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 چکیده

تحقیق حاضر به شناسايی ترجیحات دانشجويان مديريت در خصوص اهداف آموزشی و 
 98دانشجو و  993های تدريس و تالقی اين ترجیحات با نظر مدرسان اين رشته پرداخته است.  روش

های آماری و ها توسط آزموناند و دادههای خود را مشخص کردهمدرس توسط پرسشنامه اولويت
گانه شناسايی شده، در بین دهد که اهداف آموزشی سهاند. نتايج نشان میتحلیل شدهتوصیفی 

دانشجويان و مدرسان از اهمیت يکسانی برخوردار نیستند. دانشجويان اولويت خود را در آماده شدن 
که مدرسان بهبود نگرش دانشجو به درس و ايجاد دانند در حالیهای کاری میبرای ورود به محیط

که آورند. در حالیقه به فراگیری مباحث را مقدم بر ساير اهداف آموزش دانشگاهی به حساب میعال
. تر بودن ادامه تحصیل به عنوان يک هدف آموزشی توافق دارندهر دو گروه بر کم اهمیت

های آموزش بین دانشجويان و مدرسان موردکاوی، ايفای نقش و مباحثه گروهی ترين روش محبوب
ا در نظر گرفتن اهداف آموزشی، يا بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی، سخنرانی و هستند. ب

 های مبتنی بر کامپیوتر همواره کمترين مطلوبیت را دارند. روش
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 مقدمه
ها، لیدی برای سازماندر محیط رقابتی امروزی آموزش اثربخش به يک موضوع ک

محققان و مديران آموزشی تبديل شده است. به علت وجود تغییرات سريع در محیط کسب و 
ها بیش از هر زمان ديگری نیازمند افرادی هستند که مهارت انطباق و يادگیری کار، سازمان

يا تبديل مستمر را در خود تقويت کرده باشند. بروز چنین تغییراتی آموزش را به فرايندی پو
عنوان متولی اصلی ارائه چنین خدماتی ها و مؤسسات آموزشی بهکرده که در آن دانشگاه

اند تغییرات زيادی در ماهیت، ماموريت و ساختار اند. اين عوامل سبب شدهشناخته شده

 .(Amira, 2010)مؤسسات آموزش عالی پديد آيد 
تحوالت آموزش عالی و تعیین در گزارش کنفرانس جهانی آموزش عالی که در خصوص 

ها در سده بیست و يکم توسط يونسکو در پاريس برگزار شد چنین های اصلی دانشگاهرسالت
بايستی از پويايی، تحرک و قابلیت انعطاف برخوردار اگردانشگاه همواره می» آمده است: 

دهد. میباشد، در عصر تحوالت پرشتاب کنونی، اين ضرورت خود را بصورتی مضاعف نشان 
های يکنواخت در يک جامعه متالطم اطالعاتی، رقابتی دانشگاه ايستايی که به آموزش
دست، غیرماهر، رسمی و تکراری به سبک سنتی و تولید انبوه فارغ التحصیالنی مدرک به

تواند نقش خود را در ای و جويای مشاغل حاضر و آماده دل خوش کند، چگونه میغیرحرفه
يدار و اهداف اساسی جامعه ايفا کند. دانشگاه به منزله يک فرايند، برای حفظ نیل به توسعه پا

ها دارد. از نگر، تضمین مداوم  کیفیت و بهبود روشريزی آيندهپويايی خود احتیاج به برنامه
های تدريس، تحقیق و نحوه ريزی درسی، محتوای دروس، شیوهجمله الزم است که برنامه

محیط دانشگاه را قابل انعطاف و روزآمد کرده و خود را همواره در معرض ارائه خدمات و اداره 
 (08، صفحه 1332)يونسکو، « های تازه قرار دهد.تجربه

توانستند بسادگی بسیاری از متخصصان معتقدند که زمانی که در آن مدرسان می
ستفاده قرار هايی که خود با آن آموزش ديده بودند را برای آموزش دانشجويان مورد ا شیوه

شوند عبارتند از: ای که بر اثبات اين مدعا ذکر میدهند به پايان رسیده است. سه دلیل عمده
گیر به کیفیت و اثربخشی آموزش و روند رو به کاهش سرانه هزينه آموزش، توجه روزافزون و همه

. در نظم (Bourner & Flowers, 1997)توسعه تکنولوژی در زمینه ارتباطات و توزيع اطالعات 
های مدرسان و شوند که تالشساختاری کنونی دانشجويان به عنوان مشتريانی شناخته می

کارکنان دانشگاه همچنین محیط و شرايط آموزشی بايد در راستای پاسخگويی به نیازها و 
 .(Jeldvoll, 1997)تقاضای آنها قرار گیرد 
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ره و نوع و محتوای دوره به هنگام طراحی محیط و شرايط آموزشی به نحوه طراحی دو

يکی از تصمیمات اصلی . (Ditcher, 2001)شود ترين اجزا پرداخته میعنوان يکی از اصلی

در طراحی هر دوره آموزشی تعیین روش آموزش است که در تعیین آن بايد يک رويکرد 

فلسفه يکپارچه و هدفمند مورد توجه قرار گیرد، رويکردی که منطبق بر اهداف آموزشی و 

. بنابراين الزمه آموزش (Rickard, 1993) اولیه برگزاری دوره آموزشی اتخاذ شده باشد

ترين شیوه اثربخش در اولین مرحله تعیین اهداف آموزشی خواهد بود و انتخاب مناسب

تدريس که بیشترين سازگاری با اين اهداف آموزشی را دارد به عنوان مرحله دوم مورد توجه 

