویان رشتنامهکه پایان شود یمال پاسخ داده ؤس

تحلیل و ابـزار گـردآوري اطالعـات چـه رونـدهایی را دنبـال        ي هاند از حیث روش، شیو شده

پژوهان این رشته، پژوهش حاضر به موردکـاوي در  توجه به تعداد روزافزون دانش با ؟اند کرده

در این تحقیق با اسـتفاده از اسـتراتژي تحلیـل محتـوا بـه      . دانشگاه تهران محدود شده است

مخاطبـان ایـن پـژوهش دانشـجویان     . شده پرداخته شده اسـت  االت مطرحؤپاسخگویی به س

کننـده و   ها، اعضاي شـوراهاي تصـویب  نامهو مشاور پایانتحصیالت تکمیلی، استادان راهنما 

هـاي بخـش عمـومی    و همچنین واحدهاي تحقیق و توسـعه در سـازمان   هانامهناظر بر پایان

  . هستند

  

  تحقیقي پیشینه

 زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلیبخش از  نیتر مهمنامه  نگارش پایان

جهت  ،یک دانشجو ي همفصلی است که به وسیل ي هوشتن ،نامهپایان. )2000براوز،(است 

 ي هنامتدوین پایان موارد،در اغلب  .آیددریافت مدرك کارشناسی ارشد به نگارش درمی

اولین فعالیت پژوهشی مستقل و مدون دانشجوي تحصیالت تکمیلی به  کارشناسی ارشد،

، و دیگران نیلی( داشته باشدتواند براي وي تجارب متعددي را به همراه آید که میحساب می

 توان هراز این رو می ؛نامه مجالی براي یادگیري در محیط واقعی استتدوین پایان .)1386

 .فرض کردفرهنگ فکري و دانشگاهی یک جامعه بخشی از  ي دهنده انعکاس نامه راپایان

و بهبود قدرت  هاي فنیهاي یادگیري، مهارتتوانایی ي دهنده نامه نشانپایانکه  ضمن این

 ، ممکن استدر محافل علمی معتبرنامه انتشار هر پایان. دانشجو است هرنگارش و تحلیل 

ها نامهپایان که از همه آن تر مهمو  دیگر ارتقا دهد تاداناعتبار علمی استاد راهنما را در بین اس
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 گذارندمی ریأثتآن هاي دیگر مرتبط با و زمینه علمی ي رشتههر انتقال دانش در روند بر 

هاي نامهنگارش پایان در کردفرض توان  می از این رو .)1992ایزاك، کوینالن و واکر، (

 شوداستفاده می داناتو دانش دانشجویان و اس ها مهارتبه طور وسیعی از  ،کارشناسی ارشد

 طول در. دانشجوستاستاد و همکاري  مهم ي هنتیج ،نامهزیرا پایان )2004راولی و اسالك، (

و استادان  شوند یمهاي خود آگاه ها و استعداددانشجویان از توانایی ،یسینو نامه انیپا ي دوره

 ندنکمی کمکبه ایشان  هرشت ي ههاي قابل مالحظجنبهدر این مهم و همچنین در تشخیص 

هایی براي مبادله و آموزش در این ارتباط به ایجاد فرصت .)1987دفت، گریفین و ییتس، (

 ي هدر رشتآنان مورد نیاز براي موفقیت در مسیر شغلی  يها مهارتکسب ي فنی و فضا

  . )2002، وال و ماهونی، دامونتهـ  کاکمار، دومکه(انجامد مدیریت می

 ي هاي از جایگاه مهمی در عرص رشته بینمفهوم مدیریت دولتی به عنوان یک  ي حوزه

هاي دولتی بر تمامی  گذاري در سازمان شیم گیري و خط تصمیم. جامعه برخوردار استاجرایی 

این حوزه در بخش  رسد یماما با این وجود به نظر . دگذار می ریتأثدیگر جامعه  يها حوزه

مدیریت دولتی منطبق با  ي انداز علمی رشته آکادمیک به خوبی پیشرفت نکرده است و چشم

ی مدارس مدیریت دولتی گزارش انجمن مل الثبراي م. نیازهاي جامعه و بخش اجرایی نیست

)NASPAA (این نکته را آشکار  ،مدیریت دولتی هاينامهپایان اتوضعیت تحقیق ي در زمینه

و ضعیف  اندكبسیار دانش  ي توسعه يها انیجر ،ساخته است که در تحقیقات مدیریت دولتی

 موجب کمتر ،دیگر علمی هايدر حوزه مشابهاین تحقیقات نسبت به تحقیقات  وهستند 

 در پژوهش خود دریافتند) 1994( آدامز و وایت. )1992کلیري، ( اندشده دانش ي توسعه

در  ی رااستانداردهاي نامتجانس ،مرتبط با آن يها حوزهمدیریت دولتی و  ي رشتهپژوهشگران 

 کیفیت دهدنشان می نیز هاي پیشینپژوهشمرور  .مد نظر دارنداي نامهمورد تحقیقات پایان

تئوریک، طرح پژوهش  يها چارچوباز نظر مدیریت دولتی  ي رشتههاي  نامه ایانپ بسیاري از

