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  مقدمه
هاي ران است. جذابيتهاي مقطع کارشناسي ارشد در ايترين رشتهيکي از پرطرفدارترين و داغ MBAاين روزها 

ي بسيار زياد نسل ذاتي اين رشته درکنار وضعيت نسبتا مناسب و رو به رشد بازار کار اين رشته در کشور موجب عالقه

ويژه التحصيالن مقطع کارشناسي در کشور (بهالتحصيل کشور به اين رشته شده است. بسياري از فارغجوان و تازه فارغ

را کليد ورود به بازار کار، ادامه تحصيل در مقاطع باالتر و موفقيت در اين  MBAوم پايه) هاي مهندسي و علدر رشته

حل مشکالت خود دانند. از سوي ديگر بسياري از مديران کشور ـ که اغلب مهندساني برجسته هستند ـ هم راهزمينه مي

دانشگاهي و  MBAهاي ه غير از دورهجويند. اين روزها بمي MBAشان را در ي سازمان تحت مديريترا در اداره

کند. در ميان اين همه عالقه و هياهو شدت جلب توجه مينيز به MBAهاي آزاد آکادميک، حجم انبوه تبليغات دوره

 MBAه کاست  يديکل ين نکتهيو البته ا MBAي گيرد، ماهيت وجودي رشتهچيزي که چندان مورد توجه قرار نمي

توجه  يد به نکات متعدديبان رشته، يل در ايانتخاب تحصبل از قست و يما ن يو شخص يشغل يحل مشکالت زندگراه

، در جهيندارند و در نت يمناسب يگذارهدفن رشته يل در ايتحصر د، MBAان ياز دانشجو ياريدر عمل بسضمنا . کرد

  .رسنديمننه ين زميدر ا ياديچندان ز يدستاوردهابه شان ليان دوران تحصيپا

از  ياديمشاوره به تعداد ز يو داشتن تجربه MBA يلم در رشتهيو با توجه به تحص ن موضوعيبا علم به ا

ر طول دو سال دن اساس يهمبر . امنه نوشتهين زمير اد يمطالب متعدد هاگزارهتم يساوبر د نه،ين زميدوستانم در ا

ن يا يمجموعهحال . امو پاسخ داده افت کردهيدر MBA يل در دورهيتحص يمشاورهخواست ردا ب ليمياها ده، رياخ
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و ) ص(اسالم  يرسول گرام الديسالروز مول االعيرب ۱۷مناسبت به هاگزاره يديعنوان عبه يليميا يهاها و پاسخوشتهن

  ار شماست.يدر قالب کتاب حاضر در اخت) عامام جعفر صادق (

 يل در دورهيانتخاب تحص يبراکه  يباحث و موضوعاتم يام تا به همهکرده الشت ديکه در دست دار يکتابدر 

MBA ام تالش کردهها ن نوشتهيدر اد بپردازم. يو مفساده و مختصر  يزباند، بهياز دارين رشته نيل در ايو سپس تحص

ازها و ينشيپح يل و تصحيتحلبه  ،داشته باشم MBAل در يبه موضوع تحص يو کاربرد نگرانهجامع ينگاه

و  يحضور يهاها و مشاورهليميو در انه وجود دارد (ين زميکه در ذهن افراد در ا يدرست و نادرست يهافرضشيپ

در  يريگميحل مشکالت معمول در تصم يام برايشنهاديپ يهاحلاهرالبته و  بپردازم )ها مواجه شدمآن بارها با يتلفن

  ز ارائه کنم.يرا ن MBAل در مورد يادامه تحص ينهيزم

ل موفق يو تحص MBA يل در رشتهيانتخاب تحص يرابز يعز يشما خوانندهه ببتواند کتاب ن يدوارم انتشار ايام

   .مک کندک يداشتنجذاب و دوست ين رشتهيالن ايالتحصفارغمع جن به وستين رشته و پيدر ا

ميل طريق آدرس اي با من ازرا  MBA ينهيتان در زمن سؤاالتيچنو همتان را در مورد اين کتاب لطفا نظرات

  در ميان بگذاريد.  gozareha@gmail.comمن 

  

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۲مـاه  يد
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١- MBA  ک نگاه!يدر  

  چه؟ یعنی یکه گفت MBAن یا -1- 1
ن رشته يا يجودت ويکدام هم با ماهچيکه ه رسديبه ذهن ما م ياديد، سؤاالت زيآيم MBAاسم  يمعموال وقت

م يدياند و شنن رشته گفتهيا يقدر دربارهنيها ان ساليبختانه در اخوشن است که ياش اندارند. علت يميارتباط مستق

ن کتاب کوچک يخورد. اما خوب است در ايم يچه و به چه درد يعني MBAم که يدانيبا همه ميم که تقرياو خوانده

  ؟ستيچ MBAترين سؤال اين است که اولين و مهمن يم. بنابرايهم از مقدمات شروع کن

 يک واژهين واژه مخفف است نه ياست که  يهي! خوب بدMBAم: ياندازيب ين رشته نگاهيد اول به اسم اييايب

 يزيشود چياش مياست که فارس Master of Business Administrationمخفف  MBAمستقل.  يمعن يدارا

 يها به بازرگانيليخ ين عبارت در فارسينس را در ايزيت کسب و کار." البته بيريمد يشرفتهيپ يه "دورهيشب

ها قبل باز نس به ساليزيب يبرا يمعادل بازرگانن واژه است. يا يميقد يست و ترجمهين يقيدق يگردانند که معنيبرم

آن  ي"کسب و کار" برا يجه ترجمهيتاست و در ن يار فراتر از بازرگانيبس يزينس چيزيم که بيدانيگردد و امروز ميم

  تر است.مناسب

جاد شد که يا نيا يبرا ۱۹۷۰ي در دهه MBAرا در نظر بگيريم، ن رشته يا تاريخيي اگر بخواهيم سابقه

ن معضل مواجه شد که اگر يکا با ايآمر يدر واقع جامعهپوشش بدهد. ت يريمدي دانش را در زمينه مهندسانهاي ضعف
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ن امر باعث کاهش يو ا ستنديت کردن را بلد نيريمد يوهين مهندسان شيدارد؛ اما او بادانش  يارفهحچه مهندسان 

بود (از  يتيريها مداز آن ياريگاه بسيکه جا ييجااز آنن يبنابرا شده بود. يمختلف اقتصاد يهادر بخش يورد بهرهيشد

ص داده شد و يد تشخين مهندسان مفيت به ايريمد ، آموزشر پروژه گرفته تا مالک کسب و کار)يسرپرست بخش و مد

 و برگزار شدند. امروزه بازار ين مهندسان طراحيآموزش ا يبرا MBAبا نام  ياحرفه يتيريمد يهاج، دورهيتدربه

آن هم  يديساز در سراسر جهان است که البته مختصات کلن حال پوليگران و در عار يک بازار بسي MBA آموزش

گر يد MBA يآموزش يهاان دورهين است که امروزه، مخاطبان و مشترين نکته ايترکرده است. مهم ياديرات زييتغ

که  يت و کسانيريخورد: مشاوران مديمگروه به درد دو  MBA امروزه عمالستند. يصرفا مهندسان ن

 ١.اندازنديخواهند کسب و کار خودشان را راه بيم

 يها(همان رشتهت يريمد MBA ريارشد غ يکارشناس يهابا دوره MBA بارها و بارها گفته شده که تفاوت

کرد يبه مسائل، رو MBA کردين است که رويدر اکشور)  يهاو ... دانشگاه يو دولت يو صنعت يبازرگانت يريمد

د؛ نجاد کنيا يديعلم جد MBA ست دريقرار ندانشجويان اين رشته ن است که يمنظور ا ي.است، نه پژوهش يکاربرد

در مثال  .دنرا حل کن يواقع يايدنمديريتي د مسائل نها بتواند که با آننت به مفاهيم و ابزارهايي مجهز شوکه قرار اسبل

MBA  د نرياد بگيد يبامهم اين است که دانشجويان بلکه براي سازمان نيست؛  ياستراتژوجودي  يفلسفهتمرکز روي

ن يا .استکسب و کار جاد توان حل مسائل ي، ااصلي آموزشهدف  MBA ن دريبنابرا .دنن کنيتدو ياستراتژبايد  چطور

   .است يديار کليخواندن بس MBA يبرا يگذارنکته در نگاه به هدف

و ... پس  يو صنعت يت بازرگانيريمد يهابا رشته MBAد که فرق يآيش مين سؤال پيادوباره ن اوصاف يبا ا

كه  کسب و کار است" مديريت"ي ي رشتهيش ايرانيزه شدهيك گرامديريت صنعتي ن است که يت ماجرا ايواقع ست؟يچ

 Businessهمه جاي مديريت بازرگاني ( د. در واقعندار يي مشابهنمونهن اسم، يبا اجاي ديگري در دنيا 

Management !توجه كنيدکنم الزم است يد ميباز هم تأکن يبنابرا) داريم نه صنعتي MBA  آموزش كاربردي علم

ن يعنوان کارآفرا بهيت يريمد يت و مشاورهيريمد ياحرفهدر بازار كار  دنهخواكه مياست براي كساني مديريت 

   ادامه بدهند. يشکل بهترا بهير بدهند ييشان را تغير شغليبشوند و مسمشغول به فعاليت 

MBA ينهيدر زم شما يستگياثبات شا يبرا ياحرفه يک گواهيست و ين يدانشگاه يک رشتهيقت يدر حق 

 )ت کسب و کار.يريعام مد يهايستگيشا يو البته در حوزه PMP يت پروژهيريه مدرک مديشب يزيت است (چيريمد

شود؛ يس ميهم تدر يردانشگاهيجه در مدارس کسب و کار غيست و در نتيارشد ن يدر ذاتش کارشناس MBAن يبنابرا

                                                 
ن رشته یت ایخورد؛ اما ماهیم یت و امور سازمانیریمرتبط با مد يهاها و البته کارشناسان بخشران سازمانیمد يدرد همهبه یدر حالت کل MBAالبته ناگفته نماند  1

  نان است.یمناسب آموزش مشاوران و کارآفر
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سراغ ارشد هم ادامه داد و بعد هم به يدر مقطع کارشناس يدانشگاه يعنوان رشتهرا به MBAتوان ين حال مياما در ع

  ) رفت.DBAآن ( يدکترا

يك معمول آن و  يمعناارشد به يو ... همان کارشناس ي، دولتي، بازرگانمديريت صنعتي يهارشتهدر مقابل، 

 يق حسابيک تحقيتان نامهانيا، در پيريدبگياد  يخوبرا بهتحقيق در آن الزم است روش كه  هستند ي دانشگاهيرشته

  د.يريهم بگرا تان تيريمد يتشريف ببريد دكترال، يدر صورت تماو بعد  ديانجام ده

اما مهندسان) است:  يتر براشي(البته ب MBAب يمشابه و رق يم که تا حدوديگر هم داريد يک رشتهيران يدر ا

 يرشته کي، است طور که از اسمش مشخصناهم ن رشتهيا. يورو بهره ستميسش يع گرايصنا يمهندس يرشته

