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 چکیده 

به   ارشد مدیریت کسب   15قریب  ایجاد رشته کارشنایس  از  دانشگاه  و سال  دانشکده مدیریت  کار در 
کار در  و موجود در کیفیت و شیوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسب   ی ها گذرد و چالش تهران م 

دانشکده  اين    ، اين  بر  است.  شده  رشته  این  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  ن  پایی  رضايت  به  منجر 
اين   برنامه  اساس  اجرای  شیوه  و  آموزیس   ارتقای كيفيت  برای  راهکارهایی  تدوین  هدف  با  تحقيق 

مدیریت کسب  ارشد  اين  و کارشنایس  در  اجرا شد.  و  تهران طرایح  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در  کار 
شد.  کار و عوامل كليدی موفقيت در آن برریس و راستا ابتدا مباین علم کارشنایس ارشد مدیریت کسب 

ها و موسسات آموزیس  جهان و ايران، به  از برریس رويكرد و ساختار علم اين رشته در دانشگاه   پس 
کار دانشكده مديريت  و گردآوری و تحليل ديدگاه اساتيد و دانشجويان کارشنایس ارشد مدیریت کسب 

رداخته  کار پ و دانشگاه تهران در خصوص ساختار، محتوا و نحوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسب 
مدیریت کسب  ارشد  برنامه کارشنایس  اجرای  شیوه  ارتقای  برای  راهکارهایی  پايان  در  و  در  و شد  کار 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهار محور مرتبط با استاد، مرتبط با دانشجو، مرتبط با بازطرایح  
 . شده است رشته و مرتبط با اجرای رشته ارائه  

 

مدیریت کسب رشته کارش   : واژگان کلیدی  ارشد  اجرا،  و نایس  ارزيایی كيفيت  اجرا،  شیوه  ارزيایی  کار، 
 راهکارهای بهبود 

 

 "روش ارجاع به مقاله" 
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 مقدمه  -1

رشته    15به    قریب ایجاد  از  م  MBAسال  تهران  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  و  در  گذرد 

تالش  و  دانشگاه  برند  غم  این  علی  آموختگان  دانش  و  دانشجویان  صورت گرفته،  های 

نسبت به سایر   را،  کیفیت و شیوه اجرای آن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  ،رشته

یفدانشگاه ش  صنعتی  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  بخصوص  ن   ،ها  پایی  ارزیایی    بسیار 

 کنند و موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده است. م

های سنتی مدیریت )شامل  اساس رشته   از سوی دیگر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر 

، دولتی و..( شکل گرفته و تخصیص شده است و اجرای رشته   بازرگاین  ، به    MBAصنعتی

ن رشته   آن چالش دارد.  ای با ساختار سنتی موجود عنوان یک رشته بی 

رشته   بودن  صنعت  با  مرتبط  و  کاربردی  ماهیت  ن  دانشکده    MBAهمچنی  ماهیت  با 

به طور سنتی  تهران که  دانشگاه  بعد کاربردی  ، مدیریت  بر  آن  نظری  غالب و حاکم   ؛ بعد 

رشته    ، بوده اجرای  در  چالش  به  دیگر   MBAمنجر  سوی  از  است.  اغلب    ، گردیده 

رشته  ورودی مدرک  MBAهای  و    دارای  فتن  فضای  از  افراد  این  و  بوده  فتن  کارشنایس 

ن است. عالوه بر این  مهندیس وارد فضای علوم انساین م شوند که برای آنها چالش برانگی 

رشته   MBAرشته   دانشگاه تنها  در  است که  فتن  ای  پردیس  ن  همچنی  و  فتن كشور  های 

های مدیریت و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه  همزمان با دانشکده  ،دانشگاه تهران

برریس شیوه  م به  تا  است  آن  بر  تحقیق  این  فوق،  موارد  ن جمیع  نظر گرفیی در  با  شود. 

ها و ارائه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به منظور شناسایی چالش  MBAاجرای رشته 

دازد.   راهکارهای بهبود بیر

اين   رشته  بر  دانشجويان  تعداد  افزايش  به  توجه  با  و  مديريت    MBAاساس  دانشكده  در 

و كاربردی   تخصیص  بعد  تقويت  و  آنها  آموزیس   ارتقای كيفيت  لزوم  و  تهران  دانشگاه 

رشته   اجرای  شیوه  و  تهران،    MBAدروس  دانشگاه  تحقيقدر  اين  اصیل  تدوین    ؛هدف 

برنامه   اجرای  شیوه  ارتقای  برای  تهران    MBAراهکارهایی  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  در 

 است. 

مباین علم رشته   ابتدا  راستا  اين  برریس    MBAدر  آن رشته  و عوامل كليدی موفقيت در 

ديدگاه  م تحليل  و  به گردآوری  رشته،  اين  علم  ساختار  و  رويكرد  برریس  از  پس  شوند. 

دانشكده مديريت دانشگاه تهران در خصوص ساختار،    MBAاساتيد و دانشجويان رشته  

اجرای رشته   نحوه  راهکارهاپرداخته م   MBAمحتوا و  ن  نی  پايان  در  ارتقای  شود و  برای  یی 

 شود. در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه م MBAشیوه اجرای برنامه 
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  وکار کارشنایس ارشد مدیریت کسب مروری بر مبانی نظری   -2
1MBA  دهدوره های  ها و مهارتای از دانش ای آموزیس  و کاربردی است که مجموعه گسیی

مدیریت   برای  را  و سازماین  د کسبسازمانفردی  پیشیی و  بر مها  در  دوره  وکار  این  د.  گی 

، کسبای حرفهحاوی برنامه وکار، تجارت یا مدیریت  ای برای افرادی است که به کارآفریتن

-ها و شغلتوانمندسازی هرچه بیشیی افراد برای سمت  MBAمشغولند. هدف اصیل دوره  

توانایی مدیریت هر   MBAقیقت، درح های مدیریتی است. مسئولیت، به ویژه شغل های پر 

ای که این دوره، اثربخش  الزم را برای اداره انواع  دهد؛ به گونهای را به مدیران ممجموعه

کتسازمان ه، در دانشجمله سازمان  ها، ازها و ش  ، اقتصادی، عموم و غی  -های بازرگاین

 (. Acito and et al., 2007; Herrington, 2010) کندآموختگان خود ایجاد م

یاد   آنها  به  دانشجویان،  به  مدیریت  حوزه  اسایس  مفاهیم  آموزش  بر  عالوه  رشته  این 

خود را به صورت کامل و شفاف بیان  نظرات دهد که چگونه با دیگران کار کنند، چگونه م

فشار چگونه  کنند،   سخت    ،تحت  و  بحراین  ایط  ش  در  زمان کنند،  مدیریت  کار کنند، 

ی کنند، در گروه ده و تصمیم استدالل کر  تیم گی  در  ها و  باشند و  داشته  فعالیت موثر  ها 

ی کنند   (. Bruce, 2010; Haskins, 2005)نهایت رهیی

شود: دانشجویان  در مناطق مختلف جهان و با ساختارهای مختلف برگزار م  MBAدوره  

از میان  م  MBA،  2اه مدتکوت  MBAساله )کارشنایس ارشد تمام وقت(،    دو   MBAتوانند 

انتخاب  5ای یکسالهحرفه  MBAو    4از راه دور   MBA،  3نیمه وقت  ، گزینه مطلوب خود را 

نسبت به    EMBAاجرایی است.    MBAیا همان    EMBAکنند. ییک دیگر از انواع این رشته،  

انواع   ی است  MBAسایر  بیشیی نیازمند تجربه کاری   ،(Bruce, 2010; Opoku and et al., 

2009 .) 

در سال    MBAرشته   بار  ن  تدریس شد.    1908اولی  به صورت رسم  دانشگاه هاروارد  در 

در سال   جایی که  تا  پیدا کرد  ش 
الیا گسیی اسیی و  اروپا  و  انگلیس  به  میالدی    1995سپس 

در    MBAبرنامه    1600حدود    2001کردند. در سال  ها این رشته را ارائه م اغلب دانشگاه

 & Rubin)  مورد آنها در قاره اروپا بوده است   600یش از  شناسایی شده و ب   ،سطح جهان

Dierdorff, 2013 .) 