.)2000کلیري، ( مورد تردید است ،و همچنین اهمیت آن

هاي  نامه پایان ي در زمینه گرفته هاي انجام پژوهش نیتر مهمیکی از  )2000(کلیري 

و  هاي امریکا پرداخت هدکتري دانشگا ي هاي دوره وي به بررسی رساله. است مدیریت دولتی

ها ارائه  نامه شناسی پایان و روش یشناس موضوعچارچوب مناسبی را براي مقایسه بر مبناي 

 ي نوعی مطالعهامکان  ،1991و  1981 يها سالدر  یمشابه هايپژوهش در امتداد .داد

شش  ،هاپژوهش ي مجموعهدر این . ه استدمآمقایسه فراهم راي در طی زمان ب تطبیقی

:ندهاي زیر قابل طرحکه در قالب پرسش نداکلی مورد استفاده قرار گرفته ي عیار یا ضابطهم
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کند؟نامه یک هدف مشخص پژوهشی را دنبال میآیا پایان

نامه مورد استفاده قرار گرفته است؟آیا طرح تحقیق مشخصی براي پایان

کند؟آیا پژوهش یک تئوري موجود را آزمون می

رسد؟گیري علی به پایان میتیجهن اآیا پژوهش ب

 است؟مدیریت دولتی مطرح در  هاي موضوعآیا عنوان پژوهش از

2000کلیري، ( ؟کندآیا پژوهش پرسشی نو را مطرح می(

، 1998تا  1981در پاسخ به پرسش نخست یا مشخص بودن هدف پژوهش، از سال 

شناسی یا وجود طرح روش در رابطه با روایی. مشاهده شده استرو به بهبود روال  نوعی

ارتباط با در . شودروال رو به رشدي مشاهده می 1998تا  1981تحقیق نیز از سال 

در سال  این روند ولی ،وجود داشته 1991تا  1981از سال اي فزاینده، رشد نیز آزمایی تئوري

 ،علی ي رابطهنوعی  ي دربارهیا مطالعه معیار چهارم  ي بارهدر. کاهش یافته است 1998

وجود داشته پیشین  ي تغییرات بسیار زیادي نسبت به دوره ،در طی سه دوره شودمشاهده می

معیار  ي بارهدر. ها استتبیین علی پدیدهافزایش  ها به سوينامهروند کلی پایان یعنی ؛است

اول کاهش و  ي دورهدوم نسبت به  ي نیز در پژوهش دوره مرتبطپنجم یا استفاده از عناوین 

 ي بارهدر. شودمشاهده می دوم نوعی بهبود ي نسبت به دوره )1998(سوم  ي دورهپژوهش  در

 ،اندرایط این معیار را احصا نمودهش ،درصد اندکی 1981در سال گفت  توان یممعیار ششم 

اندکی  این روند 1998در سال اما  ، وضعیت بهبود 1991با جهشی قابل توجه در سال  لیو

.)2000لیري، ک( یافته استکاهش 

شده چارچوب نظري تحقیق کنونی شامل طرح  تحقیق بررسی ي هبا توجه به پیشین

در  کلیري ي دو مقالهو عنوان تحقیق برگرفته از ) ها وهیشابزارها و ( ها نامه تحقیق پایان

، کالین ي ها برگرفته از مطالعه نامه ، سطح تجزیه و تحلیل پایان2000و  1992 يها سال

نیز فنون آماري مورد استفاده و  )2000( و کالین و کوزلوسکی) 1994(هال دانسرو و 

 )1989(و رید و اندرك ) 1987(گرازر و استیف  ،)1999(بالوگلو و آسانت  اتبرگرفته از تحقیق

شود که روند  با توجه به این چارچوب، پژوهش کنونی با این هدف انجام می .باشد می

هاي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه نامهایانشناسی در پ ی و روششناس موضوع

  . تهران را با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار دهد
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چارچوب نظري تحقیق ـ 1 جدول

  )ابعاد( دامنه  ها نامه ویژگی مورد نظر در پایان  ردیف

  )2000کلیري، ( نامه موضوع پایان  1

  تئوري و طراحی سازمان

  انسانی  مدیریت منابع

  مدیریت رفتار سازمانی

  سازمان و مدیریت دولتی

  ها سایر موضوع

2  
فنون آماري مورد استفاده براي تجزیه و 

  ) 1999بالوگلو و آسانت، ( ها دادهتحلیل 

همبستگی

واریانس تحلیل

ها میانگین تفاوت آزمون

زمانی هاي سري و رگرسیون تحلیل

)اي دوجمله( ها نسبت آزمون

تداییاب/ توصیفی

عاملی تحلیل

)SEM( ساختاري معادالت يساز مدل

کیفی يها روش و محتوا تحلیل

ناپارامتریک يها روش

کوواریانس تحلیل

 عملیاتی پژوهش هاي روش

  فومارک تحلیل

3  
بالوگلو و ( گردآوري اطالعات ي شیوه

  )1989؛ رید و اندرك، 1999آسانت،

  پیمایش و مطالعات میدانی

  شده ت بایگانیاطالعات و مستندا

  پیمایش تلفنی

  )1989رید و اندرك، ( گیري روش نمونه  4
  تصادفی

  غیرتصادفی

5  
بالوگلو و ( ابزارهاي گردآوري اطالعات

  )1987؛ گرازر و استیف، 1999 آسانت،

  پرسشنامه

  مصاحبه 

  اسناد ي مطالعه

  مشاهده
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  )ابعاد( دامنه  ها نامه ویژگی مورد نظر در پایان  ردیف

