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چکیده
قریب به  15سال از ایجاد رشته کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران مگذرد و چالشهای موجود در کیفیت و شیوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در
ن
پایی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته شده است .بر اين
اين دانشکده ،منجر به رضايت
اهکارهای برای ارتقای كيفيت آموزیس و شیوه اجرای برنامه
اساس اين تحقيق با هدف تدوین ر
ی
کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران طرایح و اجرا شد .در اين
راستا ابتدا ن
مبای علم کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار و عوامل كليدی موفقيت در آن برریس شد.
پس از برریس رويكرد و ساختار علم اين رشته در دانشگاهها و موسسات آموزیس جهان و ايران ،به
گردآوری و تحليل ديدگاه اساتيد و دانشجويان کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار دانشكده مديريت
دانشگاه تهران در خصوص ساختار ،محتوا و نحوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار پرداخته
اهکارهای برای ارتقای شیوه اجرای برنامه کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در
شد و در پايان ر
ی
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در چهار محور مرتبط با استاد ،مرتبط با دانشجو ،مرتبط با بازطرایح
رشته و مرتبط با اجرای رشته ارائه شده است.
يای كيفيت اجرا،
يای شیوه اجرا ،ارز ی
واژگان کلیدی :رشته کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار ،ارز ی
راهکارهای بهبود
"روش ارجاع به مقاله"
بندریان ،رضا و حیدری ،عیل ( .)1400برریس وضعیت و شیوه اجرای کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود .فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان ،دوره ،1شماره،1
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 -1مقدمه
قریب به  15سال از ایجاد رشته  MBAدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران مگذرد و
علیغم برند دانشگاه و تالشهای صورت گرفته ،دانشجویان و دانش آموختگان این
رشته ،کیفیت و شیوه اجرای آن در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را ،نسبت به سایر
ی
ن
ارزیای
پایی
صنعت شیف ،بسیار
دانشگاهها بخصوص دانشکده مدیریت دانشگاه
ی
ی
نارضایت آنها را فراهم آورده است.
مکنند و موجبات
ی
از سوی دیگر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر اساس رشتههای سنت مدیریت (شامل
صنعت ،بازر ن
ی
ی
دولت و )..شکل گرفته و تخصیص شده است و اجرای رشته  MBAبه
گای،
بی رشتهای با ساختار ی
عنوان یک رشته ن
سنت موجود آن چالش دارد.
ن
همچنی ماهیت کاربردی و مرتبط با صنعت بودن رشته  MBAبا ماهیت دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران که به طور ی
سنت ،بعد نظری آن بر بعد کاربردی؛ غالب و حاکم
بوده ،منجر به چالش در اجرای رشته  MBAگردیده است .از سوی دیگر ،اغلب
فت بوده و این افراد از فضای ن
ورودیهای رشته  MBAدارای مدرک کارشنایس ن
فت و
ن
انسای مشوند که برای آنها چالش بر ن
انگی است .عالوه بر این
مهندیس وارد فضای علوم
همچنی پردیس فتن
ن
ن
رشته  MBAتنها رشتهای است که در دانشگاههای فت كشور و
دانشگاه تهران ،همزمان با دانشکدههای مدیریت و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه
مشود .با در نظر ی ن
گرفی جمیع موارد فوق ،این تحقیق بر آن است تا به برریس شیوه
شناسای چالشها و ارائه
اجرای رشته  MBAدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به منظور
ی
راهکارهای بهبود ربیدازد.
بر اين اساس و با توجه به افزايش تعداد دانشجويان رشته  MBAدر دانشكده مديريت
دانشگاه تهران و لزوم ارتقای كيفيت آموزیس آنها و تقويت بعد تخصیص و كاربردی
دروس و شیوه اجرای رشته  MBAدر دانشگاه تهران ،هدف اصیل اين تحقيق؛ تدوین
اهکارهای برای ارتقای شیوه اجرای برنامه  MBAدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ر
ی
است.
در اين راستا ابتدا ن
مبای علم رشته  MBAو عوامل كليدی موفقيت در آن رشته برریس
مشوند .پس از برریس رويكرد و ساختار علم اين رشته ،به گردآوری و تحليل ديدگاه
اساتيد و دانشجويان رشته  MBAدانشكده مديريت دانشگاه تهران در خصوص ساختار،
محتوا و نحوه اجرای رشته  MBAپرداخته مشود و در پايان ن
نی راهکارها یی برای ارتقای
شیوه اجرای برنامه  MBAدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ارائه مشود.
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 -2مروری بر ی
مبان نظری کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار
 MBA1دورهای آموزیس و کاربردی است که مجموعه ی
گسیدهای از دانشها و مهارتهای
ن
پیشید کسبوکار در بر مگید .این دوره
سازمای را برای مدیریت سازمانها و
فردی و
ی
حاوی برنامهای حرفهای برای افرادی است که به کار ن
آفریت ،کسبوکار ،تجارت یا مدیریت
ی
بیشی افراد برای سمتها و شغل-
مشغولند .هدف اصیل دوره  MBAتوانمندسازی هرچه
ی
توانای مدیریت هر
مدیریت است .درحقیقتMBA ،
های پر مسئولیت ،به ویژه شغلهای
ی
مجموعهای را به مدیران مدهد؛ به گونهای که این دوره ،اثربخش الزم را برای اداره انواع
سازمانها و شکتها ،از جمله سازمانهای بازر ن
گای ،اقتصادی ،عموم و غیه ،در دانش-
آموختگان خود ایجاد مکند (.)Acito and et al., 2007; Herrington, 2010
این رشته عالوه بر آموزش مفاهیم اسایس حوزه مدیریت به دانشجویان ،به آنها یاد
مدهد که چگونه با دیگران کار کنند ،چگونه نظرات خود را به صورت کامل و شفاف بیان
کنند ،چگونه تحت فشار ،کار کنند ،مدیریت زمان کنند ،در شایط بحر نای و سخت
استدالل کرده و تصمیمگیی کنند ،در گروهها و تیمها فعالیت موثر داشته باشند و در
رهیی کنند (.)Bruce, 2010; Haskins, 2005
نهایت ی
دوره  MBAدر مناطق مختلف جهان و با ساختارهای مختلف برگزار مشود :دانشجویان
متوانند از میان  MBAدو ساله (کارشنایس ارشد تمام وقت) MBA ،کوتاه مدتMBA ،2
نیمه وقت MBA ،3از راه دور 4و  MBAحرفهای یکساله ،5گزینه مطلوب خود را انتخاب
کنند .ییک دیگر از انواع این رشته EMBA ،یا همان  MBAاجر یای است EMBA .نسبت به
ی
سایر انواع  ،MBAنیازمند تجربه کاری بیشیی است ( Bruce, 2010; Opoku and et al.,
.)2009
ن
اولی بار در سال  1908در دانشگاه هاروارد به صورت رسم تدریس شد.
رشته MBA
ی
ی
جای که در سال  1995میالدی
سپس به انگلیس و اروپا و اسیالیا گسیش پیدا کرد تا ی
اغلب دانشگاهها این رشته را ارائه مکردند .در سال  2001حدود  1600برنامه  MBAدر
شناسای شده و بیش از  600مورد آنها در قاره اروپا بوده است ( & Rubin
سطح جهان،
ی
.)Dierdorff, 2013
امروزه MBA ،ییک از معروفترین مدارک تحصییل در مقطع کارشنایس ارشد است و
ی
صنعت جهان به حدی
محبوبیت و توسعه روزافزون این رشته در شاش محافل علم و
است که  MBAبه ییک از معیارهای رشد کشورها تبدیل شده است .این رشته در چهار
دهه گذشته وارد خاورمیانه شد .بعد از کشورهای نظی مالزی ،هندوستان و ترکیه ،ن
بریح
ی
از کشورهای عری ن
نی برگزاری دوره  MBAرا آغاز کردند (.)Acito and et al., 2007
ی
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ی
گسیش شی ع این رشته در سالهای دهه  ۶۰و  ۷۰میالدی منجر به آن شد که در ایران
ن
نی در دهه  ۷۰میالدی ،مرکزی تحت عنوان  ICMSو با همکاری دانشگاه هاروارد راه
ن
اندازی شود که متاسفانه بعد از انقالب مورد یی توجیه قرار گرفت و منحل گردید.
دومی
ی
صنعت برداشته شد که در اواخر دهه ۶۰
گام در این راستا توسط سازمان مدیریت
شمش اقدام به راه اندازی دوره مدیریت اجر یای  MBAنمود لیکن به دلیل عدم تبلیغات
ن
مناسب و ن
چندای در میان فارغ التحصیالن جدید باز نکرد.
نی شایط دشوار ورود ،جای
ی
صنعت شیف به اتکای وجهه منحرص به فرد
شانجام در سال  1379شمش ،دانشگاه
خود اقدام به راه اندازی این رشته با توجه به نیاز شدید کشور نمود .بعد از آن ،چندین
مرکز دانشگایه ن نی مانند دانشگاه امیکبی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه غیانتفایع علوم و
فنون مازندران و دانشگاه مالک ی
ن
همی دوره را اجرا کردند.
اشی
هماکنون ،بیش از یس مرکز درحال برگزاری دورههای  MBAهستند که البته فقط تعدادی
از آنها از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مجوز دارند .باوجود این تالشها ،هنوز تا
رسیدن به استانداردهای کشورهای توسعه یافته و ی
حت بسیاری از کشورهای درحال
توسعه ،راه درازی درپیش است.
رشته  MBAهمواره به علت عدم ایجاد مهارتهای مفید و قابل کاربرد در افراد ،پرورش
ی
یای به
ی
رهیان ،نهادینه سازی رفتارهای اخالق و عدم هدایت فارغ التحصیالن در دست ی
جای که انتقادها همواره در
موقعیتهای مناسب شغیل مورد انتقاد بوده است .از آن ی
ی
مدیریت صورت گرفته در محیط کسب و کار بوده است،
راستای ارتباط این رشته با وقایع
