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های کارشناسی ارشد مدیریت نامهپایان ی پژوهشی درباره
 مورد مطالعه دانشگاه تهران: دولتی از حیث موضوع و روش

 
 *حمزه خواستار
 **رحمان غفاری

 ***اصغر پورعزت علی
 ****الهام حیدری

 
 چکیده

در  مدیریت دولتـی دانـشگاه تهـران کـه           ی  کارشناسی ارشد رشته   ی نامه پایان 184 مقالهدر این   
مـورد بررسـی    ) 2000 ،1992( استفاده از چـارچوب کلیـری        با ،اند دفاع شده  1386 تا   1377 یها  سال

 مطالعـه  با روش تحلیـل محتـوا        ها  آندر  های مورد استفاده     روندهای موضوعی و روش     و قرار گرفت 
 هـای   موضـوع در    کلـی را   برخـی رونـدهای   تـوان    کـه مـی    پژوهش حاکی از آن است    های  یافته. شد
. شناسایی کـرد های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی نامههای به کار رفته در پایان    شده و روش   خابانت

، ) مـورد  79 ( اصـلی منـابع انـسانی      ی ها بر سه حوزه   نامهکه بیشتر پایان    است  آن ی دهنده نتایج نشان 
 ی زهانــد و حــو تمرکــز داشــته) مــورد72( و تئــوری و طراحــی ســازمان ) مــورد78(ی رفتــار ســازمان

که از  ضمن این.  استچندان مورد توجه نبوده   گذاریمشی و خط   مرتبط با مدیریت دولتی    های  موضوع
هـا از فنـون همبـستگی     نامه اکثر پایان  ،هالحاظ فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل یافته         

از  .انـد اسـتفاده کـرده  )  مـورد  69( ها یا آزمون تفاوت میانگین    ) مورد 72(، تحلیل واریانس    ) مورد 132(
، هـر  اندنامه استفاده کردهاز ابزار پرسش)  مورد174(ها نامهنظر ابزار گردآوری اطالعات نیز اکثر پایان   

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

 های دانشگاهیپژوهش، یشناس موضوعی، شناسمدیریت دولتی، روش:  کلیدیمفاهیم
 

                                                 
 عمومی دانشگاه تهرانگذاری در بخش  دانشجوی دکتری سیاست *

 گذاری در بخش عمومی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری سیاست **
 ی مدیریت دانشگاه تهران دانشیار دانشکده ***

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران ****
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 مقدمه
 که اهمیت تحصیالت تکمیلی به لحاظ سوگیری آن به سـوی تلفیـق آمـوزش و               جا از آن 

ی هـای   موضـوع نامه از اهـم      در این دوره فراگرد تدوین پایان      ،پژوهش، برای تولید دانش است    
 تـدوین   ی  دوره ر ضـمن  د. )1386نیلی، نـصر و اکبـری،        (است که باید مورد توجه قرار گیرد      

نامه فرصتی منحصر به فرد برای آموزش روش پژوهش و تولید دانـش بـه دانـشجویان                 پایان
 آموزشـی کارشناسـی     ی نامهینی آ 15 ی برابر ماده . )2004راولی و اسالک،     (شودمحسوب می 

شود در یک   نامه آخرین بخش دوره است که طی آن دانشجو موظف می          ارشد ناپیوسته، پایان  
نیلی (  تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد           ی  مربوط به رشته   ی مینهز

این اساس، سالیانه صدها دانـشجوی تحـصیالت تکمیلـی کـشور، بـه              ر  ب. )1386،  و دیگران 
ایـن یکـی از     . پردازنـد  مـدیریت مـی    ی های متفاوت رشته  های خود در حوزه   نامهتدوین پایان 

 آنهای اندکی برای ارزیابی دسـتاورد   ملی است، ولی متأسفانه پژوهش    یها  هیسرما نیتر  مهم
 در سطح جهـان قابـل       توان گفت  منحصر به ایران نیست و می       امر البته این . انجام شده است  

های یافته در مورد ویژگی  اندکی به صورت نظامیها یابیارزکنون  بررسی است؛ با این حال تا
 .)1997،  و هسیهچانگ (از دانش انجام پذیرفته استهای این رشته نامهپایان

هـای تحقیقـاتی پیـشین، بـه درک مناسـب           تردیدی نیست که مطالعه و بررسـی تـالش        
هـدف از تحقیـق     . گـردد روندهای پژوهشی و مرزهای هر حوزه یا رشته از دانش منجـر مـی             

 مـدیریت   ی ، در حـوزه   یشناس موضوعشناسی و   کنونی نیز، مطالعه و تشخیص روندهای روش      
شود کـه مـدیریت دولتـی بـه عنـوان یـک               جا ناشی می   اهمیت این مسأله از آن    . دولتی است 

های آکادمیـک و عملیـاتی قـرار         دانشگاهی مد نظر محققان، در حوزه      ی ه مورد مطالع  ی هرشت
 پایگاه علمی معتبر و حل مسائل عمـومی و          ساخته از این روند، داشتن    الزامات بر . گرفته است 

 دانـشجویان در سـطح کارشناسـی ارشـد و           یها  نامه  انیپادر این راستا    . ر کشور است  دولتی د 
رفت   برای برون  ییها  راهدکتری متحمل بار سنگینی همچون شناسایی مسائل عمومی، ایجاد          

