
 مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                            
 9313 زمستان ـ 02شماره                                                                                        

 91 ـ 921ص  ص                                                                                             
 

 آموزش عالی مدیریت در رشتهتبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی 
 

 ****، علی آقایی***، غالمعلی طبرسا**، بهروز دری*علی رضائیان1
 

 دهیچک

و رویکردهای  ها هینظرو آشنایی و نقد  سو کیاجرایی و کسب تجربه، از  دهیچیپمواجهه با مسائل      
، منوط به ها دانشگاهتربیت مدیر در  .کنند یمایفای نقش وی دیگر، در پرورش مدیران اثربخش، مدیریتی، از س

عوامل مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت است. در این مقاله، از طریق مصاحبه با  یریکارگ بهشناخت و 
 چهار ،ها آنمیان  از ومرتبط با اثربخشی رشته مدیریت شناسایی  مؤلفه 32مدیریت،  خبرگان و نظران صاحب
یادگیری، نظام پذیرش دانشجو، ساختار و محتوای آموزش، ترکیب و نظام ارتقای  -شامل فرآیند آموزش مؤلفه

متغیرهای آشکار و در قالب متغیر مکنون بازمهندسی راهبردی  عنوان به مدیریت، یعلم ئتیهاعضای 
نفر از اساتید و  012بدین منظور، بین  است. قرارگرفته لیوتحل هیتجز مورد شاخص، 02 ودهای آموزش فرآین

میان روابط  هادر تحلیل دادهگردید.  یآور جمعتوزیع و  ییها پرسشنامهدانشجویان دکتری مدیریت در تهران 
ی و تحلیل مسیر، تأییدعاملی  متغیر وابسته، از طریق فنون تحلیل عنوان بهمدیریت،  متغیرها و اثربخشی

 میانمثبت و معنادار  رابطهتحقیق، حاکی از وجود  جینتا تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. یها هیفرضبررسی و 
 .مدیریت است رشتهمتغیرهای چهارگانه و اثربخشی 

 

 ؛نظام پذیرش دانشجو ؛یادگیری ـفرآیند آموزش  ؛: منطق راهبردی بازمهندسیها دواژهیکل

 .اختار و محتوای آموزشس
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 مقدمه. 1

 علوم ویژه به علوم، سایر تحوالت تأثیر تحت زیادی ،ای رشته میان ماهیت دلیل به مدیریت، دانش     
 سوی از [.1]دارد  قرار...( و اقتصاد سیاسی، علوم ،شناسی مردم ،شناسی جامعه روانشناسی،) انسانی
 با. کند می ایفا مدیران پرورش در را مهمی قشن 9 عالی آموزش نظام در مدیریت آموزش دیگر،

 نظر در هایی دستگاه عنوان به مدیریت، های دانشکده مدیریت، عالی آموزش نظام به دستگاهی نگرش
این واحدهای  .کنند می فعالیت خاصی اهداف کسب برای ،ها آن درونی اجزای که شوند می گرفته
 نیتر یاصل عنوان به دانشگاه به افتهی راه انیدانشجو) 0 یورود منابع مستمر، یندیفرآ یط ،یآموزش
( تیریمد آموختگان دانش) 3 یخروج محصوالت به را( ها نامه نییآ و نیقوان امکانات، بودجه، ،یورود
 .کنند یم لیتبد

 و نامطلوب مشاغل در یا و بوده بیکار یا مدیریت، آموختگان دانششمار زیادی  حال حاضر، در     
 درصد اما ،کشور بوده اقتصادی شرایط به مربوط هستند که بخشی از آن، کار به شغولم غیرمرتبط،

حاکی  9312آمار منتشره در سال  است. آموختگان دانشنامطلوب بودن قابلیت  دلیل به یتوجه قابل
بیکار هستند.  %2/91نفر معادل  129941، ها دانشگاه آموخته دانشنفر  2423494مجموع است که از 

% بیشترین آمار بیکاران را در کلیه 94نفر معادل  949112مدیریت با  رشته آمارن میان، از ای
 تواند می مدیریت، رشته اثربخشی بودن پایین 2های علوم انسانی به خود اختصاص داده است. رشته

 :باشد زیرین عوامل معلول

 آمار احتساب ، بدون9312 سال آمار اساس بر .مدیریت رشته در دانشجو پذیرش ندهیفزا رشد ـ

 مدیریت رشته مختص انسانی، علوم یها رشته ظرفیت پذیرش مجموع از %04 تکمیلی، تحصیالت

رشته  برابر 2رشته حقوق و  برابر 0/4 ،ییتنها به رشته، این در ظرفیت پذیرش میزان .است بوده

 رشته مدیریت، در رشپذی آزاد، آمار درخواست دانشگاه محاسبه با سال، این در .است اجتماعی علوم

 .است بوده نفر هزار 92 از بیش
 در دانشجو پذیرش میزان و سو کی از نهادها و ها شرکت ،ها سازمان نیاز میان منطقی ارتباط عدم ـ

 [.2] دیگر سوی از مدیریت رشته
 تدریس اساتید. وهیشواحد در  روشفقدان  ـ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Higher Education System 

2. Inputs 
3. Outputs 

 9319 خبرگزاری مهر، .2
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 یها کالسمباحث  ارکت دانشجویان دربرای تعیین میزان مش مقاطع تحصیلی، یبند سطحفقدان  ـ
 .درسی

 یها یتئور ژهیو به مدیریت یها یتئور نقد به نسبت دانشجویان ترس و توانایی عدم احساس ـ
 .یا ترجمه

 دانشجویان مقطع دکتری. ژهیو بهتکمیلی،  تحصیالت مقطع دانشجویان پذیرش سیستم در ضعف ـ
[3.] 

مقطع کارشناسی  در ها شیگرامار آ .مدیریت رشته در ها شیگرا حد از  شیب گستردگی و تعدد ـ
 شرح زیر است: به ،علوم انسانی یها رشته از گرید یبرخ ومدیریت 

رشته  گرایش، 9گرایش، رشته حقوق:  4گرایش، رشته علوم اقتصادی:  9رشته علوم اجتماعی: 
ایش، رشته مدیریت: گر 1گرایش، رشته علوم تربیتی:  9رشته علوم سیاسی:  ،شیگرا 3روانشناسی: 

 گرایش. 91
 

 
 در مقطع کارشناسی ارشد ها یشگرامقایسه آمار  .9 نمودار

 

 خود اختصاص داده است. به راگرایش، بیشترین آمار  02در مقطع دکتری نیز رشته مدیریت با      
ب شغلی، افزایش بیکاری و کس یها فرصتمدیریت، منجر به محدودیت  رشتهدر  ها شیگراتعدد  نیا

 .شود یممدیریت و...  یها شیگراضعیف دانش در سایر 



 9313زمستان  ـ 08شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               00

 در را آموختگان دانش مدیریت، یها دانشکده در9 اعتماد بر مبتنی همکاری یجا به رقابت، ترغیب ـ

 .سازد یم مواجه ،گروهیضعف در کار  و یرو تک با اجرایی، یها عرصه
و روزآمد  که سهم دانش کاربردی یا گونه به در محتوای دروس، یا دورهفقدان نظام بازنگری  ـ

 .[3] مدیریت، در سرفصل واحدهای درسی افزایش یابد
 مدیریت. یها دانشکده یعلم ئتیهی اعضا صان در ترکیب و نظام ارتقاءنق ـ
 رشته مدیریت. یها شیگرادر تدوین اهداف آموزشی  راهه کارعدم طراحی  ـ

 کاهش به منجر مدیریت، رشته بر حاکم اریساخت و جوهری یها یینارسا از دسته این وجود     

 کهو مستدل ملیاتی عراهکارهای  ارائهو  ها یینارسا این یشناس بیآس لذا .است هشد آن اثربخشی
 نظام آموزش عالی در را رشته مدیریت شأن و جایگاه تواند یم است، تحقیق اصلی مسئله و موضوع