گیری ابتدا الزم است اهداف آموزشی هماهنگ با فراگرد منطقی تصمیم گیرد.قرار می

های های مختلف آموزش شناسايی شوند و در مرحله بعد با بررسی بديلهمچنین روش

ترين سیستم مورد استفاده قرار گیرد. شناسايی مختلف و پیامدهای هر يک از آنها، مناسب

سیستم فعلی آموزشی مورد ترجیح مدرسان  ترجیحات آموزش بینندگان و انطباق آنها با

 کمک شايانی به اين فراگرد خواهد کرد.

المللی در خصوص شناخت های بینای در ساير کشورها و محیطتحقیقات مشابه گسترده
ترجیحات دانشجويان و مدرسان صورت گرفته اما سنجش همزمان و تالقی ترجیحات اين 

ها نشان داده شود. همچنین بررسیمحسوب می های بديع اين پژوهشدو گروه از جنبه
تحقیقات مشابه اندکی در اين زمینه در محیط آموزشی دانشگاهی کشور انجام شده و 
اطالعات کمی در خصوص ترجیح دانشجويان و مدرسان ايرانی وجود دارد. نتايج اين 

بود. اين پژوهش از دو بعد آموزش دانشگاهی و سازمانی قابل توجه و استفاده خواهند 
 پژوهش به ترتیب زير ادامه خواهد يافت:

 های آموزشی همچنین ترجیحات بخش ابتدايی به معرفی و بررسی اهداف و روش
 پردازد.ها میيادگیری و ضرورت توجه به آن

 های ها در محیطبخش بعد مروری جامع بر تحقیقات مشابه قبلی و دستاوردهای آن
 مختلف صورت است.

 فی روش تحقیق و نتايج اولیه آن اختصاص يافته است.بخش سوم به معر 

 و در بخش انتهايی خروجی تحقیق و نتايج کاربردی آن ارائه شده است.
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 های تدریس، اهداف آموزش دانشگاهی و ترجیحات یادگیریروش
قبل از مرور پیشینه پژوهش الزم است سه مفهوم اصلی روش تدريس، اهداف آموزشی و 

مورد مداقه قرار گیرند. طبق تعريف، روش تدريس عبارتست از مجموعه ترجیحات يادگیری 
محوری که توسط مدرس جهت انتقال مفهوم به مخاطب های منظم، منطقی و هدففعالیت

.  صرف تسلط (Neumann, Oberhuemer, & Koper, 2009) شوندبکار گرفته می
يند آموزش باشد و نحوه تواند تضمین کننده اثربخشی فرامدرس بر مبحث آموزشی نمی

صحیح ارائه مطالب و شیوه تدريس در کیفیت آموزش و يادگیری مخاطبان نقش بسزايی 
های تدريس مورد استفاده در آموزش دانشگاهی . دامنه روش(1923)صولتی و همکاران، دارد 

های های تدريس در دورهترين روش. رايج(Amira, 2010)در حال افزايش و توسعه است 
يريتی عبارتند از: سخنرانی يا ارائه فردی استاد، ارائه فردی يا گروهی دانشجويان، مباحثه مد

 های مبتنی بر رايانه. ها و روشها و فیلم، ايفای نقش، بازی گروهی، موردکاوی

ها برتری ندارد و عوامل مختلفی های تدريس به تنهايی بر ساير روشهیچ يک از روش
تدريس برای يک دوره آموزشی خاص بايد مد نظر قرار گیرند از هنگام انتخاب يک روش 

ترين اين عوامل عبارتند از: ماهیت مطالبی که قرار است تدريس شوند، تعداد افراد جمله مهم
های آنان، نوع و میزان تجهیزات آموزشی در دسترس، زمان آموزش بیننده و سابقه و توانايی

لی آموزش هستند، معیارهای متفاوت ارزيابی و و طول مدت دوره، نتايجی که هدف اص
 & ,AL-Ajlouni, H Athamneh) (Read & Kleiner, 1996) ترجیح و مهارت مدرس

Jaradat, 2010)های تدريس مختلف، تاثیرهای . شواهد متعددی وجود دارد که روش
ثیرات تواند تامتفاوتی بر موفقیت دانشجويان خواهند داشت و انتخاب رويکرد آموزش می

)لیاقت  (1921)خزائی،  (Samuelsson, 2008)عمیقی بر يادگیری مخاطبان داشته باشند 
  .(1929دار و همکاران، 

( و بحث در خصوص 1938پور، اثربخشی روش آموزش به اهداف آن بستگی دارد )قلی
 انتخاب روش تدريس زمانی معنادار خواهد بود که قبل از آن اهداف و فلسفه اصلی آموزش

های تدريس، هدف نیستند بلکه وسیله نیل به هدف تعیین شده باشند. در واقع روش
های تدريس ابزارهايی هستند که به کمک آن مخاطبان به سمت شوند. روشمحسوب می

 .(Akmana & Muganb, 2010) شونداهداف آموزشی هدايت می
اهی شناسايی شده است. های دانشگدر ادبیات موجود، اهداف آموزشی مختلفی برای آموزش