معروف   MBAامروزه،   از  و  ییک  است  ارشد  مقطع کارشنایس  در  تحصییل  مدارک  ترین 

محبوبیت و توسعه روزافزون این رشته در شاش محافل علم و صنعتی جهان به حدی  

معیارهای رشد کشورها    MBAاست که   از  ییک  در چهار  تبدیل شده است. به  این رشته 

دهه گذشته وارد خاورمیانه شد. بعد از کشورهایی نظی  مالزی، هندوستان و ترکیه، بریحن  

ن برگزاری دوره   (. Acito and et al., 2007را آغاز کردند ) MBAاز کشورهای عریی نی 
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ش شی    ع این رشته در سال در ایران  میالدی منجر به آن شد که    ۷۰و    ۶۰های دهه  گسیی

دهه   در  ن  عنوان    ، میالدی  ۷۰نی  تحت  راه    ICMSمرکزی  هاروارد  دانشگاه  همکاری  با  و 

ن   اندازی شود که متاسفانه بعد از انقالب مورد یی توجیه قرار گرفت و منحل گردید. دومی 

دهه   اواخر  در  شد که  برداشته  صنعتی  مدیریت  سازمان  توسط  راستا  این  در    ۶۰گام 

تبلیغات نمود لیکن به دلیل عدم    MBAشمش اقدام به راه اندازی دوره مدیریت اجرایی  

ایط دشوار ورود، جای چنداین در میان فارغ التحصیالن جدید باز نکرد.   ن ش  مناسب و نی 

به فرد    ،شمش  1379شانجام در سال   اتکای وجهه منحرص  به  یف  دانشگاه صنعتی ش 

خود اقدام به راه اندازی این رشته با توجه به نیاز شدید کشور نمود. بعد از آن، چندین  

ن دانشگایه  و مرکز  علوم  انتفایع  غی  دانشگاه  تهران،  دانشگاه   ، کبی  امی  دانشگاه  مانند  ن  ی 

ن دوره را اجرا کردند.    فنون مازندران و دانشگاه مالک اشیی همی 

هستند که البته فقط تعدادی    MBAهای  اکنون، بیش از یس مرکز درحال برگزاری دورههم

دارند  مجوز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  آنها  تالشاز  این  باوجود  تا  .  هنوز  ها، 

درحال   از کشورهای  بسیاری  حتی  و  یافته  توسعه  استانداردهای کشورهای  به  رسیدن 

 توسعه، راه درازی درپیش است. 

مهارت   MBAرشته   ایجاد  عدم  علت  به  پرورش  همواره  افراد،  در  قابل کاربرد  و  مفید  های 

هدایت  عدم  و  اخالقی  رفتارهای  سازی  نهادینه  ان،  در دست   رهیی التحصیالن  به  فارغ  یایی 

در موقعیت  همواره  انتقادها  جایی که  آن  از  است.  بوده  انتقاد  مورد  شغیل  مناسب  های 

ع مدیریتی صورت گرفته در محیط کسب و کار بوده است، ی راستای ارتباط این رشته با وقا 

مورد برریس قرار  بایست  شود م ها و موسسات آموزیس  تدریس م مواردی که در دانشگاه 

نم  موسسات  غالب  د.   گی 
 

شایستیک تدوین  توانند  نظی   مدیریتی  جایگاه  برای  الزم  های 

اتژی، نوآوری و مهارت تصمیم  ی را به دانشجویان آموزش دهند  اسیی  (. Feldman, 2005) گی 

در حال افزایش است و    MBAنیاز به توسعه توانمندی کسب و کار در فارغ التحصیالن  

ها د. این برنامه نبایست این توانایی را در دانشجویان ایجاد کنم  MBAهای  برنامه  بنابراین

بایست به مسائل کسب و کارها در سطح جهاین توجه  برای موفق شدن در عرص حاضن م

دانشکده از  بسیاری  مساله  لیکن  زماین  کنند.  دوره  در  است که  آن  کار  و  های کسب 

م  آموزش  دانشجویان  به  نم مشخیص که  توانایی دهند،  این  دانشجویان توانند  در  را  ها 

برنامه  در  کت  ش  شانس  ن  نی  دانشجویان  کلیه  و  ایجاد کنند.  جامع  مدت،  طوالین  های 

ن  برنامه بی  چالش  بنابراین  ندارند.  را  در    MBAهای  الملیل  برای کار  توانمندی  توسعه  از 

ن سازمان بی  راههای  شناسایی  به  فراهم  الملیل  جهت  بر  هایی  تاثی   ین 
بیشیی نمودن 

 (.  ;Park, 2020Siegert, 2008)ترین زمان ممکن تغیی  کرده است دانشجویان در کوتاه
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تا کنون در خصوص رشته   انجام شده، حایک از آن است که این    MBAنتایج تحقیقایی که 

چرا که تمرکز غالب   ، تواند دانشجویان را برای محیط واقیع کسب و کار آماده کند رشته نم 

های  های کسب و کار، آموزش تکنیک بوده و کمیی به توسعه مهارت ها و دانشکده دانشگاه 

ن دانشجویان این رشته معم اجتمایع دانشجویان توجه م  وال تبدیل به افرادی شود. همچنی 

ی مدت در طول نیم سال شوند که با افق دید کوتاه م  های تحصییل مختلف، اهمیت بیشیی

برای کسب نتایج فردی قائل بوده و کمیی به دنبال ایجاد فرصت برای رسیدن به موفقیت و  

 (. Feldman, 2005; Montgomery & Ramus, 2011)همکاری با یکدیگر هستند  

دانند دروس مختلف و متنویع که  نم   MBAدهد که دانشجویان رشته  ها نشان مبرریسی 

شود، چه ارتبایط با یکدیگر دارند.  ای سازمان به آنها آموزش داده م های وظیفهدر حوزه 

آموزش  در  که  است  نیاز  و بنابراین  ی  رهیی ارتباطات،  به  رشته،  این  به  مربوط  های 

ن  مهارت نی  تیم  ساخت  )های  شود  بر Lundstrom, 2011توجه  اساس  (.  مشکالت   ؛این 

 (: Newman & Hermans, 2008مطرح در این رشته عبارتند از ) 

 فاقد تجربه الزم در صنعت هستند؛  ،اساتید  -

م  - تدریس  رشته  این  در  درویس که  از  بر  بسیاری  مبتتن  الزم  حد  از  بیش  شوند، 

 تئوری هستند؛

 ناکاقن است؛ ،های کسب و کار و ذی نفعاندانشکده ارتباط میان  -

 ها در دانشجویان نادیده گرفته شده است. توسعه مهارت  -

وجود دارد تا به آن به عنوان یک    MBAدهد که نیاز به بازنگری رشته  موارد فوق نشان م

دوره عموم مدیریت برای افرادی که مسی  شغیل خود را در حوزه مدیریت کسب و کار 

نگریسته شود و رویکرد تالش برای تثبیت موقعیت این رشته بعنوان یک    ،کنند ل م دنبا

د.    دوره ممتاز مدیریت در درجه کمیی اهمیت قرار بگی 

ات پیوسته محیط و پدیده جهاین شدن، آموزش رشته   ، تغیی  باید مورد    MBAبه دلیل پویایی

د. بر این اساس  ن   ، بازبیتن قرار گی  بایست الملیل به دانشجویان، م عالوه بر معرقن مسائل بی 

ی پیوسته باشند. برنامه آموزش مدیریت باید   دانشجویان و افراد آکادمیک، متعهد به یادگی 

کت مبتتن بر برنامه  ها در خلق  های آموزیس  و پژوهش  باشد که فهم افراد را درباره نقش ش 

 . ( Lundstrom, 2011and et al., 2018; Wilkinsدهد ) جامعه پایدار افزایش  

های  های کسب و کار، همان حوزه اینست که یکرسی از دانشكده   ،اتفاقی که اکنون افتاده

کترا پوشش م  MBAسنتی رشته   ها تمایل دارند کساین را استخدام کنند که  دهند. اما ش 

کردن ارتباط دارند، به خویی کار  اند، توانایی برقرار  بیشیی در حوزه کسب و کار آموزش دیده 

انجام م دانشکدهتیم  بنابراین  هستند.  مطلع  سازمان  فرایندهای  اهمیت  از  و  ها  دهند 
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شدنم تخصیص  سمت  به  ایده  ،بایست  حالت  در  و  دانشکدهحرکت کرده  های  آل، 

های  های عموم نظی  مهارتای از مهارتشان را برای مجموعهدانشجویان  ؛کسب و کار 

ن شخیص و تیم سازی و دانش تخصیص آماده کنندا  ;Gupta and et al., 2007) رتبایط، بی 

Perusso & Baaken, 2020Gupta and et al., 2009;  .) 

دهد كه این رشته تاثی   های انجام شده در بریحن از مناطق مختلف جهان نشان مبرریسی 

به  و  مهارت مثبت  بر  ایی   شن
 

شایستیک و  فاها  مدیریتی  عملکرد  های  و  التحصیالن  رغ 

های کسب  ها دارد. لیکن نیاز به بازبیتن این رشته وجود دارد. بسیاری از دانشکده سازمان

های  توانند مهارت کنند و نم های فتن و تحلییل تمرکز م ها و مهارتضفا بر توانایی   ،و کار 

منظر   این  از  و  دهند  بهبود  را  افراد  و کارآفرینانه  ی  رهیی هستند.  ارتبایط،  انتقاد  مورد 

نیاز است تا مهارت   MBAهای کسب و کار و در رشته  های مدیریتی در دانشکده بنابراین 

 (. Gropper, 2007)تدریس شود 

ها نیاز به افرادی با قدرت تفکر باال، قادر به ایجاد چشم انداز،  محیط حال حاضن سازمان

برنامه  روابط،  کننده  برقرار  مکارآفرین،   ، رهیی مدار  ریز،  سیاست  و  کننده  .  دارد ذاکره 

دانشکده  باال،  بنابراین  خالقیت  قدرت  با  التحصیالین  فارغ  باید  کار  و  کسب  های 

توانایی درک روابط متقابل   با سازماندیه مناسب، مسئولیت اجتمایع، با اخالق، منعطف 

، بازاریایی و مدیریت عملیاواحدهای وظیفه
تربیت    ،تای سازمان مانند مایل، منابع انساین

سازمان بتوانند  استکنند که  مواجه  باال  ات  تغیی  با شعت  را که  مدیریت کنند  ،  هایی 

(Kyle & Festervand, 2005 .) 