 بخشد. ارتقاء
 

 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

، اما یکی از واژه مدیریت دارای تعاریف متعددی است اگرچه .دیریتاثربخشی رشته م
، مدیریت را بدین شرح تعریف کرده 3وکونتز 0خود، گلوییک  های یدگاهد، با ترکیبی از نظران صاحب
، بسیج یده سازمان، یزیر برنامهو کارآمد منابع مادی و انسانی در  مؤثر یریکارگ بهفرآیند  ": [1]است 

منابع، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی امکانات و 
 فرهنگحاکم بر  یها ارزش تأثیراساس، فرآیند مدیریت، تحت  ینبر ا " .گیرد یم، صورت موردقبول

ا مدیریت، به میزان اختالفات فرهنگی، در جوامع ب یها سبکو  ها مؤلفه، یرهاو متغجامعه قرار دارد 
 مدیریتی، از یک کشور به یها پژوهشبودن نتایج  یمتعم قابلیکدیگر متفاوت خواهد بود و ادعای 

 .گردد یمسایر کشورها نقض 
میزان تسلط فرهنگ در یک جامعه، از طریق نفوذ نمادها و مصنوعات آن فرهنگ در میان مردم      

 وجود فرهنگ نیز بیشتر است. لبه آن، بیشتر باشد، در صد غنفوذهر چه میزان  .[9] شود یمتعیین 
، هزار نفر به حج تمتع و عمره 922اعزام ساالنه بیش از  -9نماد )نماد فرهنگی در ایران  92بیش از 

 -3 نماد .% از جمعیت کشور11روز عاشورا با حضور بیش از  یژهو بهایام سوگواری محرم و  -0نماد 
حضور چندین میلیونی مردم در  -2نماد  ،شوراز جمعیت ک %12مراسم شب قدر با حضور بیش از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Collaboration 

2. Glueck,1977 
3. Koontz and Others 
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(، بیانگر حاکمیت فرهنگ اسالمی در .و..هزار نفر  002نگ تحمیلی با عراق و به شهادت رسیدن ج
یکی از عوامل مهم در اثربخشی مدیران در ایران، میزان تقید و التزام آنان نسبت  لذا این کشور است.

متغیرها، موضوعات و مباحث رشته مدیریت در  ینتر ممهبه فرهنگ حاکم بر آن است. بیشترین و 
حوزه علوم انسانی و سیستم نرم جای دارد، زیرا مبتنی بر محوریت انسان، گروه، سازمان و جامعه و 

 .استبا مختصات فرهنگی کشورها، متفاوت  متناسب . این موضوعاتاستفرهنگ 
 

سازمان در طول جنگ دوم جهانی،  ایه یتئور توسعه موازات به .اثربخشی یها مدلرویکردها و 
تعریف واحد،  ارائه، اما تاکنون در اند تهداش، سعی در بسط تبیین اثربخشی ییها مدلبا طراحی  محققان

 از: ت استعبار یاثربخشکارکردی از  یفاز تعار یکی ،حال یندرع .[94] اجماع نظر ایجاد نشده است
ضروری رو بدون هدر دادن منابع و یا فرسوده نمودن غیکه سازمان با استفاده از منابع خاص  یزانیم

با بررسی کتب و مقاالت مدیریتی، در این مقاله تمامی  [04] 9.کند یماعضاء، اهدافی را برآورده 
رویکردها، این از میان  است. شده  یآور جمع 9 جدولو رویکردهای اثربخشی، به شرح  ها مدل
 کشور، انتخاب شدند: یها دانشگاهربخشی رشته مدیریت در اث یها شاخصبرای تعیین ذیل،  یها مدل

 
 اثربخشی یها مدلانواع  .9جدول 

 مدل ردیف مدل ردیف

9 
0 
3 
2 
1 
4 
9 
4 
1 

 مدل مبتنی بر هدف
 ها دستگاهمدل 

 مدل فرآیند داخلی
 یا حوزهمدل 

 مدل دامنه
 مدل ساختار سازمانی
 مدل منابع سیستم

 نیهم مرتبط سازماه مدل فرآیندهای ب
 ییکار آ یها شاخصمدل برداشت از 

92 
99 
90 
93 
92 
91 
94 
99 

 رقابتی یها ارزشچهارچوب 
 مدل روابط انسانی
 مدل هدف عقالیی

 مدل سیستم باز
 مدل ذینفعان راهبردی
 مدل عدم اثربخشی
 مدل فرآیند مدیریت

 مدل اپستاین

 

 تأکیدرآوردن یک یا چندین هدف : این رویکرد، بر توانایی کسب برتری سازمان در ب0رویکرد هدف .9
مدل  .0 .باشد سنجش قابلو  شده یبند زمانکاربرد: زمانی که اهداف سازمان، شفاف،  [94] دارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Thi Bodeaux,1996 
2. Goal Approach 
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: اهداف اصلی مدیریت، توجه به رشد و (توجه بیرونی و ساختار منعطف)مدل سیستم باز  - :سیستم باز
زیابی مثبت از سوی محیط بیرونی و ارزش کسب منابع است. خرده اهداف شامل انعطاف، آمادگی و ار

غالب، ایجاد ارتباطی مطلوب با محیط، برای رشد و کسب منابع است. بینش، نوآوری و سازگاری، 
 .[99] شود یمعامل تشخیص بیرونی و رشد تلقی 

 یریگ اندازه :کند یمرا برای سنجش اثربخشی مطرح  یریگ اندازهچهار ابزار  یناپستا اپستاین:مدل  .3
و ادراکات  یریگ اندازه ،به جامعه و مشتریان شده ارائهخدمات  یریگ اندازه ،بهبود و ارتقاء شرایط جامعه

 .[91] نتایج ناخواسته و منفی حاصل از خدمات سازمان یریگ اندازه ومشتریان  یتمندیرضا
، مدیره یئته کارکنان،)عوامل راهبردی مشتمل بر اجزای درونی سازمان : نفعان راهبردیمدل ذی .2

، کنندگان عرضه)گذار است تأثیرو اجزای بیرونی که اعمال آنان بر سازمان  (نمایندگان و مشاوران
نفعان کلیدی و انتظارات هستند. اثربخشی با تعیین ذی (مشتریان، سهامداران، مالکان، دولت و جامعه

 یاثربخش یرمتغسنجش  یها شاخص .[04] آید یم به دست، سعی در برآوردن نیازهای آنان ها آن
 رشته مدیریت، بدین شرح است:

 که یطور به ی،، درون اهداف آموزشها یشگرا یهکل آموختگان دانش( یشغل یرمس) کار راهه یطراح     
 یمحتوا ییهمسوگردند،  کار به مشغول مناسب، مشاغل در ،کار راهه آن اساس بر ،آموختگان دانش
و  یدتعامل اساتمصوب،  یها کار راهه و یبا اهداف آموزش (ها مهنا یانپادروس، مقاالت و ) یآموزش

 مدیریتی نیازهای با متناسب بومی، دانش تولید منظور به خدماتی -یدیتول یها بخش، با یاندانشجو
با  یمستقر در کشورها یریتمد یها دانشکدهبا  یلیتکم یالتتحص یانو دانشجو یدتعامل اساتکشور، 

 یریتیکشور از عملکرد مد خدماتیـ  یدیتول یها سازمان یترضایران، امشابه  یمختصات فرهنگ
 یمقطع دکترا آموختگان دانش ییو اجرا یعلم یتبودن قابل و دارا یریترشته مد آموختگان دانش

 .یستدر و مدیریت مشاوره مدیریتی، یها پست تصدی، دریریتمد
 

از  بازمهندسی، برای اولین بار یمقوله امروز .فرآیندهای آموزشی منطق راهبردی بازمهندسی
 یورآفن یژهو بهو  یورنآفاستفاده از  یجا بهمعتقد بود که مدیران،  . همرمطرح شد همر و چمپی سوی

. [91] کنند یم، اقدام به خودکارسازی فرآیندهای موجود ارزش یبت، برای حذف فرآیندهای اطالعا
این  و لذا کند ینمایجاد  افزوده  ارزششتریان، ، برای مگیرد یماغلب کارهایی که در سازمان انجام 

. سپس [03] شدمطرح  9توماس داونپورتاز سوی  مشابهی نیز یدگاهد نوع کارها باید حذف شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Thomas Davenport 
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ابزاری جدید برای حصول اهداف سازمان،  عنوان بهکسانی همچون پیتر دراکر و پیترز از بازمهندسی 
سازی راهبردهای مجسم"تعریف نمود: صورت ینبد توان یم را یبازمهندس .در محیط پویا، دفاع کردند

، انسانی و یورآفنفرآیند و اجرای تغییرات در تمامی ابعاد پیچیده  یانهگرا واقعنوین کاری، طراحی 
 .9سازمانی

آموزش عالی پیشنهاد  مؤسسات، چهارچوبی را برای بازمهندسی در 0 نظران صاحبدو تن از      
اجرا و  -2باز مهندسی:  -3: وتحلیل یهتجز -0: 3آغازگری -9 :گیرد یبرمیر را در که مراحل ز اند کرده

 ارزیابی.
 