 ی دولت و حکومت به جامعه و نهایتاً نقش ارزیابی ه نوین اداریها  روشاز این مسائل، معرفی     
اما متأسفانه ابهام در انجام ایـن نقـش         .  دولتی و غیردولتی است    سساتمؤها و     علمی سازمان 

 اجرایـی   ی  به جای بررسی و مسائل مطرح در حوزه        ها  آن. شود  ها مشاهده می    نامه  توسط پایان 
 نخـست ممکـن     ی ه کـه در درجـ     پردازند یممدیریت دولتی، به سمت مباحث و طرح مسائلی         

همچنین این تحقیقـات خاسـتگاهی غیـر از         . باشد مطالعات مدیریت دولتی ن    ی 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 پیامدهای این مسأله .  عملیاتی، وجود داردیها حوزهدر محافل علمی و نه 

 مـدیریت دولتـی،     ی ههای بسیار زیاد در رشت      امهن   پایان ی 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 شـوند  یمارائه ) به عنوان یک دانشگاه مادر( مدیریت دولتی در دانشگاه تهران  ی هرشت

 و مسائل عمومی و دولتی کشور هستند یا خیر؟ همچنین در تحقیق کنونی به ایـن                 ها  موضوع
 مدیریت دولتی ارائه ی ههایی که توسط دانشجویان رشتنامه که پایانشود یمال پاسخ داده ؤس

 تحلیل و ابـزار گـردآوری اطالعـات چـه رونـدهایی را دنبـال                ی هاند از حیث روش، شیو      شده
پژوهان این رشته، پژوهش حاضر به موردکـاوی در          توجه به تعداد روزافزون دانش     با ؟اند  کرده

در این تحقیق با اسـتفاده از اسـتراتژی تحلیـل محتـوا بـه               . دانشگاه تهران محدود شده است    
مخاطبـان ایـن پـژوهش دانـشجویان        . شده پرداخته شده اسـت     االت مطرح ؤپاسخگویی به س  

کننـده و   ها، اعضای شـوراهای تـصویب  نامهو مشاور پایانتحصیالت تکمیلی، استادان راهنما    
هـای بخـش عمـومی     و همچنین واحدهای تحقیق و توسـعه در سـازمان      هانامهناظر بر پایان  

 . هستند
 

 تحقیقی پیشینه
 زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بخش از نیتر مهمنامه  نگارش پایان

 جهت ، یک دانشجوی ه مفصلی است که به وسیلی هوشت ن،نامهپایان. )2000براوز،(است 
 ی هنامتدوین پایان موارد،در اغلب  .آیددریافت مدرک کارشناسی ارشد به نگارش درمی

 اولین فعالیت پژوهشی مستقل و مدون دانشجوی تحصیالت تکمیلی به کارشناسی ارشد،
،  و دیگراننیلی (داشته باشدتواند برای وی تجارب متعددی را به همراه آید که میحساب می

 توان هر از این رو می؛نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی استتدوین پایان .)1386
 .فرض کردفرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه  بخشی از ی دهنده  انعکاسنامه راپایان

 و بهبود قدرت های فنیهای یادگیری، مهارت تواناییی دهنده نامه نشانپایانکه  ضمن این
 ، ممکن استدر محافل علمی معتبرنامه انتشار هر پایان.  دانشجو استهرنگارش و تحلیل 

ها نامهپایان که  از همه آنتر مهم و  دیگر ارتقا دهدتاداناعتبار علمی استاد راهنما را در بین اس
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 گذارند میریأثتآن های دیگر مرتبط با و زمینه  علمیی رشتههر انتقال دانش در روند بر 
های نامهنگارش پایان در کردفرض توان   میاز این رو .)1992ایزاک، کوینالن و واکر، (

 شود استفاده میدانات و دانش دانشجویان و اسها مهارتبه طور وسیعی از  ،کارشناسی ارشد
  طولدر. دانشجوستاستاد و  همکاری  مهمی ه نتیج،نامهزیرا پایان )2004راولی و اسالک، (

 و استادان شوند یمهای خود آگاه ها و استعداد دانشجویان از توانایی،یسینو نامه انیپا ی دوره
 ندنک میکمکبه ایشان  ه رشتی ههای قابل مالحظجنبهدر این مهم و همچنین در تشخیص 

هایی برای مبادله و آموزش در این ارتباط به ایجاد فرصت .)1987دفت، گریفین و ییتس، (
 ی هدر رشتآنان  مورد نیاز برای موفقیت در مسیر شغلی یها مهارتکسب ی فنی و فضا

 . )2002، وال و ماهونی، دامونتهـ  کاکمار، دومکه(انجامد مدیریت می
 ی های از جایگاه مهمی در عرص رشته بینمفهوم  مدیریت دولتی به عنوان یک ی حوزه
های دولتی بر تمامی  گذاری در سازمان شیم گیری و خط تصمیم. جامعه برخوردار استاجرایی 
 این حوزه در بخش رسد یماما با این وجود به نظر . دگذار  میریتأث دیگر جامعه یها حوزه

 مدیریت دولتی منطبق با ی انداز علمی رشته آکادمیک به خوبی پیشرفت نکرده است و چشم
ی مدارس مدیریت دولتی گزارش انجمن مل الثبرای م. نیازهای جامعه و بخش اجرایی نیست

)NASPAA (این نکته را آشکار  ،مدیریت دولتی هاینامهپایان ات وضعیت تحقیقی در زمینه
 و ضعیف اندکبسیار  دانش ی  توسعهیها انیجر ،ساخته است که در تحقیقات مدیریت دولتی