دهد که دروس این رشته و مباحث  های دریس این رشته نشان معدم کیفیت الزم دوره 

ات  نمتدریس شده از تناسب الزم با نیازهای بازار برخوردار نیست و   تواند خود را با تغیی 

رسد که وجود شکاف میان تئوری و عمل در این  محیط کسب و کار وفق دهد. به نظر م

مهارت  و  دانش  میان  الزم  تناسب  عدم  سبب  با  رشته  رشته  این  در  شده  داده  یاد  های 

اين باورند كه    صاحبنظران بر .  (Baruch & Holtom, 2008)  ها شده استنیازهای سازمان

رشته  ب بازطرایح  ذینفعان    MBAرای  اين  شود كه  رشته كمك گرفته  اين  ذينفعان  از  بايد 

افراد حرفه دانشکده،  دانشجویان،  ای، کارکنان، دولت، جامعه و حمایت کنندگان شامل 

ب توجه  با  هستند.  رشته    همایل  ذینفعان  میان MBAتعدد  توازن  ایجاد  و  دیه  اولویت   ،

متضاد است، چالش  است که در بازطرایح این رشته باید در  نیازهای متنوع آنها که بعضا  

 نظر گرفته شود.  

برای بازطرایح این رشته الزم است که در ابتدا چشم انداز این رشته ترسیم شود تا منجر  

به تعهد در خصوص این رشته گردد. برای ترسیم آینده این رشته نیاز است تا با مهندیس  
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راه  امعکوس،  نزدیک کردن  بازار شناسایی  های  مسائل  و  نیازها  با  آن  مباحث  و  رشته  ین 

 شود. 

ی کند، ییک از اهداف  ها ایفا م نقش مهم در موفقیت غالب سازمان   ، از آنجایی که رهیی

دانشكده منظور  این  به  است.  ان  رهیی تربیت  رشته  این  اسایس  و  و کار مهم  های کسب 

یقات کاربردی، درویس را در رابطه با کسب  بایست با تمرکز بر بازار و با استفاده از تحقم

دانشكده این  بازطرایح،  برای  عالوه  به  دهند.  ارائه  واقیع  بر  و کار  ساختاری که  باید  ها 

این  نیازمندی به  نمایند.  طرایح  است،  متمرکز  بازار  توسعه  حال  در  و  حاضن  حال  های 

ابتدا م  در  ایی که محیطمنظور  تاثی  و  پویای محیط  ماهیت  گذارد  بر سازمان م   بایست 

اتژی  هایی برای رقابت موثر در محیط ایجاد گردد. در نتیجه به  شناسایی شود، سپس اسیی

مهارت ی،  رهیی باید  شود دانشجویان  داده  یاد  رقابت  برای  مایل  و  اتژیک  اسیی   های 

(Peterson & Pratt, 2004 .) 

ها و  عه توانمندی در راستای توس  MBAدر ادبیات در خصوص اثربخش  رشته    دو رویکرد 

 
 

اظهار م شایستیک منتقدان  از  بریحن  دارد.  دانشجویان وجود  در  های  کنند که درویس که 

نیازها و مشکالت  شود، نم این رشته آموزش داده م  تواند به طور کامل منعکس کننده 

رشته  این  تدریس  برای  محققان  از  بریحن  دیگر  سوی  از  باشد.  واقیع  کار  و    ، کسب 

آموزش عنوان مهایی  محدودیت  فرایند   
 

پیچیدگ به جهت  به را  دانشجویان  کنند. خود 

توسعه  و  ی  یادگی  فرایند  در  مهم  نقش  رشته،  ی  یادگی  در  ه  ن انگی  و  توانایی  علت 

 توانمندی
 

دانشجویانها و شایستیک این  دارند.  دانش     ،های الزم  میان مطالب و  ارتبایط 

ن آموزش یاد م  ند و مواردی که در کار با آن مواجه م که حی  کنند و به  شوند، برقرار م گی 

کنند و به دانش کاربردی  ای خود یکپارچه مهای حرفه این طریق دانش خود را با مهارت

پیدا م  ی دانش   دانشجویان اظهار م  کنند. دست  به کارگی  این رشته فرا  کنند که  که در 

ند، برایشان دشوار است م  (. Latham, & Stuart, 2007; Back, 2008)گی 

ی  محققان پیشنهاد م اتژی یادگی 
کنند که برای اثربخش  بیشیی آموزش مدیریت، از اسیی

مسائل    6فعال با  سازی  شبیه  یا  و  موردی  مطالعه  جای  به  دانشجویان  و  شود  استفاده 

آ و کار  شوند. واقیع کسب  سازمان  شنا  از  مبسیاری  عنوان  ن  نی  برنامه ها  های کنند که 

آموزیس  مدیریت که به طور خاص و متناسب با نیازهای سازمان و مسائیل که مدیر نیاز 

تصمیم  آنبه  در خصوص  ی  دارد، طرایح مگی  عموم ها  رشته  از  ی  بیشیی شود، کاربرد 

MBA   ایفا    دهد کهعالوه تحقيقات نشان م  به.  دارد ی  دانشجویان نقش مهم در یادگی 

و موقعیتم اطمینان  توانایی درک عدم  آنها،  تحلییل  توانایی  قابلیت  کنند.  متضاد،  های 

ی آنها اثرگذار است. در حقیقت سوایل که وجود   تفکر و ادراک یکپارچه در فرایند یادگی 
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ب شده است، به  دارد آن است که چگونه اطالعایی که توسط دانشجویان این رشته کس 

تجربه   بتواند  و  باشد  داشته  از محتوای رشته  درگ  بتواند  دانشجو  تا  تبدیل شود  دانش 

 (. Latham, & Stuart, 2007)آموزش خود را با نقش خود به عنوان یک مدیر پیوند دهد 

صورت   به  باید  و  دارند  مهم  نقش  خود  ی  یادگی  فرایند  در  دانشجویان  خود  بنابراین 

ی در  دانشگاهفعاالنه  و  داشته  مشارکت  ی  فرصت ادگی  ن  نی  آموزیس   موسسات  و  های  ها 

اساس این  بر  فراهم کنند.  آنها  برای  را  ی  دوره  ،یادگی  این که    MBAهای  کیفیت  ن می  به 

توانمندیم دانش،   تواند 
 

شایستیک و  چالش ها  با  مواجهه  را جهت  دانشجویان  های  های 

 دارد  
 

 (. Vazquez & Ruas, 2012)کاری یکپارچه نماید بستیک

و   رشته  نظری  مباین  مرور  از  مستخرج  موارد  براساس  تحقيق  اين  مفهوم  چارچوب 

، تدوين و نهایی   ن مالحظات تيم تحقيق در خصوص موارد مورد نياز برای برریسی همچنی 

اساس  بر شد.   سه گروه    ،اين  در  نظر  مورد  عوامل  برریس  منظور  به  تحقيق  ساختار 

اساتيد، دانشجویان و دانش آموختگان، و نحوه و ساختار آموزش دروس رشته تدوين شد  

ح ذيل است  : كه كليات موارد مورد برریس در هر حيطه به ش 

 MBAموارد مورد برریس از نظر اساتيد رشته 

-  
 

  ؛MBAود به رشته های مناسب داوطلبان برای ور ویژگ

 ؛MBAانداز افراد قبل از ورود به رشته چشم -

ان تاثی  تجر  - ن ن تحصیل، در  بیمی  ات شغیل دانشجو در بدو ورود به رشته و در حی 

 ؛MBAموفقیت فرد در یط دوره 

ان تاثی  تجربه قبیل اساتید  - ن ن مسئولیت آموزیس  در رشته    ، می   MBAقبل از پذیرفیی

 ؛ در كيفيت تدريس آنها 

پاره  - اشتغال  )اشتغال کامل،  زماین  نظر  از  استاد  به کار  اشتغال  نوع  تاثی   ان  ن می 