6  

کالین و ( سطح تجزیه و تحلیل

 ؛ کالین و کوزلوسکی،1994همکاران، 

2000(  

  فردي

  و واحديی گروه

  سازمانی

  صنعت

  سازمانی يها تیجمع

  ملی

  

  روش تحقیق

 ي کارشناسـی ارشـد رشـته    ي نامـه پایـان  184 هـاي  موضوعها و در تحقیق کنونی روش

 .گرفـت مـورد بررسـی قـرار     1386تـا   1377 يهـا  سـال مدیریت دولتی دانشگاه تهـران در  

 ي رشـته هاي نامهکل پایان ،در ابتدا ؛جام گرفتاناصلی  ي طی دو مرحله ،گردآوري اطالعات

تـا   1377از سـال  مدیریت دانشـگاه تهـران    ي هدانشکد ي هموجود در کتابخانمدیریت دولتی 

بنـدي  دسته ها آنبر اساس  پژوهشگران معیارهاي مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و 1386

بنـدي  رده ي هب بـر اسـاس شـمار   ها پـس از شناسـایی و انتخـا   نامهدر این مرحله پایان. شد

معیـار  . شـد  بنـدي دسـته مورد استفاده  هايو روش ها و بر مبناي موضوع دگذاريک ،کتابخانه

 ه دست آمداز طریق منابع متنوعی ب ،هانامهپایان هاي موضوعهاي تحقیق و بندي روشدسته

 ،1992؛ کلیـري،  1999 بـالوگلو و آسـانت،  ( و با شرایط خاص تحقیق کنونی انطباق داده شد

 ي هفنون عمدنظر گرفتن ر نیز با دها نامهبندي فنون آماري به کار رفته در پایاندسته. )2000

بندي در تحقیقـات مشـابه قبلـی    این دستهالبته . حاصل شد در علوم اجتماعی متداولآماري 

د و انـدرك،  ؛ ریـ 1987؛ گـرازر و اسـتیف،   1994آدامز و وایـت،  ( بودمورد استفاده قرار گرفته 

اقدام بـه   ،براي گردآوري اطالعات ،کاربرگی ي هبا تهیپژوهشگران  ،دوم ي هدر مرحل. )1989

-نامهایانپ مورد بررسی در هاي گزارهترین عمده .هاي مذکور نمودندنامهپایان تحلیل محتواي

-نمونه ي هگردآوري اطالعات، انداز ي هشیوفنون آماري مورد استفاده،  ،موضوع عبارتند از ها

 .ها آندر  ، ابزارهاي گردآوري اطالعات و سطح تجزیه و تحلیلگیرينمونه هايروش ،ها
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  پژوهشهاي یافته

مبنـاي  هـا بـر   ها براي تحلیل یافتـه بندي تقاطعی دادهجدول جریان پژوهش از نوعیدر 

 هـاي  موضـوع بـه  مربوط  يهاابتدا یافته. نامه استفاده شدموضوع، روش و سال دفاع از پایان

در هـا  نامـه پایـان در فنون آماري مورد اسـتفاده  سپس . ارائه شد 3و  2در جداول ها نامهپایان

نمونه،  ي گردآوري اطالعات، اندازه ي شیوههاي مربوط به سایر یافته .بندي شد دسته 4جدول 

نیـز در  هـا  نامـه گیري، ابزارهاي گردآوري اطالعات و سطح تجزیه و تحلیل پایانروش نمونه

  .گردیدارائه  6و  5جداول 

در ارتبـاط بـین    یبسـیار مهمـ   ي انتخـاب موضـوع مرحلـه    :هـا نامهپایان یشناس موضوع

نامه پایان پژوهش و نگارش مبناي کار این مهم. است انادتدانشجویان کارشناسی ارشد و اس

هاي متفاوت جنبهنباشد، به سختی  دانشجو ي شده مورد عالقه چه موضوع انتخاب چنان. است

نتـایج  . )2000شـپارد، نایـار و سـامر،    ( قرار خواهد گرفتعمیق و تأمل وي آن مورد بررسی 

 ي نامه در رشـته تعریف و مشخص کردن موضوع پایانکه  است آن ي دهنده ها نشانپژوهش

برخـی  . )1992، و دیگـران  ایـزاك ( تـر اسـت  دشـوار هـا  نسبت به سایر رشته ،مدیریت دولتی

دانشجویان در حالی که معموالً . به دانشجویان پیشنهاد دهند را موضوع ستادان بایدد امعتقدن

موقعیـت   ،انادتهـاي دانشـگاهی اسـ   رتبـه هـا و  به نقـش  ،نامهدر زمان انتخاب موضوع پایان

توجـه   ایشـان هاي آموزشی و مهارت آنانشده توسط  هاي قدرت تشکیلشبکه ،اجتماعی آنان

   .)2002، گرانو دی کاکمار( دارند

نشـان  مـدیریت دولتـی    ي رشته ي نامهپایان 184حاصل از بررسی هاي یافتهبه هر حال 

 .بنـدي کـرد  کلی طبقـه  ي توان به پنج دستهشده را می هاي بررسینامهپایان موضوعدهد می