گانه زير را معرفی کرده است: انتشار دانش ( اهداف دانشگاهی شش1337) 1به عنوان مثال بورنر
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ها و ها و اطالعات، توسعه توانايی دانشجويان در آزمودن ايدهروز، توسعه قابلیت استفاده از ايدهبه
د، تسهیل توسعه فردی دانشجويان و ها و شواهشواهد، توسعه توانايی دانشجويان در تولید ايده

 .(Bourner, 1997)توسعه قابلیت طراحی و مديريت يادگیری توسط خود افراد 
( انجام شد، سیزده هدف آموزش دانشگاهی 1339) 8در تحقیق مشابهی که توسط ريکارد

از مصاحبه با گروهی از مدرسان دانشگاهی در سه رشته مختلف استخراج شده است که 
از: آماده سازی افراد برای مشاغل آينده، پرورش تفکر تحلیلی، انتقال مفاهیم اصلی، عبارتند 

پرورش مهارت حل مسئله، تعیین مفايم اصلی که بايد يادگرفته شوند، ايجاد عالقه مثبت در 
کردن دانشجو برای سازی دانشجو برای امتحان، آمادهدانشجويان برای يادگیری، آماده

های مورد عالقه شخصی در مطالعات مستقل فردی، پرورش مهارتپیگیری موضوعات 
ارتباطی، توسعه مهارت جمع آوری اطالعات، توسعه مهارت استفاده از ابزارهای کاربردی، 

 .(Rickard, 1993)ها توسعه دانش تخصصی و پرورش قدرت سازماندهی زمان و ايده
د مد نظر داشت، توجه به مسئله مهم ديگری که هنگام طراحی واحدهای آموزشی باي

ترجیحات يادگیری افراد است. ترجیح يادگیری به انتخاب يک محیط و شرايط خاص 
. (Amin, 2000) های مختلف توسط آموزش بینندگان اشاره داردآموزشی از بین گزينه

زمینه اخالقی از جمله های فردی، تجربه قبلی، جنسیت و پیشتحقیقات نشان داده ويژگی
 & ,Novin, Arjomand) گذارندستند که بر ترجیحات يادگیری افراد اثر میعواملی ه

Jordan, 2003)دهد که هنگامی روش و سبک . شواهد متعددی موجود است که نشان می
تدريس با ترجیحات مخاطبان منطبق باشد شاخص رضايت مخاطبان افزايش خواهد يافت و 

محتوای آن خواهد گرديد و اين بهبود  باعث ايجاد نگرش مطلوب به کل دوره آموزشی و
های تحصیلی باالتر نگرش نیز منجر به يادگیری بهتر، عملکرد آموزشی بهتر و موفقیت

 & ,Ali, Tariq) (Iureaa, Neacşub, Saftac, & Suditud, 2011)خواهد گرديد 

Topping, 2009)  (Black & Wingfield, 2008). 
 د ازنخستین سؤاالت تحقیق حاضر عبارتن

 اولويت اهداف آموزش دانشگاهی از نظر دانشجويان و مدرسان چگونه است؟  .1
 های تدريس رايج برای برآورده شدن اهداف آموزشی کدامند؟ روش .8
های مختلف آموزشی برای دستیابی ترجیح دانشجويان و مدرسان در استفاده از روش .9

 به هر کدام از اهداف آموزشی چگونه است؟ 
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 ادبیات موضوع
توان های آموزش دانشگاهی را در سه گروه کلی میتحقیقات انجام شده در زمینه روش

دسته تحقیقاتی هستند که به بررسی تاثیر اجزای مختلف بندی کرد. گروه نخست آنطبقه
اند. دوم تحقیقاتی که از میان اجزای دوره آموزشی بر روی عملکرد دانشجويان پرداخته

اند. و سومین گروه های تدريس معطوف کردها بر روشمختلف آموزش، توجه خود ر
تحقیقاتی هستند که شناسايی بهترين روش تدريس را منوط به تبیین اهداف آموزشی 

 اند.های تدريس خاصی شناسايی کردهاند و برای دستیابی به هر هدف آموزشی روش کرده
گر دارد که بیاندر ادبیات پژوهش در خصوص آموزش دانشگاهی موارد متعددی وجود 

های مؤسسات و مدرسان در زمینه طراحی دوره آموزشی و تاثیر مستقیم ترکیب اجزای تالش
آن بر کیفیت آموزش و يادگیری مخاطبان است. بسیاری از محققان بر اين نکته تاکید 

اند که آيا دانشجويان مرجع مناسبی برای قضاوت در خصوص اثربخشی آموزشی هستند  کرده
خورد يک حس کلی در اين مورد رغم مناقشاتی که در اين خصوص به چشم میعلی يا خیر؟

 دارد دانشجويان منبعی منطقی و قابل اعتماد برای اين مهم هستندوجود دارد که بیان می

(kogan & Hellyer, 2010)( بر اين باورند که دانشجويان 1338) 9. دئال و فرانکلین
بخش، ورد تجربه آموزشی خود هستند که تا چه حد رضايتموثقترين منبع برای گزارش در م

. به عنوان مشتريان، (Theall & Franklin, 1990) پربار، آموزنده و ارزشمند بوده است
بازخور دانشجويان قضاوت مفیدی است از اينکه چه تدريس شده و چگونه تدريس شده 