مواردی که در دانشگاهها و موسسات آموزیس تدریس مشود مبایست مورد برریس قرار
ی
مدیریت نظی تدوین
گید .غالب موسسات نمتوانند شایستیکهای الزم برای جایگاه
ی
اسیاتژی ،نوآوری و مهارت تصمیمگیی را به دانشجویان آموزش دهند (.)Feldman, 2005
نیاز به توسعه توانمندی کسب و کار در فارغ التحصیالن  MBAدر حال افزایش است و
توانای را در دانشجویان ایجاد کنند .این برنامهها
بنابراین برنامههای  MBAمبایست این
ی
ن
برای موفق شدن در عرص ن
حاض مبایست به مسائل کسب و کارها در سطح جهای توجه
ن
زمای
کنند .لیکن مساله بسیاری از دانشکدههای کسب و کار آن است که در دوره
توانایها را در دانشجویان
مشخیص که به دانشجویان آموزش مدهند ،نمتوانند این
ی
ن
ایجاد کنند .کلیه دانشجویان ن
نی شانس شکت در برنامههای طوالی مدت ،جامع و
ن
بیالملیل را ندارند .بنابراین چالش برنامههای  MBAاز توسعه توانمندی برای کار در
ی
سازمانهای ن
بیشیین تاثی بر
های جهت فراهم نمودن
بیالملیل به
شناسای راه ی
ی
دانشجویان در کوتاهترین زمان ممکن تغیی کرده است (.)Siegert, 2008; Park, 2020
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ی
تحقیقای که تا کنون در خصوص رشته  MBAانجام شده ،حایک از آن است که این
نتایج
رشته نمتواند دانشجویان را برای محیط واقیع کسب و کار آماده کند ،چرا که تمرکز غالب
دانشگاهها و دانشکدههای کسب و کار ،آموزش تکنیک بوده و ی
کمی به توسعه مهارتهای
ن
اجتمایع دانشجویان توجه مشود.
همچنی دانشجویان این رشته معموال تبدیل به افرادی
ی
مشوند که با افق دید کوتاهمدت در طول نیم سالهای تحصییل مختلف ،اهمیت بیشیی
برای کسب نتایج فردی قائل بوده و ی
کمی به دنبال ایجاد فرصت برای رسیدن به موفقیت و
همکاری با یکدیگر هستند (.)Feldman, 2005; Montgomery & Ramus, 2011
برریسها نشان مدهد که دانشجویان رشته  MBAنمدانند دروس مختلف و متنویع که
ی
در حوزههای وظیفهای سازمان به آنها آموزش داده مشود ،چه ارتبایط با یکدیگر دارند.
رهیی و
بنابراین نیاز است که در آموزشهای مربوط به این رشته ،به ارتباطات ،ی
مهارتهای ساخت تیم ن
نی توجه شود ( .)Lundstrom, 2011بر این اساس؛ مشکالت
مطرح در این رشته عبارتند از (:)Newman & Hermans, 2008
 اساتید ،فاقد تجربه الزم در صنعت هستند؛ن
مبتت بر
 بسیاری از درویس که در این رشته تدریس مشوند ،بیش از حد الزمتئوری هستند؛
ن
 ارتباط میان دانشکدههای کسب و کار و ذی نفعان ،ناکاق است؛ توسعه مهارتها در دانشجویان نادیده گرفته شده است.موارد فوق نشان مدهد که نیاز به بازنگری رشته  MBAوجود دارد تا به آن به عنوان یک
دوره عموم مدیریت برای افرادی که مسی شغیل خود را در حوزه مدیریت کسب و کار
دنبال مکنند ،نگریسته شود و رویکرد تالش برای تثبیت موقعیت این رشته بعنوان یک
دوره ممتاز مدیریت در درجه ی
کمی اهمیت قرار بگید.
ن
جهای شدن ،آموزش رشته  MBAباید مورد
پویای ،تغییات پیوسته محیط و پدیده
به دلیل ی
ن
باز ن
ن
بیت قرار گید .بر این اساس ،عالوه بر معرق مسائل بیالملیل به دانشجویان ،مبایست
دانشجویان و افراد آکادمیک ،متعهد به یادگیی پیوسته باشند .برنامه آموزش مدیریت باید
ن
مبتت بر برنامههای آموزیس و پژوهش باشد که فهم افراد را درباره نقش شکتها در خلق
جامعه پایدار افزایش دهد (.)Wilkins and et al., 2018; Lundstrom, 2011
ی
اتفاق که اکنون افتاده ،اینست که یکرسی از دانشكدههای کسب و کار ،همان حوزههای
ن
ی
کسای را استخدام کنند که
سنت رشته  MBAرا پوشش مدهند .اما شکتها تمایل دارند
ی
خوی کار
بیشی در حوزه کسب و کار آموزش دیدهاند،
توانای برقرار کردن ارتباط دارند ،به ی
ی
تیم انجام مدهند و از اهمیت فرایندهای سازمان مطلع هستند .بنابراین دانشکدهها
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مبایست به سمت تخصیص شدن ،حرکت کرده و در حالت ایدهآل ،دانشکدههای
کسب و کار؛ دانشجویانشان را برای مجموعهای از مهارتهای عموم نظی مهارتهای
ارتبایط ،ن
بی شخیص و تیم سازی و دانش تخصیص آماده کنند ( ;Gupta and et al., 2007
.)Gupta and et al., 2009; Perusso & Baaken, 2020
برریسهای انجام شده در ن
بریح از مناطق مختلف جهان نشان مدهد كه این رشته تاثی
ی
ی
ن
مثبت و بهش یای بر مهارتها و شایستیکهای مدیریت فارغ التحصیالن و عملکرد
ن
بازبیت این رشته وجود دارد .بسیاری از دانشکدههای کسب
سازمانها دارد .لیکن نیاز به
ن
توانایها و مهارتهای فت و تحلییل تمرکز مکنند و نمتوانند مهارتهای
و کار ،ضفا بر
ی
رهیی و کارآفرینانه افراد را بهبود دهند و از این منظر مورد انتقاد هستند.
ارتبایط ،ی
ی
بنابراین نیاز است تا مهارتهای مدیریت در دانشکدههای کسب و کار و در رشته MBA
تدریس شود (.)Gropper, 2007
محیط حال ن
حاض سازمانها نیاز به افرادی با قدرت تفکر باال ،قادر به ایجاد چشم انداز،
رهی ،مذاکره کننده و سیاست مدار دارد.
کارآفرین ،برقرار کننده روابط ،برنامهریز ،ی
ن
بنابراین دانشکدههای کسب و کار باید فارغ التحصیالی با قدرت خالقیت باال،
توانای درک روابط متقابل
سازماندیه مناسب ،مسئولیت اجتمایع ،با اخالق ،منعطف با
ی
ن
اریای و مدیریت عملیات ،تربیت
واحدهای وظیفهای سازمان مانند مایل ،منابع انسای ،باز ی
های را که با شعت تغییات باال مواجه است ،مدیریت کنند
کنند که بتوانند سازمان ی
(.)Kyle & Festervand, 2005
عدم کیفیت الزم دورههای دریس این رشته نشان مدهد که دروس این رشته و مباحث
تدریس شده از تناسب الزم با نیازهای بازار برخوردار نیست و نمتواند خود را با تغییات
محیط کسب و کار وفق دهد .به نظر مرسد که وجود شکاف میان تئوری و عمل در این
رشته سبب عدم تناسب الزم میان دانش و مهارتهای یاد داده شده در این رشته با
نیازهای سازمانها شده است (. )Baruch & Holtom, 2008صاحبنظران بر اين باورند كه
برای بازطرایح رشته  MBAبايد از ذينفعان اين رشته كمك گرفته شود كه اين ذینفعان
شامل دانشجویان ،دانشکده ،افراد حرفهای ،کارکنان ،دولت ،جامعه و حمایت کنندگان
مایل هستند .با توجه به تعدد ذینفعان رشته  ،MBAاولویت دیه و ایجاد توازن میان
نیازهای متنوع آنها که بعضا متضاد است ،چالش است که در بازطرایح این رشته باید در
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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شناسای
معکوس ،راههای نزدیک کردن این رشته و مباحث آن با نیازها و مسائل بازار
ی
شود.
رهیی ،نقش مهم در موفقیت غالب سازمانها ایفا مکند ،ییک از اهداف
از
آنجای که ی
ی
رهیان است .به این منظور دانشكدههای کسب و کار
مهم و اسایس این رشته تربیت ی
مبایست با تمرکز بر بازار و با استفاده از تحقیقات کاربردی ،درویس را در رابطه با کسب
و کار واقیع ارائه دهند .به عالوه برای بازطرایح ،این دانشكدهها باید ساختاری که بر
ن
حاض و در حال توسعه بازار متمرکز است ،طرایح نمایند .به این
نیازمندیهای حال
ی
منظور در ابتدا مبایست ماهیت پویای محیط و تاثیای که محیط بر سازمان مگذارد
ی
های برای رقابت موثر در محیط ایجاد گردد .در نتیجه به
شناسای شود ،سپس اسیاتژی ی
ی
ی
اسیاتژیک و مایل برای رقابت یاد داده شود
رهیی ،مهارتهای
دانشجویان باید ی
(.)Peterson & Pratt, 2004
دو رویکرد در ادبیات در خصوص اثربخش رشته  MBAدر راستای توسعه توانمندیها و
شایستیکهای دانشجویان وجود دارد .ن
بریح از منتقدان اظهار مکنند که درویس که در
این رشته آموزش داده مشود ،نمتواند به طور کامل منعکس کننده نیازها و مشکالت
کسب و کار واقیع باشد .از سوی دیگر ن
بریح از محققان برای تدریس این رشته،
های را به جهت پیچیدگ فرایند آموزش عنوان مکنند .خود دانشجویان به
محدودیت ی
ن
توانای و انگیه در یادگیی رشته ،نقش مهم در فرایند یادگیی و توسعه
علت
ی
توانمندیها و شایستیکهای الزم دارند .این دانشجویان ،ارتبایط میان مطالب و دانش
که ن
حی آموزش یاد مگیند و مواردی که در کار با آن مواجه مشوند ،برقرار مکنند و به
این طریق دانش خود را با مهارتهای حرفهای خود یکپارچه مکنند و به دانش کاربردی
دست پیدا مکنند .دانشجویان اظهار مکنند که به کارگیی دانش که در این رشته فرا
مگیند ،برایشان دشوار است (.)Latham, & Stuart, 2007; Back, 2008
ی
ی
بیشی آموزش مدیریت ،از اسیاتژی یادگیی
محققان پیشنهاد مکنند که برای اثربخش
فعال 6استفاده شود و دانشجویان به جای مطالعه موردی و یا شبیه سازی با مسائل
واقیع کسب و کار آشنا شوند .بسیاری از سازمانها ن
نی عنوان مکنند که برنامههای
آموزیس مدیریت که به طور خاص و متناسب با نیازهای سازمان و مسائیل که مدیر نیاز
ی
بیشیی از رشته عموم
به تصمیمگیی در خصوص آنها دارد ،طرایح مشود ،کاربرد
 MBAدارد .به عالوه تحقيقات نشان مدهد که دانشجویان نقش مهم در یادگیی ایفا
مکنند.
توانای درک عدم اطمینان و موقعیتهای متضاد ،قابلیت
توانای تحلییل آنها،
ی
ی
تفکر و ادراک یکپارچه در فرایند یادگیی آنها اثرگذار است .در حقیقت سوایل که وجود
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-