تـی  دول مدیریت ها عبارتند از تئوري و طراحی سازمان، منابع انسانی، رفتار سازمانی،این دسته

دهـد  نشان مـی  2هاي جدول یافته. ها اي با عنوان سایر موضوعدولتی و دستههاي سازمان و

مـدیریت دولتـی بـه بررسـی      ي هـاي کارشناسـی ارشـد رشـته    نامـه درصد از پایان 91حدود 

و تئـوري و   )مـورد  78(، رفتـار سـازمانی   )مورد 79(منابع انسانی  ي ی در سه حوزههای موضوع

ی در هـای  موضـوع هـا نیـز بـه    نامـه پنج درصد از پایان. اندپرداخته) مورد 72(طراحی سازمان 

که حدود چهـار   ضمن این .اندپرداخته) مورد 13(دولتی و مدیریت دولتی  يها سازمان ي حوزه

هـایی   بـه بررسـی موضـوع   ) مورد 10(هاي مدیریت دولتی نیز نامههاي پایان درصد از موضوع
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اصلی قرار دارد و ارتباط چندانی بـا مباحـث مطروحـه در     ي ار حوزهاند که خارج از چهپرداخته

  . سازمان و مدیریت دولتی ندارد ي نظریه

  

  تحقیق ي گانههاي پنجها در حوزهنامهی پایانشناس موضوعـ  2جدول 

  )72(تئوري و طراحی سازمان . 1

  )24(ساختار سازمانی . 1-1

  )5(گیري تصمیم. 1-2

  )7(مدیریت  سیستم اطالعاتی. 1-3

  )5(بهبود و تحول سازمانی . 1-4

  )3(پویایی سازمانی . 1-5

  )1(نظارت و کنترل . 1-6

)4(ریزي استراتژیک مدیریت و برنامه. 1-7

)18(فرهنگ سازمانی . 1-8

)1(هاي سازمان و مدیریت نظریه. 1-9

  )4(مادي  ي منابع مالی سازمان و سرمایه. 1-10

  )78(رفتار سازمانی مدیریت . 3

  )12(هاي مدیریتی سبک رهبري و مهارت. 3-1

  )8(انگیزش . 3-2

  )5(رضایت شغلی . 3-3

  )2(فشار روانی . 3-4

)2(رفتار سیاسی و تعارض . 3-5

  )6( یدرون سازمانارتباطات . 3-6

  )7(اثربخشی . 3-7

  )5(تعهد سازمانی و وجدان کاري . 3-8

  )15( دهامدیریت مشارکتی و نظام پیشنها. 3-9

  )3(مراتبی  نیازهاي سلسله. 3-10

  )6(خالقیت و نوآوري . 3-11

)5(رفتار شهروندي سازمانی . 3-12

  )2(عدالت در سازمان . 3-13

  )79(منابع انسانی مدیریت . 2

منابع  ي ریزي و استراتژي توسعهبرنامه. 2-1

  )6(انسانی 

  )7(عملکرد اعضاي سازمان . 2-2

  )3(جذب و نگهداري . 2-3

  ) 1(خاب و انتصاب انت. 2-4

  )6(آموزش . 2-5

  ) 8(ارزشیابی عملکرد . 2-6

  ) 4(ارتقا و انتقال . 2-7

  )13(سازمان و مدیریت دولتی . 4

  )4( ها اتیمالبودجه و . 4-1

  )1(سازي خصوصی. 4-2

  )1(پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی . 4-3

  )2(ضایت کاربران نهایی خدمات دولتی ر. 4-4

)2(الکترونیک  حکومت. 4-5

  )1(اعتماد عمومی . 4-6

)1(گذاري عمومی مشیخط. 4-7

  ) 1(حمل و نقل . 4-8



  

  

1390 بهار، 21فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 

114

  ) 3(مشارکت و مدیریت زنان . 2-8

  ) 2(بندي مشاغل ارزشیابی و طبقه. 2-9

  ) 2(ساختار منابع انسانی . 2-10

  )26(وري منابع انسانی کارآیی و بهره. 2-11

)4(توانمندسازي کارکنان . 2-12

  )2(پژوهش و توسعه . 2-13

  )2(یادگیري سازمانی . 2-14

) 1(انضباط سازمانی . 2-15

  ) 1( هانظام پیشنهاد. 2-16

  )1(هاي غیرمادي سازمان سرمایه. 2-17

  )10(ها  سایر موضوع. 5

  )2(آموزان افت تحصیلی دانش. 5-1

)3(اقتصاد روستایی . 5-2

)2(عمومی  ي اقتصاد بانکی و قرضه. 5-3

)2(ت خدمات کیفی. 5-4

  ) 1(بازاریابی . 5-5

  .اندرا مورد بررسی قرار داده موضوعها بیشتر از یک نامهبرخی از پایان: توضیح

در این جدول . دهدي مورد بررسی را نشان میهانامهپایان یشناس موضوعروند  3جدول 

 طراحی سازمان هاي موضوعی منابع انسانی، رفتار سازمانی و تئوري وشود، دستهمشاهده می

این مهم در مطالعات قبلی در سایر . اندهاي گوناگون از بیشترین اقبال برخوردار بودهدر دوره