با  عيصنا يمهندس ريغ يهاشده که مهندسان رشته جاديا نيا يبرادر واقع رشته  نيا .يتيريو نه مد است يمهندس

رشته  نيدر ا نيقابل خالصه کردن است) آشنا شوند. بنابرا يسازنهيبه ي(که در واژه عيصنا يمهندس ياصول رشته

د اگر يد که شايآموزيم ياريبس يو در مقابل، مباحث مهندس شونديمطرح م تيريمد ياز مسائل رشته يدودبخش مح

ستم و يس ين مهندسيبه دردتان نخورند. بنابرا يليخت کسب و کار باشد، يريمد يتان واقعا کار کردن در حوزههدف

از ي" نيت مهندسيريتان به مباحث "مدندهيا آيد که واقعا در شغل امروز يانتخاب کن يرا هم فقط در صورت يوربهره

  د.يداشته باش

ران و يخواندن دکترا ـ چه در ا يبرا ير مناسبيمس MBAد: يتان بسپارجا به ذهننيرا ه ياتيار حيبس يک نکتهي

ق يشما روش تحق يوطن يهاMBAست. البته در يل در خارج از کشور ـ نيکردن جهت ادامه تحص ياپال يچه برا

جه، شما که قرار يت وجود ندارد و در نتين وضعياز جهان ا يگريد يد؛ اما عموما در جاينامه هم دارانيد و پايوانخيم

د که يها بقبوالنين راحتيکننده به اد انتخابيد به اساتيتوانيد، نميجا کندانش را جابه ياست در مقطع دکترا مرزها

  د!يهست يار خفنيگر بسپژوهش

  خورد؟یه چه درد من مب MBAن یحاال ا -2- 1
MBA خواندن  يران براين اي. در هماست يار گرانيبس يرشتهMBA ک يون تومان ظرف يليم ۶د حداقل يبا

است و حداقل دو  يار سختير بسيارشد روزانه هم هست که مس يکارشناس يهادر دوره ير قبوليد (البته مسيسال بپرداز

   م دارد.)جهت کنکور را الز يآمادگ يسال مطالعه برا

http://gozareha.ir


MBA يبه زبان خودمان!  

 

 ۳۱از  ۸ يفحهص  http://gozareha.irها دات کام              هاي الکترونيک گزارهکتاب

شما الزم است هم  MBA ليتحص يدر دوره رد.يگياز شما م يشما مهم نباشد، زمان ياش برانهياگر هز يحت

د يريم بگيد تصميبا د.يد و ارائه دهيشن انجام دهين و پروژه و پرزنتيتمر يد و هم کليرا بخوان ياديم و زيحج يهادرس

  قرار است به چه دردتان بخورد!  MBA که

  :ديبه چند نکته توجه کن MBA يل در رشتهيتحص يم براين الزم است قبل از گرفتن تصميابنابر

 يعنيهيچ مشكلي نيست.  ،يدووارد بش MBA يبه تحصيل در دورهکه  يو شغل يليتحصي زمينهشيپبا هر  اول:

ر کسب و کار، با مدرک يمدعنوان در صورت داشتن تجربه به ي(حت ديندارد مهندس و پزشک و معلم و ... باش يفرق

 ي، لطفا نکات بعدييم نهايد.) اما قبل از گرفتن تصميبخوان MBA ياز مؤسسات خصوص يد در برخيتوانيپلم هم ميد

 د!يرا هم بخوان

که  ييت اجرايريمد .دنشونميه يل توصيالتحصک جوان تازه فارغيبه  ييت اجرايريو مد MBA يهارشته دوم:

اصوال  .است يار ضروريکار بس يهم داشتن سابقه MBA يبرا است. شده يسبتا با سابقه طراحران نيمد يکامال برا

کمک  يلياش خبرعکس بروند و MBAد، به سراغ خواندن نها مواجه شدکه در کار با آن يحل مشکالت يد برايباافراد 

همين دليل است که . بهکنديتان نمکمک يليخ MBAک تا دو سال است، ير يکارتان ز ين اگر سابقهيبنابرا .کندينم

ي کار کم معموال ي کار يا داراي سابقهدر تمامي مدارس کسب و کار برجسته و معتبر دنيا، درخواست افراد بدون سابقه

 شوند.رد مي

در  .ددر نظر دار شخود يبرافرد است که  يکار يندهينه آين زميدر ا يريگميگر مهم در تصميدمعيار ک ي سوم:

دارد؟ اگر  يريا واقعا تأثيآ .گذارديشما م يندهيبر انتخاب شغل آ يريچه تأث MBAا نخواندن يد خواندن ينيد ببيباقع وا

 د؟ يتان را تلف کنوقت و عمر و حتا پول يخوديندارد چرا ب

ق يقاد گرفتن مهم است و نه تحيآموزش محور است که در آن  يهاجزو دوره MBAطور که گفتم همان چهارم:

هاي دانشگاه صنعتي ايران از جمله در دوره MBAهاي دانشگاهي هاي اخير در دورهاين رويکرد در سال .و پژوهش

بعد از فرد نامه ندارد و انيپا MBAشريف و دانشگاه صنعتي اميرکبير مورد توجه قرار گرفته است. از اين ديدگاه 

هاي کارشناسي ساير گرايش يعنيپژوهش ـ محور ( يهاعکس در دورهبر .ديلي بايد سريع وارد بازار کار بشوالتحصفارغ

ل در يد است که قصد ادامه تحصيمف يکسان ين، برايق و پژوهش است و اياد گرفتن روش تحقيت)، هدف يريمدارشد 

ن انتخاب با يرابناب .رديگيتان را مک سال وقتيد که حداقل ينامه دارانيجا شما پانيدر ا .مقطع دکترا را داشته باشند

ا گرفتن يتان وارد شدن به بازار کار است د؟ هدفياوريسانس گرفتن چه به دست بيد از فوق ليخواهيشما است که م
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ت يريمدهاي کارشناسي ارشد ساير گرايشاست  يخورد؛ اما اگر دوميدرد شما م کامال به MBA است يدکترا؟ اگر اول

  .خورنديتر به دردتان مشيب

در بازار د، الزم است عرض کنم يبخوان MBAد يخواهيم يريجوگ يا حتيژ و پز دادن (!) و يپرست يگر براا پنجم:

د يرا احساس نخواه يتفاوت يليتان راحت خاليخ يوجود دارد؛ ول MBA نسبت به يترشيکار عمال اگر چه احترام ب

هم  يترارزان يرهايها است، مسنيه ايشب ييزهايتان چن اگر هدفي!) بنابراکنميعرض م MBA کيعنوان کرد (به

   د.يشان کند انتخابيتوانيوجود دارند که م

گر نه؟ مثال چرا يد يک رشتهيست. چرا ينخواندن  MBA يبرا يل محکمير رشته، دلييصرف عالقه به تغششم: 

ن يورود به ا يبرا يترحکمل ميخواهم دليتان کنم. فقط مخواهم منصرفيد که من نميد؟ توجه کنيد هنر بخوانينرو

  !ديرشته داشته باش

 ين رشتهيترکه اگر اشتباه نکنم گران DBAدارند به اسم  يي، دکتراMBA  و ييت اجرايريالبته مد - ۳

ار کم است. معموال هم مدرک يکنند بسياش مکه ارائه ييهااست؛ فاند ندارد و تعداد دانشگاهيدن يليالت تکميتحص

DBA ران که وزارت علوم يندارد. حداقل در ا ياعتبار دانشگاهDBA د نکرده است!ييرا تا االن تأ  

  اد!؟یرم میگ یچ MBAاز  -3- 1
د حتما يد که باياگرفته يم راسخيد و چه نه، تصميگرفت يمرا جد يهاهيکنم که شما چه توصيفرض محاال 

MBA م يم با هم مرور کنيخواهيد، ميکن يرسگر بريک بار ديتان را ميگر تصميک بار ديکه نيا يحاال براد. يبخوان

  د. يآوريدست مچه به يخوانMBAکه از 

صورت بهخوب و جذاب،  يم سالهيدو و نک تا ي يک دورهين يان ايدهد که در پايقات من نشان ميتجربه و تحق

 د آورد:يدست خواهن دستاوردها را بهيشما اد يمختصر و مف

است. در  يسازها شبکهآدم يبرا MBA ن کاربرد خواندنيترا، مهميدن يجا همه :ياحرفه يسازشبکه •

ها يبعض يحاال برا(ها است يکالسو دوستانه با هم ياارتباط حرفه ي، برقراريسازمنظور از شبکه جانيا

د يمف شما يبعدها در سه حوزه حتما برا يسازن شبکهيالبته!) اشود يمد هم يشامل اسات يسازن شبکهيا

اطالعات که از  يبه برخ ي، دسترسيا کسب و کاري يد کاريجد يهابه فرصت يهند بود: دسترسخوا

 .مشترک يهاافت و انجام پروژهيدست  راحتها آن شود بهيمعمول نم يهاراه
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نانس، رفتار ي، فايبر، رهيده، سازمانيابي، بازارياستراتژ ت:يريعلم مد ياصل يهابا شاخه ييآشنا •

 يرشته يهااز درس ييهانمونه ...سک و يت ريري، مديت تکنولوژيريم، مديتصم يور، تئيسازمان

MBA ر کدام ه ديدانيکه مد دشات يخواهن فرق را ياقبل از آن نسبت بهن دوره يهستند. با گذراندن ا

 باعث شده تا بفهمم که” دانستن“ن يخورند. و ايم يو به چه دردچه  يعنيت يريعلم مد يهااز شاخه

ت يريعلم مد يها، کدام شاخهديبکن يترشيب يعلم يگذارهيها سرماکدام حوزه يد روينده بايآ يبرا

 يد براساس عالقهيرا با يرتيعلم مد يهاحوزه خورند و کداميمتان يشما در شغل امروز و فردادرد به

 .ديام دنبال کنيشخص

ن ياخودم شخصا ک مقدار سخت است؛ اما ي يکين يح ايتوض :يپردازدهيده گرفتن و اياد گرفتن اي •

ام و چقدر تر از چند سال قبل شدهسنجنم که چقدر نکتهيبيام ميسينووضوح در کارم و وبالگروزها به

 يهادهيز باشد: خواندن دروس گوناگون و اياش دو چد علتيده را پرورش بدهم. شايک ايتوانم يم

 يهايکالسها و سؤاالت همدهيد و اياسات يهاها و کامنتدهيو اها نسبت به موضوعات واحد متفاوت آن

  زم در مورد دروس مختلف.يعز

د شانس بزرگ من، داشتن امکان امتحان يشا ها:ان آنيو عمل و ارتباط م يان تئوريدن شکاف ميفهم •

پروژه عمال  ياديتعداد زا در هبعد ،را که خواندم ي. مثال استراتژاست ام در عمل بودهيهاآوختهمکردن 

کار گرفتم. در شرکت بهچند  يساختار سازمان يرا در طراح يدهسازمان يهاا آموختهيتجربه کردم 

شما که: نيتر ااند. و مهمعمل چقدر متفاوت يايبا دن يتئور يايها، متوجه شدم که دنن تجربهيا يهمه

 يد برايتوانيتر متر و آساند، بهيد باشک حوزه را خوب بلي يعلم يهيو اصول پا يفلسف يهاانياگر بن

من از  يشخص يجهين نتيترن مهميد. ايد کنيد و ابزار توليبکن يپردازدهيا يواقع يايحل مسائل دن

MBA .کنم که بدون يه ميچنان توصه کردم و هميهزار بار توصن است که يهم يبرا خواندن بود

  د!يرا انتخاب نکن MBAع به بازار کار، يورود سر ياو بدون داشتن برنامه بر يکار يداشتن تجربه

  بخونم؟ MBAد یچرا نبا - 4- 1
 MBAر يشما، لزوما از مس يمطلوب شغل يندهيخواهم شما را قانع کنم که آير مين مسيچنان در امن هم

ن بخش يد از ايتوانيد، ميدار يکار ين اگر تجربهيل است. بنابرايالتحصن بخش، خاص جوانان تازه فارغياگذرد. ينم

  د.يبگذر
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شما م که چرا يتان بگوين براين فصل، چند نکته هم در مورد ايان ايد در پايبگذارخوب دوستان جوان من! 