ویژگهای مناسب داوطلبان برای ورود به رشته MBA؛

-

چشمانداز افراد قبل از ورود به رشته MBA؛
ن
ن
میان تاثی تجربیات شغیل دانشجو در بدو ورود به رشته و در حی تحصیل ،در
موفقیت فرد در یط دوره MBA؛
ی
ن
ن
میان تاثی تجربه قبیل اساتید ،قبل از پذیرفی مسئولیت آموزیس در رشته MBA
در كيفيت تدريس آنها؛
ن
ن
میان تاثی نوع اشتغال به کار استاد از نظر زمای (اشتغال کامل ،اشتغال پاره

-

وقت و عدم اشتغال) در اجرای موفق رشته MBA؛
 نحوه و ساختار آموزش دروس رشته :MBA oن
میان تاثی تعامالت و ارتباطات با صنعت (شکتها و سازمانهای داخیل،
ی
خاریح) در اجرای موفق رشته MBA
شکتهای
 oن
میان تاثی تعامالت و ارتباطات با دانشگاهها و موسسات آموزیس (داخیل،
خاریح ن
خاریح منطقهای و ی
ی
بیالملیل) در اجرای موفق رشته MBA
موارد مورد برریس از نظر دانشجویان و دانش آموختگان رشته MBA
-

توانمندیهای مورد نیاز دانشجو برای موفقیت در یط کردن دوره MBA؛
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ی
اطالعای که توسط دانشجویان این رشته کسب شده است ،به
دارد آن است که چگونه
دانش تبدیل شود تا دانشجو بتواند درگ از محتوای رشته داشته باشد و بتواند تجربه
آموزش خود را با نقش خود به عنوان یک مدیر پیوند دهد (.)Latham, & Stuart, 2007
بنابراین خود دانشجویان در فرایند یادگیی خود نقش مهم دارند و باید به صورت
فعاالنه در یادگیی مشارکت داشته و دانشگاهها و موسسات آموزیس ن
نی فرصتهای
یادگیی را برای آنها فراهم کنند .بر این اساس ،کیفیت دورههای  MBAبه ن
می نای که
متواند دانش ،توانمندیها و شایستیکهای دانشجویان را جهت مواجهه با چالشهای
کاری یکپارچه نماید بستیک دارد (.)Vazquez & Ruas, 2012
ن
چارچوب مفهوم اين تحقيق براساس موارد مستخرج از مرور مبای نظری رشته و
ن
نهای
همچنی مالحظات تيم تحقيق در خصوص موارد مورد نياز برای
برریس ،تدوين و ی
ی
شد .بر اين اساس ،ساختار تحقيق به منظور برریس عوامل مورد نظر در سه گروه
اساتيد ،دانشجویان و دانش آموختگان ،و نحوه و ساختار آموزش دروس رشته تدوين شد
كه كليات موارد مورد برریس در هر حيطه به شح ذيل است:
موارد مورد برریس از نظر اساتيد رشته MBA
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مباحث آموزیس دوره MBA؛
توان انجام پژوهشهای کاربردی؛
ارتباط با صنعت؛
مباحث ن
بی الملیل؛
تروی ج و اشاعه دانش؛
ن
کمک به توسعه محیط پیاموی؛