 ؛MBAوقت و عدم اشتغال( در اجرای موفق رشته 

 :MBAنحوه و ساختار آموزش دروس رشته  -

o ( ان تاثی  تعامالت و ارتباطات با صنعت ن کتمی  های داخیل،  سازمان  ها و ش 

کت ( در اجرای موفق رشته ش   MBAهای خاریحی

o  با دانشگاه تاثی  تعامالت و ارتباطات  ان  ن ها و موسسات آموزیس  )داخیل،  می 

ن خاریحی منطقه   MBAالملیل( در اجرای موفق رشته  ای و خاریحی بی 

 MBAموارد مورد برریس از نظر دانشجویان و دانش آموختگان رشته 

 ؛MBAهای مورد نیاز دانشجو برای موفقیت در یط کردن دوره توانمندی -
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 ؛MBAمباحث آموزیس  دوره  -

 ؛های کاربردی توان انجام پژوهش  -

 ؛ ارتباط با صنعت -

ن الملیل -  ؛ مباحث بی 

 ؛ تروی    ج و اشاعه دانش -

اموین  -  ؛کمک به توسعه محیط پی 

-  
 

 .MBAهای مورد انتظار از فارغ التحصیالن دوره شایستیک

اين حوزه برای   از  ن تعريف گرديد كه در جدول  های هشتگانه فوق شاخصهريك  نی  هایی 

 به تفصيل ارائه شده است.  1شماره 
 

های هشتگانه مورد پرسش از دانشجویان و  های مورد برریس برای هريك از حوزه شاخص : 1جدول 

 MBAدانش آموختگان رشته 

ح  حوزه  شر

های  توانمندی

مورد نیاز 

دانشجو برای 

موفقیت در 

یط کردن  

 MBAدوره 

 قدرت تفکر سیستماتیک و استدالل منطقی در رابطه با تحلیل مسائل کسب و کار

ی و کسب دانش جدید مرتبط با کسب و کار  ه الزم برای یادگی  ن  وجود انگی 

 هدفگذاری مسی  شغیل خود منطبق با رشته تحصییل 

گذاری و ایفای نقش موثر در بهبود وضعیت کسب و کار  تمایل به تأثی 

 
 

ن ویژگ  های شخصیتی و نگریس  الزم برای تعامل سازنده با کسب و کار داشیی

 دارا بودن رویکرد اکتشاقن به مسائل کسب و کار 

ن تجربیات شغیل و اجرایی مرتبط قبل از ورود به دوره  داشیی

حوزه مباحث  

آموزیس  دوره 

MBA 

 دانش و مهارت تخصیص اساتید 

 تجربه آموزیس  اساتید 

 تجربه اجرایی و مدیریتی اساتید 

 وجود منابع علم متنوع و به روز برای آموزش رشته 

 اهتمام به تهیه و اجرای طرح درس جامع و به روز توسط استاد درس 

ایط استاد و دانشجو و تناسب و انعطاف پذیری برنامه   آموزیس  رشته باتوجه به ش 

 نیازهای کشور 

 وجود سیستم ارزشیایی آموزیس  اثربخش برای رشته

یس به امکانات الزم برای اجرای برنامه  های آموزیس  دسیی

 های نوین آموزیس  استفاده مؤثر از تکنولوژی

دانشگاه با  اجرای برنامهها و مراکز آموزیس  معتیی داخیل در  همکاری  های  تعریف و 

 آموزیس  

کت ن الملیل در اجرای برنامهها و سازمانهمکاری با ش  های  های تراز اول داخیل و بی 
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ح  حوزه  شر

 آموزیس  

ایط کشور   ارائه محتوای دروس متناسب با نیازها و ش 

ن رشته ای داخل و  های الزم برای تعریف و اجرای فعالیتوجود زیرساخت های بی 

 خارج دانشگاه

شیوه از  ایفای  استفاده  سازی،  شبیه  موردی،  مطالعه  مانند  آموزیس   متنوع  های 

 نقش، بازدید از صنعت و ... 

توان انجام  

های  پژوهش

 کاربردی 

 

یات و آخرین دستاوردهای علم  یس به نرس   دسیی

 ها و سمینارهای تخصیص در رابطه با مرزهای دانش رشتهبرگزاری کارگاه

با   انجام  همکاری  در  الملیل  ن  بی  و  داخیل  علم  معتیی  مراکز  و  نظران  صاحب 

 های کاربردی پژوهش

 های تحقیقایی کسب و کار توان تشخیص و درک نیازها و چالش

 های کابردی در صنعت تجربه اساتید در انجام پژوهش

 های پژوهش  مبتتن بر نیازهای تحقیقایی توان تعریف طرح

 سازی دستاوردهای تحقیقایی در صنعت  توان انتقال و پیاده

های پژوهش  دانشجویان و ارائه مشاوره به  توان اساتید در تربیت و توسعه مهارت

 ها آن

حوزه ارتباط با 

 صنعت 

 ها ها و مراکز علم و صنعتی در حل مسائل آنهمکاری با سازمان

 ها مسائل صنعت و سازمانهای تخصیص در رابطه با حل برگزاری سمینار و کارگاه

کت  ها ها و سازمانتعریف و انجام پایان نامه در رابطه با حل مسائل ش 

کت ن منابع مورد برای انجام پایان نامهها و سازمانجلب همکاری ش   ها ها در تأمی 

کت  ها ها و سازمانجذب بورسیه تحصییل از ش 

کتهای تحقیقایی توسط  تعریف و انجام طرح ها و  اساتید در راستای حل مسائل ش 

 ها سازمان

زیرساخت فعالیتوجود  برای  الزم  در های  جامعه  و  با صنعت  ک  مشیی علم  های 

 داخل و خارج دانشگاه 

ن   مباحث بی 

 الملیل

ن الملیل در دانشکده   وجود اساتید با اعتبار میل و بی 

رتبه بندی اعتبار دانشکده براساس  ن  های  شهرت و  تأییدیهبی  های مجامع  الملیل و 

 ای رشته حرفه

ن الملیل در اجرای دوره  استفاده از اساتید بی 

ن الملیل و سهم مناسب آن  ها از کل دانشجویان دورهپذیرش دانشجویان بی 

ن الملیل در اجرای دوره همکاری با دانشگاه  معتیی بی 
 ها و مراکز تحقیقایی

تروی    ج و 

 اشاعه دانش

همایش و  سمینارها  و برگزاری  جامعه  به  علم  دستاوردهای  اشاعه  هدف  با  ها 

 صنعت 
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ح  حوزه  شر

موجود زیرساخت ن های الزم جهت پشتیباین از تجاری سازی دستاوردهای  ها و مکانی 

کارگاه طریق  )از  دانشجویان  و  اساتید  و  علم  یات  نرس  تخصیص،  سمینارهای  ها، 

ونییک و ...(   محتوای الکیی

ارائه وجود   و  انتقال  جهت  دانشجویان  و  اساتید  برای  الزم  یس   ن انگی  سازوکارهای 

 دستاوردهای علم 

 وجود قواعد و استانداردهای الزم جهت اشاعه دستاوردهای علم 

 سازی دستاوردهای علم دوره همکاری با مراکز صنعتی در خصوص تجاری

 اوردهای علم دوره ازی دستساعتبار و شهرت دانشکده و نقش آن در تجاری

 نقش اساتید در تجاری سازی دستاوردهای علم دوره 

کمک به 

توسعه محیط  

اموین   پی 

 تربیت دانش آموختگان موثر و دارای نقش ویژه در جامعه 

 ایفای نقش فعال در رفع نیازها و حل مسائل کشور 

 کلیدی کشور ها و نهادهای میل برای رصد و تحلیل مسائل  همکاری با سازمان

 
 

های  شایستیک

مورد انتظار از 

فارغ  

التحصیالن  

 MBAدوره 

 ای رشتههای پایهآشنایی با مباین و دانش

 شناخت و درک الزم از مرزهای دانش کسب و کار و پویایی آن 

اف به حیطه دانش  رشته  ن احاطه و اش   داشیی

ی و حل مساله مهارت  های تصمیم گی 

 ها تعامالت کاری با افراد و سازمانمهارت برقراری 

 مهارت تفکر سیستماتیک و تحلیل منطقی 

 مهارت هدفگذاری و برنامه ریزی 

 مهارت سازماندیه و مدیریت منابع 

ی و اثرگذاری در افراد و سازمان  ها مهارت رهیی

 های نوآورانه در کسب و کارتوان خالقیت و ارائه راه حل

 تحلیل محیط کسب و کار و عوامل موثر بر آن توان شناخت و  

 های کاربردیتوان تعریف و اجرای پژوهش

 توان ایفای نقش فعال و تحول آفرین در کسب و کار

 جامعه شناخت و پایبندی به اخالق و ارزش
 

 های فرهنیک

ها و انتظارات جامعه از کسب  های اجتمایع و چالشآگایه و پایبندی به مسئولیت

 کارها و  

 

 روش تحقیق  -3

شود، زيرا بدنبال تدوین  ای محسوب ماز نوع تحقيقات توسعه   ؛ اين تحقيق از بعد هدف

برنامه   اجرای  شیوه  بهبود  برای  روش گردآوری    MBAراهکارهایی  بعد  از  ن  همچنی  است. 