  موجب کمتر، دیگر علمیهایدر حوزه مشابه این تحقیقات نسبت به تحقیقات وهستند 
 در پژوهش خود دریافتند) 1994 (آدامز و وایت. )1992کلیری،  (اندشده  دانشی توسعه

 در ی را استانداردهای نامتجانس، مرتبط با آنیها حوزه مدیریت دولتی و ی رشتهپژوهشگران 
  کیفیتدهد نشان می نیزهای پیشینپژوهشمرور  .مد نظر دارندای نامهمورد تحقیقات پایان

 تئوریک، طرح پژوهش یها چارچوباز نظر  مدیریت دولتی ی رشتههای  نامه ایان پبسیاری از
 .)2000کلیری،  (مورد تردید است ،و همچنین اهمیت آن

های  نامه  پایانی در زمینه گرفته های انجام  پژوهشنیتر مهمیکی از  )2000(کلیری 
 و های امریکا پرداخت ه دکتری دانشگای های دوره وی به بررسی رساله.  استمدیریت دولتی

ها ارائه  نامه شناسی پایان  و روشیشناس موضوعچارچوب مناسبی را برای مقایسه بر مبنای 
 ی نوعی مطالعه امکان ،1991 و 1981 یها سال در ی مشابههایپژوهش  در امتداد.داد

 شش ،هاپژوهش ی مجموعهدر این . ه استدمآمقایسه فراهم رای  در طی زمان بتطبیقی
 :ندهای زیر قابل طرح که در قالب پرسشندا کلی مورد استفاده قرار گرفتهی 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 برای پایان •
 کند؟آیا پژوهش یک تئوری موجود را آزمون می •
 رسد؟گیری علی به پایان میتیجه ناآیا پژوهش ب •
 است؟مدیریت دولتی  مطرح در های موضوعآیا عنوان پژوهش از  •
 )2000کلیری،  (؟کندآیا پژوهش پرسشی نو را مطرح می •

، 1998 تا 1981در پاسخ به پرسش نخست یا مشخص بودن هدف پژوهش، از سال 
شناسی یا وجود طرح  روشدر رابطه با روایی. مشاهده شده استرو به بهبود روال  نوعی

ارتباط با در . شود روال رو به رشدی مشاهده می1998 تا 1981تحقیق نیز از سال 
 در سال  این روندولی ،وجود داشته 1991 تا 1981از سال ای فزاینده، رشد  نیزآزمایی تئوری
 ،علی ی رابطه نوعی ی دربارهیا مطالعه معیار چهارم  ی بارهدر.  کاهش یافته است1998

وجود داشته  پیشین ی  تغییرات بسیار زیادی نسبت به دوره، در طی سه دورهشودمشاهده می
معیار  ی بارهدر. ها استتبیین علی پدیدهافزایش  ها به سوینامهروند کلی پایان  یعنی؛است

اول کاهش و  ی دوره دوم نسبت به ی نیز در پژوهش دوره مرتبطپنجم یا استفاده از عناوین 
 ی بارهدر. شود مشاهده میدوم نوعی بهبود ی  نسبت به دوره)1998(سوم  ی دوره پژوهش در

 ،اندرایط این معیار را احصا نموده ش، درصد اندکی1981در سال  گفت توان یممعیار ششم 
اندکی  این روند 1998در سال  اما ، وضعیت بهبود 1991با جهشی قابل توجه در سال  لیو

 .)2000لیری، ک (یافته استکاهش 
شده چارچوب نظری تحقیق کنونی شامل طرح   تحقیق بررسیی هبا توجه به پیشین

در  کلیری ی دو مقالهو عنوان تحقیق برگرفته از ) ها وهیشابزارها و  (ها نامه تحقیق پایان
،  کالینی ها برگرفته از مطالعه نامه ، سطح تجزیه و تحلیل پایان2000 و 1992 یها سال

نیز فنون آماری مورد استفاده و  )2000 (و کالین و کوزلوسکی) 1994(هال دانسرو و 
 )1989(و رید و اندرک ) 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
های 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 نظری تحقیق ـ1 جدول
 )ابعاد( دامنه ها نامه ویژگی مورد نظر در پایان ردیف

 )2000کلیری،  (نامه موضوع پایان 1

 تئوری و طراحی سازمان
  انسانی مدیریت منابع

 مدیریت رفتار سازمانی
 سازمان و مدیریت دولتی

 ها سایر موضوع

فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و  2
 ) 1999بالوگلو و آسانت، ( ها دادهتحلیل 

 همبستگی
 واریانس تحلیل
 ها میانگین تفاوت آزمون
 زمانی های سری و رگرسیون تحلیل
 )ای دوجمله (ها نسبت آزمون

 تداییاب/ توصیفی
 عاملی تحلیل
 )SEM (ساختاری معادالت یساز مدل

 کیفی یها روش و محتوا تحلیل
 ناپارامتریک یها روش
 کوواریانس تحلیل
  عملیاتی پژوهش های روش
 فومارک تحلیل

بالوگلو و (  گردآوری اطالعاتی شیوه 3
 )1989؛ رید و اندرک، 1999آسانت،

 پیمایش و مطالعات میدانی
 شده ت بایگانیاطالعات و مستندا

 پیمایش تلفنی

 تصادفی )1989رید و اندرک،  (گیری روش نمونه 4
 غیرتصادفی

بالوگلو و  (ابزارهای گردآوری اطالعات 5
 )1987؛ گرازر و استیف، 1999 آسانت،

 پرسشنامه
 مصاحبه 
  اسنادی 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( 