موجود بازمهندسی فرآیندها، در پی پاسخ به  یها مدل :2مدل منطق راهبردی باز مهندسی فرآیند
از اهمیت بیشتری  ها آنپاسخ به چرایی  که یدرحال چیستی و چگونگی اجرای فرآیندها هستند،

 وردار است. شناخت انگیزه و عالیق کارکنان، برای طراحی مجدد فرآیندها حیاتی است.برخ
 

 
 الگوی بازمهندسی دو نوع. مقایسه 0نمودار 

 

و مدل  4، مشتمل بر دو مدل وابستگی راهبردیشده  ارائه 1اریک یو از سویکه *iچهارچوب مدل 
 است. 9منطق راهبردی

 ها آنپیشنهادی و نحوه شناسایی  های یلبدموجود،  یندهایرآفمدل منطق راهبردی، در مورد      
 بر موجود در هر فرآیند، یها استدالل. منطق و کند یمبحث  4 هدف ـبرمبنای روابط میان وسیله 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Thomas Davenport 
2. Mohammed Abdous & Wu He,2008 

3. Initiation 

4. Strategic Rationale Model of Process Reengineering 
5. Eric Yu, 1995 

6. Strategic Dependency Model 

7. Strategic Rationale Model 
8. Means-ends 
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هدف و ـ  فرآیندها شامل پیوند میان وسیله روابط ،شود یمتبیین  ها آناساس عناصر و روابط میان 
 و منبع است.0فرعی، اهداف نرم  یکارها ها شامل اهداف فرعی،و عناصر فرآیند 9تجزیه کار

، توانمندی عوامل و مجریان: شوند یمجنبه، تحلیل و ارزیابی  2از  ها یلبدفرآیندهای موجود و      
 .[93]فرآیندهای بدیل  بودن قبول قابلباورپذیری و ، یو ماندگاردوام  ،(عملی بودن)قابلیت اجرا 

 
 حی مدل منطق راهبردی بازمهندسی فرآیندمراحل طرا .0جدول 

 مراحل طراحی مدل ردیف

9 
0 
3 
2 
1 
4 

 تبیین مفروضات اساسی
 فرآیند از تعیین اهداف مورد انتظار

 ...( برای فرآیندهای موجودها و باارزشانطباق ) گانه 2تحلیل ابعاد 
 گانه 2بدیل برای بهبود ابعاد  های ینهگزتعیین 

 بر سایر اجزاء سیستم ها ینهگز یو منفتحلیل آثار مثبت 
 با گزینه بدیل برتر و موافقتپذیرش 

 
برای بازمهندسی در نظام یادگیری و آموزش، توصیه کرد که  3استالک یادگیری: –فرآیند آموزش 

در نظر گرفته شوند. در این شیوه، بازمهندسی تنها استفاده از  باهمپذیری دو عنصر تناسب و سنجش
به  2کایزن یها واژهقرار گیرد.  مدنظرسنتی تدریس نیز باید  یها روشنه نبوده، بلکه ابزارهای فنآورا

در بازمهندسی مراکز آموزش عالی،  4به معنای تغییرات انقالبی 1معنای بهبود تدریجی و ایشی سورو
ز فرایندهای اداری، ا بر تمرکز یجا بهبازمهندسی در مراکز آموزش عالی، باید . 9گذار هستندتأثیر

 یفضا ،علمی  یئتهدرسی، توانمندی اعضای  ساعات فرآیندهای آموزش و یادگیری آغاز شود.
موضوعاتی هستند که  جمله ازدانشجو  -آموزش، تقویم، جداول زمانی، منابع آموزشی و رابطه استاد

ناخت مدل قابلیت رهبری که برای کمک به اساتید در ش. 4قرار گیرند یبررس موردباید در بازمهندسی، 
در بهبود فرآیند  تواند یممطرح شده،  1تومال از سویسبک رهبری خود در انگیزش دانشجویان 

 .[0]واقع گردد  مؤثر یادگیری دانشجویان و ارتقای اثربخشی رشته مدیریت، ـآموزش 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Task-decomposition 

2. Soft-goal 
3. Stahlke,1995 

4. Kaizen 

5. Ishi Suru 
6. Revolutionize 

7. Penrod,1992 

8. Stahlke,2001 
9. Tomal, 2007 
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کارمحور انجام خواهند  یها گروهدر  یا مالحظه قابل طور به، کارها محور دانش یها سازماندر      
عمده برای کسانی است که به شیوه سنتی کار عادت  یچالش تیمی، بر کارروزافزون  تأکیدالبته . 9دش

باید آمادگی دادن  ها آن. [90] کند ینم خالق کفایت یها گروهمدیران بصیر، تشکیل  یبرا .اند کرده
د عالی داشته دارای عملکر گروه را برای توسعه مناسب و تبدیل بهبه اعضاء  یازموردنکمک  هرگونه

با بافت و فرهنگ محیطی که در آن فعالیت  گروه، انطباق اهداف یشناخت بومبر اساس مدل . 0باشند
تجربه دانشجویان از کار کردن با یکدیگر،  .3شود یممحسوب  گروه، الزمه بقا و ماندگاری کنند یم

و  یینتب ی، زمینه مباحثه،محیط آموزشی مبتنی بر کار تیم .2کند یممزایای کار تیمی را نصیب آنان 
دانشجویان از مفاهیم  تر یقعمعلمی را فراهم ساخته و منجر به یادگیری و فهم  های یدگاهدتوجیه 
تیمی و همکاری مبتنی بر اعتماد، باید منجر به  یها مهارتدانشجویان به  یزتجه .شود یمدرسی 

از:  اند عبارتیادگیری  -آموزش فرآیند اصالح یرمتغ یها شاخص .[02] کسب مزایای آموزشی گردد
 یالتی،هر مقطع تحص یکبه تفک یکالس های یتفعالدر  یانمشارکت دانشجو میزان یینتع
 یشافزا یانمشارکت دانشجو میزان، یبه سمت مقطع دکتر یبا حرکت از مقطع کارشناس که یطور به

 های یتفعالانجام  یآنان برا یانبر اعتماد م یمبتن یو همکار ییدانشجو یعلم یها گروه یلتشک .یابد
 .یمیت های یتفعال ی، برمبنایاندانشجو یعلم یابیاز ارز یا عمدهبخش  دادن یرتأثی. کالس

 بر یداسات تأکیداجتناب از  .یسدر تدر یمسئله محور و مورد کاو یادگیریروش  یریکارگ به
 مسائل ونرم  یستمبر س یمبتنکه  ییها و رساله نامه یانپا ،مقاالت یهدر ته ییگرا اثبات یشناس روش
 یاستانداردساز کشور ارتباط دارد. یریتیمد و اجتماعی ی؛موضوعات فرهنگ و با ساختار بوده فاقد