موردی است، زيرا بدنبال برریس عمیق موضویع است كه در رابطه   ، ها، نویع تحقيقداده
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اين تحقيق یک تحقیق   بعد روش تحقیق،  از  س نيست.  با آن اطالعات دقيقی در دسیی

است، زيرا در چارچوب آن به برریس وضعیت موجود در اجرای    7ش  ی توصیقن از نوع پیما

ن برریسی   MBAرشته   صوص طرایح و يا بهبود برنامه  های الزم در خپرداخته شده و همچنی 

MBA  آن اجرای  نحوه  د. انجام م  و  سال    گی  دوم  ماهه  تحقيق شش  زماین  و    93قلمرو 

ن محدود به دانشکده مدیریت دانشگاه   94شش ماهه اول سال    تحقیق نی 
 و قلمرو مکاین

 تهران بوده است. 

روش کتابخانه دو  از  تحقیق  این  اطالعدر  برای گردآوری  میداین  و  شده ای  استفاده  ات 

های الزم درباره مباین نظری تحقيق، ادبیات موضویع تحقیق،  است. مطالعات و برریس 

روش از  استفاده  با  تحقیق  موضوع  و  مسأله  و های کتابخانهسوابق  منابع  مطالعه  و  ای 

نتی انجام شده است. در ضمن به  تحقیقات مرتبط با موضوع با استفاده از پايگاه  های اینیی

های میداین استفاده شده اجرای مراحل اصیل تحقیق و گردآوری اطالعات از روشمنظور 

 است. 

برای گردآوری نظرات  پرسشنامه و مصاحبه است.    ؛ابزار اصیل گردآوری اطالعات میداین 

آموختگان رشته   دانش  اساتید    MBAدانشجویان و  برای گردآوری نظرات  از پرسشنامه و 

 استفاده گردید. رشته از مصاحبه 

استفاده   استیودنت  یی  آزمون  ن  و همچنی  توصیقن  آمار  از  پرسشنامه  تحليل  و  تجزيه  در 

های پرسشنامه با توجه به مباین استخراج شده از ادبیات موضوع طرایح شده  سوال شد.  

با استفاده از روش  های معتیی سنجیده شده است. برای انجام  است و پایایی و روایی آن 

و  مدل   محاسبات  افزار  ترسیم  نرم  از  نمودارها  و  اکسل    spssها  برای    استفاده گردید.  و 

ن از تحلیل تم استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه   ها نی 

رشته   اساتید  و  آموختگان  دانش  دانشجویان،  شامل  تحقیق  این  آماری   MBAجامعه 

بخش   در  نمونه  حجم  است.  تهران  دانشگاه  مدیریت    170حدود    ،نامهسش پر دانشکده 

تکمیل   پرسشنامه 105بود که از میان آنها در نهایت    MBAدانشجو و دانش آموخته رشته 

ن به علت غی  تصادقن بودن، نمونه خایص انتخاب   شده بدست آمد. در بخش مصاحبه نی 

 ها ادامه یابد.  مصاحبه ،نشد و تالش شد تا رسیدن به اشباع در پاسخ سواالت

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 26

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-58-en.html


 145 ./ رضا بندریان، عیل حیدری .. برریس وضعیت  و شیوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسب و کار در  

ن مطابق شکل شماره  چارچوب    بوده است.  1کیل مراحل اجرایی این پژوهش نی 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب کیل مراحل اجرای پژوهش  : 1شکل 

 هاها و یافتهداده تجزيه و تحلیل   -4
ح ذیل است:  ها و یافتهبخش تجزيه و تحلیل داده   ها متشکل از چهار زیربخش به ش 

)در   اول  تطبیقی  1-4بخش  مقایسه  خصوص  در  شده  انجام  ادبیات  مرور  مبنای  بر   )

در ایران و جهان، فقط به ارائه نتایج آن پرداخته شده    MBAچارچوب مورد عمل در رشته  

( دوم  بخش  مصاحبه 2-4است.  نتایج  رشته  (  اساتید  با  شده  انجام  ارائه    MBAهای  را 

)م سوم  بخش  و  ن  3-4نماید  نی  ت(  از   پس 
 

ویژگ ی    ح  مورد  رس  نمونه  شنایس  جمعیت  های 

ی    ح    MBAپیمایش انجام شده از دانشجویان و دانش آموختگان رشته  مطالعه، نتایج   را ترس 

ارائه    ، نماید م به  اقدام  برریس،  مورد  حوزه  هشت  از  هریک  موجود  وضعیت  مبنای  بر 

موجود  توصیه وضعیت  ارتقای  و  بهبود  منظور  به  سیاستی  حوزه های  م آن  در   .نمایدها 

( ن  نی  چهارم  نظرات  4-4بخش  با  اساتید  نظرات  از  حاصل  نتایج  تطبیقی  مقایسه  به   )

تعیین چارچوب کلی 

های بررسی چارچوب مورد عمل در دانشگاه
 MBAایران و جهان در خصوص رشته 

 بررسی مبانی نظری

MBA 

 بررسی دامنه مفهومی
MBA 

 MBA اجرای تعیین مبانی بررسی شیوه

بررسی برنامه فعلی تدوین شده برای   دیدگاه اساتید و دانشجویان رشتهبررسی 
MBA آن یاجرا نحوه و 

 و ارائه راهکارهای بهبود برای آن MBA تعیین نقاط ضعف و اصالحات مورد نیاز در شیوه اجرای
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در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پرداخته شده   MBAآموختگان رشته دانشجویان و دانش

 است. 

های  در دانشگاه   وکار کارشنایس ارشد مدیریت کسببرریس چارچوب مورد عمل    -4-1
 و ايران   جهان

وی مدیریت كسب و كار جهان در دوره    MBAبرریس درویس كه در پنجاه دانشکده پیرس 

دهد كه ایران نشان مدر    MBAگردند و مقايسه تطبیقی وضعیت کنوین رشته  تدریس م 

دانشگاه  در  شده  ارائه  اختصایص  دروس  و  عموم  دروس  اصیل  دو گروه  به  جهان  های 

مشابه بوده و دروس    MBAهای رشته   برای کلیه گرایش شوند که دروس عمومتفکیک م 

دارد.   جنبه گرایش   دوره  اختصایص  برگزاری  اینکه  به  توجه  نویع    MBAبا  به  ایران  در 

ها در این مقطع مقایسه درویس که در این دانشگاه،  الگوبرداری از آن کشورها بوده است

م  پذ  ،شوند تدریس  ایط  ش  ن  همچنی  ندارد.  چنداین  دوره  تفاوت  با    MBAیرش  ایران  در 

ایط در اکیر دانشگاه دانشگاه  ها کمابیش مشابه است. های جهان مقایسه شد كه این ش 

با   بود.  دوره  این  به  ورود  وط  از ش  تجربه  ان  ن می  و  سن  ابتدا  ن  نی  ورودی  ايط  ش  نظر  از 

ن گذشت زمان تقاضا برای تصدی جایگاه ان عرضه شد و همی  ن   ها در این رشته، بیش از می 

دانشگاه  تا  شد  دانشکدهامر سبب  و  را  ها  ورودی خود  وط  از ش  بریحن  و کار  های کسب 

 (. Deis & Kheirandish, 2010)كاهش دهند 

رشته    فعیل  برنامه  دانشگاه  MBAبرریس  نشان  در  داخل کشور  مختلف  موسسات  و  ها 

غم شباهت کیل در دروس، محتوی و روش اجرا، تفاوت م ن در بریحن  هایی  دهد که علی  نی 

بر بخش  دارد.  وجود  رشته    ها  ن شفصل  اولی  اساس  مدیریت    MBAاین  دانشکده  توسط 

یف در سال     10دارای    MBAرشته    ؛تدوین گردید. براساس آن  13۷9دانشگاه صنعتی ش 

واحد    15واحد دروس پایه،    18واحد بوده است که    57گرایش و تعداد کل واحدهای آن  

 های مختلف است. تخصیص برای گرایش واحد دروس   24دروس اصیل و 

مدیریت   دانشکده  بعد  مرحله  صنعتی  در  یفدانشگاه  رشته    ،ش  برنامه  بازبیتن  به  اقدام 

MBA   های رشته  تعداد گرایش   ،اساس آن  نمود و برMBA    ن    7به مورد تقلیل یافت. همچنی 

بخش   دو  )در  و تخصیص  اصیل  دروس  و  اختیاری(  و  اجباری  بخش  دو  )در  پایه  دروس 

ن گردید.   اجباری و اختیاری( تعیی 

ریزی آموزش عایل  توسط شورای برنامه  MBA، برنامه رشته  1392سپس در آبان ماه سال  

تعداد گرایش  بازبیتن قرار گرفت و  به  مورد  مورد    12مورد )شامل عموم،    15های رشته 