  د:يبخوان MBAد ينبال يالتحصک جوان فارغيعنوان به

ا ي يافک يهاد که مهارتيشويق متوجه ميتحق ياحتماال با کمل، يالتحصک جوان تازه فارغيعنوان به اول:

 MBA يعا سراغ رشتهيل سريادامه تحص يل براين دليهمام که بهدهيرا د يد. من بارها جوانانيمناسب بازار کار را ندار

التحصيل شديد بايد تخصص و چرا انتظار داريد که زماني که از دانشگاه فارغد يست از خودتان بپرسيروند. اما بد نيم

 هاي تخصصيدهند تخصص و مهارتهاي ما تنها چيزي که ياد نميمتأسفانه دانشگاههاي الزم را داشته باشيد؟ مهارت

د و ين امروز شروع کنيهم . بنابراين اصال نگران نباشيد. هيچ اتفاق عجيبي نيفتاده. از هيچ کس هم عقب نيستيد.است

  د.يخودتان اطالعات کسب کن يتخصص يدر رشته

خواهد باشد و آن وقت براي تان چه ميشغلي يکه آيندهري باشد براي اينگياما ... شايد االن زمان تصميم دوم:

تا  زنممثال ميجا دو نيدر امن د. يخواند يد شما معماريفرض کنهاي الزم در آن زمينه تالش کنيد. کسب مهارت

  يد:هبد تعميمها را آنخودتان شما  کنم و بحث را روشن

هايي فعاليت کنيد. چه بايد بکنيد؟ چه مهارت يس معماريتدر يدر حوزه گيريدالف ـ فرض کنيد شما تصميم مي

    د.يت کنيد تقويتان را باسيتدر يهاد؛ اما مهارتيرا خوب بلد باش يد شما معماريرا بايد ياد بگيريد؟ شا

  د؟يه باشداشت ييهاد چه مهارتيجا بانيبشويد. ا يمعمار يي مشاورهخواهيد وارد حوزهب ـ فرض کنيد که مي

د. در کنارش حتما الزم است يخودتان مشورت کن يحوزه يک نفر آدم معتمد و باتجربهيدر هر دو حالت با 

 يت شغليموفق يکه برا ييهاها. مهارتياحرفه يهاد که من اسمش را گذاشتم مهارتيرياد بگيها را از مهارت يگروه

کنه شروع يهم اصال بهش فکر نم يکه البته کس ياتيار حيار بسيبس يهااز مهارت يکيد از يتوانيد. مياز داريها نبه آن

  .ياحرفه يسازشبکه يهامهارت د:يکن

ن نيست. اين زمينه جدا از کار کرد: کسب مهارت و تخصص در دجا وجود داري کليدي ايناما يک نکته سوم:

. دگيرنميشما  يبراکار را  يتجربهجاي يک ساعت  ،نيداو براي خودتان بخود ينيدر منزل بنشيعني شما هر چقدر هم 

شويد ي کليدي مواجه ميشوند؛ چرا که شما در کار با دو مسئلهتدريج در طي کار کردن ايجاد ميتخصص و مهارت به

  بکنيد:شان که بايد حل

التحصيالن بينم که فارغها ميزنم: خيلي وقتمثال مي کار بگيريد؟چطور دانشي که داريد را در عمل به •

دارم؛ در صورتي که  ريزي استراتژيکمهارت برنامه نويسند که منشان ميي مديريت در رزومهرشته
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در دنياي واقعي بنويسند!  توانند حتا يک سطر در مورد استراتژي يک شرکتدرصدشان نمي ۹۰معتقدم 

  اند.ها مهارت را با دانش اشتباه گرفتهجاست که آناشکال کار اين

مثال من وقتي وارد محيط کار شدم، بايد در  هاي جديدي مورد نياز شماست؟ها / مهارتچه دانش •

زمينه  کردم. خوب در دانشگاه من در اينها فعاليت ميسازمان يکار يهاهيرو يي مستندساززمينه

  اش و چيزهايي که الزم بود را ياد گرفتم.نخوانده بودم. اين بود که رفتم دنبال يدرس

  ن کارها است:يشما زمان انجام ا ين است که االن برايشنهاد من ايپن يبنابرا

؟ مهندس؟ هنرمند؟ معلمخواهيد چه کاره باشيد؟ تصميم بگيريد که مي ست؟يتخصص من چ .۱

يد؟ اين ومشغول به کار بشعنوان کارمند بهيک سازمان که کار اجرايي دارد  درکه نيا اي؟ گرپژوهش

تان خواهم د، من کمکيدنبال کن هاگزارهمن را در  يهااست. نوشته تصميم براي شروع خيلي کليدي

  کرد.

که  است ي چنداني نداريد. مهم ايناصال نترسيد که سابقه ن تهيه کنيد.اتي خوب از سوابقيک رزومه .۲

تان (و احيانا اگر سوابق کاري ي استانداردي تهيه کنيد. در رزومه نوشتن روي سوابق تحصيليروزمه

  ايد) تأکيد کنيد. خاصي داشته

رزومه بينيد شنويد يا در اينترنت و نشريات ميشغلي که در موردشون مي هايبراي فرصت ارسال رزومه: .۳

  :) .ممکنکامال  است؛ اما سخت .تالش کنيد د.يبفرست

کار کنيد تا هم با محيط کار و است يکي دو سال الزم حداقل وقتي وارد محيط کار شديد،  کسب تجربه: .۴

منديد و در ها عالقهيد که به کار کردن در کدام حوزهويد و هم متوجه بشوشرايط کار کردن آشنا بش

  ها وقت و انرژي بگذاريد.نتيجه روي ياد گرفتن و تجربه کردن در آن حوزه

ها و تيهاي اينترنتي (مخصوصا ساي کتاب و مجالت و مقاالت و نوشتهاز مطالعه روز ماندن:هب .۵

  داريد. روز نگهن را بهايد. سعي کنيد هميشه خودتو) غافل نشتانرشتههاي مرتبط با وبالگ

د. يريم بگيتصم خواندن MBAدر مورد  يد با نگاه بهتريتوانياد گرفتن، ميبعد از چند سال تجربه کسب کردن و 

د از آدرس يتوانيد که ميها شروع کن" گزارهيابيکار يهساد يتان را با کتاب "راهنماموفق ير شغلين امروز مسيپس هم

  د:ير دانلودش کنيز
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  بخونم؟ MBAکجا  -٢
 يمربوط به برگزار يکنم، حتما آگهيا که باز مر يات و حتا هر روزنامهيريمد يتخصص يهين روزها هر نشريا

ن ياز پرسودتر يکيبه  MBA يدوره ينم. ظاهرا برگزاريبيد را ميجد يا مؤسسهي ک دانشگاهيتوسط  MBA يدوره

مثل  ياستاندارد و معتبر يهانم از دورهيبيکه من م ييهال شده است. دورهيمربوط به آموزش تبد يکسب و کارها

 (!؟يحسابدار MBA ب (مثاليب و غريار عجين بسيبا عناو ييهاهستند تا دوره يت صنعتيريسازمان مد يدوره

ن است: از ين روزها ايا يلسؤال اص .خودشان يجارند هم بهيگيق کنکور دانشجو ميکه از طر يدانشگاه يهادوره

  ط من کدام است؟يازها و شراين دوره متناسب با نيتر، بهMBA ين همه دورهيان ايم

ن يتدو يابين ارزيا يار ساده را برايکردم چند مع يمن سعده شده، يپرساز من ن سؤال يکه بارها انيبا توجه به ا

 اند:مهم MBA يهادورهخاب و انت يابيارز يبرا يار اساسيمن چهار معنظر بهکنم. 

 يت مهم است؛ کاربرديريمد يمعمول يهانسبت به دوره MBA يهاکه در دوره يزيچ :يدرس يبرنامه -۱

ارائه شده  يهابودن درس يزان کاربرديارها، مين معيتريدياز کل يکيها دوره يسهين در مقايها است. بنابرابودن درس

 يديار کليمعموال چند درس بس MBA يهاها است. در دورهسطح فهرست درس سه دريجا منظورم مقانياست.در ا

، يت، استراتژيريمد يها هستند: اصول و مباننيها از نظر من ان درسياست. ا يوجود دارند که وجودشان حتما ضرور

ت يريستم، مديل سيتحلمثل  ي. اگر دروسيو سازمانده ي، رفتار سازمانيابي، بازاريت منابع انسانيري، مديت ماليريمد

 است! يگر عاليباشند که د يدرس يهم در برنامه يت تکنولوژيريت پروژه و مديريسک، مدير
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 يشان؛ ولر گذراندميرکبيدانشگاه ام يوجود دارند که من هم در دوره ييهاها درساز دوره ياريدر مقابل، در بس

  دارند! يمنف يها نمرهدرس نيارزش.) ا يا مهندسي يخورند (مثال اقتصادسنجينم MBAک يچ درد يهواقعا به

 يابيارز يد. برايرياد بگيرا  MBA يها دروس دورهد دورهيقرار است شما از زبان اسات ها:د دورهياسات -۲

در  ييا اجراي ياسوابق مشاوره يد حتما دارايد بايکه اساتنيا يکيوجود دارد:  يديار کلينظرم دو معد بهياسات يرزومه

 MBAک يچ درد ي، به هيياجرا ياما بدون تجربه ين درجات علم دانشگاهيباالتر يت باشند (استاد دارايريمد يحوزه

ا ي يمعتبر داخل يهااست (که اگر در دوره MBA يس در دورهيتدر يار هم داشتن سابقهين معيخورد.) دومينم

ا نه. يهست  يست که استاد دوره آدم معروفيتر.) مهم نباشد هم چه به MBA يدانشگاه يهاو مخصوصا دوره يخارج

  ز است.يهمه چ ياياو گو يرزومه

هستند که  يمطالب يدهندهالبس دروس نشانيس س مطالب:يتدر ياز برايالبس دروس و زمان مورد نيس -۳

 يدانشگاه صنعت يدوره البس دروسيد سيتوانيالبس دروس، ميس يابيارز يد. برايرياد بگين دوره يقرار است شما در ا