 شایستیکهای مورد انتظار از فارغ التحصیالن دوره .MBAبرای هريك از اين حوزههای هشتگانه فوق شاخصهای ن
نی تعريف گرديد كه در جدول
ی
شماره  1به تفصيل ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای مورد برریس برای هريك از حوزههای هشتگانه مورد پرسش از دانشجویان و
دانش آموختگان رشته MBA
رشح

حوزه

توانمندیهای
مورد نیاز
دانشجو برای
موفقیت در
یط کردن
دوره MBA

ی
منطق در رابطه با تحلیل مسائل کسب و کار
قدرت تفکر سیستماتیک و استدالل
وجود ن
انگیه الزم برای یادگیی و کسب دانش جدید مرتبط با کسب و کار
هدفگذاری مسی شغیل خود منطبق با رشته تحصییل
تمایل به تأثیگذاری و ایفای نقش موثر در بهبود وضعیت کسب و کار
ی
ین
شخصیت و نگریس الزم برای تعامل سازنده با کسب و کار
داشی ویژگهای
ن
دارا بودن رویکرد اکتشاق به مسائل کسب و کار
ین
داشی تجربیات شغیل و اجر یای مرتبط قبل از ورود به دوره
دانش و مهارت تخصیص اساتید
تجربه آموزیس اساتید
ی
مدیریت اساتید
تجربه اجر یای و
وجود منابع علم متنوع و به روز برای آموزش رشته
اهتمام به تهیه و اجرای طرح درس جامع و به روز توسط استاد درس

حوزه مباحث
آموزیس دوره
MBA

تناسب و انعطاف پذیری برنامه آموزیس رشته باتوجه به شایط استاد و دانشجو و
نیازهای کشور
ارزشیای آموزیس اثربخش برای رشته
وجود سیستم
ی
ی
دسییس به امکانات الزم برای اجرای برنامههای آموزیس
استفاده مؤثر از تکنولوژیهای نوین آموزیس
معتی داخیل در تعریف و اجرای برنامههای
همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزیس
ی
آموزیس
همکاری با شکتها و سازمانهای تراز اول داخیل و ن
بی الملیل در اجرای برنامههای
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رشح

حوزه

آموزیس
ارائه محتوای دروس متناسب با نیازها و شایط کشور
وجود زیرساختهای الزم برای تعریف و اجرای فعالیتهای ن
بی رشته ای داخل و
خارج دانشگاه

توان انجام
پژوهشهای
کاربردی

برگزاری کارگاهها و سمینارهای تخصیص در رابطه با مرزهای دانش رشته
معتی علم داخیل و ن
بی الملیل در انجام
همکاری با صاحب نظران و مراکز
ی
پژوهشهای کاربردی
ی
توان تشخیص و درک نیازها و چالشهای تحقیقای کسب و کار
تجربه اساتید در انجام پژوهشهای کابردی در صنعت
مبتت بر نیازهای تحقیقایی
توان تعریف طرحهای پژوهش ن
ی
توان انتقال و پیاده سازی دستاوردهای تحقیقای در صنعت
توان اساتید در تربیت و توسعه مهارتهای پژوهش دانشجویان و ارائه مشاوره به
آنها
ی
همکاری با سازمانها و مراکز علم و صنعت در حل مسائل آنها
برگزاری سمینار و کارگاههای تخصیص در رابطه با حل مسائل صنعت و سازمانها

حوزه ارتباط با
صنعت

تعریف و انجام پایان نامه در رابطه با حل مسائل شکتها و سازمانها
ن
تأمی منابع مورد برای انجام پایان نامهها
جلب همکاری شکتها و سازمانها در
جذب بورسیه تحصییل از شکتها و سازمانها
ی
تحقیقای توسط اساتید در راستای حل مسائل شکتها و
تعریف و انجام طرحهای
سازمانها
ی
وجود زیرساختهای الزم برای فعالیتهای علم مشیک با صنعت و جامعه در
داخل و خارج دانشگاه
ن
وجود اساتید با اعتبار میل و بی الملیل در دانشکده

مباحث ن
بی
الملیل

شهرت و اعتبار دانشکده براساس رتبه بندیهای ن
بی الملیل و تأییدیههای مجامع
حرفهای رشته
ن
استفاده از اساتید بی الملیل در اجرای دوره
پذیرش دانشجویان ن
بی الملیل و سهم مناسب آنها از کل دانشجویان دوره
ی
معتی ن
بی الملیل در اجرای دوره
همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقای
ی

تروی ج و
اشاعه دانش

برگزاری سمینارها و همایشها با هدف اشاعه دستاوردهای علم به جامعه و
صنعت
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استفاده از شیوههای متنوع آموزیس مانند مطالعه موردی ،شبیه سازی ،ایفای
نقش ،بازدید از صنعت و ...
ی
دسییس به نرسیات و آخرین دستاوردهای علم
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رشح

حوزه

ن
ن
پشتیبای از تجاری سازی دستاوردهای
مکانیمهای الزم جهت
وجود زیرساختها و
علم اساتید و دانشجویان (از طریق کارگاهها ،سمینارهای تخصیص ،نرسیات و
محتوای ی
الکیونییک و )...
ن
انگییس الزم برای اساتید و دانشجویان جهت انتقال و ارائه
وجود سازوکارهای
وجود قواعد و استانداردهای الزم جهت اشاعه دستاوردهای علم
ی
صنعت در خصوص تجاریسازی دستاوردهای علم دوره
همکاری با مراکز
اعتبار و شهرت دانشکده و نقش آن در تجاریسازی دستاوردهای علم دوره
نقش اساتید در تجاری سازی دستاوردهای علم دوره
کمک به
توسعه محیط
پی ن
اموی

تربیت دانش آموختگان موثر و دارای نقش ویژه در جامعه
ایفای نقش فعال در رفع نیازها و حل مسائل کشور
همکاری با سازمانها و نهادهای میل برای رصد و تحلیل مسائل کلیدی کشور
آشنای با ن
مبای و دانشهای پایهای رشته
ی
پویای آن
شناخت و درک الزم از مرزهای دانش کسب و کار و ی
ین
داشی احاطه و اشاف به حیطه دانش رشته
مهارتهای تصمیم گیی و حل مساله

شایستیکهای
مورد انتظار از
فارغ
التحصیالن
دوره MBA

مهارت برقراری تعامالت کاری با افراد و سازمانها
ی
منطق
مهارت تفکر سیستماتیک و تحلیل
مهارت هدفگذاری و برنامه ریزی
مهارت سازماندیه و مدیریت منابع
رهیی و اثرگذاری در افراد و سازمانها
مهارت ی
توان خالقیت و ارائه راه حلهای نوآورانه در کسب و کار
توان شناخت و تحلیل محیط کسب و کار و عوامل موثر بر آن
توان تعریف و اجرای پژوهشهای کاربردی
توان ایفای نقش فعال و تحول آفرین در کسب و کار
شناخت و پایبندی به اخالق و ارزشهای فرهنیک جامعه
آگایه و پایبندی به مسئولیتهای اجتمایع و چالشها و انتظارات جامعه از کسب
و کارها