از  مناسب یراهبردها یریکارگ به، با یاندانشجو یعلم های یزهانگ یشافزاو  یداسات یسروش تدر
 .یداسات سوی

 

مدیریت  دانشکدهبرای نخستین بار  9124سال دانشگاه هاروارد در  .ساختار و محتوای آموزش
فراگیر مدیریت از سال  های یهنظرتأسیس نمود و متعاقب آن اولین  دانشجو 12با پذیرش  را 1بازرگانی

مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی  یها دانشکدهو...  4شیکاگو و تندربرد یها دانشگاهتدریس و  9102
 را ایجاد کردند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Iacocca,1986 

2. Kreintner, 2004 
3. Sundstrom, 1990 

4. Porter, 1993 

5. Harvard Business School 
6. Thunderbird University 
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دانشگاه  میانعقد قراردادی  موجب بههجری شمسی  9333مدیریت، در سال  تهرش در ایران،     
دولتی و  یها سازمانتربیت مدیران برای اداره  منظور بهکالیفرنیای جنوبی و دانشگاه تهران، 

 یها رشته، 9323سال  در شد. یانداز راه، در ایران یکاییآمرهمکاری گروهی از اساتید  با خصوصی،
اداره امور دولتی و مدیریت بازرگانی،  یها رشتهدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی و علوم اداری و م

ی کارشناس 9344کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، در  9340دکترای مدیریت، در سال  9312در سال 
 رشتهحال حاضر،  در دکترای مدیریت، تأسیس گردیدند. مجدداً 9349مدیریت بیمه و در سال 

گروه علوم انسانی است که دانشجویان در مقاطع کاردانی، کارشناسی،  های یرشاخهزاز مدیریت، یکی 
 .کنند یمکارشناسی ارشد و دکتری، تحصیل 

 
خدماتی و سود  ـصنعتی  یها سازمانتنوع بازار، نیازهای مدیریتی  رشته مدیریت: های یشگرا ـ

مریکا آرشته مدیریت در  های یشگراآموزش عالی مدیریت، سه عامل عمده گسترش  مؤسساتطلبی 
انقالب نوین در "با عنوان  یا مقالهدر  9آموزش مدیریت حوزه نظران صاحبو اروپا بوده است. یکی از 

رشته مدیریت در  های یشگراکه در تحلیل چرایی تعدد  کند یم، نکاتی را مطرح "آموزش مدیریت
چندین میلیونی افرادی که با وعده مدیریت با رشد تقاضای  رشته"است.  کشورهای غربی، سودمند

بودن بازار  قطعه قطعهو  0، مواجه است. این تقاضای فزاینده با جزء شدگیشوند یمبهتر، اغواء  ای یندهآ
سازی، ، مدیریت ورزش، مدیریت هنر، مدیریت صنعت مشروب3توأم شده است. مدیریت نمایش

از تقاضای بازار نسبت  ییها نمونهنین و... ، مدیریت عمومی، مدیریت اجرای قواداری یهمانممدیریت 
گرایش و در  912رشته مدیریت در امریکا و اروپا،  های یشگراآمار موجود  "به آموزش مدیریت است.

 این است که آیا ها یشگرااجرای تعدد  یرو دنبالهاساسی در  سؤال. گیرد یبرمگرایش را در  932ایران، 
و گستردگی بازار کار و فضای رقابتی اقتصاد، با  ها دانشگاه ییمدزادرآ ازنظرشرایط فعلی کشور ایران، 

 امریکا و کشورهای اروپایی، مشابه است؟
 ها آنبازنگری در محتوای  بدون در شرایطی که مدت زیادی از تدریس متون درسی مدیریت،     

 کمرنگ یت ایران،مدیر یها دانشکدهمدیریت دانش، در  ینددر فرآاساسی  یها گام، یکی از گذرد یم
شناسایی تغییرات )و تعدیل دانش جدید  یروزآمدسازبر  1و تیمو کوکزا 2برگرون در مدلشده است. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Andrezej K. Kozminski,2007 
2. Segmentation 

3. Show Biz Management 

4. Bergeron,2003 
5.Timo Kucza,2005 
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ضمن تشریح فرآیند  9شده است. آنانتاتموال  تأکیدمحیطی، ارزیابی آثار تغییر بر سازمان، تعدیل( 
عنصر در تعامل میان  ینتر مهمفرهنگی را  یها شباهتو  ها تفاوتمدیریت دانش، در نظر گرفتن 

 .آورد یم حساب به یورنآفمدیریت دانش و فرآیندهای سازمانی، افراد و 
 

، یورآفنو گروه علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و  یزیر برنامهدر شورای عالی  .اهداف آموزشی
دو نمونه از به  در اینجااست.  شده  گرفتهرشته مدیریت، اهدافی در نظر  یها شیگرابرای هر یک از 

است، اشاره  شده  استخراجآموزش عالی وزارت،  یزیر برنامهدفتر گسترش و  این اهداف که از پایگاه
 :شود یم

و  مؤسسات، ادارات، ها سازمان ازیموردنآموزش نیروی انسانی متخصص " :یدولت تیریمد یکارشناس
 "علمی مدیریت. یها روشخصوصی و دولتی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد  یها شرکت

 جادیا برای قبول وظایف مدیریت، کنندگان شرکتآماده کردن ":ییاجرا تیریمد ارشد یکارشناس
 "میان مدیران، مشاوران و کارشناسان مدیریت. تر کینزدزمینه برای ارتباط 

 نشده دانشجویان، بعد از فراغت از تحصیل راهه کاربه  یا اشارهاین اهداف، بسیار کلی نگارش شده و 
میان تناظر  یجادا از: اند عبارت سنجش متغیر اصالح ساختار و محتوای آموزش، یها شاخصاست. 
 یریتیمد یازهاین فاقد های یشگراکه  یا گونه به، یریترشته مد های یشگراجامعه و  یها بخش

و  یشانتکرار و همپو کاهش ، حذف گردند.مدیریتی ـ یاقتصاد یهتوج و فاقدکشور، فاقد بازار کار 
-3 یا دوره یهستند. بازنگر یشتریب یقدمت علم یکه دارا هایی یشگرابا  یمواز های یشگرا حذف

موفق  یاتو تجرب یافزودن دانش بوم .یریتمد های یشگرا دروسساله تعداد واحدها و سرفصل  1
 .یدرس یها سرفصلکشور و حذف متون روزآمد نشده از  یریتیمد
 

 از %04 تکمیلی، تحصیالت آمار احتساب ، بدون9312 سال آمار ساسا بر .نظام پذیرش دانشجو

ظرفیت  میزان .است بوده مدیریت رشته مختص انسانی، علوم یها رشته ظرفیت پذیرش مجموع
 این در. است اجتماعی رشته علوم برابر 2رشته حقوق و  برابر 0/4 ،ییتنها به رشته، این در پذیرش

 بوده نفر هزار 92 از بیش رشته مدیریت، در پذیرش مار درخواستآزاد، آ دانشگاه محاسبه با سال،

 دانشجو پذیرش میزان و سو کی از نهادها و ها شرکت ،ها سازمان نیازمیان  منطقی ارتباط عدم .است

متغیر  یها شاخص ، با رویکرد اثربخشی رشته مدیریت، منافات دارد.دیگر سوی از مدیریت رشته در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Anantatmula,2012 
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با  متناسب یان،ساالنه دانشجو یرشپذ آمار جو بدین شرح است: تعدیلاصالح نظام پذیرش دانش
طع امق یاندانشجو یرشپذ یبرا مدیریتی ـ ییشرط دارا بودن سابقه اجرا کشور. یریتیمد یازهاین

 یاندانشجو یرشپذ ی، برایو انقالب اسالم ینید یها ارزشبه  یشرط وفادارو  یلیتکم یالتتحص
 .یمقطع دکتر

 
مدیریت، مبتنی بر علم و عمل است.  دوجانبهماهیت  .علمی یئتهم ارتقای اعضای ترکیب و نظا