ي ها سالالبته روند انتخاب موضوع در ). 1992کلیري، (کشورها نیز مورد تأکید بوده است 

- در پایانتئوري و طراحی سازمان  ي عالقه به مطالعه در حوزهدهد نشان می 1386تا  1377

ولی منابع انسانی و رفتار سازمانی هنوز مورد . هاي مدیریت دولتی کاهش یافته استنامه

ها مورد مطالعه قرار نامهدر روندي تکراري در پایان ها آنهاي مرتبط با  توجهند و موضوع

. این روند نیز تا حدودي تابع روندهاي جهانی است). 2006استوك و براودوس، (گیرد می

سه (ي دولتی اندکی افزایش یافته است ها سازمان ي هایی در حوزه ته توجه به موضوعالب

هاي قبلی پژوهش. ، اما هنوز از نسبت قابل توجهی برخوردار نیست)1386نامه در سال پایان

عناوینی  ي درباره 1998شده در سال  هاي نوشتهنامهدهد تعداد کمی از پایاننیز نشان می

  ). 1992کلیري، (شوند مدیریت دولتی مهم تلقی می ي حوزههستند که براي 

دهد که از نظر نوع تحقیقات قبلی نشان می: هانامهفنون آماري مورد استفاده در پایان

مدیریت دولتی به  ي در رشته) درصد 5در حدود (هاي بسیار اندکی نامهتحقیق، پایان

به تحقیقات تجربی، دو درصد به تحقیقات  ها آندرصد از  84اند و تحقیقات تئوریک پرداخته

آدامز و وایت، (اند هایی از نوع تحقیق در عملیات پرداختهتاریخی و یک درصد به پژوهش

1994.(  
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  1386تا  1377ي ها سالها در نامهی پایانشناس موضوعـ روند  3جدول 

  

  حوزه 

مجموع   نامهسال دفاع از پایان

  سطر
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  

  79  7  8  7  3  6  7  11  17  4  9  منابع انسانی

  78  5  4  10  9  5  12  4  12  8  9  رفتار سازمانی

  72  3  5  12  6  4  11  5  7  5  14  تئوري و طراحی سازمان

  13  3  2  1  1  -  -  -  3  2  1  سازمان و مدیریت دولتی

  10  1  -  1  -  -  1  1  3  2  1   ها سایر موضوع

  252  19  19  31  19  15  31  21  42  21  34  مجموع ستون 

  .اند دادهها بیشتر از یک موضوع را مورد بررسی قرار نامهبرخی از پایان: توضیح

  

  1386تا 1377ي ها سالدر ها نامهپایان ي فنون آماري مورد استفادهـ  4جدول 

  

  فن آماري مورد استفاده

مجموع   نامهسال دفاع از پایان

  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  سطر

  132  8  8  18  9  11  19  12  22  9  16  تگیهمبس

  72  2  7  8  6  4  10  8  13  7  7  تحلیل واریانس

  69  4  2  8  2  1  5  6  17  8  16  هاآزمون تفاوت میانگین

  15  1  -  4  -  1  3  1  1  3  1  هاي زمانیتحلیل رگرسیون و سري

  7  -  -  -  -  -  1  1  4  1  -  )اي دوجمله(ها آزمون نسبت

  6  2  1  -  -  -  -  -  -  2  1  ابتدایی/ توصیفی

  6  2  1  -  -  -  -  2  1  -  -  تحلیل عاملی

  SEM(  -  -  -  -  -  -  -  -  1  3  4(معادالت ساختاري  يساز مدل

  3  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  کیفی يها روشتحلیل محتوا و 

  3  1  -  1  -  -  -  -  1  -  -  ناپارامتریک يها روش

  3  1  -  1  -  1  -  -  -  -  -  تحلیل کوواریانس

  2  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  هاي پژوهش عملیاتی روش

  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مارکوفتحلیل 

  323  26  21  41  19  18  38  30  59  30  41  مجموع ستون

  .اندها از بیشتر از یک فن آماري استفاده کردهنامهبرخی از پایان: توضیح
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مورد هاي نامهدرصد از پایان 85حدود  ،شودمالحظه میفوق در جدول همچنان که 

 ، تحلیل واریانس)مورد 132( یاز یکی از فنون همبستگ ،مدیریت دولتی ي رشته بررسی در

دهد که  این امر نشان می. انداستفاده کرده) مورد 69( هایا آزمون تفاوت میانگین) مورد 72(

. است نییپامدیریت دولتی بسیار  ي هاي رشتهنامهتنوع در استفاده از فنون آماري در پایان

تر یا فنون تجزیه و تحلیل کیفی بسیار اندك استفاده از فنون کمی پیشرفته ،عالوه بر این

کنند که در  ید میأیرا ت مسألهاین  يروندهاي موجود تا حدودالبته . استمورد استقبال بوده 

 رخ دادهها نامهفنون آماري مورد استفاده در پایاندر تمایل به نوعی تغییراتی  ،اخیر يها سال

 1384(شده در سه سال پایانی تحقیق کنونی  نسبت استفاده از سه فن یادکه  به طوري. است

را  ایجاد تنوع در فنون آماري مورد استفاده. درصد کاهش یافته است 74به حدود ) 1386تا 

ها نامهگرفته بر روي پایان هاي انجامتر شدن تجزیه و تحلیلبه غنی تمایل ي توان نشانهمی