 -3روش تحقیق
اين تحقيق از بعد هدف؛ از نوع تحقيقات توسعهای محسوب مشود ،زيرا بدنبال تدوین
ن
اهکارهای برای بهبود شیوه اجرای برنامه  MBAاست.
همچنی از بعد روش گردآوری
ر
ی
دادهها ،نویع تحقيق ،موردی است ،زيرا بدنبال برریس عمیق موضویع است كه در رابطه
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دقيق در ی
ی
دسیس نيست .از بعد روش تحقیق ،اين تحقيق یک تحقیق
با آن اطالعات
ن
7
توصیق از نوع پیمایش است ،زيرا در چارچوب آن به برریس وضعیت موجود در اجرای
ن
برریسهای الزم در خصوص طرایح و يا بهبود برنامه
همچنی
رشته  MBAپرداخته شده و
ی
ن
 MBAو نحوه اجرای آن انجام مگید .قلمرو زمای تحقيق شش ماهه دوم سال  93و
شش ماهه اول سال  94و قلمرو ن
مکای تحقیق ن
نی محدود به دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران بوده است.
ن
میدای برای گردآوری اطالعات استفاده شده
در این تحقیق از دو روش کتابخانهای و
ن
است .مطالعات و برریسهای الزم درباره مبای نظری تحقيق ،ادبیات موضویع تحقیق،
سوابق مسأله و موضوع تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانهای و مطالعه منابع و
تحقیقات مرتبط با موضوع با استفاده از پايگاههای ی
اینی ینت انجام شده است .در ضمن به
ن
میدای استفاده شده
منظور اجرای مراحل اصیل تحقیق و گردآوری اطالعات از روشهای
است.
ن
ابزار اصیل گردآوری اطالعات میدای؛ پرسشنامه و مصاحبه است .برای گردآوری نظرات
دانشجویان و دانش آموختگان رشته  MBAاز پرسشنامه و برای گردآوری نظرات اساتید
رشته از مصاحبه استفاده گردید.
ی
ن
ن
همچنی آزمون ی استیودنت استفاده
در تجزيه و تحليل پرسشنامه از آمار توصیق و
شد .سوالهای پرسشنامه با توجه به ن
مبای استخراج شده از ادبیات موضوع طرایح شده
معتی سنجیده شده است .برای انجام
روای آن با استفاده از روشهای
ی
پایای و ی
است و ی
محاسبات و ترسیم مدلها و نمودارها از نرم افزار  spssو اکسل استفاده گردید .برای
تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبهها ن
نی از تحلیل تم استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان ،دانش آموختگان و اساتید رشته MBA
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است .حجم نمونه در بخش پرسشنامه ،حدود 170
دانشجو و دانش آموخته رشته  MBAبود که از میان آنها در نهایت  105پرسشنامه تکمیل
ن
شده بدست آمد .در بخش مصاحبه ن
تصادق بودن ،نمونه خایص انتخاب
نی به علت غی
نشد و تالش شد تا رسیدن به اشباع در پاسخ سواالت ،مصاحبهها ادامه یابد.
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چارچوب کیل مراحل اجرای این پژوهش ن
نی مطابق شکل شماره  1بوده است.
ی
تعیین چارچوب کلی

تعیین مبانی بررسی شیوه اجرای MBA

بررسی برنامه فعلی تدوین شده برای
 MBAو نحوه اجرای آن

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته

تعیین نقاط ضعف و اصالحات مورد نیاز در شیوه اجرای  MBAو ارائه راهکارهای بهبود برای آن

شکل  :1چارچوب کیل مراحل اجرای پژوهش

 -4تجزيه و تحلیل دادهها و یافتهها
بخش تجزيه و تحلیل دادهها و یافتهها متشکل از چهار زیربخش به شح ذیل است:
ی
در بخش اول ( )1-4بر مبنای مرور ادبیات انجام شده در خصوص مقایسه تطبیق
چارچوب مورد عمل در رشته  MBAدر ایران و جهان ،فقط به ارائه نتایج آن پرداخته شده
است .بخش دوم ( )2-4نتایج مصاحبههای انجام شده با اساتید رشته  MBAرا ارائه
منماید و بخش سوم ( )3-4ن
نی پس از ترسی ح ویژگهای جمعیت شنایس نمونه مورد
مطالعه ،نتایج پیمایش انجام شده از دانشجویان و دانش آموختگان رشته  MBAرا ترسی ح
منماید ،بر مبنای وضعیت موجود هریک از هشت حوزه مورد برریس ،اقدام به ارائه
ی
سیاست به منظور بهبود و ارتقای وضعیت موجود آن حوزهها منماید .در
توصیههای
ی
ن
بخش چهارم نی ( )4-4به مقایسه تطبیق نتایج حاصل از نظرات اساتید با نظرات
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بررسی دامنه مفهومی
MBA

بررسی مبانی نظری
MBA

بررسی چارچوب مورد عمل در دانشگاههای
ایران و جهان در خصوص رشته MBA
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 -1-4برریس چارچوب مورد عمل کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار در دانشگاههای
جهان و ايران
برریس درویس كه در پنجاه دانشکده پیرسوی مدیریت كسب و كار جهان در دوره MBA
ن
ی
کنوی رشته  MBAدر ایران نشان مدهد كه
تطبیق وضعیت
تدریس مگردند و مقايسه
دروس ارائه شده در دانشگاههای جهان به دو گروه اصیل دروس عموم و اختصایص
تفکیک مشوند که دروس عموم برای کلیه گرایشهای رشته  MBAمشابه بوده و دروس
اختصایص جنبه گرایش دارد .با توجه به اینکه برگزاری دوره  MBAدر ایران به نویع
الگوبرداری از آن کشورها بوده است ،مقایسه درویس که در این دانشگاهها در این مقطع
ن
ن
چندای ندارد.
همچنی شایط پذیرش دوره  MBAدر ایران با
تدریس مشوند ،تفاوت
ر
دانشگاههای جهان مقایسه شد كه این شایط در اکی دانشگاهها کمابیش مشابه است.
نی ابتدا سن و ن
از نظر شايط ورودی ن
میان تجربه از شوط ورود به این دوره بود .با
گذشت زمان تقاضا برای تصدی جایگاهها در این رشته ،بیش از ن
ن
همی
میان عرضه شد و
امر سبب شد تا دانشگاهها و دانشکدههای کسب و کار ن
بریح از شوط ورودی خود را
كاهش دهند (.)Deis & Kheirandish, 2010
برریس برنامه فعیل رشته  MBAدر دانشگاهها و موسسات مختلف داخل کشور نشان
نی در ن
مدهد که علیغم شباهت کیل در دروس ،محتوی و روش اجرا ،تفاوتهای ن
بریح
ی
ن
اولی شفصل رشته  MBAتوسط دانشکده مدیریت
بخشها وجود دارد .بر این اساس
ی
صنعت شیف در سال  13۷9تدوین گردید .براساس آن؛ رشته  MBAدارای 10
دانشگاه
گرایش و تعداد کل واحدهای آن  57واحد بوده است که  18واحد دروس پایه 15 ،واحد
دروس اصیل و  24واحد دروس تخصیص برای گرایشهای مختلف است.
ن
ی
بازبیت برنامه رشته
صنعت شیف ،اقدام به
در مرحله بعد دانشکده مدیریت دانشگاه
 MBAنمود و بر اساس آن ،تعداد گرایشهای رشته  MBAبه  7مورد تقلیل یافت .همچنین
دروس پایه (در دو بخش اجباری و اختیاری) و دروس اصیل و تخصیص (در دو بخش
ن
تعیی گردید.
اجباری و اختیاری)
سپس در آبان ماه سال  ،1392برنامه رشته  MBAتوسط شورای برنامهریزی آموزش عایل
ن
بازبیت قرار گرفت و تعداد گرایشهای رشته به  15مورد (شامل عموم 12 ،مورد
مورد
ن
تخصیص وظیفهای و دو مورد تخصیص رشته صنعت) افزایش یافت .همچنی تعداد کل
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واحدهای رشته  MBAبه  48واحد تقلیل یافت که متشکل از  30واحد درس اصیل
اجباری 6 ،واحد درس اصیل اختیاری 6 ،واحد درس تخصیص اجباری و  6واحد درس
تخصیص اختیاری بود.
همانطور که مطرح شد ابزار گردآوری اطالعات برای برریس دیدگاه اساتید ،مصاحبه نيمه
ساختار يافته بود که با سه گروه از مخاطبان شامل اساتید گروه  ۶( MBAنفر) ،اساتید
سایر گروههای دانشکده مدیریت که با گروه  MBAهمکاری دارند ( 11نفر) و اساتید خارج
از دانشگاه که با گروه  MBAهمکاری دارند ( 1نفر) انجام شد.
نتایج حاصل از مصاحبه با اساتید رشته  MBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران به صورت
زیر آمده است:
✓ ویژگهای مناسب داوطلبان برای ورود به رشته  MBAبه ترتیب عبارتند از:
ی
مدیریت ،ارتباط شغیل ،مهارتهای ارتبایط،
• تجربه شغیل ،تجربه
استعداد تحصییل و تجربه راه اندازی کسب و کار و...؛
✓ چشم انداز افراد ،قبل از ورود به رشته  ،MBAمدیریت است.
داشی تجربه شغیل در بدو ورود به رشته الزام و در اجرای موفقیت ن
ین
آمی رشته
✓
تاثیگذار است.
✓ ویژگ مناسب اساتید برای تدریس در رشته  MBAبه ترتیب عبارتند از:
ی
ین
داشی تحصیالت و تخصص مرتبط ،تجربه
مدیریت،
• تجربه شغیل ،تجربه
تدریس ،تجربه پژوهش.
✓ اشتغال به کار اساتید در موفقیت رشته تاثیگذار است و به واسطه تدریس در
دانشگاه ،اساتید ناگزیر به اشتغال پاره وقت هستند؛
✓ ی
انتخای باشد؛
بهی است تدوین برنامهها
ی
همچنی ی
ن
نست اساتید در ارائه طرح درس مورد تاکید است.
کنیل به
✓ آزادی ی
ن
کیت نی متواند موثر باشد؛ بدین صورت که بر چارچوب کیل مصوب
صورت تر ی
وزارت علوم نظارت وجود داشته باشد و همزمان اساتید در ارائه طرح درس
نست داشته باشند؛
آزادی ی
✓ ی
بهیین روش ارائه دروس در این رشته کیس و یا مطالعه موردی مباشد؛
✓ تعامالت و ارتباطات با صنعت و موسسات آموزیس بر کیفیت آموزیس تأثی
مثبت دارد؛
✓ در ایجاد تعامالت با صنعت و موسسات آموزیس به ترتیب دانشگاه ،دانشکده،
استاد و سپس دانشجو مهمترین نقش را ایفا مکنند؛