 فردی
 و واحدیی گروه

 سازمانی
 صنعت
  سازمانییها تیجمع
 ملی

 
 روش تحقیق

 ی  کارشناسـی ارشـد رشـته      ی نامـه  پایـان  184 هـای   موضوعها و   در تحقیق کنونی روش   
 .گرفـت  مـورد بررسـی قـرار        1386 تـا    1377 یهـا   سـال مدیریت دولتی دانشگاه تهـران در       

 ی رشـته های  نامه کل پایان  ، در ابتدا  ؛جام گرفت اناصلی   ی طی دو مرحله   ،گردآوری اطالعات 
 تـا   1377از سـال     مدیریت دانـشگاه تهـران       ی ه دانشکد ی هموجود در کتابخان  مدیریت دولتی   

بنـدی   دسته ها  آن بر اساس     پژوهشگران  معیارهای مورد نظر   مورد بررسی قرار گرفت و     1386
بنـدی   رده ی هب بـر اسـاس شـمار      ها پـس از شناسـایی و انتخـا        نامهدر این مرحله پایان   . شد

معیـار  .  شـد  بنـدی دسـته مورد استفاده    های و روش  ها   و بر مبنای موضوع    دگذاری ک ،کتابخانه
 ه دست آمد   از طریق منابع متنوعی ب     ،هانامه پایان های  موضوعهای تحقیق و    بندی روش دسته

 ،1992؛ کلیـری،    1999 بـالوگلو و آسـانت،     (و با شرایط خاص تحقیق کنونی انطباق داده شد        
 ی هفنون عمدنظر گرفتن ر نیز با دها نامهبندی فنون آماری به کار رفته در پایان   دسته. )2000

بندی در تحقیقـات مـشابه قبلـی        این دسته البته  .  حاصل شد   در علوم اجتماعی   متداولآماری  
ـ 1987؛ گـرازر و اسـتیف،      1994آدامز و وایـت،     ( بودمورد استفاده قرار گرفته      د و انـدرک،  ؛ ری

 اقدام بـه    ، برای گردآوری اطالعات   ، کاربرگی ی هبا تهی پژوهشگران   ، دوم ی هدر مرحل . )1989
-نامهایان پمورد بررسی در های گزارهترین  عمده .های مذکور نمودند  نامهپایان تحلیل محتوای 

- نمونه ی ه گردآوری اطالعات، انداز   ی هشیو فنون آماری مورد استفاده،      ،موضوع  عبارتند از  ها
  .ها آن در ، ابزارهای گردآوری اطالعات و سطح تجزیه و تحلیلگیری نمونههای روش،ها
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 پژوهشهای یافته
مبنـای  هـا بـر     ها برای تحلیل یافتـه    بندی تقاطعی داده  جدول جریان پژوهش از نوعی   در  

 هـای   موضـوع بـه    مربوط   یهاابتدا یافته . نامه استفاده شد  موضوع، روش و سال دفاع از پایان      
در هـا   نامـه پایـان در  فنون آماری مورد اسـتفاده      سپس  . ارائه شد  3 و   2در جداول   ها  نامهپایان

 نمونه، ی  گردآوری اطالعات، اندازهی شیوههای مربوط به سایر یافته .بندی شد دسته 4جدول 
نیـز در  هـا  نامـه گیری، ابزارهای گردآوری اطالعات و سطح تجزیه و تحلیل پایان         روش نمونه 

 .گردیدارائه  6و  5جداول 
 در ارتبـاط بـین      ی بـسیار مهمـ    ی انتخـاب موضـوع مرحلـه      :هـا نامه پایان یشناس موضوع

نامه پایان پژوهش و نگارش   مبنای کار  این مهم .  است انادتدانشجویان کارشناسی ارشد و اس    
های متفاوت  جنبه نباشد، به سختی      دانشجو ی شده مورد عالقه   چه موضوع انتخاب   چنان. است

نتـایج  . )2000شـپارد، نایـار و سـامر،         (قرار خواهد گرفت  عمیق و تأمل وی     آن مورد بررسی    
 ی نامه در رشـته   تعریف و مشخص کردن موضوع پایان      که   است  آن ی دهنده ها نشان پژوهش

برخـی  . )1992،   و دیگـران   ایـزاک  (تـر اسـت   دشـوار هـا    نسبت به سایر رشته    ،مدیریت دولتی 
دانشجویان در حالی که معموالً     .  به دانشجویان پیشنهاد دهند     را  موضوع ستادان باید د ا معتقدن

موقعیـت   ،انادتهـای دانـشگاهی اسـ     رتبـه هـا و    به نقـش   ،نامهدر زمان انتخاب موضوع پایان    
توجـه   ایشانهای آموزشی    و مهارت  آنانشده توسط    های قدرت تشکیل  شبکه ،اجتماعی آنان 

  .)2002، گران و دیکاکمار (دارند
نـشان   مـدیریت دولتـی      ی  رشته ی نامه پایان 184حاصل از بررسی    های  یافتهبه هر حال    

 .بنـدی کـرد    کلی طبقـه   ی توان به پنج دسته   شده را می   های بررسی نامه پایان موضوعدهد  می
تـی   دول مدیریتها عبارتند از تئوری و طراحی سازمان، منابع انسانی، رفتار سازمانی،    این دسته 