عنوان به د و از آنينيام، ببنترنت گذاشتهيا يگر رويمطلب مرتبط د يهمراه با تعداد جانيف را که من قبال ايشر

دا يدروس است. جد يبندجا وجود دارد و آن هم زماننيا در يديکل يک نکتهيد. فقط يتان استفاده کنيابيکش ارزخط

ست ساعت يهستند ظرف مثال ب يمثال فشرده مد شده که مدع يهادوره يک ـ برگزاريرآکادميغ يهاژه در دورهيوـ به

 يهل در دوريکه از تحص يزيام؛ اما چها را تجربه نکردهن دورهيک که ايکنند. من از نزديمن ميشما را استراتژ

MBA  يشه مطالب اساسيسه ساعته هم هم يجلسه ۱۶استاندارد با  يک دورهين است که در يادم مانده ايبه 

 ياتيل تجربيدل، بهيت منابع انسانيريا مدي يابي، بازاريمثل استراتژ ييهاماندند. مخصوصا در درسيم ناگفته ياريبس

ن گفتگوها هستند که باعث يد که اتفاقا ايآيوجود مبحث به يکلها اند سر کالسان از قبل داشتهيکه عموما دانشجو

ار کم، عمال داشتن يفشرده با تعداد ساعات بس يهان دورهيرد. در اياد بگيرا  يترشيار بيشوند آدم از درس نکات بسيم

  اورد!يس مطالب استاد وقت کم نيرممکن است؛ تازه اگر از نظر تدريسر کالس غ ياتين تجربيچن

 MBAکه گرفتن مدرک نينده. ايهم به آ يک نگاهيد و ياندازيتان ببيبه ج يک نگاهي ها:دوره ينهيهز -۴

ن توجه يست؛ به ايتان مهم نيهم برا يمال يدهينه ـ فايل هزيشما داشته باشد. حتا اگر تحل يبرا يديقرار است چه عا

ر يگرفتن مد MBAا قرار است با يد، آيهست يياجرا ريک مديبه شما بکند. اگر  يقرار است چه کمک MBAد که يکن

ن سؤال يد؟ به اياندازيد کسب و کار خودتان را راه بيا قصد داريد؟ آيت شويريک مشاور مديد يخواهيا ميد؟ آيباش يتربه

د يبدانست يبد ن يابيک مالک ارزيعنوان شما ارزش الزم را دارد؟ به يبرا MBA يک دورهي ينهيا هزيد که آيفکر کن

ف و تهران و يشر يعنيران (يا يهان دانشگاهيترمه در بهيک دو ساله و نيآکادم يک دورهي ينهيدر حال حاضر هز

هستند که مدرک معتبر  ييهاها دورهنيون بود!) تازه ايليم ۹ون تومان است (زمان ما حدود يليم ۲۰تا  ۱۵ن ير) بيرکبيام
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ن همه يد با ايسه کنيبرند. خودتان مقايران بهره ميت در ايرينام و بزرگ مد د بهيدهند و از اساتيبه شما م يدانشگاه

  گر.يد يمدع يمؤسسه

 فيدانشگاه شر کنديهم نم ياست. عمال فرق نييپا اريبس MBAآموزش  تيفيک ران،ياست که در ا نيا تيواقع

شما اگر  نيمهم است. بنابرا اتيلگرفتن و درک ک ديد يخواندن فقط برا MBA. يخصوص يفالن مؤسسه ايباشد 

 کننديرا برگزار م MBA يهاکه دوره ياز مؤسسات خصوص ديتوانيم د،يندار سانسيلبه اعتبار مدرک فوق يازيواقعا ن

به  بيترت نيو بد دياستفاده کن شانيخارج ساعات ادار ايپنجشنبه و جمعه  يهااز دور ديتوانيشما م که دياستفاده کن

  وارد نخواهد شد.  يالطمهکارتان هم 

ي دانشگاهي دورهد، يسازمان سنجش وارد آن شو يکه بدون کنکور کتب ياد هر دورهيالبته حتما توجه داشته باش

كند و امكان ادامه تحصيل ها را تأييد نميشود. وزارت علوم مدارك اين دورهمحسوب نمي ارشد هم يکارشناسنيست و 

ها بسيار مفيد ، اين دورهباشدتان كسب آگاهي و افزايش دانشواقعا تان اگر هدفالبته ريد. در مقطع دكترا با آن را ندا

عنوان مدرك تحصيلي براي ها اين مدارك را بهدر بازار كار هم خيلي از سازماند که ين هم دقت کنيبه ا يول هستند.

  ارتقاي شغلي يا افزايش حقوق قبول ندارند.

ر (که من در يرکبيدانشگاه ام يمثل دوره يآزاد دانشگاه يهاا دورهي يمؤسسات خصوص يهاد در دورهياگر خواست

خواهند  با شما مصاحبه ييرش نهايپذ يها حتما بران دورهيدر اد که يد فراموش نکنينام کنخواندم) ثبت MBAآن 

معموال  مشترك اما دو سؤال د؛د نداروجو و استاندارد بدر ايران هيچ حساب و كتا ،مورد مصاحبهکرد. البته متأسفانه در 

 :دارندوجود ها مصاحبهسؤاالت ن يبدر 

  دهيد؟)ي تحصيلي خودتان ادامه تحصيل نميش چرا در رشتهبخوانيد؟ (و معادل MBA چرا قصد داريد .۱

  در مورد سوابق كاري سؤال پرسيده شد. .۲

نفس كافي حرف بزنيد. ه الزم است با اعتماد بهبنابراين خودتان را حداقل براي اين دو سؤال آماده كنيد. در مصاحب

هاي انحرافي حواس شما را از آن چيزي كه بايد بگوييد پرت كنند با سؤاالت و حرفها سعي ميكنندهمعموال مصاحبه

 صورت ذهنيكنند. بايد تمركز كافي داشته باشيد و تمركزتان را حفظ كنيد. استرس را از خودتان دور كنيد و از قبل به

  خودتان را براي قرار گرفتن رد موقعيت مصاحبه آماده كرده باشيد.

  

  

http://gozareha.ir


MBA يبه زبان خودمان!  

 

 ۳۱از  ۱۶ يفحهص  http://gozareha.irها دات کام              هاي الکترونيک گزارهکتاب

 MBA يت در رشتهيفرمان موفقپنج  -٣

ش يکنم که پيه ميد، به شما توصيل شديتحص (!) مشغول به يبه هر شکل MBA يم! اگر در دورهيگويک ميتبر

را از دوران  يبردارن بهرهيترشيا بت ديل کنيتحص MBA چطور در رشتهد که ين فکر کنيل به اياز آغاز تحص

در  مان بود!يخواندن پش MBAاز  ۱۹د که در آخر دوره با معدل يخوب من نشو يکالسد تا مثل آن هميمان ببرليتحص

 .بدهمنه ارائه يزمن ياشما در به  يشنهاداتيپقصد دارم فصل ن يا

هدف  MBA ن است که دريت در ايريمد ياارشده يکارشناس  گريبا د MBA تفاوتم که يديقبل د يهادر فصل

 جا شود. دردانش جابه يا مرزهايد شود يست علم توليقرار ن MBA عمل است و بس. در يبرا ياد گرفتن تئوري

MBA  که نيا يبرا“، ”ميم حل بکنيها مواجهن االن در عمل با آنيرا که هم يمشکالت“م تا: يريگياد ميما علم را

ها. نيه ايشب ييهاو گزاره” ميکن يزيرنده برنامهيمان در آيبود کارهابه يم و برايتر کار کنهن امروز بيم هميبتوان

ست. چطور يهم ن ياست که کار آسان يآموزش ين دغدغهيتريديشکاف نظر تا عمل کل  پر کردن MBA در ن يبنابرا

کار گرفتن علم در مهارت به“د يتر چطور باعبارت بها بهيآموخت که در عمل قابل کاربرد باشد؟  يد علم را طوريبا

 .وجود ندارد يقياش پاسخ کامل و دقياست که هنوز برا ين سؤاليرا کسب کرد؟ ا” عمل

ان يجون مهارت را در دانشيا يمختلف يهااند با روشکرده يها سعدانشگاه يهارفته برنامهشيپ يدر کشورها

  ها است. ن برنامهيک نمونه از ايت هاروارد، يريمد يمدرسهس يبر ک يمبتن يروش آموزشجاد کنند. مثال يا

http://gozareha.ir


MBA يبه زبان خودمان!  

 

 ۳۱از  ۱۷ يفحهص  http://gozareha.irها دات کام              هاي الکترونيک گزارهکتاب

ن يهم يرا بگذرانند. برا (Internship) يد حتما چند واحد کارآموزين کشورها بايدر ا MBA انيجوعموما دانش

د؛ کننيان فراهم ميجون دانشيا يرا برا ييهافرصت يبزرگ جهان يامشاوره يهاژه شرکتيوها بهاز شرکت يليخ

 برتر هستند.  يجذب استعدادها يها براشرکت ياز استراتژ يکه البته در واقع بخش ييهافرصت

که در باال نوشتم وجود ندارد و اصوال  ياو کسب تجربه يآموزش يهاچ کدام از روشيبختانه هران اما خوشيدر ا

گر يبا د MBA يک دورهين حالت فرق يترد! در بهندرد عمل هم بخوربه يهم وجود ندارد که درس و تئور يادغدغه

ن است که: من، خود من که يران ايدر ا يدين سؤال کليبنابرا .نامه انيت، نداشتن پايريارشد مد يکارشناس يهادوره

خواهم يجا منيا” م ببرم!؟ن بهره را از درس خواندنيترشيل کنم تا بيد تحصيهستم چطور با MBA يجودانش

 .دميج به آن رسيتدربه MBA يل در دورهيکه خودم در زمان تحص سميرا بنو يپاسخ

 :ها هستندنيا MBA يل در رشتهيفرمان تحص ۵من  يد؟ طبق تجربهيحاضر

صورت خالصه شامل سه موضوع است: س بهيک !ديخوب بخوان يهاسيد و کيس بخوانيفرمان اول: خوب ک

 م، چطوريها را کشف کنم چطور مسئلهيريگياد ميها ما سي. در کحل مسئلهل مسئله و راهيف و شرح مسئله، تحليتوص

 يس خواندن از درس خواندن براين کيبنابرا .ميم و چگونه مسئله را حل کنيمسئله را بفهم يدآورندهيپد يعوامل اصل

 !تر استواجب MBA انيجودانش

به  يران عدم دسترسيدر ا MBA يجوک دانشي يش روين معضالت پيتراز مهم يکيمتأسفانه و متأسفانه 

س ين اصول نگارش کيترها حتا سادهگذرم که در اغلب آنيکه کامال م يرانيا يهاسياز ک .مناسب است يهاسيک

دا يحل آماده، مسئله پک راهي يشود براين هستند که چطور ميگر اانيقت نمايها در حقاز آن ياريت نشده و بسيرعا

هاروارد  يهاسيد کيها بالتردسين کيتر: بهيخارج يهاسيکارفرما فروخت! اما در مورد ک حل را بهکرد و بعد راه