ررسی اجزای مختلف دوره با اين پیش فرض تحقیقات مختلفی به ب (Sajjad, 2008) است؟
اند.  اند و تاثیر آنرا بر عملکرد و يادگیری افراد بررسی کرده آموزشی از ديد مخاطبان پرداخته

 در برخی تحقیقات نیز اين امر از ديد مدرسان مورد بررسی قرار گرفته است.
 (Yung, Mary, Heng, & Jiang, 2009) (Ali, Tariq, & Topping, 2009) 

(Penny, 2003) (Schuk, Gordon, & Buchanan, 2008) (Olivares, 2003) 
(Zhang, Huang, & Zhang, 2005) 

ترين دسته تحقیقاتی هستند که روش تدريس را به عنوان يکی از مهمگروه دوم آن
اند که در های خود را بر اين مسئله متمرکز کردهاند و تالشاجزای سیستم يادگیری پذيرفته

ها اثربخشی بیشتری دارند. به عنوان نمونه نوولی و مختلف تحصیلی کدام روشهای رشته
( ترجیحات دانشجويان پزشکی را در مورد روش تدريس در برزيل ارزيابی 8887) 1فرناندز
ای را در يازده دانشکده ( مطالعه8882. سجاد )(Novelli & Fernandes, 2007) کردند

آن ادراک دانشجويان در مورد بهترين شیوه تدريس و مختلف پاکستان طراحی نمود که در 
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علت آن مورد پرسش قرار گرفته بود، جائیکه ارائه فردی استاد در ابتدای لیست ترجیحات 

اين در حالی است که در مطالعه مشابهی که در . (Sajjad, 2008) دانشجويان قرار گرفت
االت متحده آمريکا اجرا شد، های مختلف ايهای مديريت و بازاريابی دانشگاهدانشکده

شدند، های تدريس پويا که با مشارکت مخاطبان اجرا میهماهنگ با شواهد تجربی، روش
 & Black) های تدريس بعلت نتايج بهتر دانشجويان معرفی شدندبعنوان بهترين روش

Wingfield, 2008) تحقیقات متعدد ديگری نیز بصورت تخصصی بر روی دانشجويان .
و کسب و کار صورت گرفته که همگی تاثیر روش تدريس را بر عملکرد دانشجويان مديريت 

  .(Greg & Smith, 2001) (Stewart & Black, 2005) اندمورد تائید قرار داده

های تدريس توجه تر هنگام بررسی روشدسته سوم تحقیقاتی هستند که با نگاهی عمیق
( در بررسی که بر روی 1330) 3اند. ريد و کلینرکردهخود را ابتدائا معطوف به اهداف آموزشی 

های تدريس به تنهايی بر ده روش مختلف آموزش داشتند اقرار دارند که هیچ يک از روش
ها برتری ندارد و انتخاب روش تدريس مناسب تنها يک گام در طراحی اثربخش ساير روش

ل از انتخاب هر روش تدريس، شود. آنها متقدند که الزم است قبدوره آموزشی محسوب می
 .(Read & Kleiner, 1996) مقاصد و اهداف نهايی از برگزاری دوره مشخص شده باشند

ای که بر روی مطلوبیت شش هدف آموزشی مختلف و ( در مطالعه1337) 0بورنر و فلوور
گیری کرد که جستجو برای يافتن بهترين روش ده روش تدريس رايج انجام داد نتیجه

 & Bourner) به نتیجه خواهد رسید که قبالً اهداف آموزشی تعرف شده باشند هنگامی

Flowers, 1997). 
های اند که در آن دوره( نتايج پژوهشی را منتشر کرده8880) 7اقبال، فاروقی و ساندرس

های ها و اهداف آموزشی در دانشگاهگذاری از لحاظ روشآموزش دانشگاهی مديريت سرمايه
های مديريت اند و خروجی آن با دانشکدهيتانیا مورد بررسی قرار گرفتهايرلند و بر

ها معتقدند هنگامی گذاری آمريکا و کانادا مورد مقايسه و تحلیل قرار گرفته است. آن سرمايه
های مختلف های مختلف و در دانشکدهتر خواهند بود که در زمانچنین تحقیقاتی کاربردی
دسته از دامنه اين .(Iqbal, Farooqi, & Saunders, 2006) سرتاسر دنیا تکرار شوند

های دانشگاهی نبوده و تحقیقات متعددی در خصوص اهداف مطالعات محدود به محیط
ها نیز صورت گرفته است. به های آموزش کارکنان در سازمانآموزشی و تاثیر آن بر روش

های ه ارزيابی ادراک مديران از روشای ب(  در مطالعه8888و همکارانش ) 2عنوان نمونه پردو
اند. در مطالعه آنان که به مختلف تدريس برای دستیابی به اهداف مختلف آموزشی پرداخته
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بود از مديران خواسته شده بود 1378نوعی تکرار تحقیق معروف کارول و همکاران در سال 
گانه اهداف ششيابی به هر يک از ها را برای دستروش آموزش بهترين 10که از بین 

بندی نمايند. نتايج پژوهش نشان داد که مديران معتقدند که برای دستیابی مشخص شده رتبه
های تدريس برتری معناداری نسبت به سايرين دارند. به اهداف خاص آموزشی برخی روش