ن تعداد کل  تخصیص وظیفه ای و دو مورد تخصیص رشته صنعت( افزایش یافت. همچنی 
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رشته   از    48به    MBAواحدهای  متشکل  یافت که  تقلیل  اصیل    30واحد  درس  واحد 

اختیاری،    6اجباری،   اصیل  و    6واحد درس  اجباری  واحد درس    6واحد درس تخصیص 

 . تخصیص اختیاری بود 

همانطور که مطرح شد ابزار گردآوری اطالعات برای برریس دیدگاه اساتید، مصاحبه نيمه  

بود که   يافته  از مخاطبان شامل اساتید گروه  ساختار  نفر(، اساتید    ۶)  MBAبا سه گروه 

نفر( و اساتید خارج    11همکاری دارند )  MBAهای دانشکده مدیریت که با گروه  سایر گروه 

 نفر( انجام شد.   1همکاری دارند ) MBAاز دانشگاه که با گروه 

دانشگاه تهران به صورت  دانشکده مدیریت    MBAنتایج حاصل از مصاحبه با اساتید رشته  

 زیر آمده است: 

✓  
 

 به ترتیب عبارتند از:  MBAهای مناسب داوطلبان برای ورود به رشته ویژگ

مهارت  • شغیل،  ارتباط   ، مدیریتی تجربه  شغیل،  ارتبایط،  تجربه  های 

 ؛ و کار و... استعداد تحصییل و تجربه راه اندازی کسب 

 ، مدیریت است. MBAقبل از ورود به رشته   ،چشم انداز افراد  ✓

ن رشته   ✓ ن تجربه شغیل در بدو ورود به رشته الزام و در اجرای موفقیت آمی  داشیی

گذار است.   تاثی 

 مناسب اساتید برای تدریس در رشته  ✓
 

 به ترتیب عبارتند از:  MBAویژگ

ن   • ، داشیی تحصیالت و تخصص مرتبط، تجربه  تجربه شغیل، تجربه مدیریتی

 . تدریس، تجربه پژوهش

گذار است و به واسطه تدریس در   ✓ اشتغال به کار اساتید در موفقیت رشته تاثی 

 ؛دانشگاه، اساتید ناگزیر به اشتغال پاره وقت هستند 

 ؛ ها انتخایی باشد بهیی است تدوین برنامه  ✓

تاکید   ✓ مورد  درس  طرح  ارائه  در  اساتید  نستی  به  آزادی  ل  ن کنیی همچنی  است. 

ن م تواند موثر باشد؛ بدین صورت که بر چارچوب کیل مصوب  صورت ترکیتی نی 

درس   طرح  ارائه  در  اساتید  همزمان  و  باشد  داشته  وجود  نظارت  علوم  وزارت 

 ؛ آزادی نستی داشته باشند 

ین روش ارائه دروس در این رشته کیس و یا مطالعه موردی م ✓  ؛باشد بهیی

ار  ✓ و  تأثی   تعامالت  آموزیس   بر کیفیت  آموزیس   موسسات  و  صنعت  با  تباطات 

 ؛ مثبت دارد 

در ایجاد تعامالت با صنعت و موسسات آموزیس  به ترتیب دانشگاه، دانشکده،  ✓

 ؛ کنند ترین نقش را ایفا م استاد و سپس دانشجو مهم 
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ان تقاضای موجود در بازار  ✓ ن ترین گزینه در طرایح رشته به صورت تقاضا مهم  ،می 

 ؛ ر استمحو 

ین شکل طرایح رشته ✓ که ترکیتی از دو نوع تقاضا  درحایل  ،تقاضا محور است  ،بهیی

تقاضای موجود در   باید  ابتدا  معنا که  بدین  ن مطلوب است.  نی  و عرضه محور 

رشته  بازار،  نیاز  اعالم  از  قبل  و  آن  براساس  و  بیتن شده  پیش  و  بازار شناسایی 

 ؛ مورد نظر ارائه شود 

ترکیتی از آموزش و پژوهش باشد با این مالحظه که ُبعد    ،شتهحوزه مورد تمرکز ر  ✓

ی داشته باشد.   آموزیس  وزن بیشیی

داده  تحلیل  منظور  پرسشنامهبه  طریق  از  شده  میان های گردآوری  در  شده  توزی    ع  های 

رشته   آموختگان  دانش  و  پرسشنامه  MBAدانشجویان  آوری  جمع  از  تلخیص  پس  و  ها 

دار بودن نتایج بدست آمده، یک آزمون  نظور اطمینان از معتن اطالعات آنها، ابتدا به م

ن با آماره   ان اهمیت و وضعیت هر یک از سواالت انجام    %95در سطح    tمیانگی  ن برای می 

بدین  این  که براساس آن در همه موارد بجز سه مورد ذیل آزمون صفر پذیرفته شد.  شد  

شاخص از  یک  هر  وضعیت  و  اهمیت  موارد  همه  در  که  است  حوزه معتن  های های 

بوده  متوسط  حد  در  و  ن  میانگی  امون  پی  دامنه  هشتگانه  به  توجه  با  مورد  سه  این  و  اند 

ن دارند. اطمینان بدست آمده برای آنها، وضعیت باال   تر از میانگی 

 MBA وجود منابع علم متنوع و به روز برای آموزش رشته -

یات و آخرین دستاوردهای علم  - یس به نرس   دسیی

 MBAای رشته های پایه آشنایی با مباین و دانش  -

در ادامه به ارائه نظرات دانشجویان و دانش آموختگان در خصوص سواالت موجود در 

هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه پرداخته و نظرات ایشان تحلیل  های  یک از حوزه   هر 

 شود. م

ی  -
 

ح ذيل بوده است:  ويژگ  های جمعيت شنایس نمونه آماری مورد برریس به ش 

o  خانم  %35آقا و  %65از نظر جنسیت 

o 51  نفر دانش آموخته رشته   54نفر دانشجو وMBA 

o 54  نفر رشتهMBA  نفر رشته  48وMBA  نفر نامشخص    3اجرایی و 

o 41   نفر نامشخص   3نفر مجازی بوده و   61نفر حضوری و 

o 52    ،اتژی اسیی و    40نفر گرایش  بازاریایی  نفر گرایش    10نفر گرایش 

 نفر نامشخص    3منابع انساین بوده و 

o 59%  دانشجویان حضوری   %41دانشجویان مجازی و 
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o   و   18از نظر رشته کارشنایس نفر مهندیس    23نیک،  نفر کامپیوتر و الکیی

مکانیک،    29صنایع،   و  شیم  مهندیس  مدیریت،    22نفر    نفر   8نفر 

 ها نفر سایر رشته   5علوم پایه و 

ن تحصیل:   - نفر شاغل و   90از نظر اشتغال به کار )تمام وقت و پاره وقت( در حی 

ن غی  شاغل 15  ؛نفر نی 

دانش  - و  دانشجویان  رشته  اغلب  م  MBAآموختگان  آیی  برای  در کارراهه  تصور 

 ؛ های مدیریتی و کارآفریتن دارند تمایل به شغل ، خود 

دانش  - و  دانشجویان  رشته  اغلب  در    MBAآموختگان  تحصیل  ادامه  به  تمایل 

ی دارند   ؛ مقطع دکیی

وضعیت اشتغال به کار در میان دانشجویان مجازی بسیار بیشیی از دانشجویان  -

 ؛ حضوری است

نمونه در خصوص مناسب بودن   - اعضای  آنها:    MBAدوره  نظر    49برای شغل 

( آن را کم و %22نفر )  24دانند و  ( آن زیاد و خییل زیاد مناسب م%47نفر )

ن در حد متوسط مناسب م%31نفر )  32دانند و  خییل کم مناسب م   . دانند ( نی 

ح ذيل است:  نتایج برریس حوزه  ن به ش   های هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه نی 

توانمندی دوره  حوزه  در یط کردن  موفقیت  برای  دانشجو  نیاز  مورد  این  ؛  MBAهای  در 

 
 

ن ویژگ های شخصیتی و نگریس  الزم برای تعامل سازنده با کسب و  حوزه به ترتیب »داشیی

ن   3/ 578کار« با مقدار   ی و کسب دانش جدید مرتبط با  و »وجود انگی  ه الزم برای یادگی 

ن تجربیات شغیل و اجرایی مرتبط قبل از    3/ 505کسب و کار« با مقدار   ین و »داشیی قوییی

و »دارا بودن رویکرد اکتشاقن به مسائل کسب و کار« با    2/ 912ورود به دوره« با مقدار  

 ها بودند. ترین شاخصضعیف 3/ 118مقدار 

سیاستی توصیه توانمندی های  حوزه  ارزیایی  از  حاصل  نتایج  مبنای  بر  نیاز    مورد  های 