 يواقع يايها مسائل دناز آن ياريد که بسيريبگ يتان را جديدرس يهابوکها تکستسيبعد ک يهستند. در مرحله

ها چون به شما سيک ي!)؛ باز هم مطالعهيالديم ۷۰ ياست (مثال مال دهه يميتان قدبوکهستند. حتا اگر تکست

د يجد يهابوکتکستنترنت يق ايطرد از يتوانيکه منيدند. ضمن ايآموزند، مفيل و حل مسئله را ميروش کشف و تحل

 يهاسيها و کنتيپاورپو) ٢رسونيپها (مثل بوکتکست ياختصاص يهاتيا در سايد يد و دانلود کنيابيرا ب

 !ديد و استفاده کنيدانلود کن يا را مجانينروز د يهابوکتکست

مان روزمره ياز ما در زندگ يليسند. خيس بنويما ک يگران برايست ديشه که الزم نيهم !دينيخوب بب فرمان دوم:

س يک کينوشتن  يدهند برايم جان ميم که اگر دقت کنيشويمواجه م ياريبس يهادهيمان با ااطراف يايو در دن

                                                 
2 http://pearsonhighered.com/educator/discipline/Business/91000006.page 
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 يهاا مثال چرا شرکتيد موتوروال رفت؟ يسراغ خردرآوردن لج اپل به ينظرتان گوگل فقط براا بهيآ! مثال يتيريمد

 يکپارچگي يهستند از استراتژ ييهاها هر دو نمونهنيراه انداختند؟ ا يارهيزنج يهازم فروشگاهعسل و زمنيريش

ها سيخودمان ک  م کيم و بخواهيرياد بگيکه نيشرط اادند؛ بهيکشف کردن ز ين موضوعات جذاب براي! از ايعمود

 !ميرا کشف و حل کن

 يساز، شبکهيخوانMBA ياصل ياز دستاوردها يکي، اول اشاره کردمدر فصل  ٣!ديکن يسازفرمان سوم: شبکه

 .تانير شغليو مس يشرفت در زندگيپ يد برايشناسيکه م ييهااستفاده از آدم يعني" يسازشبکهخالصه " يليخ است.

 د! يريبگ يجدرا ها يکالستر همبا استادها و از آن مهم يسازشبکه نيبنابرا

 MBA يام که برابارها و بارها گفته خورد؟يدرد هم مخوانم اصال بهيکه من م ين درسيفرمان چهارم: ا

م و يند چرا؟ ما نداشتيگويها ميليد. خيزمان شاغل باشا هميد ياز قبل داشته باش يکار يا تجربهيتر است خواندن به

MBA  م. يتمام کرد ۲۰را با معدل 

 يمان و زندگاز ما در انجام شغل يلين است که خيش اکار مهم است؟ علت يخوب چرا واقعا داشتن تجربه

تر م! جالبيدانيما نم يدارند؛ ول يواضح يهات پاسخيريم که در علم مديشويمواجه م يمان با مسائل و مشکالتيکار

م که واقعا هم يرسيزها ميچ يزها و غلط بودن برخيچ يبه درست بودن برخ يصورت تجربها ما بهوقت يليکه خنيا

شان از مثل يهايلي(که خ MBAم، موقع خواندن دروس يکار داشته باش يکه تجربه ين وقتيطور است! بنابرانيهم

شما ملموس هستند)  يد برايداشته باش يانس در هر شغلنيو فا يو رفتار سازمان يت منابع انسانيريو مد ياستراتژ

رفته، شيپ ين است که در کشورهايهم يخورد. برايدرد کجا ما آن ابزار بهي ين تئوريم که االن ايشويمتوجه م

 يخواندن را بررس MBA يل شما برايو دال شود که اول رزومهيطور برگزار منيا MBA يهادوره يکنکور ورود

د ينيناک بنشرش ترسيپذ يتهيک کمي يد جلويد تازه بايبه سالمت گذشت” گردباد هول“ن يو بعد تازه اگر از ا کننديم

 د! يد تا قبول شويباش IBMو سابق  رعامل نابغهيمد" گشنر يلوئ"در حد  يد آدميد و آخرش هم احتماال بايشو ييو بازجو

 يکار ين اگر تجربهيبشود. بنابرا ين کنکور کتبيگزيکه جاست ين ياچ روش عادالنهيران است و هيجا انياما ا

 يمؤسسات خصوص يها(البته اگر دوره ديست نگران باشياصال الزم ن MBA يدر کنکور کتب يد، بعد از قبوليهم ندار

ش يجابهند بماند!) ين فرايا تيفيرزومه و مصاحبه است؛ حاال ک يتان همان ارائهر قبول شدنيد، مسيرا انتخاب کن

ن کار در مورد يد. ايدا کنيازا پتان مابهيواقع يها و ابزارها در زندگيتئور يد برايکن يتان شروع شد سعدرس يوقت

 يحساب ...و  يکاريش مثل نرخ تورم و بدن اصطالحاتيها آسان است (مثل اقتصاد کالن که هر روز شندرس يبعض

                                                 
  د: ينين مورد ببيدشر در ايت اساليسا يمن را رو يدهايد اساليتواني، مياحرفه يسازبا بحث شبکه ييآشنا يبرا ٣

http://www.slideshare.net/anshahab/professional-networking-24005698 
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کند، ياش با من دعوا مم را که همهسيد رئيآموزد چطور بايم نکه به م يا رفتار سازمانيکند يمان را نوازش مروان

گروه دوم هم اگر  يها.) البته حتا در مورد درسيتکنولوژ يها نه (مثال استراتژاز درس يبعض يت کنم!) و برايريمد

  !است يمله کامال نسبن جيدر ا "کم" يجاست که معنانيد. فقط مشکل ايدا کنيد مثال پيتوانيد ميفکر کن "يکم"

ست که موقع خواندن رمان هم يگر مثل من هم خوب نيحاال احتماال د !فراموش نشود روز بودنبه: فرمان پنجم

د کتاب و مجله يتوانيخوب است که تا م يت در آن داستان هستم! وليريمد يهايتئور يدر حال فکر کردن به نمودها

 يهاو کتاب ٤ت هاروارديريمد يمدرسه يهامقاالت وبالگکنم خواندن يه ميوصد. تيت بخوانيفيباک يتيريمد يو مقاله

و البته د. يريبگ يرا جد ريتدب يمجلهو  يت صنعتيريانتشارات سازمان مد، تيريمد يدهيگز يمجله، انتشارات فرا

د يهستند که هرگز نبا يشمندار ارزيمنبع بس يسيو انگل يار فراوان فارسيبس يتيريمد يهاتيها و سانترنت و وبالگيا

  د.يها غافل شواز آن

د تا حدود يد مطمئن باشيتوانيد داشت و ميتان خواهخواندن MBAاز  يبهتر ين پنج فرمان، تجربهيت ايبا رعا

  د شد!يمان نخواهيخواندن، پش MBAاز  ياديز

                                                 
4 http://blogs.hbr.org/ 
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 MBA ل دريتحص يت معتبر دربارهيچند روا -٤

که نيا ين برايام! بنابراتان نزدهيبرا يبوده و چندان حرف ملموس ياهيو توص يمان کليهاحرف يجا همهنيتا ا

ن فصل يدر اد، ين کتاب کوچک اصل ماجرا را تجربه کني، از خالل خواندن اMBA يل در دورهيد قبل از تحصيبتوان

  سم. ينوير ميرکبيام يدانشگاه صنعت MBA يل خودم در رشتهيتحص يتان براساس دورهيخودم را برا يتجربه

بود. ما در چهار ترم  يواحد درس ۵۷ماجرا و شامل  يرانيف ايبا تعر ياستاندارد دانشگاه يک دورهيما  يدوره

 يما است؛ حاال کم يهان درسيش هميکماب MBAمختلف  يهادوره يهام. درسيان رسانديپامان را بهليتحص

  ل ماجرا متفاوت نخواهد بود!اص يليمتفاوت خ ينيتر و با عناوا کميتر شيب

  :MBA يل در رشتهيتحص يت من از چهار ترم تجربهين هم روايد؟ اياآماده

  نامربوط! يهابا طعم تلخ درس يریترم اول: جوگ - 1- 4
رفته شدن در يپذ يمان برازان خفن بودنيخوشان و لذت بردن از مبه خوش يکارشناس يترم اول همانند دوره

MBA ت دوره نبودند؛ اما اصل ماجرا درس نخواندن يدمان هم خوب و مرتبط با ماهيها و اساتدرس يگذشت! البته برخ

  ما بود!

 :ما MBA يم به دروس ترم اول دورهياندازيم ين بخش نگاهيدر ا
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ار يک استاد بسيشان؛ اما حضور گذارنده بودم يکارشناس يبود که در دوره ييهان درس از درسيا: اقتصاد خرد

ح يصح يوهيد دکتر بر شيم. تمرکز شديان گذرانديبيدکتر طب ين درس را با آقايام کرده بود. ازدهجانيه برجسته

اد ي ياديز يزهايد بود. در کنارش خوب از درس هم چيار جذاب و مفيام بسيـ برا يژه استدالل اقتصاديواستدالل ـ به

 ياصل يهيده بودم! درس اقتصاد خرد به نظرم پايسانس نفهميل يکه چقدر اقتصاد خرد را در دورهنيگرفتم؛ از جمله ا

ت و يمثل: مطلوب يميد مفاهين درس باينانس. در ايم و فايتصم يگر از جمله: تئورياد گرفتن چند درس دي ياست برا

ها را يازب يهم تئور يد. هر چند ما کميرياد بگيرا … د و يها، توابع تول، عرضه و تقاضا، انواع کششييت نهايمطلوب

ه يدرس ارا يهم به محتوا يک نقد جدي يدوست داشتم؛ ول يلين درس را خيکه انيم. با وجود اين درس خوانديدر ا

ک ي يدرست است؛ اما برا يدگاه اقتصاديبه اقتصاد اگر چه کامال از د ياضيش از حد دکتر بر نگاه ريد بيشده دارم. تأک

ق ياد گرفتن عميبود و ما را از تمرکز بر  يرضرورياز نظر من غ MBA مثل يااقتصاد خرد در رشته يدرس کاربرد

 .م بازداشتيمفاه

ضمن  .سؤال دارد ينامه ندارد جاانيشود که پايه ميارا MBA ين درس در رشتهيکه چرا انيا: قيروش تحق

موزش داده شود. اما از دو روزه کامال آ يکيک کارگاه يتواند در يست و مين يک درس سه واحديق يکه روش تحقنيا

اد گرفتن اصول و اسلوب يت يريک مشاور مدي يد بود. برايار مفيام بسين درس برايم که ايد بگويمن با ينظر شخص

رها و يف متغيمثل تعر يکه مباحثني) واجب هستند. ضمن ايسينوو مرجع يسينوژه اصول گزارشيو(به يق علميتحق

ک مسئله را در چارچوب چند يد يکه بتواننيدهند. ايد ميدر انجام کار مشاوره د هم به شما... ق و يساختن مدل تحق

را در شما  يين تواناياز ا يق بخشيطلبد که روش تحقيم ييباال يليتحل ييد، توانايها مدل کنن آنير و روابط بيمتغ