 های آموزش رايج از سودبخشی الزم برخوردار نیستندها همچنین معتقد بودند برخی روشآن

(Perdue, Ninemeier, & Woods, 2002). 
 شوند:گونه طرح میبا مرور پیشینه مرتبط با موضوع، دو سؤال باقیمانده تحقیق اين

آيا با تغییر هدف آموزش، ترجیحات مختلفی بری انتخاب روش آموزش بین دو گروه  .1
 دانشجويان و مدرسان بوجود خواهد آمد؟

سیت و سابقه تدريس بر ترجیحات شناختی از قبیل جنتاثیر متغیرهای جمعیت .8
 دهندگان چگونه است؟ پاسخ

 

 روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق دانشجويان و مدرسان دانشکده مديريت دانشگاه تهران و دانشکده 

باشند. تعداد کل دانشجويان دوره کارشناسی و مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف می
نفر است.  73اعضای هیئت علمی حدود نفر و تعداد کل  8288کارشناسی ارشد حدود 

برداری تصادفی صورت گرفته است. حجم نمونه آماری گردآوری اطالعات تحقیق با نمونه
نفر  98شود و حجم نمونه آماری مدرسان نفر تعیین می 993دانشجويان طبق جدول مورگان 

است.  سال 08تا  91سال و مدرسان بین  98تا  88است. توزيع سنی دانشجويان بین 
درصد از جمعیت نمونه مدرسان را مردها تشکیل 28درصد از جمعیت نمونه دانشجويان و 30

درصد دانشجويان متعلق به دانشگاه تهران و مابقی دانشجويان دانشگاه صنعتی 73اند. داده
شريف هستند که در سیزده گرايش مختلف رشته مديريت مشغول به تحصیل هستند. نمونه 

ها درصد دانشیار بود که دو سوم آن18درصد استاديار و 17رصد مربی، د19مدرسان شامل 
 باشند.دارای سابقه کار کمتر از پانزده سال سابقه می

های اصلی با کسب اطالعات اولیه با مطالعات آرشیوی و بررسی سوابق انجام شده و داده
اند. خالصه شده های اصلی پرسشنامه در دو بخش. سوالاندآوری شدهکمک پرسشنامه جمع

شوندگان خواسته شد ترتیب اهمیت سه هدف آموزشی شناسايی شده در بخش اول از پرسش
 زير را مشخص نمايند.
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 بهبود نگرش دانشجو به موضوع درس و ايجاد اشتیاق و عالقه به فراگیری مباحث .1

 های مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشجوها و ظرفیتايجاد مهارت .8

ها و آماده کردن دانشجو برای ورود به های فردی در استفاده از آموختهتتوسعه مهار .9
 های کاری آيندهمحیط

انتخاب اين عبارات به عنوان اهداف آموزشی در وهله اول حاصل مطالعه پیشینه پژوهش 
اند اما اين بوده است. در تحقیقات قبلی تعداد اهداف آموزشی بیشتری مورد بررسی قرار گرفته

( 1339ها تکرار شده است به عنوان نمونه در تحقیق ريکارد )ف آموزشی در اکثر آنسه هد
سه هدف ايجاد عالقه مثبت در دانشجويان برای يادگیری، آماده کردن دانشجو برای پیگیری 

سازی افراد برای مشاغل آينده مورد تاکید قرار گرفته موضوعات مورد عالقه تحصیلی و آماده
ترين . عالوه بر مطالعه ادبیات تحقیق برای خالصه کردن مهم(Rickard, 1993)است 

های ماموريت و رسالت سازی و کاهش تعداد سؤاالت پرسشنامه بیانیهاهدف آموزشی و ساده
های تهران و صنعتی شريف مورد بررسی قرار گرفتند، همچنین از نظر متخصصان دانشگاه

 آموزشی بهره گرفته شد.
پرسشنامه برای هرکدام از سه هدف آموزشی، هشت روش تدريس آورده شده در بخش دوم 

ها را برای است و از دانشجويان و مدرسان خواسته شده که ترتیب اهمیت هر يک از روش
های ترين شیوهدستیابی به هدف تعیین شده مشخص نمايند. اين هشت روش تدريس که رايج

ن، اصول بازاريابی، مديريت استراتژيک، مديريت منابع هايی از قبیل تئوری سازماآموزش در درس
اند، انسانی و مديريت رفتار سازمانی هستند و در اکثر تحقیقات مشابه قبلی مورد بررسی قرار گرفته

( مباحثه 9( ارائه فردی يا گروهی دانشجويان، 8( سخنرانی يا ارائه فردی استاد، 1عبارتند از: 
های مديريتی ها و فیلم( بازی7( ايفای نقش، 0( موردکاوی، 3اله، ( تدريس و تحلیل مق1گروهی، 

 ,Iqbal) (Sajjad, 2008) (Read & Kleiner, 1996)های مبتنی بر رايانه ( روش2

Farooqi, & Saunders, 2006) (Bourner & Flowers, 1997).  برای تسهیل در پاسخ
بندی از تر به جای اولويتت کاملدهی به سواالت پرسشنامه همچنین دستیابی به اطالعال

بندی استفاده شده است. به اين ترتیب که به عنوان نمونه از مخاطبان پرسیده شده درجه
است: به عنوان يکی از اهداف آموزشی، اگر انتظار از کالس بهبود نگرش و ايجاد عالقه به 

ير را ترجیح گانه زهای آموزشی هشتفراگیری مباحث باشد تا چه حد هر يک از روش
 3های مذکور عددی را در يک طیف شوندگان در برابر هريک از از روشدهید؟ پرسش می
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به معنای خیلی  3به معنای خیلی کم و عدد  1کردند که عدد قسمتی لیکرت مشخص می
 زياد قرارداد شده بود.