 :MBAدانشجو برای موفقیت در یط کردن دوره 

باشد  ای پذیرش دانشجو به صورت غی  متمرکز م نیاز به یک سیستم دو مرحله -

 ؛ های فردی افراد ارزیایی شود که وضعیت قابلیت 

ط تجربه کاری برای دانشجویان ورودی این رش -  ته قرار داده شود. ش 

در این حوزه به ترتیب  وکار؛  کارشنایس ارشد مدیریت کسب حوزه مباحث آموزیس  دوره   

مقدار   با  رشته«  آموزش  برای  روز  به  و  متنوع  علم  منابع  »تجربه   3/ 832»وجود  و 

کت  3/ 608آموزیس  اساتید« با مقدار   ین و »همکاری با ش  های تراز اول ها و سازمانقوییی

و   برنامه داخیل  اجرای  در  الملیل  ن  مقدار  بی  با   » آموزیس  با    1/ 778های  »همکاری  و 
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« با مقدار  ها و مراکز آموزیس  معتیی داخیل در تعریف و اجرای برنامهدانشگاه های آموزیس 

 ها بودند. ترین شاخص ضعیف  2/ 570

 بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی حوزه مباحث آموزیس  دوره توصیه
 :  MBAهای سیاستی

 ؛ها استفاده از اساتید دارای تجربه صنعتی برای تقویت بعد علم کالس  -

روشافزایش   - از  مورد کاوی،  استفاده  فعال،  ی  یادگی  بویژه  آموزش  نوین  های 

 ؛شبیه سازی و حضور در صنعت

 . های علم با مراکز داخیل و خاریحی همکاری تقویت  -

پژوهش  انجام  توان  ترتیب  ؛  های کاربردیحوزه  به  این حوزه  و  »در  یات  نرس  به  یس  دسیی

های پژوهش  مبتتن بر  توان تعریف طرح»و    3/ 99۰با مقدار  «  آخرین دستاوردهای علم

تحقیقایی  مقدار  «  نیازهای  و    3/ ۰83با  ین  پیاده »قوییی انتقال و  دستاوردهای  توان  سازی 

نظران و مراکز معتیی علم  همکاری با صاحب  »و    2/ 51۰با مقدار  «  تحقیقایی در صنعت

پژوهش  انجام  در  الملیل  ن  بی  و  کاربردیداخیل  مقدار  «  های  ترین  ضعیف  2/ 582با 

 . ها بودندشاخص

 بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی حوزهتوصیه
 : های سیاستی

انجام پژوهش همکاری تقویت   - برای  با مراکز داخیل و خاریحی  های  های پژوهش  

 ؛ کاربردی

 ؛های صنعتوکارهایی برای شناسایی و تشخیص نیازها و چالش تدوین ساز  -

با   - نزدیک  تعامل  طریق  از  تحقیقایی  دستاوردهای  سازی  پیاده  توان  ارتقای 

ک با مراکز تحقیقایی خاریحی صنعت و اجرای پروژه   . های مشیی

  تعریف و انجام پایان نامه در رابطه با حل » در این حوزه به ترتیب ؛ حوزه ارتباط با صنعت

کت و سازمانمسائل ش  مقدار  «  هاها  انجام طرح»و    2/ ۶39با  و  تحقیقایی تعریف  های 

کت ین و    2/ 51۰با مقدار  «  هاها و سازمانتوسط اساتید در راستای حل مسائل ش  قوییی

و    1/ 958با مقدار  «  هاها و مراکز علم و صنعتی در حل مسائل آنهمکاری با سازمان»

ک با صنعت و جامعه در داخل  های الزم برای فعالیتزیرساخت وجود  » های علم مشیی

 . ها بودندترین شاخص ضعیف 2/ ۰85با مقدار «  و خارج دانشگاه

 بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی حوزه ارتباط با صنعتتوصیه
 : های سیاستی

با سازمان - در حل  ها و مراکز علم و صنعتی  فراهم سازی بسیی توسعه همکاری 

 ؛ها مسائل آن

ک با صنعت و جامعه  های الزم برای فعالیت توسعه زیرساخت  - های علم مشیی

 ؛در داخل و خارج دانشگاه
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کت  -  . ها ها و سازمانتدوین ساز و کارهایی برای جذب بورسیه تحصییل از ش 

ن  بی  مباحث  ترتیب  ؛  الملیلحوزه  به  حوزه  این  بر»در  دانشکده  اعتبار  و  اساس    شهرت 

ن بندی رتبه وجود  »و    3/ 55۷با مقدار  «  ای رشتههای مجامع حرفه الملیل و تأییدیههای بی 

ن  بی  و  اعتبار میل  با  دانشکدهاساتید  در  و    2/ 594با مقدار  «  الملیل  ین  از »قوییی استفاده 

ن  بی  دورهاساتید  اجرای  در  مقدار  «  الملیل  دانشگاه »و    1/ 93۷با  با  مراکز همکاری  و  ها 

ن  بی  معتیی   
دورهتحقیقایی اجرای  در  مقدار«  الملیل  شاخص ضعیف  2/ ۰53  با  ها  ترین 

 . بودند

ن توصیه  بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی حوزه مباحث بی 
 : الملیلهای سیاستی

برنامه  - با دانشگاه تدوین  ک  از های آموزیس  مشیی به منظور استفاده  های خاریحی 

ن   ؛الملیل در اجرای دوره اساتید بی 

ک با دانشگاه تدوین برنامه  - های خاریحی به منظور تعامل بیشیی های پژوهش  مشیی

ن الملیل در اجرای دورهبا دانشگاه   معتیی بی 
 . ها و مراکز تحقیقایی

اعتبار و شهرت دانشکده و نقش آن  »در این حوزه به ترتیب  ؛  حوزه تروی    ج و اشاعه دانش

دوره علم  دستاوردهای  سازی  تجاری  مقد«  در  و  »و    3/ 398ار  با  سمینارها  برگزاری 

صنعتهمایش  و  جامعه  به  علم  دستاوردهای  اشاعه  هدف  با  مقدار  «  ها    2/ 989با 

ین و  با  « سازی دستاوردهای علم دورههمکاری با مراکز صنعتی در خصوص تجاری »قوییی

دانشجویان»و    2/ 143مقدار   و  اساتید  برای  الزم  یس   ن انگی  سازوکارهای  جهت    ،وجود 

 . ها بودندترین شاخصضعیف  2/ 415با مقدار « ل و ارائه دستاوردهای علم انتقا

 بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی حوزه تروی    ج و اشاعه دانشتوصیه
 : های سیاستی

تجاری  - منظور  به  صنعتی  مراکز  با  همکاری  ارتقای  راهکارهای  سازی تدوین 

 ؛ دستاوردهای علم

یس  الزم   - ن برای اساتید و دانشجویان جهت انتقال و ارائه  ایجاد سازوکارهای انگی 

 . دستاوردهای علم

اموین  تربیت دانش آموختگان »در این حوزه به ترتیب  ؛  حوزه کمک به توسعه محیط پی 

ین و    2/ ۷1۰با مقدار  «  موثر و دارای نقش ویژه در جامعه ها و  همکاری با سازمان»قوییی

مسائل کلیدی   تحلیل  و  رصد  برای  میل  مقدار  «  کشورنهادهای  ترین  ضعیف   2/ 14۰با 

 . ها بودندشاخص

محیط  توصیه توسعه  به  کمک  حوزه  ارزیایی  از  حاصل  نتایج  مبنای  بر  سیاستی  های 

اموین   : پی 

سازی   - برجسته  منظور  به  میل  عرصه  در  دانشکده  و  رشته  نقش  ایفای  ارتقای 
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 . نمود آن در عرصه میل

 
 

شایستیک التحصیحوزه  فارغ  از  انتظار  مورد  دوره  های  مدیریت  الن  ارشد  کارشنایس 

با مباین و دانش »در این حوزه به ترتیب  وکار؛  کسب با مقدار «  ای رشتههای پایه آشنایی 

 جامعهشناخت و پایبندی به اخالق و ارزش »و    3/ 8۶۰
 

 3/ 3۷4با مقدار  «  های فرهنیک

و   ین  و کار»قوییی در کسب  آفرین  تحول  و  فعال  نقش  ایفای  مقدار  «  توان  و    2/ 828با 

پژوهش» اجرای  و  تعریف  مقدار  «  های کاربردیتوان  شاخص ضعیف  2/ 9۰2با  ها  ترین 

 . بودند

 توصیه
 

نتایج حاصل از ارزیایی حوزه شایستیک  بر مبنای 
های مورد انتظار از های سیاستی

 :MBAفارغ التحصیالن دوره 

 ه؛جسارت و تحول آفریتن دانشجویان رشتتقویت  -

 ه. توان و مهارت پژوهش کاربردی دانشجویان رشتتقویت  -

ن شاخص  ن شاخص ؛  ها میانگی    1ها )برمبنای دامنه  ها، دامنه اهمیت حوزه براساس میانگی 

ها  قرار داشت که نشان دهنده اهمیت باالی کلیه حوزه   ۶/ 85۷تا    5/ ۷85( در بازه  1۰تا  

رشته   آموختگان  دانش  و  دانشجویان  دیدگاه  وضعیت    MBAاز  دامنه  ن  همچنی  است. 