 فقط یزن، دانشجویان رشته مدیریت شود ینمکتاب آموزش شنا، شناگر  بامطالعهبه همان دلیل که فرد، 
مدیریت، به مدیران اثربخش تبدیل نخواهند شد. لذا برخورداری اعضای  های یتئور بامطالعه

 ـمدیریت از سوابق اجرایی و میزان تسلط آنان در القای مفاهیم عملیاتی  یها انشکدهد علمی یئته
محسوب  علمی یئتهدر پذیرش و نظام ارتقای اعضای  مؤثرعامل  دو مدیریتی به دانشجویان،

و  یرشپذ برای یریتیمد مشاوره یا اجرایی سابقه شرط از: اند عبارتاین متغیر  یها شاخص .شود یم
 یها گروهکه در  یدیارتقاء به اسات یازامت یاعطا .یریتمد یها دانشکده علمی یئته یعضاا استخدام

که در  یدیبه اسات ارتقاء یازامت یاعطا فعال داشته باشند. مشارکت ،یریتمد یدانش بوم یدکنندهتول
 ازیامت یاعطا ، مشارکت فعال داشته باشند.یریتمد های یتئوردرون  یفرهنگ اسالم سازی ینهنهاد

. کنند یماستفاده  یبوم یرانموفق مد یاتو تجرب ی، از مورد کاویسکه در تدر یدیارتقاء به اسات
ارشد  یمدرک کارشناس یداراکه  یونیروحان) ینیبه خبرگان د علمی یئته یهاز سهم بخشی یصتخص

فع شبهات و ، ریریتمد های یتئوربه  یاسالم های یهنظرانتقال  منظور به (باشند یریتمد یدکترا یاو 
 .یاندانشجو یاسالم یریتمد یمرتبط با الگوها ها پرسشبه  ییپاسخگو

 

که در راستای تحقیق، در عرصه جهانی مدیریت،  هایی یهنظرعالوه بر  .تحقیق در ایران یشینهپ
که به  شده انجاممدیریت  رشتهسازی اثربخش منظور بهاشاره گردید، تحقیقاتی نیز در ایران،  ها بدان

 :شود یمپرداخته  ها آناز  برخی

 یها ستهیبا و علوم مختلف یها شاخه انیم در یانسان علوم گاهیجا" بررسیدر ( 9341فرهنگی )     
 در یبازنگر ،یعلم ئتیهتحول در نظام ارتقای  - ضرورت بر " یاسالم یجمهور نظام در آن

 محور مسئله و نانهیب واقع ترهیاف هاو مقاله نگارش در تحول پژوهشی، ـ علمی مجالت یسازوکارها
 است. کرده دیتأک

 موضوع با انداز چشم سند تحقق یبرا یعلم یراهبردها" ( در تبیین9344گل و کیانی )زلفی     
 سرفصل در بازنگری ملی، منافع تأمین جهت در دانشگاهی یها رشته در یبازنگر ،"یبوم تیریمد
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در بهبود  مؤثربومی را از راهبردهای  پژوهشی یها مقاله به امتیازدهی مقاطع و تمامی در دروس
 سطح در تیریمد یآموزش یها برنامه یبازنگر ": در تحقیقی با عنوان .اندمدیریت بومی برشمرده

 دوره کیفیت ، پیشنهادهایی شامل کاهش" مناسب یها برنامه ارائه و کشور یها دانشگاه در یدکتر
 به بیشتر توجه ضرورت دروس، یها سرفصل نمودن زرو به دکتری، مقطع واحدهای کاهش دلیل به

 در دانشجو و استاد تنگاتنگ دانشجو، همکاری و استاد نقش از دقیق تعریفی ارائه و تدریس یها روش
 در تدریس مشترک وجوه که از گروهی کار و محوری پژوهش کالس، اداره و تحقیق تدریس،
 ودکتری  مقطع به ورود شرط عنوان به تجربه از یحداقل گرفتن نظر در است، جهان برتر یها دانشگاه
 استادان و باسابقه ستادانازا متشکل یا تهیکم از سوی دروس، یها سرفصل نمودن روز به ضرورت

 [.3]، ارائه شده است جوان
 یها رشته آموزش ندیفرآ در انحراف نقاط لیوتحل یبررس ": بررسیدر ( 9349دوست )باران     

 در اما شود یم اجرا کشور عالی آموزش در مدیریت، رشته که است دهه چندین ":آمده است "تیریمد
 یها شیگرا با رشته این آموختگان دانش اثربخشی و ییآ کار دهنده نشان که محسوسی اتفاق عمل،

 :از اند عبارت ها یناکارآمد این دالیل از یبرخ .شود ینم مشاهده باشد، مختلفش
دیگر نظیر پزشکی یا  یها رشتهف رسالت آموزش رشته مدیریت: اگر به ایجاد انحراف در تعری     

بتواند پس از  رندهیگ آموزشکه  اند شده فیتعربه نحوی  ها رشتهمهندسی بنگریم، شاهدیم که این 
مدیریت،  یها رشتهدر  که یدرحال. دیبرآخاتمه تحصیل، از عهده نقش پزشکی یا مهندسی 

که فاقد توان تحلیلی و مدیریتی  شوند یمدی جویای مدرک تبدیل به افرا صرفاً، آموختگان دانش
 هستند.

 آموختگان دانش تیریمد یآمادگ زانیم یقیتطب مطالعه ": (9341) چهقرهبر اساس مستندات      
 نشان ،شده انتخاب نمونه از آمده دست به یها داده تحلیل " ها دانشگاه یفن یها رشته و تیریمد
 اثر تنها) ندارد آموختگان دانش مدیریت آمادگی بر مثبتی اثر مدیریت، یها یئورت آموزش که دهد یم

 یریپذ انعطاف و رهبری نقش احراز به تمایل بر آموزش، و است مدیریتی توانایی به مربوط مثبت،
 از استفاده اولویت میان معناداری تفاوت نیهمچن .(ستین مؤثر گوناگون، یها سبک از استفاده
 شرایط در (فنی یها رشته و مدیریت رشته) آموختگان دانش از گروه دو از سوی ناگون،گو یها سبک

 [.2]". است استداللی گروه، دو هر غالب سبک و است نشده مشاهده گوناگون،

 ،"ها دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یپژوهش یور بهره شیافزا یبرا ییالگو ارائه ": (9312فرجی )     
 حل بر تأکید ،ها دانشگاه به توانمند یعلم ئتیه اعضای یابی راه جهت یگذار هدفبر ضرورت 
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 و جامعه نیازهای به بیشتر توجه و ISI رینظ مقاالتی بر تمرکز یجا به صنعت، و جامعه مشکالت
 ارتقای فعلی نامه نییآ اصالح محوری و مقاله یجا به محصول به ها پژوهش لیتبد بر تمرکز

 شده است. تأکید یعلم ئتیه

 
در  مؤلفه 32مدیریت،  رشتهنفر از خبرگان  13بر مبنای نتایج مصاحبه با  .مدل مفهومی

را در پنج عامل اساسی به شرح جدول  ها آن توان یممدیریت، شناسایی شدند که  رشتهسازی  اثربخش
 نمود. یبند طبقهزیر، 

 
 عوامل اساسی مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت .3 جدول

 هر عامل اجزای مؤثرعوامل 

 عامل آموزشی
 استاد به دانشجو، کمیت نسبت دروس، یمحتوا دانش و مهارت تدریس اساتید،

 آموزش یانمتصد عملکرد ،ها یشگراواحدهای درسی، تعدد 

 تحقیق و پژوهش
 و کیفیت یتکم انگیزشی، مدیریت دانش بومی، یها محرکتعامل استاد و دانشجو، 

 محور و مسئلهبومی  یها پژوهش

 مل دانشجوییعا
 

 ،(هوش، جنسیت، خالقیت، خودباوری، مشارکت، انگیزه)شخصی  های یژگیو
 سابقه اجرایی، کمیت دانشجویان