  .تلقی کرد

از لحاظ  :هانامهپایان گیريو روش نمونهنمونه  ي اندازهگردآوري اطالعات،  ي شیوه  

پیمایش فردي و مطالعات  ي نامه از شیوهپایان 177گردآوري اطالعات، تعداد  ي شیوه

استفاده  2از اطالعات آرشیوي نامه پایان 4. اندبراي گردآوري اطالعات استفاده کرده 1میدانی

نمونه، تعداد  ي از نظر اندازه .اند برده نامه نیز از روش پیمایش تلفنی بهرهپایان 3و  اند نموده

شده هشت  هاي بررسینامهبین پایان. مشخص هستند ي نمونه ي نامه داراي اندازهپایان 161

حداقل . نامه نیز نامشخص استپایان 15 ي نمونه ي و اندازهنمونه  ي نامه فاقد اندازهپایان

 ي و حداکثر اندازه 15برابر با مورد بررسی  کارشناسی ارشدهاي نامهپایان ي نمونه ي اندازه

هاي نامهپایان ي نمونه ي میانگین، میانه و نماي اندازه. استبوده  500 نمونه برابر با

نامه از پایان 167 گیرياز نظر روش نمونه. 90و  100، 129 :عبارتند از شده به ترتیب بررسی

گیري غیرتصادفی استفاده نمونه ي نامه نیز از شیوهپایان پنجیري تصادفی و گنمونه ي شیوه

فاقد روش  ،هاي کارشناسی ارشد مدیریت دولتینامهنامه از بین پایانپایان 10 .اندکرده

  . نامه نیز نامشخص استپایان دوگیري نمونه ي و شیوه گیرينمونه

روال حاکم بر تحقیقات  به طور تاریخی :هانامهپایان ابزارهاي گردآوري اطالعات  

در امتداد این روال، . قرار گرفته استیت دولتی رمدیعلوم اجتماعی مورد توجه پژوهشگران 

تئوري، آزمون آن داشتن فرضیه و  ي مشخصهشکل گرفت و  ویسمیسنت فلسفی پوزیت

اعتبار  براي رفع نقض از ضعفآمار توصیفی و استنباطی به  اعتمادکنترل آزمایشی و 

شود از این طرز تلقی حمایت می ،در این سنت فلسفی. هاست روشناقص در این  ياستقرا
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 ،در این رویکرد. )1994آدامز و وایت، ( است پردازينظریهکه این روال بهترین رویکرد براي 

 5در جدول  .شودپرسشنامه اعتماد می هآوري اطالعات بگیري و جمعبیش از حد به نمونه

براي ) مورد 174(نامه ها از ابزار پرسشنامهدرصد پایان 68شود که حدود  می مالحظه

 ي مطالعه«، )مورد 43(درصد  17در حدود » مصاحبه«از . اندگردآوري اطالعات استفاده کرده

براي ) مورد 4(حدود دو درصد » مشاهده«و ) مورد 36(درصد  14در حدود » اسناد و مدارك

هاي نامه طی سالدر روند استفاده از پرسش. استفاده شده است گردآوري اطالعات تحقیق

ولی استفاده از سایر . شود، نوعی ثبات نسبی مشاهده می)1386تا  1377(مورد بررسی 

-ابزارهاي گردآوري اطالعات، در طی ده سال مورد بررسی، نوعی روند نزولی مشاهده می

اکنون به مثابه ابزار اصلی نامه همشاین امر مؤید این فرضیه است که ابزار پرس. شود

مدیریت دولتی در کانون توجه  ي هاي کارشناسی ارشد رشتهنامه گردآوري اطالعات در پایان

  .و مورد اعتماد پژوهشگران است

  

  1386تا  1377ي ها سالها در نامهابزارهاي گردآوري اطالعات پایانـ  5جدول 

ابزار گردآوري 

  اطالعات

مجموع   نامهیانسال دفاع از پا

  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  سطر

  174  14  11  20  11  11  22  15  32  15  23  نامهپرسش

  43  1  1  2  4  2  8  5  11  4  5  مصاحبه

  36  1  4  1  -  1  9  6  3  4  7  اسناد  ي مطالعه

  4  -  -  -  -  -  -  2  -  1  1  مشاهده

  257  16  16  23  15  14  39  28  46  24  36  مجموع ستون 

  .اندها از بیشتر از یک ابزار براي گردآوري اطالعات استفاده کردهنامهخی از پایانبر: توضیح

  

تا حد زیادي هاي علوم انسانی تبیین و تفسیر در رشته: هانامهپایان سطح تجزیه و تحلیل

بررسی و نقد حل اساسی در امر ی ازیکپرداز است و وابسته به سطح تجزیه و تحلیل نظریه

توصیف دقیق سطوحی  هب دها باینظریه .تجزیه و تحلیل آن استشخیص سطح ، تهر نظریه

که یک یا سطوحی عدم توانایی در تعیین سطح . پذیر استتعمیم امکان ها آنکه در  بپردازند

-هنگام جمع درو سردرگمی تبیین نظریه  دقتی دربیوجب مدر آن به کار رفته است،  نظریه

در این مهم باید . )1994، و دیگران کالین( خواهد شد آنمون براي آز ها دادهآوري و تحلیل 



  

  