دهـد   نشان مـی   2های جدول   یافته. ها  ای با عنوان سایر موضوع    دولتی و دسته  های  سازمان و
 مـدیریت دولتـی بـه بررسـی         ی هـای کارشناسـی ارشـد رشـته       نامـه  درصد از پایان   91حدود  
 و تئـوری و  ) مـورد 78(، رفتـار سـازمانی    ) مورد 79( منابع انسانی    ی ی در سه حوزه   های  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      یها  سازمان ی حوزه

هـایی   بـه بررسـی موضـوع   )  مورد10(های مدیریت دولتی نیز نامههای پایان   درصد از موضوع  
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 اصلی قرار دارد و ارتباط چندانی بـا مباحـث مطروحـه در      ی ار حوزه اند که خارج از چه    پرداخته
 .  سازمان و مدیریت دولتی نداردی نظریه
 

  تحقیقی گانههای پنجها در حوزهنامهی پایانشناس موضوع ـ 2جدول 
 )72(تئوری و طراحی سازمان . 1
 )24(ساختار سازمانی . 1-1
 )5(گیری 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(ریزی استراتژیک مدیریت و برنامه. 1-7
 )18(فرهنگ سازمانی . 1-8
 )1(های سازمان و مدیریت نظریه. 1-9
 )4( مادی ی منابع مالی سازمان و سرمایه. 1-10

 )78(رفتار سازمانی مدیریت . 3
 )12(های مدیریتی سبک رهبری 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 کاری . 3-8
 )15 (دهامدیریت مشارکتی و نظام پیشنها. 3-9
 )3(مراتبی  نیازهای سلسله. 3-10
 )6(خالقیت و نوآوری . 3-11
 )5(رفتار شهروندی سازمانی . 3-12
 )2(عدالت در سازمان . 3-13

 )79(منابع انسانی مدیریت . 2
 منابع ی ریزی و استراتژی توسعهبرنامه. 2-1

 )6(انسانی 
 )7(عملکرد اعضای سازمان . 2-2
 )3(جذب و نگهداری . 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(سازی 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(گذاری عمومی مشیخط. 4-7
 ) 1(حمل و نقل . 4-8
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 ) 3(مشارکت و مدیریت زنان . 2-8
 ) 2(بندی مشاغل ارزشیابی و طبقه. 2-9
 ) 2(ساختار منابع انسانی . 2-10
 )26(وری منابع انسانی کارآیی و بهره. 2-11
 )4(توانمندسازی کارکنان . 2-12
 )2(پژوهش و توسعه . 2-13
 )2(یادگیری سازمانی . 2-14
 ) 1(انضباط سازمانی . 2-15
 ) 1 (هانظام پیشنهاد. 2-16
 )1(های غیرمادی سازمان سرمایه. 2-17

 )10(ها  سایر موضوع. 5
 )2(آموزان افت تحصیلی دانش. 5-1
 )3(اقتصاد روستایی . 5-2
 )2( عمومی ی اقتصاد بانکی و قرضه. 5-3
 )2(ت خدمات کیفی. 5-4
 ) 1(بازاریابی . 5-5

 .اند را مورد بررسی قرار دادهموضوعها بیشتر از یک نامهبرخی از پایان: توضیح
در این جدول . دهدی مورد بررسی را نشان میهانامه پایانیشناس موضوع روند 3جدول 
  طراحی سازمانهای موضوعی منابع انسانی، رفتار سازمانی و تئوری وشود، دستهمشاهده می

این مهم در مطالعات قبلی در سایر . اندهای گوناگون از بیشترین اقبال برخوردار بودهدر دوره
ی ها سالالبته روند انتخاب موضوع در ). 1992کلیری، (کشورها نیز مورد تأکید بوده است 

-در پایان تئوری و طراحی سازمان ی عالقه به مطالعه در حوزهدهد  نشان می1386 تا 1377
ولی منابع انسانی و رفتار سازمانی هنوز مورد . های مدیریت دولتی کاهش یافته استنامه

ها مورد مطالعه قرار نامه در روندی تکراری در پایانها آنهای مرتبط با  توجهند و موضوع
. این روند نیز تا حدودی تابع روندهای جهانی است). 2006استوک و براودوس، (گیرد می
سه (ی دولتی اندکی افزایش یافته است ها سازمان ی هایی در حوزه ته توجه به موضوعالب

های قبلی پژوهش. ، اما هنوز از نسبت قابل توجهی برخوردار نیست)1386نامه در سال پایان
 عناوینی ی  درباره1998شده در سال  های نوشتهنامهدهد تعداد کمی از پایاننیز نشان می

 ). 1992کلیری، (شوند  مدیریت دولتی مهم تلقی میی حوزههستند که برای 
دهد که از نظر نوع تحقیقات قبلی نشان می: هانامهفنون آماری مورد استفاده در پایان

 مدیریت دولتی به ی در رشته)  درصد5در حدود (های بسیار اندکی نامهتحقیق، پایان
 به تحقیقات تجربی، دو درصد به تحقیقات ها آن درصد 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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 1386 تا 1377ی ها سالها در نامهی پایانشناس موضوع ـ روند 3جدول 
  نامهسال دفاع از پایان

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 حوزه 
مجموع 
 سطر

 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 تئوری 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 1377ی ها سالدر ها نامهپایان ی فنون آماری مورد استفاده ـ 4جدول 
  نامهسال دفاع از پایان