 پشتیبانی آموزش
 

 اجرایی، بودجه، فضای آموزش، های نامه یینآقوانین باالدستی آموزش عالی، 
 یآموزش کمکت نظام ارتقاء و جبران خدمات اساتید و مجریان آموزش، امکانات و مستندا

 عامل محیطی
 

 و قابلیت ها رساله، ها نامه یانپا، مقاالت میزان همسویی محتوای دروس،
 نیازهای مدیریتی جامعه، وضعیت اقتصادی و اشتغال با آموختگان دانش

 

در یک مقاله، لذا در این  ها آنو عدم امکان تحقیق از همه  ها مؤلفهبا توجه به گستردگی این      
متغیر  2متغیر مکنون،  9مفهومی تحقیق از  مدل است. شده  پرداخته مؤلفهبه بررسی چهار  تحقیق،

 است. شده  یلتشکمتغیر وابسته  9مستقل و 
متغیر مستقل آشکار، شامل  2متغیر مکنون،  عنوان به بازمهندسی راهبردی فرآیندهای آموزش،     

ظام پذیرش دانشجو و ترکیب و نظام ارتقای یادگیری، ساختار و محتوای آموزش، ن -فرآیند آموزش
 حساب به. اثربخشی رشته مدیریت، نیز متغیر وابسته تحقیق استرشته مدیریت  یعلم ئتیهاعضای 

 یها نمونه میان( تدوین و در قالب پرسشنامه، سؤال)شاخص  02. برای سنجش این متغیرها، دیآ یم
 آماری توزیع گردید.
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 . مدل مفهومی3نمودار 

 تأثیربازمهندسی راهبردی فرآیندهای آموزش، بر اثربخشی رشته مدیریت،  تحقیق: یها هیضفر
 مثبت و معناداری دارد.

 مثبت و معناداری بر اثربخشی رشته مدیریت دارد. تأثیریادگیری،  -اصالح فرآیند آموزش .9
 دیریت دارد.مثبت و معناداری بر اثربخشی رشته م تأثیرمحتوای آموزش،  و اصالح ساختار .0

 .مثبت و معناداری بر اثربخشی رشته مدیریت دارد تأثیراصالح نظام پذیرش دانشجو،  .3
رشته  مثبت و معناداری بر اثربخشی تأثیر، علمی هیئتاصالح ترکیب و نظام ارتقای اعضای  .2

 مدیریت دارد.
 
 تحقیق یشناس روش. 3

قرارگرفته است، از نوع کاربردی،  ستفادها موردکه در این مقاله برای تحقیق،  ییها روش     
 .آیند یماستنباطی و علی به شمار 

 

 یها دانشگاهمدیریت شهر تهران شامل  یها دانشکدهتحقیق، آماری  جامعه .جامعه و نمونه آماری
 یگردآور منظور بهشهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس، امام صادق )ع( و عالمه طباطبایی بوده و 

 یها دانشکدهو دانشجویان مقطع دکترای رشته مدیریت از  یعلم ئتیه، اعضای ازین مورداطالعات 
 نفر( 021)از مجموع نمونه آماری تحقیق . اند شده  گرفته، در نظر لیوتحل هیتجزواحد  عنوان بهمذکور 

نفر را دانشجویان مقطع  911و  علمی هیئتنفر را اعضای  12 ،اند شده  انتخابتصادفی  صورت بهکه 
نفر از اساتید  99. همچنین با دهند میمدیریت مستقر در شهر تهران تشکیل  های دانشکدهدکتری از 

 خدماتی مصاحبه شده است. -نفر از مدیران واحدهای تولیدی 99رشته مدیریت و 
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در فضای مجازی، مصاحبه با خبرگان و  وجو جست ،یا کتابخانهمطالعات  .ها دادهروش گردآوری 
 یها دادهاین تحقیق برای گردآوری  در اطالعات بوده است. یآور جمع روش اصلی 2پرسشنامه، 
نفر از اساتید و دانشجویان رشته  13استفاده و نیز با  سؤال 03مشتمل بر  یا پرسشنامهمیدانی، از 

 خدماتی مصاحبه شده است. ـتولیدی  یها سازمانمدیریت و مدیران 
 

 و SPSS یافزارها نرم یریکارگ بهکه با  هاداده حلیلوت یهتجز .هاداده وتحلیل یهتجزروش 
LISREL در دو بخش، شامل 0تحلیل مسیر 9ی تأییدتحلیل عاملی فنون  یریکارگ به، با اجراشده

 توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است. وتحلیل یهتجز
یج آن، به تفکیک ، محاسبات آماری زیر انجام و نتاها یهفرضو آزمون  ها پرسشبرای هر یک از      

 تبیین شده است:
 

 در این تحقیق موارد زیر انجام می شود: .3یتأییدتحلیل عاملی 
تحلیل مسیر، معادالت ساختاری، تحلیل عاملی و انواع رگرسیون را  یها روش PAتحلیل مسیر: 

احل برای اجرای فن تحلیل مسیر، مرنمود.  یبند طبقهعلت و معلولی  یها روشتحت عنوان  توان یم
 است: شده انجامزیر 

 خطاها.میان عدم همبستگی  تأیید منظور بهواتسون  ـآزمون دوربین  -
متغیرهای مستقل. با این آزمون مقادیر دو  میانرابطه خطی  نبود تأیید برایآزمون هم خطی  -

 [.3] شود یممحاسبه  VIPپارامتر به نام پارامتر تحمل و عامل تورم واریانس 
 .ANOVAمتغیرهای مستقل و وابسته با استخراج جداول  میانخطی  رابطهمعناداری  تأییدآزمون  -
 .[2]هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته  میان ،یرمساستخراج ضریب  -
 

تعیین ضریب آلفای  یها روشبرای سنجش اعتبار پرسشنامه تحقیق، از  .تحقیق 2اعتبار )پایایی(
تعیین پایایی و سازگاری  یو براهر متغیر  یها شاخصهمبستگی هر شاخص به  و نسبتکرونباخ 

است. ضریب  شده  استفاده CR یبیترکمتغیرهای مکنون، از پایایی  درون درونی متغیرهای آشکار،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. CFA 

2. Path Analysis 

3. CFA 
4. Reliability 



 18                                                                                یدر آموزش عال یریترشته مد یاثربخش یراهبرد بازمهندس یینتب

، بیشتر از کل بهو نسبت همبستگی هر شاخص  12/2از  یشترب آلفای کرونباخ، برای همه متغیرها،
 است. شده  محاسبه 42/2
 

قرار  تأییداساتید خبره رشته مدیریت، مورد  نظر ازروایی پرسشنامه با استفاده  .تحقیق 9روایی 
شد. بارهای عاملی  یریگ اندازهی، روایی سازه نیز تأییدهمچنین از طریق تحلیل عاملی  گرفت.

مقادیر  با متغیرهای مربوط به خود هستند. ها پرسشبیانگر همبستگی  42/2بیشتر از  ها شاخص
 از، حاکی CRپایایی ترکیبی  9/2وحد بیشتر از  AVE شده استخراجمیانگین واریانس  1/2از  تر بزرگ
برای  KMOآزمون بارتلث و شاخص  شده  محاسبه مقادیر تحقیق است. متغیرهایو پایایی  روایی

 .است 90/2، بیشتر از P<0.001همه متغیرها در سطح معناداری 
 
 ها یافته تحلیل. 4

ی، برای سنجش میزان بارهای عاملی متغیرهای آشکار بازمهندسی تأییدعاملی محاسبات تحلیل      
 های فرضیهو آزمون  سو یکاثربخشی رشته مدیریت، از  های شاخصراهبردی فرآیندهای آموزش و 

 .دهد میرا تشکیل  ها دادهتحلیل  های بخشتحقیق، از سوی دیگر، 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Validity 
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 ای مستقلمتغیره های شاخص. نتیجه تحلیل عاملی 2نمودار 

 

متغیر نظام پذیرش دانشجو  SI شاخص، یادگیری با هفت -متغیر فرآیند آموزش EP، 2 نموداردر      
متغیر ساختار  SCبا پنج شاخص و  علمی هیئتمتغیر ترکیب و نظام ارتقای اعضای  FIبا سه شاخص، 