1390 بهار، 21فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره 

118

ی چندسطحی هستند یهاها سیستمسازمان. مد نظر قرار گیرد و مدیریت نیز تحقیقات سازمان

رغم  علی؛ ولی )2000کالین و کوزلوسکی، ( باید به این مهم توجه نمایندو محققان 

 سطح تحلیل تشخیصن براي دقت عمل در پردازان و محققان سازمانظریه ی که ازانتظارات

در ادبیات سازمانی  ابهامسردرگمی و  مدیریتی موجب افزایش يها پژوهشگاهی ، وجود دارد

  .شوندمی

در مدیریت دولتـی   ي رشتههاي نامهپایان دهد که بیشترنشان می این پژوهشهاي یافته

 ).6جـدول  (. انـد  شدهتدوین  )مورد 73(و فردي ) مورد 123(ح تجزیه و تحلیل سازمانی وسط

هـا و مسـائلی را    موضوع) درصد 91بیش از (ها نامهشود، اکثر پایانطور که مالحظه می نهما

البتـه ایـن رونـد در    . اندبررسی کرده) مورد 123(و سازمانی ) مورد 73(در سطوح رفتار فردي 

 ها سالنی در این ثابت نبوده است و سهم نسبی سطح تحلیل سازما 1386تا  1377ي ها سال

کاهش یافته است؛ یعنی تأکید بر تجزیه و تحلیل در سطح رفتار فردي روند افزایشی را نشان 

دهد که تجزیه و تحلیل در سطوح گـروه،  نشان می 6هاي جدول عالوه بر این، یافته. دهدمی

  .به سمت صفر میل کرده است جیبه تدرسازمانی و کشور  ، جمعیتصنعت

  

  1386تا  1377ي ها سالها در نامهطح تجزیه و تحلیل پایانـ س 6جدول 

  

  سطح تجزیه و تحلیل

مجموع   سال دفاع از پایان نامه

  86  85  84  83  82  81  80  79  78  77  سطر

  73  10  4  12  5  7  9  3  11  5  7  فردي

  8  1  -  -  -  1  1  3  2  -  -  واحدي گروهی و

  123  5  9  9  8  2  18  13  27  13  19  سازمانی

  6  -  -  -  -  2  1  1  1  -  1  ها صنعت

  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  هاي سازمانیجمعیت

  4  -  1  -  -  -  1  1  -  1  -  کشورها

  215  16  14  21  13  12  30  21  41  20  27  مجموع ستون

  .اندها در بیشتر از یک سطح تجزیه و تحلیل انجام گرفتهنامهبرخی از پایان: توضیح

  

  گیرينتیجه

و آزمون  سازيفرضیهبار با اولین  ، براينامهپایانگام تدوین معموالً دانشجویان به هن

 تیببدین تر. دهندخود را توسعه میهاي آموزشی و تحقیقاتی مهارتشوند و نظریه آشنا می
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. بیفزایندعلمی خود  ي به دانش حوزه کنند تاتالش می خود تادانبا راهنمایی اس دانشجویان

کنند پرورش نامه کسب میپایاننگارش  ان در فراگردکه دانشجوی ییها مهارت نیتر مهم

 ي شناسی تحقیق در عرصهیادگیري روشو  پردازينظریههاي تفکر انتقادي، افزایش مهارت

ي هانامهبیشتر پایان نتایج این تحقیق نشان داد که .)2002، و دیگران کاکمار(ت اسعمل 

رفتار سازمانی و تئوري و  ،منابع انسانیهاي ی در حوزههای موضوعبه بررسی  مدیریت دولتی

مدیریت دولتی توجه  ي هاي اساسی رشتهو پرسش ها و به موضوع اندطراحی سازمان پرداخته

افزایش توجه به مسائل خاص قابل اتکایی دال بر شواهد متأسفانه  .بسیار اندکی شده است

ي جدي براي هشدار این وضعیت متضمن .شودمدیریت دولتی مشاهده نمی ي رشته

بررسی . است دولت و حکومت ي دانش مدیریت دولتی و اداره ي توسعهسیاستگذاران 

حاکی از آن است که هیچ یک از این  مدیریت دولتی ي هاي رشتهنامهپایان هاي موضوع

-برنامگی دانشکدهبی. انداي تدوین نشدهشده مشی تعریفمعین و خط ي ها با برنامهنامهپایان

  . به طور کامل از نگاه محققان پنهان بمانند ،مهم هاي موضوعبسیاري از  شودمیها موجب 

 ي گانهمدیریت دولتی از یکی از فنون سه ي هاي رشتهنامهبیشتر پایان هر چند در

ها براي تجزیه و تحلیل اطالعات همبستگی، تحلیل واریانس یا آزمون تفاوت میانگین

نوید بخش هموار شدن  ،اخیر يها سالدر  ها روشاز این کاهش استفاده  ه است،دشاستفاده 

عالوه بر این، نتایج . است تر مناسبتر و راه براي استفاده از فنون آماري پیشرفتهتدریجی 

آن در  استفاده از و نسبت استول امتدهمچنان نامه استفاده از ابزار پرسشدهند که نشان می

ها در یکی از نامهاکثر پایان. داشته استیش نسبی مداوم افزا طورمورد بررسی به  يها سال

تجزیه و تحلیل بدین ترتیب . اندپرداخته پژوهش و مطالعهسازمانی به  ي یاسطوح رفتار فرد