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 فن آماری مورد استفاده
مجموع 
 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 های زمانیتحلیل رگرسیون و سری

 7 - - - - - 1 1 4 1 - )ای دوجمله(ها آزمون نسبت
 6 2 1 - - - - - - 2 1 ابتدایی/ توصیفی

 6 2 1 - - - - 2 1 - - تحلیل عاملی
 SEM( - - - - - - - - 1 3 4( معادالت ساختاری یساز مدل

 3 1 1 - 1 - - - - - -  کیفییها روشتحلیل محتوا و 
 3 1 - 1 - - - - 1 - -  ناپارامتریکیها روش

 3 1 - 1 - 1 - - - - - تحلیل کوواریانس
 2 - - 1 1 - - - - - - های 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 آماری استفاده کردهنامهبرخی از پایان: توضیح
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مورد های نامه درصد از پایان85 حدود ،شودمالحظه میفوق در جدول همچنان که 
 ، تحلیل واریانس) مورد132( ی از یکی از فنون همبستگ، مدیریت دولتیی رشته بررسی در

دهد که  این امر نشان می. انداستفاده کرده)  مورد69( هایا آزمون تفاوت میانگین)  مورد72(
.  استنییپا مدیریت دولتی بسیار ی های رشتهنامهتنوع در استفاده از فنون آماری در پایان

تر یا فنون تجزیه و تحلیل کیفی بسیار اندک  استفاده از فنون کمی پیشرفته،عالوه بر این
کنند که در  ید میأی را تمسألهاین  یروندهای موجود تا حدودالبته . استمورد استقبال بوده 

 رخ دادهها نامهفنون آماری مورد استفاده در پایاندر تمایل به نوعی  تغییراتی ، اخیریها سال
 1384(شده در سه سال پایانی تحقیق کنونی  نسبت استفاده از سه فن یاد که به طوری. است

 را ایجاد تنوع در فنون آماری مورد استفاده.  درصد کاهش یافته است74به حدود ) 1386تا 
ها نامهگرفته بر روی پایان های انجامتر شدن تجزیه و تحلیلبه غنی  تمایلی توان نشانهمی

 .تلقی کرد
از لحاظ  :هانامه پایانگیریو روش نمونه نمونه ی اندازهگردآوری اطالعات،  ی شیوه 

 پیمایش فردی و مطالعات ی نامه از شیوه پایان177 گردآوری اطالعات، تعداد ی شیوه
استفاده  2 از اطالعات آرشیوینامه  پایان4. اند برای گردآوری اطالعات استفاده کرده1میدانی
 نمونه، تعداد ی از نظر اندازه .اند  بردهنامه نیز از روش پیمایش تلفنی بهره پایان3و  اند نموده
شده هشت  های بررسینامهبین پایان.  مشخص هستندی  نمونهی نامه دارای اندازه پایان161
حداقل . نامه نیز نامشخص است پایان15 ی  نمونهی و اندازه نمونه ی نامه فاقد اندازهپایان
 ی  و حداکثر اندازه15برابر با مورد بررسی  کارشناسی ارشدهای نامه پایانی  نمونهی اندازه

های نامه پایانی  نمونهی میانگین، میانه و نمای اندازه. استبوده  500 نمونه برابر با
نامه از  پایان167 گیریاز نظر روش نمونه. 90 و 100، 129 : عبارتند ازشده به ترتیب بررسی
گیری غیرتصادفی استفاده  نمونهی نامه نیز از شیوه پایانپنجیری تصادفی و گ نمونهی شیوه
 فاقد روش ،های کارشناسی ارشد مدیریت دولتینامهنامه از بین پایان پایان10 .اندکرده
 . نامه نیز نامشخص است پایاندوگیری  نمونهی  و شیوهگیرینمونه

روال حاکم بر تحقیقات  به طور تاریخی :هانامه پایانابزارهای گردآوری اطالعات 
در امتداد این روال، . قرار گرفته استیت دولتی رمدیعلوم اجتماعی مورد توجه پژوهشگران 

تئوری، آزمون  آن داشتن فرضیه و ی مشخصه شکل گرفت و ویسمیسنت فلسفی پوزیت
 اعتبار برای رفع نقض از ضعفآمار توصیفی و استنباطی به  اعتمادکنترل آزمایشی و 

شود  از این طرز تلقی حمایت می،در این سنت فلسفی. هاست روش ناقص در این یاستقرا
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 ،در این رویکرد. )1994آدامز و وایت،  (است پردازینظریهکه این روال بهترین رویکرد برای 
 5در جدول  .شود پرسشنامه اعتماد میهآوری اطالعات بگیری و جمعبیش از حد به نمونه

برای )  مورد174(نامه ها از ابزار پرسشنامه درصد پایان68شود که حدود   میمالحظه
 ی مطالعه«، ) مورد43( درصد 17در حدود » مصاحبه«از . اندگردآوری اطالعات استفاده کرده

برای )  مورد4(حدود دو درصد » مشاهده«و )  مورد36( درصد 14در حدود » اسناد و مدارک
های نامه طی سالدر روند استفاده از پرسش.  استفاده شده استگردآوری اطالعات تحقیق

ولی استفاده از سایر . شود، نوعی ثبات نسبی مشاهده می)1386 تا 1377(مورد بررسی 
-ابزارهای گردآوری 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 ی های کارشناسی ارشد رشتهنامه گردآوری اطالعات در پایان