148

فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان /جلد  ،1شماره  ،1سال  ،1400فصل بهار

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:25 +0330 on Sunday December 5th 2021

ن
میان تقاضای موجود در بازار ،مهمترین گزینه در طرایح رشته به صورت تقاضا
✓
محور است؛
ی
کیت از دو نوع تقاضا
✓ بهیین شکل طرایح رشته ،تقاضا محور است ،درحایلکه تر ی
و عرضه محور ن
نی مطلوب است .بدین معنا که ابتدا باید تقاضای موجود در
بازار شناسای و پیش ن
بیت شده و براساس آن و قبل از اعالم نیاز بازار ،رشته
ی
مورد نظر ارائه شود؛
ُ
کیت از آموزش و پژوهش باشد با این مالحظه که بعد
✓ حوزه مورد تمرکز رشته ،تر ی
ی
بیشیی داشته باشد.
آموزیس وزن
به منظور تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامههای توزی ع شده در میان
دانشجویان و دانش آموختگان رشته  MBAپس از جمع آوری پرسشنامهها و تلخیص
اطالعات آنها ،ابتدا به منظور اطمینان از ن
معتدار بودن نتایج بدست آمده ،یک آزمون
میانگی با آماره  tدر سطح  %95برای ن
ن
میان اهمیت و وضعیت هر یک از سواالت انجام
شد که براساس آن در همه موارد بجز سه مورد ذیل آزمون صفر پذیرفته شد .این بدین
ن
معت است که در همه موارد اهمیت و وضعیت هر یک از شاخصهای حوزههای
ن
میانگی و در حد متوسط بودهاند و این سه مورد با توجه به دامنه
هشتگانه پیامون
ن
میانگی دارند.
اطمینان بدست آمده برای آنها ،وضعیت باالتر از
 وجود منابع علم متنوع و به روز برای آموزش رشته MBAی
دسییس به نرسیات و آخرین دستاوردهای علم
ن
آشنای با مبای و دانشهای پایهای رشته MBA
ی
در ادامه به ارائه نظرات دانشجویان و دانش آموختگان در خصوص سواالت موجود در
هر یک از حوزههای هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه پرداخته و نظرات ایشان تحلیل
مشود.
ويژگهای جمعيت شنایس نمونه آماری مورد برریس به شح ذيل بوده است:
ی
 oاز نظر جنسیت  %65آقا و  %35خانم
 51 oنفر دانشجو و  54نفر دانش آموخته رشته MBA
 54 oنفر رشته  MBAو  48نفر رشته  MBAاجر یای و  3نفر نامشخص
 41 oنفر حضوری و  61نفر مجازی بوده و  3نفر نامشخص
ی
اریای و  10نفر گرایش
 52 oنفر گرایش اسیاتژی 40 ،نفر گرایش باز ی
ن
انسای بوده و  3نفر نامشخص
منابع
 %59 oدانشجویان مجازی و  %41دانشجویان حضوری
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 oاز نظر رشته کارشنایس  18نفر کامپیوتر و ی
الکیونیک 23 ،نفر مهندیس
صنایع 29 ،نفر مهندیس شیم و مکانیک 22 ،نفر مدیریت 8 ،نفر
علوم پایه و  5نفر سایر رشتهها
 از نظر اشتغال به کار (تمام وقت و پاره وقت) در نحی تحصیل 90 :نفر شاغل و
 15نفر ن
نی غی شاغل؛
 اغلب دانشجویان و دانشآموختگان رشته  MBAدر کارراهه یآی متصور برای
مدیریت و کار ن
ی
آفریت دارند؛
خود ،تمایل به شغلهای
 اغلب دانشجویان و دانشآموختگان رشته  MBAتمایل به ادامه تحصیل درمقطع ی
دکیی دارند؛
ی
بیشی از دانشجویان
 وضعیت اشتغال به کار در میان دانشجویان مجازی بسیارحضوری است؛
 نظر اعضای نمونه در خصوص مناسب بودن دوره  MBAبرای شغل آنها49 :نفر ( )%47آن زیاد و خییل زیاد مناسب مدانند و  24نفر ( )%22آن را کم و
خییل کم مناسب مدانند و  32نفر ( )%31ن
نی در حد متوسط مناسب مدانند.
نتایج برریس حوزههای هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه ن
نی به شح ذيل است:
حوزه توانمندیهای مورد نیاز دانشجو برای موفقیت در یط کردن دوره MBA؛ در این
ی
ین
شخصیت و نگریس الزم برای تعامل سازنده با کسب و
«داشی ویژگهای
حوزه به ترتیب
ن
کار» با مقدار  3/578و «وجود انگیه الزم برای یادگیی و کسب دانش جدید مرتبط با
کسب و کار» با مقدار  3/505ی
ین
«داشی تجربیات شغیل و اجر یای مرتبط قبل از
قوییین و
ن
اکتشاق به مسائل کسب و کار» با
ورود به دوره» با مقدار  2/912و «دارا بودن رویکرد
مقدار  3/118ضعیفترین شاخصها بودند.
ی
یای حوزه توانمندیهای مورد نیاز
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از ارز ی
دانشجو برای موفقیت در یط کردن دوره :MBA
 نیاز به یک سیستم دو مرحلهای پذیرش دانشجو به صورت غی متمرکز مباشدارزیای شود؛
که وضعیت قابلیتهای فردی افراد
ی
 شط تجربه کاری برای دانشجویان ورودی این رشته قرار داده شود.حوزه مباحث آموزیس دوره کارشنایس ارشد مدیریت کسبوکار؛ در این حوزه به ترتیب
«وجود منابع علم متنوع و به روز برای آموزش رشته» با مقدار  3/832و «تجربه
آموزیس اساتید» با مقدار  3/608ی
قوییین و «همکاری با شکتها و سازمانهای تراز اول
داخیل و ن
بی الملیل در اجرای برنامههای آموزیس» با مقدار  1/778و «همکاری با
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معتی داخیل در تعریف و اجرای برنامههای آموزیس» با مقدار
دانشگاهها و مراکز آموزیس ی
 2/570ضعیفترین شاخصها بودند.
ی
ارزیای حوزه مباحث آموزیس دوره : MBA
سیاست بر مبنای نتایج حاصل از
توصیههای
ی
ی
صنعت برای تقویت بعد علم کالسها؛
 استفاده از اساتید دارای تجربه افزایش استفاده از روشهای نوین آموزش بویژه یادگیی فعال ،مورد کاوی،شبیه سازی و حضور در صنعت؛
خاریح.
 تقویت همکاریهای علم با مراکز داخیل و یی
حوزه توان انجام پژوهشهای کاربردی؛ در این حوزه به ترتیب «دسییس به نرسیات و
آخرین دستاوردهای علم» با مقدار  3/99۰و «توان تعریف طرحهای پژوهش ن
مبتت بر
ی
تحقیقای» با مقدار  3/۰83ی
قوییین و «توان انتقال و پیادهسازی دستاوردهای
نیازهای
ی
معتی علم