 .اشهيارا يوهينه از شبودم و  يبود؛ هر چند نه از استادش راض يديمن شخصا درس مف يکند. برايجاد ميا

ک ين درس چه بود؟ اگر هدف خواندن يدم کاربرد اين آخر دوره هم من نفهمياش تا همراست: يزبان تخصص

ن يبود که خودمان هر روز ا ياد گرفتن لغات تخصصي يران برايکسب و کار در ا يربط به فضايب يمتن تخصص يسر

به  يبود که عمال وقت کم يو مکاتبات تجار Business Writingتن اد گرفيم! اگر هدف يکنينترنت ميکار را در ا

د بود!) و اگر هم يار مفيبوک مربوطه بسدمان نشد! (هر چند تکستيعا يزيدا کرد و واقعا چين موضوع اختصاص پيا

داشت و ن يالبس مشخصينبود؛ چون س يديکال درس مف !اد نگرفتمي يچيم که من هيرياد بگينکو ترمز را يقرار بود ا

 !برخورد و مهربان بودندار خوشين درس، بسيده بود! هر چند که استاد خانم اياش بر استاد هم پوشيت وجودياصال ماه
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ن درس از يواحد آمار خوانده بودم. ا ۶ع خوانده بودم، يصنا يام که مهندسيکارشناس يخوب من در دوره :آمار

ن يمانم! بنابرايکه االن پش ستميام بد نبود؛ هر چند هنوز واقعا آمار بلد نيآمار در عمل برا ينظر آشنا شدن با کاربردها

 د!يريبگ ين درس مهم را جديشما ا

گردد. در يب آن برميبالبس عجيک اشکال عمده دارد که سين درس يا: تيريمد يو حسابدار يحسابدار

 يهيد ابتدا اصول اوليبا يمال يبدارت. در حسايريمد يو حسابدار يمال ين درس دو بخش دارد: حسابداريواقع ا

ت ـ که در واقع يريمد يس شوند تا بعد در بخش دوم اصول حسابداريتدر ...ها و مثل انواع دفاتر و ثبت يحسابدار

شدت بر م بهيکه ما خواند يتيريمد يس شوند. اما حسابداريمت تمام شده است ـ تدريق ياش محاسبهن بخشيترمهم

که در مورد نيمحصول متمرکز بود و بخش اول هم اصال در آن مطرح شد. ضمن ا يت تمام شدهميق يمحاسبه يرو

شخصا با وجود  س نشد.يتدر ياست ـ مطلب خاص تر از محصولار مهميخدمات ـ که به نظر من بس يمت تمام شدهيق

نداشتم و  ياچ عالقهين درس هيا گذرانده بودم، به يخوب يرا با نمره يمال يحسابدار يکارشناس يکه در دورهنيا

 .د نبوديمن اصال مف يبرا

  

ن يد. البته در کوتاه مدت به عوض شدن ايرمفيغ ياديشدت سخت و تا حدود زبه يرمت: من يبندجمعو اما 

 :ها را دارمهين توصين ايست؛ بنابراين يديام MBA ترم اول يبرنامه برا

را نسبت  يد جالبين دو درس در شما ديد. ايرد تمرکز کنق و اقتصاد خياد گرفتن درست روش تحقي يرو .۱

 .کننديجاد ميا ايبه دن

نکو ترمز به يو ا ي، مکاتبات تجارBusiness Writing دانشگاه، آشنا بودن با مباحث يهاجدا از درس .۲

ه کار مشاور بودم ک ييد. مثال بزنم: من جايکنينم يخارج يد است؛ حتا اگر کار بازرگانيار مفينظر من بس

اش خيجه ين مباحث آشنا هستم و در نتيداشتند. مسئول مربوطه تعجب کرده بود که با ا يخارج يبازرگان

 !زودتر آب شد

 يهاانواع تست يستند و کاربردهايچ يآمار يهاعيد که مفهوم توزيد. بفهميرياد بگي يآمار را کاربرد .۳

 .اندکدام يآمار

 د!يريادش بگياست؛ شما  يکه درس مهمنيجز ا دارمن يقابل عرض ينکته يدر مورد حسابدار .۴
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 شود!یت آغاز میترم دوم: جذاب -2- 4

ن ترم را يت اي، روايگريچ حرف ديهيببود.  يترترم جذاب MBA يتر رشتهيتخصص يهاترم دوم با آغاز درس

 د:يبخوان

 يبود که در دوره يروسم. اقتصاد کالن هم جزو ديگذراند يدکتر فرجاد ين درس را با آقايا: اقتصاد کالن

 ين درس با معادلهيد بود. در ايار مفيام بسيسانس هم برايفوق ل ياش در دورهشان؛ اما گذراندنسانس گذرانده بودميل

رگذار بر آن مثل: واردات، صادرات، مخارج دولت و يتأث يرهايو متغ (macroeconomic equilibrium)اقتصاد کالن 

ت فعال و ي)، پول و شبه پول، جمعيو نرخ رشد اقتصاد يکارياد کالن (نرخ تورم، نرخ باقتص ير اصلي، سه متغ..

 يکي: ار جالب بودين درس بسيمن در ا يم. دو تا نکته شخصا براين دست آشنا شدياز ا يگريرفعال و مباحث ديغ

ت فعال آن دوره نسبت به يعنده براساس نرخ رشد جميآ يزيربرنامه يدوره يهاسال يبرا يکه نرخ رشد اقتصادنيا

نرخ  ير اصليشود با سه متغيزان سالمت اقتصاد هر کشور را فقط ميکه منيهم ا يشود. دوميبرآورد م يفعل يدوره

 يکنم آن را جديه ميبود و توص يديار مفيد. به هر حال درس بسيسنج يو نرخ رشد اقتصاد يکاريتورم، نرخ ب

ن باشد که در اقتصاد کالن، با مباحث ينسبت درس اقتصاد خرد ان درس بهيتر اشيبت يجذاب ليک دليد يد. شايريبگ

که در  يم؛ در حاليم ـ روبرو هستيشويها مواجه مبا آن ياقتصاد يهاليـ که هر روز در اخبار و تحل ياقتصاد يروزمره

 .ميريگياد ميک صنعت را يا حداکثر يک بنگاه ي يل اقتصادياقتصاد خرد تحل

رنگ و با و خوشيمشخص. با سخنان ز يالبس درسيچ سيجالب و جذاب. بدون ه يدرس :يابيزاربا

اش يابيام که از استاد بازاردهيرا ند يمن تا به حال کسمتأسفانه  .... اما دکتر احمد روستابانمک استادش  يهايسازواژه

د انجام بدهد و يکه استاد با ين درس و کاريان از ايجواش برگردد به انتظارات اشتباه ما دانشد علتيباشد. شا يراض

ش از دروس يب يابيد در بازاريصادق است که با يک نکته به نظرم در مورد هر درسيم. يرياد بگيد يکه با ييزهايچ

کنم که يجاد کند. شخصا فکر ميجو اد چارچوب درست نگاه به موضوع را در دانشياش گرفت: استاد بايگر جديد

ن ياز ما متوجه ا يليمطالب مطرح شده، خ يعلت پراکندگرم بهيما انجام دادند. گ ين کار را برايتر روستا ادک يآقا

جاد کرد، باعث توجه من به يام ادر ذهن يابيرا در نگاه به مباحث بازار يين درس الگويمن ا يم؛ اما برايموضوع نشد

 يرو يابياد داد که تمرکز بازارين را به من يتر اهمه مهم گران شد و ازيز در رفتار خودم و ديار رينکات بس يبرخ

ام واجب يبرا يابيس) خواندن مباحث بازارينوک مشاور (و حتا وبالگيعنوان ن بهير رفتار بشر است. بنابراييل و تغيتحل

 م.ام انتخاب کنعنوان شغلب نشدم که آن را بهيترغ يابيقدر به بازارنيچ وقت اياست. هر چند که ه
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ن درس، يم که ايگويبه جرأت م م!يتصم يتئورن بود و باطنا ياش ان درس ظاهرا اسميا ات:يق در عمليتحق

) پاس کرده ORات (يق عمليواحد تحق ۶سانس يل يمن بود که در دوره يسانس برايفوق ل ين درس دورهيدتريمف

است به نام  يامبحث گسترده يهارمجموعهيزاز  يکيات يق در عمليدم که تحقين درس اول از همه فهميبودم. در ا

  خودش دو تا بخش دارد. ين تئوريپردازد. ايم يريگميدرست تصم يهال روشيم که به تحليتصم يتئور

۱- ک يکالس يهام، روشيتصمچون: درخت  يکه شامل مباحث :يفيـ ک يبخش کمOR يزيراز جمله: برنامه 

(از جمله  يازدهيبر امت يمبتن يريگميتصم يها، روش…ک، شبکه و ينامي، ديرخطيغ يزيرمپلکس، برنامهيو س يخط

AHP و  يهام وجود دارد که براساس شاخصيتصم ينهيبه يا چند نقطهيک يجا لزوما نياست. در ا… ) و

  م.يريم بگيم چطور تصميريگياد ميجا نيشوند. در ايم مشخص يکم يهاروش

) يهااسي(با ي) و اشتباهات شناختيريگميتصم يبرهاانيها (مکيستيوريکه شامل: ه :يبخش رفتار -۲

  ن بود.يريالعاده جذاب و شن بخش از درس فوقيم! ايريم نگيم که چطور تصمياد گرفتيجا نيبود. در ا يريگميتصم

شما کاربرد  يزندگ ياش در همه جايهارشاخهيس و زن دريچ کدام: ايا هير يا مديد يکند مشاور باشينم يفرق

  ن واجب است!يزم يکره يهاتک انسانتک ياز نظر من برا يم رفتاريتصم ياد گرفتن بخش تئوريدارند. خواندن و 

دکتر " يک توسط آقايتکنيپل MBAدوم و سوم  يهاف و دورهيشر يدانشگاه صنعت ين درس در دورهيا

  ار آموختم.يشان بسين درس و شخص ايد. از اه شيز ارايعز "ييسايع

رش را يجهان نظ يچ جايما بود که در ه MBA ياز اختراعات دوره يکين يا :يبرو ره يدهسازمان

ن درس ياستاد ا ينيشور يليدکتر خل يم. آقايران آشنا شديف مدين وظايترن درس با دو تا از مهميافت! در ايشود ينم

که در آن با اصول و  يدهن درس دو تا بخش داشت: بخش سازمانياند. خوب اد عمر من بودهيتن اسايترنياز نازن يکي

بر محصول،  ي(مثال مبتن يمختلف ساختار سازمان يها)، شکل...ت و ي، رسمي(مثال تکنولوژ يدهسازمان يرهايمتغ

 يدهم سازمانيديفهم يعنيبود؛  ييتواتر محشيالبته ب يين آشنايم. اين دست آشنا شدياز ا ي) و مباحث...و  يسيماتر

 يديکل يک نکتهياد گرفتم. يک شرکت يساختار  يم را من در کار طراحيبکن يدهکه چطور سازماننيا يچه. ول يعني