بیشتر از  T- Valueو مقادیر  42/2و محتوای آموزش با چهار شاخص، با بارهای عاملی بیشتر از 
مدیریت با شش شاخص و بارهای عاملی  رشتهمتغیر وابسته اثربخشی  EFFE، 1 نمودارو در  14/9

 است. شده  داده، نشان T- Value قبول قابلو مقادیر  42/2بیشتر از 
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 . نتایج تحلیل عاملی متغیر وابسته1نمودار 

 

رابطه خطی  تأیید، نشانگر ANOVAسطح معناداری خروجی جدول  -.تحقیق های فرضیهآزمون 

 است. (اثربخشی رشته مدیریت)میان متغیرهای بازمهندسی فرآیندهای آموزش و متغیر وابسته 
عدم هم  تأییداز  حاکی ،(4/9تا  2/9) عامل تورم واریانس و( 13/2 تا 91/2)مقادیر عامل تحمل  -

 خطی میان متغیرهای مستقل است.
 روش رگرسیون خطی است. کارگیری به تأییدخطا، مبین  ایه دادهبودن  نرمال نمودار -
خروجی جدول همبستگی پیرسون، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای بازمهندسی  -

 راهبردی فرآیندهای آموزش و اثربخشی رشته مدیریت است.
زش و اثربخشی متغیرهای بازمهندسی راهبردی فرآیندهای آمو بین شده  مشاهدهضریب تعیین  -

 .کند میرا تبیین  تغییرات متغیر وابسته %44 دهد میاست که نشان  44/2 معادل رشته مدیریت،
معناداری عدم همبستگی و  تأیید از، حاکی (94/9تا  10/9)واتسون  -مقدار شاخص دوربین -

 استقالل خطاها است.
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ان متغیرهای فرضیه به خطی می رابطه ییدکنندهتأ یها شاخصضریب مسیر، سطح معناداری و 
 تفکیک در جدول زیر درج گردیده است.

 
 تحقیق های فرضیه آزمون مسیر تحلیل نتیجه .2جدول 

 
 

 و پیشنهاد گیری نتیجه. 5

برای  42/2وجود بارهای عاملی باالتر از )تحقیق  های مدل صحت ازبعد از کسب اطمینان      
مورد آزمون قرار  ها فرضیه، (های چهارگانه مستقلمتغیر 42/2و بارهای عاملی بیشتر از  ها شاخص
متغیر آشکار، نشان  2میان متغیر مکنون و  4/2وجود بارهای عاملی بارهای عاملی باالتر از  گرفتند.

متغیر آشکار، شامل فرآیند  2که متغیر مکنون بازمهندسی راهبردی فرآیندهای آموزش، از  دهد یم
و نظام ارتقای اعضای  یبو ترکی آموزش، نظام پذیرش دانشجو یادگیری، ساختار و محتوا ـآموزش 

 است. شده یلتشک، علمی یئته
 29/2و  19/2، 34/2، 29/2ضریب اثر این متغیرها بر متغیر اثربخشی رشته مدیریت، به ترتیب      

 ، مدل عملیاتی تحقیق به شرح نمودار زیر خواهد بود.ها یهفرضآزمون  تأییداست. با 
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 . مدل عملیاتی تحقیق4ودار نم

 

، لذا دهد یممدیریت را آموزش و تربیت دانشجویان، شکل  یها دانشکدهفلسفه وجودی  آنجاکه از     
از: نظام  اند عبارت. فرآیندهای فرعی آموزش، شود یمفرآیند اصلی محسوب  عنوان بهفرآیند آموزش، 

ذیرش دانشجو و نظام جذب و نگهداری یادگیری، ساختار رشته مدیریت، محتوای آموزش، نظام پ
بخش  یها چالش، دالیلی چون مواجهه با ها دانشگاه. در ضرورت بازمهندسی در علمی یئتهاعضای 

و شناخت متغیرهایی که بر  یریپذ انعطاف، ییکارامشتریان، دستیابی به  صنعت، پاسخ به تقاضای
سنتی بازمهندسی فرآیند، در پی پاسخ به  یها مدل 9.شود یمگذارند، مطرح تأثیرعملکرد دانشجویان 

اریک یو  از سویکه  0چگونگی اجرای فرآیندها بوده، اما مدل منطق راهبردی بازمهندسی فرآیند 
است، چرایی انجام فرآیند را  قرارگرفته مورداستفادهدوم،  یهفرضری ظمبنای ن عنوان بهو  شده مطرح3

: قابلیت اجرا شوند یمار جنبه ارزیابی از چه ها یلبدو  این مدل، فرآیندهای موجود در .کند یمتحلیل 
  و اهداف، دوام و ماندگاری، توانمندی عوامل و مجریان. ها باارزش، انطباق (عملی بودن)

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Walker and Black, 2000 

2. Strategic Rationale Model of Process Reengineering 
3. Eric Yu, 1995 
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 شده حاصل ها یهفرضبر اساس آزمون  صرفاً که یرز، پیشنهادهای آمده دست بهبا توجه به نتایج      
 :گردد یماست، ارائه 

ساس مدل منطق راهبردی بازمهندسی فرآیند، ابتدا باید اهداف آموزش باید تبیین شوند. بر ا .9
هدف آموزش تلقی نمود.  عنوان به توان یمرا  پایدار در رفتار دانشجویان نسبتاًیادگیری به معنای تغییر 

 .شوند یمبر این مبنا، چندین هدف فرعی، برای فرآیند یادگیری دانشجویان تعریف 
علمی،  یها گروهاز: یادگیری مسئله محور، مشارکت، همکاری در  اند عبارتفرعی  یها هدفین ا     

دگیری در یا ـبهبود فرآیند آموزش  منظور بهتعیین اهداف اصلی و فرعی،  با ، انگیزه.یمورد کاو
 :شود یممدیریت، پیشنهاد  یها دانشکده

درسی، میزان این مشارکت در مقاطع  یها کالسبا توجه به نقش مثبت مشارکت دانشجویان در      
% پیشنهاد 42 -% 11% و 22 -% 31%، 02 - %91کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب، 

 .شود یم
و همکاری میان افراد است. برای یادگیری همکاری، ضروری  بر تعاملماهیت مدیریت، مبتنی  .0

استاد را  یها کار خواستهنفری تقسیم و  2تا  0 یها گروهاست که دانشجویان، در دروس تخصصی به 
ابعادی چون مورد کاوی برای مقطع  تواند یمها  کار خواسته تیمی تهیه نمایند. های یتفعالدر قالب 

 های یتئورو مشکالت مدیریتی کشور برای مقطع کارشناسی ارشد و نقد  ها چالشکارشناسی، 
 .یردبرگئل مدیریتی کشور را در مدیریت همراه با راهکارهای اجرایی برای مسا

دانشجویی  یها گروه از سویکه  ییها کار خواستهاز نمرات ارزیابی دانشجویان، به کیفیت  یدرصد .3
نمره در مقطع کارشناسی  1تا  2نمره در مقطع کارشناسی،  3، اختصاص یابد. تخصیص گردد یمتهیه 

 .شود یمیشنهاد تیمی پ های یتفعالنمره در مقطع دکتری، به  4ارشد و 
 : تدریسیرندگ کار بهرا  ها روشاز این  یا مجموعه، اساتید در تدریس دروس، شود یمپیشنهاد  .2

 یادگیریمباحث،  در دانشجویان دادن کاوی، مشارکت مورد نقد، تدریس با همراه مدیریت های یتئور
 با نظر تبادل و ها چالش ختشنا منظور به خدماتی ـ تولیدی واحدهای  با نزدیک ، تعامل9محور مسئله
 و مدیران از دکتری، دعوت و ارشد کارشناسی مقطع برای علمی یها گروه قالب در اجرایی عوامل