تحقیقای در صنعت» با مقدار  2/51۰و «همکاری با صاحب نظران و مراکز ی
داخیل و ن
بی الملیل در انجام پژوهشهای کاربردی» با مقدار  2/582ضعیفترین
شاخصها بودند.
ی
یای حوزه:
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از ارز ی
ی
خاریح برای انجام پژوهشهای
 تقویت همکاریهای پژوهش با مراکز داخیل وکاربردی؛
شناسای و تشخیص نیازها و چالشهای صنعت؛
وکارهای برای
 تدوین سازی
ی
ی
 ارتقای توان پیاده سازی دستاوردهای تحقیقای از طریق تعامل نزدیک بای
صنعت و اجرای پروژههای ی
خاریح.
ی
تحقیقای
مشیک با مراکز
حوزه ارتباط با صنعت؛ در این حوزه به ترتیب «تعریف و انجام پایان نامه در رابطه با حل
ی
تحقیقای
مسائل شکتها و سازمانها» با مقدار  2/۶39و «تعریف و انجام طرحهای
توسط اساتید در راستای حل مسائل شکتها و سازمانها» با مقدار  2/51۰ی
قوییین و
ی
صنعت در حل مسائل آنها» با مقدار  1/958و
«همکاری با سازمانها و مراکز علم و
ی
«وجود زیرساختهای الزم برای فعالیتهای علم مشیک با صنعت و جامعه در داخل
و خارج دانشگاه» با مقدار  2/۰85ضعیفترین شاخصها بودند.
ی
یای حوزه ارتباط با صنعت:
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از ارز ی
 فراهم سازی یی
صنعت در حل
بسی توسعه همکاری با سازمانها و مراکز علم و
مسائل آنها؛
ی
 توسعه زیرساختهای الزم برای فعالیتهای علم مشیک با صنعت و جامعهدر داخل و خارج دانشگاه؛
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کارهای برای جذب بورسیه تحصییل از شکتها و سازمانها.
 تدوین ساز وی
حوزه مباحث ن
بیالملیل؛ در این حوزه به ترتیب «شهرت و اعتبار دانشکده بر اساس
رتبهبندیهای ن
بیالملیل و تأییدیههای مجامع حرفهای رشته» با مقدار  3/55۷و «وجود
بیالملیل در دانشکده» با مقدار  2/594ی
اساتید با اعتبار میل و ن
قوییین و «استفاده از
اساتید ن
بیالملیل در اجرای دوره» با مقدار  1/93۷و «همکاری با دانشگاهها و مراکز
ی
معتی ن
بیالملیل در اجرای دوره» با مقدار  2/۰53ضعیفترین شاخصها
تحقیقای
ی
بودند.
ی
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از ارزیای حوزه مباحث ن
بیالملیل:
ی
ی
ی
خاریح به منظور استفاده از
مشیک با دانشگاههای
 تدوین برنامههای آموزیساساتید ن
بیالملیل در اجرای دوره؛
ی
 تدوین برنامههای پژوهش یی
بیشی
خاریح به منظور تعامل
مشیک با دانشگاههای
ی
معتی ن
بی الملیل در اجرای دوره.
با دانشگاهها و مراکز تحقیقای ی
حوزه تروی ج و اشاعه دانش؛ در این حوزه به ترتیب «اعتبار و شهرت دانشکده و نقش آن
در تجاری سازی دستاوردهای علم دوره» با مقدار  3/398و «برگزاری سمینارها و
همایشها با هدف اشاعه دستاوردهای علم به جامعه و صنعت» با مقدار 2/989
ی
ی
صنعت در خصوص تجاریسازی دستاوردهای علم دوره» با
قوییین و «همکاری با مراکز
ن
انگییس الزم برای اساتید و دانشجویان ،جهت
مقدار  2/143و «وجود سازوکارهای
انتقال و ارائه دستاوردهای علم» با مقدار  2/415ضعیفترین شاخصها بودند.
ی
ارزیای حوزه تروی ج و اشاعه دانش:
سیاست بر مبنای نتایج حاصل از
توصیههای
ی
ی
 تدوین راهکارهای ارتقای همکاری با مراکز صنعت به منظور تجاریسازیدستاوردهای علم؛
ن
 ایجاد سازوکارهای انگییس الزم برای اساتید و دانشجویان جهت انتقال و ارائهدستاوردهای علم.
ن
حوزه کمک به توسعه محیط پیاموی؛ در این حوزه به ترتیب «تربیت دانش آموختگان
موثر و دارای نقش ویژه در جامعه» با مقدار  2/۷1۰ی
قوییین و «همکاری با سازمانها و
نهادهای میل برای رصد و تحلیل مسائل کلیدی کشور» با مقدار  2/14۰ضعیفترین
شاخصها بودند.
ی
ارزیای حوزه کمک به توسعه محیط
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از
ی
پی ن
اموی:
 -ارتقای ایفای نقش رشته و دانشکده در عرصه میل به منظور برجسته سازی
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نمود آن در عرصه میل.
حوزه شایستیکهای مورد انتظار از فارغ التحصیالن دوره کارشنایس ارشد مدیریت
کسبوکار؛ در این حوزه به ترتیب «آشنای با ن
مبای و دانشهای پایهای رشته» با مقدار
ی
 3/8۶۰و «شناخت و پایبندی به اخالق و ارزشهای فرهنیک جامعه» با مقدار 3/3۷4
ی
قوییین و «توان ایفای نقش فعال و تحول آفرین در کسب و کار» با مقدار  2/828و
«توان تعریف و اجرای پژوهشهای کاربردی» با مقدار  2/9۰2ضعیفترین شاخصها
بودند.
ی
ارزیای حوزه شایستیکهای مورد انتظار از
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از
ی
فارغ التحصیالن دوره :MBA
ن
 تقویت جسارت و تحول آفریت دانشجویان رشته؛ تقویت توان و مهارت پژوهش کاربردی دانشجویان رشته.ن
ن
میانگی شاخصها ،دامنه اهمیت حوزهها (برمبنای دامنه 1
میانگی شاخصها؛ براساس
تا  )1۰در بازه  5/۷85تا  ۶/85۷قرار داشت که نشان دهنده اهمیت باالی کلیه حوزهها
ن
از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان رشته  MBAاست.
همچنی دامنه وضعیت
موجود حوزهها (برمبنای دامنه  1تا  )5در بازه  2/4تا  3/23قرار داشت که نشان دهنده
وضعیت متوسط و ضعیف کلیه حوزهها از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان رشته
 MBAاست.
شکل 2؛ اهمیت حوزه های هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه را نشان م دهد.
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بر این اساس رتبهبندی حوزههای هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه از نظر اهمیت و
وضعیت موجود مطابق جدول ذیل است.
جدول  :2رتبهبندی حوزههای هشتگانه مطرح شده در پرسشنامه از نظر اهمیت و وضعیت موجود
رتبه