 993ای که بصورت دستی بین دانشجويان توزيع گرديد تعداد پرسشنامه 978از حدود 
سری پرسشنامه مربوط به  98آوری آوری گرديد. برای جمعپرسشنامه قابل قبول جمع

-ها در انتهای نیممدرسان نیز از دو روش نامه الکترونیکی و دستی بهره گرفته شد. کلیه داده

 اند.آوری شدهجمع 38-23سال دوم تحصیلی 
نظران و چند نفر از صاحب در تائید روايی ظاهری و محتوايی پرسشنامه از نظرسنجی از

استادان مديريت منابع انسانی استفاده شد و برای اطمینان از پايايی بخش دوم پرسشنامه، 
نفر از دانشجويان دو دانشکده بطور مساوی قرار گرفت. پايايی  18نسخه اولیه آن در اختیار 

سی قرار گرفت. مورد برر SPSSافزار پرسشنامه با روش ضريب آلفای کرونباخ بوسیله نرم
برای اين نسخه اولیه راه را برای توزيع مابقی  8.7بدست آمدن ضريب آلفای نزديک به 

ها با تغییرات جزئی در نگارش و طراحی گرافیکی پرسشنامه با اطمینان بیشتر از پرسشنامه
آلفای کرونباخ نهايی برای سؤاالت اصلی پرسشنامه،  ) ضريب پايايی سؤاالت هموار نمود.

ها های آماری الزم است ابتدا چگونگی توزيع دادهبرای انتخاب صحیح آزمون است. ( 8.281
های دانشجويان و ها )مجموعه دادهبررسی شود. برای بررسی ادعای نرمال بودن توزيع داده

استفاده شده است. با انجام آزمون بر روی  (KS)اسمیرنوف -مدرسان( از آزمون کولموگورف
درصد ادعای نرمال بودن 3سوال اصلی روش تدريس( در سطح خطای  81) های تحقیقداده
اسمیرنوف -ها پذيرفته نشد. گرچه امکان بروز خطا در محاسبات آزمون کولموگورفداده

ها ناشی شده باشد، برای اطمینان بیشتر از نتايج نهايی در ممکن است از حجم باالی نمونه
های آماری مورد استفاده که ترين آزمونده گرديد. مهمهای ناپارامتری استفاادامه از آزمون

-اند عبارتند از: آزمون فريدمن، آزمون کروسکالانجام شده SPSSهمگی توسط نرم افزار 
 های توصیفیای و برخی بررسیويتنی، آزمون دو جمله-والیس، آزمون من

 

 نتایج تحقیق
ها از نظر د؟ و ترتیب اهمیت آن: اهداف آموزش دانشگاهی در ايران کدامن1سؤال شماره 

بندی اهداف آموزشی از دانشجويان و مدرسان چگونه است؟ برای بررسی يکسان بودن رتبه
درصد استفاده شده است که اوالَ ادعای يکسان بودن 33آزمون فريدمن با سطح اطمینان 

 شود.اولويت سه هدف پذيرفته نمی
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 دانشجويان و مدرسانترتیب اهمیت اهداف آموزشی بین  -1جدول 
 مدرسان دانشجويان

 ترتیب اهمیت اهداف آموزشی
میانگین 

 رتبه
 ترتیب اهمیت اهداف آموزشی

میانگین 

 رتبه

آماده کردن دانشجو برای ورود به  .1
 های کاری آينده محیط

 بهبود نگرش و ايجاد عالقه .8

 تحصیلبرای ادامه ايجاد ظرفیت .9

1.01 

 

1.33 

8.97 

 عالقهبهبود نگرش و ايجاد  .1

آماده کردن دانشجو برای ورود به  .8
 های کاری آيندهمحیط

 تحصیلبرای ادامه ايجاد ظرفیت .9

1.33 

1.22 

 

8.37 

 
های هر متغیر را نشان خروجی دوم آزمون فريدمن آماری توصیفی است که میانگین رتبه

بايد  ها کوچکتر باشد اهمیت آن هدف آموزشی باالتر است.دهد. هر قدر میانگین رتبهمی
ای هايی که در ادامه آورده خواهند شد بدلیل رتبهبندیتوجه داشت در اين تحلیل و ساير رتبه

ها وجود بندی و تعیین فواصل بین رتبههای سنجش امکان اثبات آماری رتبهبودن مقیاس
 خالصه شده است. 1نخواهد داشت. پاسخ اولین سؤال تحقیق در جدول 

های تدريس مناسب هر هدف بندی روشمربوط به اولويت مرحله دوم تحلیل نتايج که
آموزشی توسط دو گروه مختلف دانشجويان و مدرسان است به بررسی سؤال دوم و سوم 

شود. مشابه قسمت قبل برای بررسی يکسان بودن اولويت هر روش از تحقیق پرداخته می
ورت پذيرفته است. ها صبندی توصیفی روشآزمون فريدمن استفاده شده است سپس رتبه