به سمت  ،گذاريمشیو خطمدیریت دولتی کالن  هاي موضوعبا  مرتبطتر در سطوح کالن

نیازمند کوششی  ،ترلیل کالنو توجه به سطوح تح مسألهرفع این . صفر میل کرده است

  . ها دست دارندنامهنگارش پایان گردبسیار جدي از سوي کسانی است که در فرا

کاري ي محافظهاز نوعی روحیه ،نیز پیشین يها روشو  ها زدگی و پیروي از موضوعروال

ید هاي جدقبلی با داده يها پژوهش، مشوق تکرار يا هیروحچنین  .کند می کایتدر پژوهش ح

دانشجویان هاي نامهدر پایان بدین ترتیب. شده است پژوهشی اجرا يها طرحو بازپردازي 

شاید بتوان . است مرتبط با مدیریت دولتی و حل مسائل عمومی مهجور مانده هاي موضوع

اهتمام  ،مدیریت دولتی ي رشته بانامه موضوع پایان تناسبمعیار براي  نیتر مهمادعا کرد که 

مدیریتی باید به  يها پژوهش هاي موضوع. عمومی باشد مسألهایی و حل یک شناسآن به 
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باید  ها پژوهشاین . اي هدایت شوند که به حل مسائل مدیریتی جامعه کمک نمایندگونه

حکومت نیز یکی از  .کرده، به کاهش مشکالت آن بینجامند احصارا  عمومیبتوانند مسائل 

علمی مدیریت دولتی باید بتواند  ي جامعهاست و  علمی ي نفعان این رشته ذي نیتر مهم

 ها آنوابسته به  يها سازمانپاسخگوي مشکالت حکومت باشد و به کاهش مسائل اداري 

ذینفعان  نیتر مهمنیز یکی از  مدیریت دولتی علمی ي جامعهکه  ضمن این .کمک نماید

 بهتر استعدادهاي؛ از این رو باید تالش شود تا با هدایت است این رشته يها پژوهش

 يها پژوهشاگر  .شودجامعه علمی کمک این بنیادي  سطح دانش يارتقا به ،پژوهشی

عمومی  ي هزینه کردن بودجهمدیریتی نتوانند پاسخگوي نیازهاي این سه حوزه باشند، 

هزینه و  صوري و فانتزي کم يها پژوهشدر این صورت احتماالً از . توجیهی نخواهند داشت

علمی،  ي دانش جامعه ي بر توسعه ریتأثر حل مسائل جامعه یا حکومت و فاقد ب ریتأثفاقد 

تواند آید که چون دانشگاه نمیدر این صورت وضعیتی پیش می. استقبال خواهد شد

 ي به منزله(براي توجیه وجدان خود  پاسخگوي نیازهاي واقعی جامعه یا حکومت باشد،

خبره  ها آن ي بارهورد که در حل دوباره و چندآبه تعریف مسائلی روي می) علمی ي جامعه

در  ،واقعی باشد ي که حالل مشکالت جامعه علمی قبل از این ي جامعه ،بنابراین. شده است

   .شودظاهر می ،علمی يها پژوهشمشکالت کاذب به مثابه موضوع  ي کننده نقش تعریف

مدیریت دولتی نبوده  هاينامهارزیابی کیفیت پایان، اصلی پژوهش کنونیهدف  هر چند

به ندرت در قلمرو . دانست مهمارتباط به این توان بیهاي این تحقیق را نمیاما یافته ،است

 ي جامعهپژوهشی ـ  علمیمقاالت  علمیهاي که تالش شده استها مشاهده اي دانشگاهحرفه

جهت  ،اديفضاي خودانتق اینایجاد . دهی کنندارزیابی انتقادي جهتت خودرا به سمعلمی 

ها از  در دانشگاه آنبخشی به در جامعه و هویتمدیریت دولتی  ي یافتن جایگاه اصلی رشته

-یکی از پرسشمدیریت دولتی،  ي در رشتهشکی نیست که . اهمیت فراوانی برخوردار است

این دانش و آموزش  ي توسعهبراي  ،است که چطور محققان آیندهاین اساسی هاي 

 توان یم ،از این رو در تالش براي پاسخ به این مهم .پرورش داده شوند ،يا حرفه يها مهارت

نقش  ،هاي مدیریت دولتییا دانشکده ها گروهمتنوع فعال در  يها نقشادعا کرد که از بین 

  .از اهمیت حیاتی برخوردار است »هانامههدایت پایان«
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  ها نوشت پی
  .استبه کار رفته مورد مطالعه  يها دهیمحقق با پد میبه مفهوم ارتباط مستقجا  اصطالح میدانی در این.1

ها به گردآوري و تجزیه  جا براي اشاره به تحقیقاتی استفاده شده است که در آن رشیوي در اینآاصطالح مطالعات .2

. شود و تحلیل اطالعات و اسناد آرشیوي پرداخته می
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  .استبه کار رفته مورد مطالعه  يها دهیمحقق با پد میقبه مفهوم ارتباط مستاصطالح میدانی در اینجا  1
اصطالح مطالعات ارشیوي در اینجا براي اشاره به تحقیقاتی استفاده شده است که در آنها به گردآوري و تجزیه و 2

  . شود تحلیل اطالعات و اسناد آرشیوي پرداخته می