 .و مورد اعتماد پژوهشگران است
 

 1386 تا 1377ی ها سالها در نامهابزارهای گردآوری اطالعات پایان ـ 5جدول 
ابزار گردآوری  نامهیانسال دفاع از پا

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 اطالعات
مجموع 
 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 ی 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 برای گردآوری اطالعات استفاده کردهنامهخی از پایانبر: توضیح

 
تا حد زیادی های علوم انسانی تبیین و تفسیر در رشته: هانامه پایانسطح تجزیه و تحلیل

بررسی و نقد حل اساسی در ا مری ازیکپرداز است و وابسته به سطح تجزیه و تحلیل نظریه
 توصیف دقیق سطوحی ه بدها باینظریه .تجزیه و تحلیل آن استشخیص سطح ، تهر نظریه
که یک یا سطوحی عدم توانایی در تعیین سطح . پذیر است تعمیم امکانها آنکه در  بپردازند
- هنگام جمعدرو سردرگمی تبیین نظریه  دقتی دربیوجب م در آن به کار رفته است، نظریه

در این مهم باید . )1994،  و دیگرانکالین (خواهد شد آنمون  برای آزها دادهآوری و تحلیل 
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ی چندسطحی هستند یهاها سیستمسازمان. مد نظر قرار گیرد  و مدیریت نیزتحقیقات سازمان
رغم  علی؛ ولی )2000کالین و کوزلوسکی،  (باید به این مهم توجه نمایندو محققان 

  سطح تحلیلتشخیصن برای دقت عمل در پردازان و محققان سازمانظریه ی که ازانتظارات
 در ادبیات سازمانی ابهامسردرگمی و   مدیریتی موجب افزایشیها پژوهشگاهی ، وجود دارد

 .شوندمی
در  مدیریت دولتـی     ی رشتههای  نامه پایان دهد که بیشتر   نشان می  این پژوهش های  یافته

 ).6جـدول   (. انـد   شدهتدوین   ) مورد 73(و فردی   )  مورد 123(ح تجزیه و تحلیل سازمانی      وسط
هـا و مـسائلی را        موضوع)  درصد 91بیش از   (ها  نامهشود، اکثر پایان  طور که مالحظه می    نهما

البتـه ایـن رونـد در       . اندبررسی کرده )  مورد 123(و سازمانی   )  مورد 73(در سطوح رفتار فردی     
 ها  سالنی در این     ثابت نبوده است و سهم نسبی سطح تحلیل سازما         1386 تا   1377ی  ها  سال

کاهش یافته است؛ یعنی تأکید بر تجزیه و تحلیل در سطح رفتار فردی روند افزایشی را نشان          
دهد که تجزیه و تحلیل در سطوح گروه،         نشان می  6های جدول   عالوه بر این، یافته   . دهدمی

 . به سمت صفر میل کرده استجیبه تدر سازمانی و کشور ، جمعیتصنعت
 

 1386 تا 1377ی ها سالها در نامهطح تجزیه و تحلیل پایان ـ س6جدول 
  سال دفاع از پایان نامه

 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 سطح تجزیه و تحلیل
مجموع 

 سطر
 73 10 4 12 5 7 9 3 11 5 7 فردی

 8 1 - - - 1 1 3 2 - - واحدی گروهی و
 123 5 9 9 8 2 18 13 27 13 19 سازمانی
 6 - - - - 2 1 1 1 - 1 ها صنعت
 1 - - - - - - - - 1 - های 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

 
 گیرینتیجه

 و آزمون سازیفرضیهبار با اولین  ، براینامهپایانگام تدوین معموالً دانشجویان به هن
 تیببدین تر. دهندخود را توسعه میهای آموزشی و تحقیقاتی مهارتشوند و نظریه آشنا می
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. بیفزایندعلمی خود  ی به دانش حوزه کنند تا تالش می خودتادان با راهنمایی اسدانشجویان
کنند پرورش نامه کسب میپایاننگارش  ان در فراگرد که دانشجویییها مهارت نیتر مهم

 ی شناسی تحقیق در عرصهیادگیری روشو  پردازینظریههای تفکر انتقادی، افزایش مهارت
ی هانامهبیشتر پایان نتایج این تحقیق نشان داد که .)2002،  و دیگرانکاکمار(ت اسعمل 

 رفتار سازمانی و تئوری و ،منابع انسانیهای ی در حوزههای موضوعبه بررسی  مدیریت دولتی
 مدیریت دولتی توجه ی های اساسی رشته و پرسشها  و به موضوعاندطراحی سازمان پرداخته
افزایش توجه به مسائل خاص قابل اتکایی دال بر شواهد متأسفانه  .بسیار اندکی شده است

ی جدی برای  هشداراین وضعیت متضمن .شود مدیریت دولتی مشاهده نمیی رشته
بررسی . است  دولت و حکومتی  دانش مدیریت دولتی و ادارهی توسعهسیاستگذاران 

 حاکی از آن است که هیچ یک از این  مدیریت دولتیی های رشتهنامه پایانهای موضوع
-برنامگی دانشکدهبی. اندای تدوین نشدهشده مشی تعریف معین و خطی ها با برنامهنامهپایان

 .  به طور کامل از نگاه محققان پنهان بمانند، مهمهای موضوع بسیاری از شودمیها موجب 
 ی گانه مدیریت دولتی از یکی از فنون سهی های رشتهنامه بیشتر پایانهر چند در