های آموزشی در مورد کلیه اهداف آموزشی مورد ترجیح ادعای يکسان بودن اولويت روش
درصد( نتیجه  33دانشجويان و مدرسان با قطعیت رد شده است. )سطح اطمینان بیش از 

بندی دانشجويان و مدرسان بصورت جداگانه برای هر يک از اهداف آموزشی، در نهايی رتبه
 خالصه شده است. 1تا  8اره جداول شم

در سومین مرحله از تحلیل نتايج و برای پاسخ به چهارمین سؤال تحقیق، به مقايسه 
ان پرداخته شده است. برای مقايسه میانگین اين دو گروه سهای دانشجويان و مدربندیرتبه

لیه درصد برای ک32( استفاده شده است. در سطح اطمینان Uويتنی )آزمون -از آزمون من
های مورد نیاز ها و ظرفیتايجاد مهارت) 8های تدريس همچنین هدف آموزشی شماره روش

شود. اما ، فرض يکسان بودن ترجیحات دو گروه پذيرفته میبرای ادامه تحصیل در دانشجو(
های در مورد دو هدف آموزشی ديگر اولويت دانشجويان آماده شدن برای ورود به محیط
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بهبود نگرش دانشجو به موضوع درس و ايجاد اشتیاق و ه مدرسان ککاری است در حالی
 دانند.ترين هدف آموزش دانشگاهی میعالقه به فراگیری مباحث را مهم

 
 روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی اول از نظر دانشجويان و مدرسان -8جدول 
 مباحث : بهبود نگرش و ايجاد اشتیاق و عالقه به فراگیری1هدف آموزشی شماره 

 مدرسان دانشجویان

های تدريس بین ترتیب مطلوبیت روش

 دانشجويان

میانگین 

 رتبه

های تدريس بین ترتیب مطلوبیت روش

 مدرسان

میانگین 

 رتبه

 0.89 مورد کاوی (1 3.23 مورد کاوی (1

 3.70 مباحثه گروهی (8 3.37 مباحثه گروهی (8

 3.71 مديريتیهای ها و فیلمبازی (9 3.99 های مديريتیها و فیلمبازی (9

 1.01 ايفای نقش  (1 3.13 ايفای نقش  (1

 1.81 ارائه دانشجويان (3 9.31 تدريس و تحلیل مقاله (3

 9.08 سخنرانی و ارائه فردی استاد (0 9.00 ارائه دانشجويان (0

 9.08 تدريس و تحلیل مقاله (7 9.01 سخنرانی و ارائه فردی استاد  (7

 8.18 برکامپیوترهای مبتنی روش (2 8.28 های مبتنی برکامپیوترروش (2

 

 روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی دوم از نظر دانشجويان و مدرسان -9جدول 
 های مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشجو: ايجاد ظرفیت8هدف آموزشی شماره 

 مدرسان دانشجویان

های تدريس بین ترتیب مطلوبیت روش

 دانشجويان

میانگین 

 رتبه

تدريس بین  هایترتیب مطلوبیت روش

 مدرسان

میانگین 

 رتبه

 0.89 تدريس و تحلیل مقاله (1 3.03 تدريس و تحلیل مقاله (1

 3.89 مباحثه گروهی (8 1.03 ارائه دانشجويان (8

 1.33 مورد کاوی (9 1.07 مباحثه گروهی (9

 1.38 سخنرانی و ارائه فردی استاد (1 1.07 مورد کاوی (1

 1.28 ارائه دانشجويان (3 1.93  و ارائه فردی استاد سخنرانی (3

 9.32 های مبتنی برکامپیوترروش (0 1.83 های مبتنی برکامپیوترروش (0

 9.87 ايفای نقش  (7 9.39 ايفای نقش  (7

 9.88 های مديريتیها و فیلمبازی (2 9.31 های  مديريتیو فیلمهابازی (2
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 روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی سوم از نظردانشجويان و مدرسان -1جدول 

 های کاری آيندهآماده کردن دانشجو برای ورود به محیط: 9هدف آموزشی شماره 

 مدرسان دانشجويان

های تدريس ترتیب مطلوبیت روش
 بین دانشجويان

میانگین 
 رتبه

های تدريس ترتیب مطلوبیت روش
 بین مدرسان

میانگین 
 رتبه

 0.19 مورد کاوی (1 0.19 مورد کاوی (1

 0.92 ايفای نقش  (8 0.88 ايفای نقش (8

 1.79 مباحثه گروهی (9 3.19 های مديريتیها و فیلمبازی (9

 1.17 ارائه دانشجويان (1 1.31 مباحثه گروهی (1

 1.93 های مديريتیها و فیلمبازی (3 9.70 ارائه دانشجويان (3

 9.83 سخنرانی و ارائه فردی استاد  (0 9.01 تدريس و تحلیل مقاله (0

 9.89 تدريس و تحلیل مقاله (7 9.10  و ارائه فردی استاد سخنرانی (7

 9.13 های مبتنی برکامپیوترروش (2 8.33 مبتنی برکامپیوتر هایروش

 
درصد( 13.9ها مشخص شد که نزديک به نصف دانشجويان) با مشاهده توزيع فراوانی پاسخ

بر روی اينکه اولین هدف آموزشی آماده شدن برای ورود به محیط کاری است توافق دارند و 
دانند. اما در مورد زش دانشگاهی میدرصد آنها ادامه تحصیل را هدف اول آمو18تنها 