 يدهبرنامه است. بدون برنامه سازمان ياجرا يبرا يدهن بود: سازمانيد استاد بود ايشه مورد تأکين بخش هميکه در ا

  د.يشه به خاطر بسپاريهم ين نکته را برايد. اندار ييمعنا

بود. بحث  ...و  يي، اقتضاي، رفتاريفرد يهايزش از جمله: تئوريو انگ يبرره يهايبخش دوم مربوط به تئور

 يخواندم هنوز کارشناسين درس را ميکه ا يبود. من موقع دلريف يبرره يياقتضا يتئورن بخش يمطرح شده در ا ياصل
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ن به بعد يکردم. حاال از ايل ميخواندم و تحليها را مين تئوريام ارانيام به رفتار مدو فقط براساس نگاهش نبودم يب

  ام!نم چقدر مرد عمليد ببيبا

ست با اصول يساختار بخورد؛ هر چند بد ن يتر به درد مشاوران طراحشيب يدهاد گرفتن سازمانيکنم يفکر م

دلر يف يد. الگويريبگ يها را کامال جدپشت آن يهاليو تحل يبرره يهايتئور يريادگي يد. ولياش آشنا باشيکل

  هم دارد. ياستاندارد يهانامهاست و پرسش يار جذابيجامع و بس يالگو

و تخصص و شغلم  هستمو کسب و کار ستم يگر سليم که تحليگويشه با افتخار ميمن هم ستم:يل سيتحل

م و ارشد يکارشناس يهاام در دورهيداشتنار دوستيز و بسيون دو استاد عزينه مديزم نيدانش خودم را در ا ن است!يا

دگاه يستم را از ديل سيتحل دوستديخورش يدکتر رمضانز ما ياستاد عز يکارشناس يهستم: در دورهک يتکنيدر پل

افزار را نرم يمهندس يمعنابه ستميل سيسانس هم تحليفوق ل يکاف) و در دورهيمرحوم ا يادم دادند (الگوي يساختار

ل يشناخت و تحل يهاستم، روشيف و انواع سيمثل: تعر ين درس با مباحثيآموختم. در ا يدکتر فاضل زرنداز 

د. يشويآشنا م ...) و Requirementsها (يازمنديل ني، تحليليتحل يهاستم، ساخت مدليل سيند تحليها، فراستميس

مورد  يم و ابزارهاين مفاهيتريديقا کلين درس دقيتر است. ان مباحث از نان شب واجبياد گرفتن ايک مشاور ي يبرا

  دهند.يارش قرار ميک مشاور را در اختي ياز براين

واران جزو ن بزرگيا يام، هر دون دو استاد بردهيکه از ا ياريبس يعلم يکنم عالوه بر بهرهياعتراف م

  ام.دهيعمرم دهاند که ببوده ييهان انسانيترفيشر

  شود!ین میریش یترم سوم: و زندگ -3- 4
رم در ينظيد بين و اساتيريار شيبس يهالم بود! درسيخ تحصيل من در طول تارين دوران تحصيترترم سوم، جذاب

 من رقم زدند: يرا برا ينشدنفراموش يان ترم تجربهيا

 

ند يدرس ما با فرا نيدرس است. در ا نيهم MBA ين درس دورهيترشود گفت مهمياحتماال م :ياستراتژ

ک ياستراتژ يزيرند برنامهيرقابت است، با فرا ياستراتژ ياصل يهيم که پايديم، فهميآشنا شد يگذارو هدف يزيربرنامه

م و البته ياد گرفتيجاد تفاوت) را ينه / ايهز يبرعام پورتر (ره يهايم، استراتژيمربوطه آشنا شد يليتحل يو ابزارها

ار يبس يل تجربهيدلبودند که به ينيشور يليدکتر خل ين درس هم آقايم. استاد ايو را خوانديل پورتفوليهم تحل يمک

ن درس يا ياستراتژ يمن به حوزه يشخص ين درس و عالقهيا يالعادهن حوزه، تکست بوک فوقيشان در ايا يباال
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که  ييهاکتاب يم؛ از جمله: خالصه کردن همهيهم انجام دادف يتکل ين درس البته کليد بود. در ايار مفيام بسيبرا

دش. هم جذاب است و يريبگ ياست. جد ياتيار مهم و حين درس بسيا ترجمه کردند! به هر حال اياستاد نوشته بودند 

 .کنديجاد ميا يت رقابتيتان مزيهم بعدا در بازار کار برا

قدر مهم است و نه اصال از آن نينانس ايدانستم که فايم ن درس من نهيتا زمان گذراندن ا :يت ماليريمد

ر يدا کردم. تأثيپ يشدت نسبت به آن حس خوباول به ين درس را گرفتم از همان جلسهيا يوقت… آمد. اما يخوشم م

ن درس ما ياد بوده است. در هر حال در ايار زين عالقه قطعا بسيجاد ايـ در ا يليز عقيدکتر پرو ين درس ـ آقاياستاد ا

ه و ي، تجزيو اعتبار ي، انواع مؤسسات مالين ماليتأم يهاو روش يپول (براساس نرخ بهره)، مبان يبا ساختار زمان

، (M & M يهيها (براساس نظرشرکت يها، ساختار مالپروژه يمحاسبات اقتصاد ي، چگونگيمال يهال صورتيتحل

 يدوره يهان درسيتريدياز کل يکينانس يم. فايت آشنا شدن دسياز ا يگريو مباحث د ين ماليتأم يهانهيهز

MBA ام هم متوجه شدم که نانس را گذارندم، در کار مشاورهيکه فانيدش. من بعد از ايريبگ يد حتما جدياست که با

 .امدا کردهيها پسازمان يمات ماليل تصميها و تحلنسبت به مسائل کالن سازمان يديد جديچقدر د

از  يار خوبيبس يسانس هم استاد من بودند و خاطرهيل ين درس در دورهياستاد ا: يابع انسانت منيريمد

ر يف پروژه زيترِ تعرشان و اشتباه بزرگيل طرح درس اشتباه ايدلفتاد و بهين يجا عمال اتفاق مثبتنيشان داشتم. اما ايا

 يبود. هر چند درس مهم يت منابع انسانيريم، مديتاد نگرفين درس يکه ما در ا يزيار استاد، عمال تنها چينظر دست

ن ي! اما اميتر است از آن بگذرات خودم در دروس حرف بزنم، بهيجا قرار است من از تجربنيخوب چون ا ياست؛ ول

د، در ين حوزه مشغول به کار شويد در اياگر نخواه ياست؛ چون حت MBA يرشته يهان درسيتراز مهم يکيدرس 

حتما سر و  يت منابع انسانيريگاه کارمند، با مباحث مديگاه صاحب کسب و کار و چه در جايشه چه در جايهر حال هم

  د داشت!يکار خواه

، يدر سه سطح فرد يرفتار آدم ياش مشخص است به بررسطور که از اسمن درس همانيا :يرفتار سازمان

ت يريمندان علم مدعالقه يبودند که معرف حضور همه يدکتر الوان ين درس آقايپردازد. استاد ايم يو سازمان يگروه

 يهاي، تئورييو اقتضا ي، روابط انسانيت علميرياز جمله: مد يرفتار يهاهين درس ما با نظريران هستند. در ايدر ا

ن درس يا ياصل يژگيم. ويآشنا شد ... و يو رفتار سازمان يدهسازمان ي، رابطهيمجددا البته!)، ارتباطات سازمان) يبرره

 يبرا يجالب يهاشه حرفيشان، هماتيها و تجربدگاهيبود که براساس د يدکتر الوان يهمان استفاده از محضر آقا

د و چه کارشناس و حتا ير باشيتر بودند! به هر حال چه مدتر و مهمها از متن درس جذابوقت يليگفتن داشتند که خ

د يريبگ يرا جد ين رفتار سازمانيد. بنابرايط کار ـ آشنا بشويژه در محيوبشر ـ به يرفتار يد تا با مبانياز داريمشاور، ن

 .لطفا
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به آن اشاره در ترم دوم ستم بود که يل سيل درس تحلين درس تکميا: تيرياطالعات مد يهاستميس

ل يتحل يچگونگما با  ستميل سيه شد. در درس تحلين اراينازن يدکتر فاضل زرند ين درس هم توسط آقايکردم. ا

 يکيآن  يهايد براساس وروديم که چگونه باياد گرفتين درس، يم. در ايها آشنا شده بوديازمنديو استخراج ن ستميس

ستم يک سي ياصل ين درس ما با اجزايم. در ايکن يرا طراح) تيريستم اطالعات مديدرس (س يکين يا يدرس، خروج

خبره و  ياطالعات يهاستميس يهايژگي، وياطالعات يهاستميس يح، طراياطالعات يهاستمي، انواع سياطالعات

 يد و جذابيار مفيم. در مجموع درس بسيگر مباحث مرتبط آشنا شديها و دداده يگاه داده، انبارهيپا يهوشمند، طراح

 !بود

  شه!ین همینشهم يفصل چهارم: خداحافظ ا - 4- 4
م و يخسته بود يقبل يهاترم يهاها و پروژهحجم درس ک طرف ازيآغاز شد: از  يمتناقض يهاترم چهارم با حس

 يادامه دارد و هر آغاز يناراحت! در هر حال زندگ يبخش و عالار لذتيبس يک دورهيدن يان رسيپاگر، از بهيد ياز سو

  بود: ياست. ترم چهارم هم ترم جذاب يانيرا پا

اش متأثر ات موضوعيادب ييک جورهايم که کنيت ميفعال يتيت آيريمد يمن در حوزه: يت تکنولوژيريمد

درد به ييهايم چه تکنولوژيم که بفهمين هستيدنبال ابه يسادگبه يت تکنولوژيرياست. در مد يت تکنولوژيرياز مد

ست. در يهم ن ين سادگيم. البته ماجرا به هميشان بکننيتأم يم و چطوريشان بکننيخورند، از کجا تأميسازمان ما م

خالصه اگر بخواهم  يليها باشد. ختان به آند حواسيهستند که با يريگمير تصميمتغ ين سه حوزه کليز اک ايهر 

ک يتکنولوژ يکارهاشوند و بعد راهين مييت) سازمان تعيموفق يديکل يارهاي(مع يهاCSF م: در بخش اول ابتدايبگو

رون يد از بيشکل دارد: توسعه در درون سازمان، خرم سه يشوند. در بخش دوم تصميهر متناسب با هر کدام استخراج م

شوند يات آن ميشود که جزئيم گرفته ميرون تصمين از بين بخش هم در مورد شکل تأمي. در آخريبيکار ترکا راهي

از  يکي، مقدم يدکتر باقر يس آقاين درس با تدرياست. ا ييايخودش دن يکه برا يانتقال تکنولوژ يانواع قراردادها

اد گرفتم که مطمئنم در کار يرا  ين درس واقعا نکاتيمن بود. در ا يکل دوره برا يهان درسيترن و جذابيترديمف

 .نديآيبه کارم م يتيآ يت و مشاورهيريمد يمشاوره

 يمعناسک بهيت ريري، درس مدMBA يران بوده که حداقل در دورهين بار در اياحتماال اول :سکيت ريريمد