ها برای تجزیه و تحلیل اطالعات همبستگی، تحلیل واریانس یا آزمون تفاوت میانگین
 نوید بخش هموار شدن ،اخیر یها سالدر  ها روشاز این کاهش استفاده  ه است،دشاستفاده 

عالوه بر این، نتایج .  استتر مناسبتر و راه برای استفاده از فنون آماری پیشرفتهتدریجی 
 آن در  استفاده ازو نسبت استول امتدهمچنان نامه استفاده از ابزار پرسشدهند که نشان می

ها در یکی از نامهاکثر پایان. داشته استیش نسبی  مداوم افزاطور مورد بررسی به یها سال
تجزیه و تحلیل بدین ترتیب . اندپرداخته پژوهش و مطالعه سازمانی به ی یاسطوح رفتار فرد
 به سمت ،گذاریمشیو خطمدیریت دولتی کالن  های موضوع با مرتبطتر در سطوح کالن

 نیازمند کوششی ،ترلیل کالن و توجه به سطوح تحمسألهرفع این . صفر میل کرده است
 . ها دست دارندنامه نگارش پایانگردبسیار جدی از سوی کسانی است که در فرا

کاری ی محافظه از نوعی روحیه، نیز پیشینیها روش و ها زدگی و پیروی از موضوعروال
ید های جد قبلی با دادهیها پژوهش، مشوق تکرار یا هیروح چنین .کند  میکایتدر پژوهش ح
دانشجویان های نامهدر پایان بدین ترتیب. شده است  پژوهشی اجرایها طرحو بازپردازی 

شاید بتوان .  است مرتبط با مدیریت دولتی و حل مسائل عمومی مهجور ماندههای موضوع
 اهتمام ، مدیریت دولتیی  رشتهبانامه  موضوع پایانتناسب معیار برای نیتر مهمادعا کرد که 

 مدیریتی باید به یها پژوهش های موضوع.  عمومی باشدمسألهایی و حل یک شناسآن به 
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 باید ها پژوهشاین . ای هدایت شوند که به حل مسائل مدیریتی جامعه کمک نمایندگونه
حکومت نیز یکی از  . کرده، به کاهش مشکالت آن بینجامنداحصا را عمومیبتوانند مسائل 

 علمی مدیریت دولتی باید بتواند ی جامعهاست و   علمیی نفعان این رشته  ذینیتر مهم
 ها آن وابسته به یها سازمانپاسخگوی مشکالت حکومت باشد و به کاهش مسائل اداری 

 ذینفعان نیتر مهم نیز یکی از  مدیریت دولتی علمیی جامعهکه  ضمن این .کمک نماید
 بهتر استعدادهای؛ از این رو باید تالش شود تا با هدایت است این رشته یها پژوهش
 یها پژوهشاگر  .شودجامعه علمی کمک این بنیادی   سطح دانشیارتقا  به،پژوهشی

 عمومی ی هزینه کردن بودجهمدیریتی نتوانند پاسخگوی نیازهای این سه حوزه باشند، 
هزینه و   صوری و فانتزی کمیها پژوهشدر این صورت احتماالً از . توجیهی نخواهند داشت

 علمی، ی  دانش جامعهی  بر توسعهریتأثر حل مسائل جامعه یا حکومت و فاقد  بریتأثفاقد 
تواند آید که چون دانشگاه نمیدر این صورت وضعیتی پیش می. استقبال خواهد شد

 ی به منزله( برای توجیه وجدان خود پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه یا حکومت باشد،
 خبره ها آن ی بارهورد که در حل دوباره و چندآبه تعریف مسائلی روی می)  علمیی جامعه

 در ، واقعی باشدی که حالل مشکالت جامعه  علمی قبل از اینی  جامعه،بنابراین. شده است
  .شود ظاهر می، علمییها پژوهش مشکالت کاذب به مثابه موضوع ی کننده نقش تعریف
 مدیریت دولتی نبوده هاینامهارزیابی کیفیت پایان، اصلی پژوهش کنونیهدف  هر چند

به ندرت در قلمرو .  دانستمهمارتباط به این توان بیهای این تحقیق را نمیاما یافته ،است
 ی جامعهپژوهشی ـ  علمی مقاالت علمیهای  که تالششده استها مشاهده ای دانشگاهحرفه

 جهت ،ادیفضای خودانتق اینایجاد . دهی کنندارزیابی انتقادی جهتت خودرا به سمعلمی 
ها از   در دانشگاهآنبخشی به در جامعه و هویتمدیریت دولتی  ی یافتن جایگاه اصلی رشته

-یکی از پرسش مدیریت دولتی، ی در رشتهشکی نیست که . اهمیت فراوانی برخوردار است
 این دانش و آموزش ی توسعهبرای  ،است که چطور محققان آیندهاین اساسی های 
 توان یم ، از این رو در تالش برای پاسخ به این مهم.پرورش داده شوند ،یا حرفه یها مهارت

 نقش ،های مدیریت دولتی یا دانشکدهها گروه متنوع فعال در یها نقشادعا کرد که از بین 
 . از اهمیت حیاتی برخوردار است»هانامههدایت پایان«
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 ها نوشت پی
 .استبه کار رفته  مورد مطالعه یها دهی محقق با پدمیبه مفهوم ارتباط مستقجا  اصطالح میدانی در این .1
ها به گردآوری و تجزیه  جا برای اشاره به تحقیقاتی استفاده شده است که در آن رشیوی در اینآاصطالح مطالعات  .2

 . شود و تحلیل اطالعات و اسناد آرشیوی پرداخته می
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