شایستیکهای مورد انتظار از فارغ
التحصیالن دوره
توان انجام پژوهشهای کاربردی

چهارم

مباحث آموزیس دوره

مباحث آموزیس دوره

پنجم
ششم

تروی ج و اشاعه دانش
مباحث ن
بی الملیل

ارتباط با صنعت

هفتم

کمک به توسعه محیط پی ن
اموی

هشتم

ارتباط با صنعت

دوم

کمک به توسعه محیط پی ن
اموی

تروی ج و اشاعه دانش
توانمندیهای مورد نیاز دانشجو برای
موفقیت در یط کردن دوره
مباحث ن
بی الملیل

ی
ن
میانگی شاخصها:
یای
توصیههای سیاست بر مبنای نتایج حاصل از ارز ی
 تقویت ارتباط با صنعت؛ن
 مورد توجه قرار دادن توسعه محیط پیاموی؛ تقویت ابعاد نبی الملیل رشته.
ی
تطبیق نظرات اساتید با نظرات دانشجویان و دانشآموختگان رشته  MBAدر
مقایسه
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ برریس و مقایسه پاسخهای بدست آمده از اساتید
رشته  MBAبا دانشجویان و دانشآموختگان رشته  MBAنشان مدهد که در موارد ذیل
ن
بی نظرات آنها توافق وجود دارد.
ی
مدیریت قبیل برای ورود به رشته
 پذیرش افراد با تجربه شغیل و بخصوص تجربهبسیار مهم است؛
ی
باالی از افراد به امید تصدی شغلهای مدیریت وارد این رشته مشوند؛
 نسبت یی
خاریح در ارتقای کیفیت
 همکاری و تعامل با صنعت و موسسات آموزیسآموزیس تاثیگذار است.
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سوم

رتبه بر اساس وضعیت موجود
توانمندیهای مورد نیاز دانشجو برای موفقیت
در یط کردن دوره
شایستیکهای مورد انتظار از فارغ التحصیالن
دوره
توان انجام پژوهشهای کاربردی

اول

رتبه بر اساس اهمیت

154

فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان /جلد  ،1شماره  ،1سال  ،1400فصل بهار

Downloaded from jud.irphe.ac.ir at 5:25 +0330 on Sunday December 5th 2021

گیی
 -5نتیجه ر
محيط كسب و كار در چند دهه اخی به شدت تغيی كرده و اين تغییات بر روی
سازمانها تأثی گذار بودهاند .از ن
ايیو دانشکدههای کسب و کار باید نسبت به تغییات
ن
همچنی تغییات ساختار مدیریت حساس بوده و به صورت متداوم
محیط کسب و کار و
نیازهای بازار ،اقتصاد و چرخههای کسب و کار را مورد برریس قرار دهند تا آموزشهای
شناسای شده ،ارائه دهند.
خود را مطابق با نیازهای
ی
ن
در این راستا در تحقیق حاض؛ به منظور برریس وضعیت شیوه اجرای  MBAدر دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن ،ابتدا به برریس ن
مبای نظری ،دامنه
مفهوم و چارچوبهای اجر یای رشته  MBAدر دانشگاهها و موسسات آموزیس ايران و
تعيی ن
ن
مبای تئوريک طرح تحول در برنامه  ،MBAدر
جهان پرداخته شد .سپس به منظور
مرحله دوم ،برنامه فعیل تدوين شده برای رشته و شیوه اجرای آن از ديدگاه ذينفعان
رشته (اساتيد و دانشجويان) مورد برریس قرار گرفت .در مرحله سوم مالحظات مربوط به
ی
خرویحهای مورد انتظار از برنامه  MBAاستخراج و تدوين شد .بر
پيشنيازها ،ورودیها و
اين اساس راهكارهای پیشنهادی تحقيق در چهار حوزه مرتبط با استاد ،مرتبط با
دانشجو ،مرتبط با بازطرایح رشته و مرتبط اجرای رشته به شح ذيل ارائه گرديد.
راهکارهای مرتبط با استاد
 توانمندسازی اساتيد برای اجرای روشهای نوين آموزش از جمله يادگیی فعال؛ی
صنعت و اجرای.
 اولویت به جذب اساتید دارای تجربهراهکارهای مرتبط با دانشجو
 بازنگری نحوه پذیرش دانشجو به منظور ورود دانشجویان مناسب برای رشته؛ ارجحیت پذیرش با دانشجویان دارای سابقه شغیل مرتبط بخصوص سوابقی
مديريت؛
ی
ی
مدیریت؛
شخصیت
 پذیرش افرادی با ویژگهای پذیرش دانشجو دارای کار نیمه وقت و آشنا با فضای كسب و كار؛ن
دانشجویای جذب شوند که توان و جرات «عامل تغيی شدن» را داشته باشند.
راهکارهای مرتبط با بازطرایح رشته
 ساختار رشته مديريت اجرای به صورت رشته صنعت به منظور ارتقای ارتباط باصنعت اصالح شود؛
 درویس که از طريق روانشنایس تحول ،دانشجویان را برای «عامل تغيی شدن»توانمند مکند در رشته گنجانده شود.
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در برنامه  48واحدی با توجه به تغيیات اتفاق افتاده :
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 كليه دروس به صورت سه واحدی در نظر گرفته شده است كه اجرای دروسسه واحدی با برنامه مرسوم دانشگاه هم ن
خوای ندارد؛
 کل واحدهای در نظر گرفته شده  48واحد است که نسبت به  32واحد معمولن
طوالی است؛
در مقطع کارشنایس ارشد
 سهم دروس تخصیص گرايش از كل واحدهای دریس اندك است و بايد افزايشيابد؛
 انعطافپذيری در انتخاب دروس تخصیص وجود داشته باشد؛ بگونهای كهبی گرايش و ی
امکان انتخاب دروس تخصیص ن
حت خارج از رشته (مدیریت)
وجود داشته باشد؛
ن
بریح از دروس اصیل كه برای رشته در نظر گرفته شده بخاطر تشابه شفصل و
محتوای دامنه و يا اهميت كم ،قابل ادغام و حذف هستند؛
 امكانپذير شدن تحصيل در رشته  MBAبه صورت تلفيق دو رشته مختلف(همزمان دو رشته) كه متواند به صورت  Dual Degreeو يا  Joint Degreeباشد.
راهکارهای مرتبط با اجرای رشته
 تعامل و همكاری با صنعت در اجرای دوره افزايش یابد؛ ارتباطات نبیالملیل در اجرای دوره تقويت شود؛
 زیرساخت الزم برای يادگیی فعال در اجرای دروس دوره در دانشگاه فراهمشود؛
 در اجرای دوره بر جنبه عملگرای و انطباق مباحث با فضای کسب و کار ایرانتاکید شود.
های همراه است .جامعه آماری اين
نتايج اين تحقيق برای اجرا و بكارگیی با محدويت ی
تحقيق اساتيد ،دانشجويان و دانش آموختگان در رشته  MBAدانشكده مديريت دانشگاه
تهران بودهاند كه پيشنهاد مگردد اين تحقيق در ابعادی ی
گسیدهتر و در سطح میل انجام
شود تا نتايج آن قابل استفاده برای كليه دانشكدهها و مراكز دارای رشته  MBAدر كشور
باشد.
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