 مشکالت و ها چالش مورد در نظر تبادل و کالس در خدماتی ـ تولیدی واحدهای کلیدی کارکنان
 .دکتری و ارشد کارشناسی عمقط در دانشجویان به اجرایی تجربیات انتقال نیز و واحدها مدیریتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Problem – Based Learning 
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آنان در تحقیقات و تفاوت فرهنگ از یک  های یشگرانگرش و  تأثیرفردی در کارکنان،  یها تفاوت .1
جامعه به جامعه دیگر، مبین عدم امکان تعمیم نتایج اثبات گرایانه به سایر جوامع است. بدین سبب، 

 هایی نامه یانپابات گرایانه در تهیه مقاالت و اث یشناس روشبر  تأکید یجا به، اساتید شود یمپیشنهاد 
ارتباط دارند، دانشجویان را به موضوعات کاربردی،  0و نیمه ساختارمند 9که با موضوعات فاقد ساختار

، ترغیب نمایند. تمرکز بر تهیه مقاله در کشور باشدکه معطوف به حل مسائل مدیریتی  یا گونه به
 شدت بهو مشکالت کشور، تولید علوم اثربخش را  ها لشچاتوجهی به حل و کم ISI چهارچوب

 .دهد یمکاهش 
متعدد دانشگاهی )که در  های یشگراو  ها تخصصو ایجاد  3گرایی یلتقلروش  یریکارگ به .4

که  شود یممدیریت، باعث  رشتهدر  (علوم پایه و علوم طبیعی دارای توجیه عقالنی است یها حوزه
موضوعات متنوع  مرتبط، بلکه یها رشته تنها نهتقلیل،  و دامنهیل یابد میزان آگاهی دانشجویان، تقل

 .گیرد یبرممدیریتی را در 
، در گزارش 2اولین دانشکده مدیریت در دانشگاه هاروارد، بنیاد کارنگی یستأسسال بعد از  12     

 یها دانشگاه و برای رفع این نقص، نهاد تحقیقاتی خود، تدریس محتوای آموزش مدیریت را نامطلوب
 دروس مدیریت را توصیه نمود. یسدر تدر 1ینگر کلروش  یریکارگ به، 9140امریکا و اروپا در سال 

رشته  های یشگرااروپایی، آمار  ـ یکاییآمر یها دانشگاهاخیر، با تقلید از  دههایران، طی دو  در
به  آموختگان دانشین میزان آن، بیشتر 4شدگی  قطعه  قطعهو به دلیل  یافته  یشافزامدیریت، بسیار 

این رشته  های یشگرااصالح ساختار رشته مدیریت،  منظور بهاست. لذا  یافته اختصاصمدیریت  رشته
از  یا نمونهپیشنهادی زیر،  نگارهقرار گیرد.  یبازنگر مورداجرایی کشور،  یها بخشباید متناسب با 

 .دهد یمرا نمایش  ها یشگرااصالح 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Unstructured Topics 

2. Semi- Structured Topics 
3. Reductionism 

4. Carnegie Foundation 

5. Holistic 
6. Segmentation 



 9313زمستان  ـ 08شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               980

 رشته مدیریت های یشگراپیشنهادی  فهرست .1 جدول

 کارشناسی ارشدو دکتری های یشگرا کارشناسی های یشگرا ردیف

9 
0 
3 
2 
1 
4 
9 
4 
1 
92 
 
99 
90 
93 
92 
91 
94 
99 
94 
91 
02 
09 

 تجارت و صنعت. م
 اقتصادی امور. م

 عمرانی. م
 فرهنگی امور. م
 سیاسی امور. م

 درمان و بهداشت. م

 امنیتی – ی. امور دفاعم
 آموزش. م

 ورزشی امور. م

 صنعتی. م
 کارآفرینی. م
 وکار کسب. م

 خارجی تجارت. م

 مالی – ی. ادارم
 بانکداری. م

 اجتماعی ینتأم و بیمه. م
 مالیاتی امور. م
 شهری عمران. م
 روستایی عمران. م

 
 رسانه. م

 فرهنگی میراث. م
 خارجی سیاست. م

 بیمارستانی. م
 بهداشت و پیشگیری. م

 خارجی امنیت و عیدفا امور. م
 داخلی امنیت. م
 قهرمانی ورزش. م
 همگانی ورزش. م

 عالی آموزش. م
 هاز سویم-ابتدایی آموزش. م

 گرایش 09 گرایش 1 مجموع

 

، روزآمدسازی و تعدیل (برگرون، ساگسن، بوتیلر، آنانتاموال)مدیریت دانش  حوزهاندیشمندانی از  .9
پویای جامعه را یکی از اجزای مهم مدیریت دانش  دانش، متناسب با مختصات فرهنگی و نیاز

و تعداد  ها سرفصلساله، محتوای دروس،  3-1زمانی  یها دورهکه طی  شود یم. لذا پیشنهاد دانند یم
قرار  یبازنگر موردانطباق با نیازهای پویای مدیریتی و فرهنگی کشور،  منظور بهواحدهای درسی، 

تجارب موفق مدیریتی کشور  و افزودن سو یکروزآمد نشده از  گیرد. در فرآیند بازنگری، حذف متون
اخیر شکوفایی علمی و...(، از سوی دیگر،  و دوراناول انقالب، دوران دفاع مقدس  دههتجارب )

 .رسد یمضروری به نظر 
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مدیریت تشکیل و  رشته آموختگان دانشخدماتی به  ـمرجعی برای تعیین نیاز واحدهای تولیدی  .4
متشکل از  ای یتهکم تواند یمدانشجو، بر آن اساس تعیین گردد. این مرجع  ساالنهش آمار پذیر

 .یردبرگتجارت را در  ـکارشناسان وزارت علوم، وزارت کار و وزارت صنعت 
 3تا  0)دارا بودن سابقه اجرایی  در مقاطع تحصیالت تکمیلی، شرط یژهو بهدر پذیرش دانشجویان،  .1

 در نظر گرفته شود. (سال برای مقطع دکتری 1تا  2و  سال برای کارشناسی ارشد
که در آن فعالیت  یا جامعهمدیریتی برخوردار باشند، اما با نظام ارزشی  های یتقابلافرادی که از  .92

نمایند، مقبولیت خود را نزد کارکنان، مشتریان، سهامداران و  احترامی یب، مخالفت ورزیده و یا کنند یم
، شود یم. لذا پیشنهاد گردند یمو به مدیرانی فاقد اثربخشی تبدیل  داده ازدستنهادهای قانونی، 

دینی و انقالب اسالمی، از شرایط پذیرش دانشجویان مقطع دکتری،  یها ارزشوفاداری و احترام به 
 در نظر گرفته شود.

 سابقه بودن دارامدیریت، شرط  یها دانشکدهدر  علمی یئتهدر فرآیند پذیرش و استخدام اعضای  .99
 به شرایط استخدامی افزوده گردد. (سال 1به مدت )اجرایی 

مدیریت، از عوامل  یها دانشکده مأموریتو  علمی یئتهمیان نظام ارتقای اعضای  9همسویی .90
مدیریتی در دانشجویان و تولید  های یتقابل. ایجاد آید یم حساب بهمهم در اثربخشی رشته مدیریت 

معطوف به حل مسائل مدیریتی کشور، دو  های نامه یانپاریق تهیه مقاالت و دانش کاربردی، از ط
، باید علمی یئته. بدین ترتیب، نظام ارتقای اعضای شود یممدیریت محسوب  یها دانشکده مأموریت

 باشد. راستا هم ها یتمأموربا این 
بوده و این نقصان،  اههکار ر، فاقد شده ینتدومدیریت  های یشگرااهداف آموزشی فعلی که برای  .93

، در شود یملذا پیشنهاد  .گردد یممدیریت، در موضوع اشتغال  آموختگان دانش یسردرگمباعث ابهام و 
 آموختگان دانش (مسیر شغلی) کار راههو  قرارگرفته یموردبازنگر، اهداف آموزشی، ها یشگراکلیه 

 افزوده گردد. ها آنطراحی و به 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Alignement 
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