قرار داشت که نشان دهنده    3/ 23تا    2/ 4( در بازه  5تا    1ها )برمبنای دامنه  موجود حوزه 

از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان رشته  وضعیت متوسط و ضعیف کلیه حوزه  ها 

MBA  .است 

 ؛ اهمیت حوزه های هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه را نشان م دهد. 2شکل 
 

 
 پرسشنامه های هشتگانه مطرح شده در اهمیت حوزه و وضعیت موجود  : 2شكل 
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رتبه   بر  اساس  و  بندی حوزه این  اهمیت  نظر  از  پرسشنامه  در  های هشتگانه مطرح شده 

 . وضعیت موجود مطابق جدول ذیل است
 

 های هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه از نظر اهمیت و وضعیت موجود بندی حوزهرتبه : 2جدول 

 اساس اهمیت رتبه بر اساس وضعیت موجود  رتبه بر رتبه

 اول
های مورد نیاز دانشجو برای موفقیت  توانمندی

 در یط کردن دوره 
اموین   کمک به توسعه محیط پی 

 دوم
 
 

های مورد انتظار از فارغ التحصیالن  شایستیک
 دوره

 
 

های مورد انتظار از فارغ شایستیک
 التحصیالن دوره 

 های کاربردیتوان انجام پژوهش های کاربردیتوان انجام پژوهش سوم 

 مباحث آموزیس  دوره  مباحث آموزیس  دوره  چهارم 

 ارتباط با صنعت  تروی    ج و اشاعه دانش  پنجم

ن الملیل  ششم  تروی    ج و اشاعه دانش  مباحث بی 

اموین  هفتم   کمک به توسعه محیط پی 
های مورد نیاز دانشجو برای  توانمندی

 موفقیت در یط کردن دوره 

ن  ارتباط با صنعت  هشتم   الملیل مباحث بی 
 

ن شاخصتوصیه  بر مبنای نتایج حاصل از ارزیایی میانگی 
 : هاهای سیاستی

 ؛ارتباط با صنعتتقویت  -

اموین  مورد توجه قرار دادن -  ؛توسعه محیط پی 

ن الملیل رشتهتقویت  -  . ابعاد بی 

 

دانش  و  دانشجویان  نظرات  با  اساتید  نظرات  تطبیقی  در    MBAرشته    آموختگانمقایسه 

مدیریت   تهراندانشکده  پاسخ؛  دانشگاه  مقایسه  و  اساتید  برریس  از  آمده  بدست  های 

دانش  MBAرشته   دانشجویان و  دهد که در موارد ذیل  نشان م  MBAآموختگان رشته  با 

ن نظرات آنها توافق وجود دارد.   بی 

پذیرش افراد با تجربه شغیل و بخصوص تجربه مدیریتی قبیل برای ورود به رشته   -

 ت؛بسیار مهم اس

 ؛ شوند های مدیریتی وارد این رشته منسبت باالیی از افراد به امید تصدی شغل -

کیفیت   - ارتقای  در  خاریحی  آموزیس   موسسات  و  صنعت  با  تعامل  و  همکاری 

گذار است.   آموزیس  تاثی 
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ینتیجه -5  گیر

روی  بر  ات  تغیی  اين  و  كرده  تغيی   شدت  به  اخی   دهه  چند  در  كار  و    محيط كسب 

بوده سازمان تأثی  گذار  دانشکده ها  و  ايین از  ات  اند.  تغیی  به  نسبت  باید  و کار  های کسب 

ات ساختار مدیریت حساس بوده و به صورت متداوم   ن تغیی  محیط کسب و کار و همچنی 

اقتصاد  بازار،  تا آموزش   های کسب و کار چرخه  و   نیازهای  های را مورد برریس قرار دهند 

 ارائه دهند.   ،نیازهای شناسایی شدهخود را مطابق با 

؛  در این راستا در تحقیق   در دانشکده    MBAبه منظور برریس وضعیت شیوه اجرای  حاضن

تهرانمدیریت   دامنه    دانشگاه  نظری،  مباین  برریس  به  ابتدا  آن،  بهبود  راهکارهای  ارائه  و 

چارچوب  و  رشته  مفهوم  اجرایی  دانشگاه   MBAهای  آموزیس  در  موسسات  و  و    ها  ايران 

ن مباین تئوريک طرح تحول در برنامه   ، در  MBAجهان پرداخته شد. سپس به منظور تعيی 

ذينفعان  ديدگاه  از  آن  اجرای  شیوه  و  رشته  برای  شده  تدوين  فعیل  برنامه  دوم،  مرحله 

رشته )اساتيد و دانشجويان( مورد برریس قرار گرفت. در مرحله سوم مالحظات مربوط به  

  استخراج و تدوين شد. بر   MBAهای مورد انتظار از برنامه  ها و خرویحی ی نيازها، ورودپيش

راهكارهای   اساس  حوزه    پیشنهادیاين  چهار  در  با  تحقيق  مرتبط  استاد،  با  مرتبط 

ح ذيل ارائه گرديد.   دانشجو، مرتبط با بازطرایح رشته و مرتبط اجرای رشته به ش 

 راهکارهای مرتبط با استاد 

ی فعالبرای اجرای روش توانمندسازی اساتيد  -  ؛های نوين آموزش از جمله يادگی 

   . اولویت به جذب اساتید دارای تجربه صنعتی و اجرای   -

 راهکارهای مرتبط با دانشجو  

 ؛ نحوه پذیرش دانشجو به منظور ورود دانشجویان مناسب برای رشتهبازنگری  -

سوابق  - بخصوص  مرتبط  شغیل  سابقه  دارای  دانشجویان  با  پذیرش    ارجحیت 

 ؛ مديريتی 

  ی با پذیرش افراد  -
 

 ؛ های شخصیتی مدیریتی ویژگ

 ؛پذیرش دانشجو دارای کار نیمه وقت و آشنا با فضای كسب و كار   -

 دانشجویاین جذب شوند که توان و جرات »عامل تغيی  شدن« را داشته باشند.  -

 راهکارهای مرتبط با بازطرایح رشته

صنعت به منظور ارتقای ارتباط با  ساختار رشته مديريت اجرای  به صورت رشته  -

 ؛ صنعت اصالح شود 

یس که از طريق روانشنایس تحول، دانشجویان را برای »عامل تغيی  شدن« رو د -

 کند در رشته گنجانده شود. توانمند م 
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ات اتفاق افتاده :  48در برنامه   واحدی با توجه به تغيی 

ا - جرای دروس  كليه دروس به صورت سه واحدی در نظر گرفته شده است كه 

 ؛ خواین ندارد سه واحدی با برنامه مرسوم دانشگاه هم

واحد معمول    32واحد است که نسبت به   48کل واحدهای در نظر گرفته شده   -

 ؛ در مقطع کارشنایس ارشد طوالین است

سهم دروس تخصیص گرايش از كل واحدهای دریس اندك است و بايد افزايش   -

 ؛ يابد 

تانعطاف - دروس  انتخاب  در  باشد پذيری  داشته  وجود  ای كه  بگونه  ؛خصیص 

درو  انتخاب  ن گرايش  امکان  بی  تخصیص  )مدیریت(  س  رشته  از  خارج  حتی    و 

 وجود داشته باشد؛ 

بریحن از دروس اصیل كه برای رشته در نظر گرفته شده بخاطر تشابه شفصل و  -

 ؛ی دامنه و يا اهميت كم، قابل ادغام و حذف هستند امحتو 

دامكان - تحصيل  شدن  رشته  پذير  مختلف    MBAر  رشته  دو  تلفيق  صورت  به 

 باشد.  Joint Degreeو يا  Dual Degreeتواند به صورت )همزمان دو رشته( كه م 

 راهکارهای مرتبط با اجرای رشته

 ؛ تعامل و همكاری با صنعت در اجرای دوره افزايش یابد  -

ن  -  ؛ الملیل در اجرای دوره تقويت شود ارتباطات بی 

ي - برای  الزم  فراهم  زیرساخت  دانشگاه  در  دوره  دروس  اجرای  در  فعال  ی  ادگی 

 ؛ شود 

گرای  و انطباق مباحث با فضای کسب و کار ایران  در اجرای دوره بر جنبه عمل -

 تاکید شود.  

با محدويت  ی  بكارگی  و  اجرا  برای  تحقيق  اين  اين  نتايج  آماری  جامعه  است.  همراه  هایی 

دانشكده مديريت دانشگاه    MBAر رشته  تحقيق اساتيد، دانشجويان و دانش آموختگان د

دهاند كه پيشنهاد م تهران بوده  تر و در سطح میل انجام  گردد اين تحقيق در ابعادی گسیی

در كشور   MBAها و مراكز دارای رشته  شود تا نتايج آن قابل استفاده برای كليه دانشكده 

 باشد. 
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