ران يشان را گرفته بودند و به اي، تازه دکترادکتر عطار ين درس آقايس شده است. استاد ايتدر يمال و نه يسک کلير

س خود يس شد: بخش اول با تدرين درس در دو بخش تدريبودند. ا يزه و پرانرژيار پرانگيجه بسيبرگشته بودند و در نت

 يهاسک بود. بخش دوم هم پرزنتيات رسک و کاهش اثريل ريسک، تحلير يفلسف يهينظر ۹استاد که شامل 
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ه داد. بخش يسک ارايل ريرا در مورد تحل يخود موضوع يا عالقهيها بود که در آن هر کس برحسب تجربه يکالسهم

سک يت ريريستم مديم، با سيکرد يس را بررسيد بود. در بخش دوم چند تا کيار مفيار جذاب و بخش دوم بسياول بس

ت پروژه، يري، مديتيمختلف (آ يهاسک را در حوزهيت ريريمد يم، معنايآشنا شد يالمللنيبر بار معتيدر دو شرکت بس

 .د و جذاب بوديار مفين درس هم بسيا… م و يمرور کرد…) و  يداربانک

دانند که يشناسند ميکه من را م ين درس را پاس کرده بودم. کسانيسانس ايل يمن در دوره: ت پروژهيريمد

باعث شده که  يشغل يمند شدم و هم اجبارهاج هم به آن عالقهيتدرام؛ اما خوب بهبوده ين حوزه فرارياز ا چقدر قبال

ن علت که يز به ايش از هر چيد بيد نبود؛ شايسانس چندان مفيل فوق ين درس در دورهياش بروم! در هر صورت اسراغ

م! از يمتوجه نشد يزيمطلب پراکنده چ يجز تعداد آن در نظر گرفته نشده بود و ما يبرا يمشخص يالبس درسيس

و البته فراموش نکنيد که  س شوديکه درست تدراست؛ البته به شرط آن يديگذرم. در هر حال درس مفياش مليدال

 ٥اي دنبال کنيد!صورت حرفهاگر به آن عالقه داريد بايد آن را به

ن يت (احتماال بيريدانستم تا مشاور مديع ميصناتر خودم را مهندس شيکه هنوز ب يموقع: ارزش يمهندس

نم کدام يکردم تا ببياد ميز يخوان، پراکنده(اميکارشناس يليالتحصدو سال بعد از فارغ يکيسال چهارم دانشگاه تا 

م که از نظر د شانس آورديها را (!) و شاحوزه ين بود که همهيجه ايرم. البته ظاهرا نتياد بگيد ين رشته را بايا يهاحوزه

من کجاست. در آن  يکار يندهيآ ياصل يدم که سمت و سويمحدود شدم و بعدتر هم فهم يمشخص يدر حوزه يکار

ارزش  يمجبور شدم (!) مهندس ين وقتيخوانده بودم. بنابرا ييزهايمجدد هم چ يمهندس ي، دربارهيخواندوران پراکنده

بودند.)  يام تکراريچون مباحث درس برا)نسبت به آن نداشتم  يمثبت ديد يليرم، خيبگ ياريک درس اختيعنوان را به

م، از يارزش که بگذر يمهندس ين درس نگاه کرد: از مباحث اصليشود به ايد مثبت هم ميدم که با دياما خوب بعدا د

اصول  يمطلب جذاب درباره يها کليکالسهم يهاز ـ و پرزنتيعز يحيمهندس فص ياستاد درس ـ آقا يهاصحبت

ن يترکه مهم (Facilitation) يگرليتسهاد گرفتم؛ مخصوصا در مورد مفهوم يت يريمد يمشاوره يهاکيو تکن

  .ت استيريک مشاور مدي يفهيوظ

  پايان رسيد.من هم به MBAي ي دو سال و نيم تحصيل در رشتهو بدين ترتيب تجربه

                                                 
  راد را از دست ندهيد:کنم سايت دوست عزيزم نادر خرميه پيشنهاد ميدر اين زمين ٥
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 امروز يايدر دن MBA يوارده به رشته ينقدها - ٥

د که يبدانم! خوب است يياش بگوهم از مضرات يکمست يبد نم، يگفت MBA ياين همه در مورد مزايکه احاال 

اش ر سؤال رفت! علتيشدت زد آمد، بهيا پديدر دن يکه بحران اقتصاد ۲۰۰۸از سال  MBA يرشته يت وجوديماه

 :دو نکته بود

مات ي، تصميبحران اقتصاد يز علل اصلا يکي :هاي اين رشتهزير سؤال رفتن کاربردي بودن آموزش -۱

بودن  يکاربرد ين ادعايبنابرا .) بوديريگميتصمخطاعاي ژه افتادن به دام يوخوانده (به MBA رانينادرست مد

قات يه تحقيشب يليت خيريمد يقات رشتهيکه تحقاست ن بوده يااصلي اين اتفاق  علت .ر سؤال رفتيها زآموزش

 ۷۰ يکه در دههگردد باز مي يهم به دوراناين مسئله  يشهير .اندشده يميک و شيزيفچون تجربي هم يهارشته

ر يد سايتوسط اسات) MIT اسلوآن يدر هاروارد و مدرسهمدارس کسب و کار (از جمله د ياساتنتايج تحقيقات ، يالديم

 يقات علميتحقواکنش به اين تهام،  هاي علوم پايه) به غيرعلمي بودن متهم شدند. دراساتيد رشته ژهيوبه(ها رشته

متمرکز شدند. اين امر هر  يو آمار يقات کميتحقها يافت و بر و سويي چون ساير رشتهت هم سمت يريمدي رشته

 .اندخارج کرده يقات را از حالت کاربرديتحقصورت افراطي درآمده و ديگر به يست؛ ولينفسه بد نيفچند 

 .بود ياخالق يهااز سقوط ارزش يمثال واضح انرون مثال :ن اخالق کسب و کارعدم توجه به نهادينه کرد -۲

گر، اطالعات مربوط به يمت سهام شرکت، سهام خودشان را فروختند و از طرف ديران با علم به سقوط قيمد

 يورشکستگ در مورد .داران جزء آوردندم بر سر سهاميبس عظ ييجه باليدر نت .شرکت را هم اعالم نکردند يورشکستگ
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 .وجود داشت ياخالق يهان دغدغهيچنهاي اخير نيز در بحران اقتصادي سال AIG يمهيب شرکت و من برادرزيبانک ل

ها ا به آنيد نوجود نداريا دروس اخالق کسب و کار  MBA يهان بود که در برنامهيا ينقد اصلي ديد از اين زاويه

ا يست يا مهم نيشان يشان براميتصم ياخالق يهاشوند، جنبهير ميمد يها وقتن آدمين ايبنابرا .شودينم يتوجه چندان

 .دارد ينييار پايت بسياهم

قرار  يجد يهايشان را مورد بازنگريها، برنامهمدارس کسب و کاراز  يارير بسين اساس در دو سال اخيبر هم

  گو باشند. ها پاسختا بتوانند به اين دغدغه اندداده

ت فلچر در دانشگاه تافت يريمد يو استاد مدعو مدرسه يک مشاور استراتژيتوماس هاوت ـ که رابطه ن يدر هم

ک قرن يدر طول  MBA يهاوت اول از همه به توسعه يد ارائه کرده است. آقايک نقد جالب و جديهم است ـ 

ت هستند. يکا مشغول فعاليز در آمرت امرويريمد يمدرسه ۵۰۰ش از يکه بنيکند: اياالت متحده اشاره ميگذشته در ا

ان را به يجودانش يدسترس“ها ستند؛ بلکه آنينده مهم نيران آيت مديت تنها از نظر تربيريد که مدارس مديگويهاوت م

ها دست توانستند به آنينم MBA که بدون داشتن يکنندگان و البته مشاغل پردرآمد، استخدامياجتماع يهاشبکه

ت يريمدارس مد يهاير افتاده است که باعث شده خروجياخ يهاچند اتفاق در سال آورند. امايم مفراه” دا کننديپ

 :د نباشنديکسب و کار مف يايدن يچندان هم برا

 .هستند يترکار کم يتجربه يقبل دارا يهانسبت سالان بهيجودانش .۱

هستند؛  MBA ياهيحاش يهار برنامهيدرگ يشکل افراطگذراندن دروس به يجاان بهيجودانش .۲

ران ارشد ي، مالقات با مدييجودانش يمشاوره يهادار، پروژههدف يهامثل: مسافرت ييهابرنامه

 ...   ها وشرکت

کار  يشوند که تجربهيس ميتدر ت مشغول بهيريدر مدارس مد يد جوانيتر از قبل اساتشيهر روز ب .۳

 .يواقع يايفهمند و نه مسائل دنيک ميقاالت آکادمم يچهيت را از دريريک ندارند و مديرآکادميغ

 :اند تان سه اتفاق باعث شدهيهاوت معتقد است ا يآقا

شان را شيسال پ ۲۰ت دارند که اگر امتحان يشکا يميد قدياسات :ف شوديان ضعيجوک دانشيتوان تئورالف ـ 

 يد هم نمرهيخواهند و اساتيان معدل باال ميجوشکه دان ييجان از آنيشوند! بنابرايان رد ميجودانش يرند، همهيبگ

 .شوديز ساده گرفته ميشان، همه چسيت تدريفيک يابيباالتر در ارز

ها خبر دارند و نه بدتر از آن يواقع يايجوها از مسائل دننباشند؛ چون نه خود دانش يها کاربردآموزش دوم:

 !دشانياسات
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 ٦استفاده شود. CFAمثل  ييهانامهيکند که از مدل موفق گواهيمشنهاد ين مشکل پيحل ا يهاوت برا يآقا

، يدروس: حسابدار ينهيآزمون در زم يو برگزار يستگيک مدل شاي يجاد شوند که با طراحيا يمؤسسات معتبر

 يستگي، شاينيو کارآفر ي، استراتژيابي، بازاريها، رفتار سازمانل دادهي، آمار و تحليات و فناوريعملت يرينانس، مديفا

د هم ياسات يابيارز يرا برا يستگيشود مدل شايم د کنند. ضمناييورود به بازار کار تأ يرا برا MBA ليالتحصک فارغي

 .داشته باشند يکار قابل توجه يد که سابقهکار شونت مشغول بهيريدر مدارس مد يديکرد تا اسات يطراح

 يهاران هم با گسترش دورهياند در اهاوت اشاره کرده يکه آقا يتمام موارد جالب است که است. يجالب ينکته

MBA  يهات دورهينده وضعيآ يهام در ساليدوار باشيد بشود اميو شا معنادار هستند MBA ران هم بهتر از يدر ا

  دوارم!يام يلين موضوع شخصا خيلبته من به اامروز شود که ا

ي دردها است و نه نه داروي همه MBAد يکه خواستم بداننيا يم؟ براياما چرا در مورد نقدها صحبت کرد

ي ديگري داراي نقاط ضعف و قوت خاص خودش است. قبل از ها. اين رشته هم همانند هر رشتهکليد تمام قفلشاه

 فکر کنيد. هم گذاري، به اين نکاتسرمايهانتخاب اين رشته براي 
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