درصد از  98اند و درصد مدرسان اولین اهداف آموزشی را بهبود نگرش دانسته39.9مدرسان 
اند اين در حالی است که فقط ها آماده شدن برای محیط کاری را در اولويت اول قرار دادهآن

داند. همچنین با بررسی يکی از مدرسان ادامه تحصیل را اولین هدف آموزش دانشگاهی می
شود بین های بدست آمده برای اولويت اهداف آموزش مشاهده میانحراف معیار در کل داده

)آماده  9کلیه پاسخ دهندگان بیشترين اجماع بر سر کم اهمیت بودن هدف آموزشی شماره 
ز در ( و بیشترين اختالف آرا نی8.00کردن برای ادامه تحصیل( وجود دارد )انحراف معیار 

( همین 8.77خورد )انحراف معیار )بهبود نگرش( بچشم می 1مورد اولويت هدف شماره 
-را به ابتدای رتبه 9اختالف آرا در بین دانشجويان و مدرسان تا حدی است که هدف شماره 

 بندی منتقل کرده است.
 گويی به آخرين سؤال تحقیق بهدر چهارمین مرحله از تحلیل نتايج  به منظور پاسخ

پردازيم. در بررسی تاثیر شناختی بر نتايج تحقیق میبررسی تاثیرات برخی متغیرهای جمعیت
درصد استفاده شده. گرچه 3ويتنی با سطح خطای -جنسیت بر ترجیحات، از آزمون من
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اولويت اهداف آموزشی در بین مدرسان زن و مرد يکسان است، تفاوت قابل توجهی در هدف 
شود، جالب است که تمامی مدرسان زن بهبود نگرش( مشاهده می)بهبود  1آموزشی شماره 

ای در ترجیح اند. جنسیت تاثیر قابل مشاهدهنگرش را اولین هدف آموزش دانشگاهی دانسته
دانشجويان نداشت. فارغ از اهداف آموزشی، بین ترجیح مدرسان زن و مرد در مورد روش 

ان، سخنرانی و تدريس مقاله برای مردان تدريس تفاوتی وجود ندارد اما در مورد دانشجوي
-های مديريتی برای زنان بیشتر است بطوریها و فیلمکه بازیجذابیت بیشتری دارد در حالی

های تدريس را جداگانه برای دانشجويان زن در نظر بگیريم بندی کلی روشکه اگر رتبه
که محبوبیت اين روش در حالیگیرند در و فیلم در رتبه دوم بعد از موردکاوی قرار می بازی

 بین مردان چهارم است.
در مقايسه بین دانشجويان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با استفاده از آزمون 

و  7و  0و  3و  9و  8های تدريس شماره و روش 1ويتنی در مورد هدف آموزشی شماره -من
شود. اما کسب آمادگی برای میادعای يکسان بودن ترجیح دانشجويان دو دوره پذيرفته   2

که ورود به محیط کاری برای دانشجويان دوره کارشناسی ارشد اولويت بیشتری دارد در حالی
اهمیت ادامه تحصیل برای دانشجويان کارشناسی بیشتر است. بعالوه روش آموزشی 

 سخنرانی برای دانشجويان کارشناسی ارشد جذابیت بیشتری دارد.
ها از آزمون بین سابقه تدريس مدرسان و ترجیحات آموزشی آنبرای بررسی ارتباط 

درصد استفاده شد. در مورد هدف آموزشی 3( با سطح خطای Hوالیس )آزمون -کروسکال
ها معتقدند که ادامه تحصیل در )آماده کردن دانشجو برای ادامه تحصیل( همه گروه 8شماره 

 9های تدريس شماره همچنین برای روشگیرد انتهای لیست اولويت اهداف آموزشی قرار می
شود. اما در مورد ساير ادعای يکسان بودن ترجیح مدرسان پذيرفته می  7و  0و  3و  1و 

 ترجیحات داريم:
سال  18تا  3يعنی بهبود نگرش، برای مدرسان با سابقه بین  1هدف آموزشی شماره  .1

سال کمترين  3کمتر از از بیشترين اهمیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه 
سال مهمترين هدف آموزش را آماده  3اهمیت را دارد. مدرسان با سابقه کاری کمتر از 

که اين هدف با سابقه بیش از دانند در حالیکردن دانشجو برای ورود به محیط کار می
 بیست سال کمترين اهمیت را دارد.

بیشتر از بیست سال از سال و  3روش سخنرانی برای مدرسان با سابقه کمتر از  .8
بیشترين جذابیت برخوردار است. ارائه کالسی دانشجويان نیز برای مدرسان با سابقه 
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تا  3سال از بیشترين جذابیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه بین  3کمتر از 
 سال کمترين جذابیت را دارد. 18

سال از  3سابقه کمتر از های مبتنی بر کامپیوتر برای مدرسان با استفاده از روش .9
سال کمترين  88بیشترين جذابیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه بیش از 

 جذابیت را دارد.

های تدريس بین کلیه بندی کلی روشبه عنوان آخرين مرحله در تحلیل نتايج به رتبه
ها و انجام دهپاسخ دهندگان و بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی پرداخته شد. با تجمیع دا

 حاصل گرديد. 3آزمون فريدمن جدول شماره 

 
 های تدريساولويت کلی روش -3جدول 

 اولويت روش تدريس میانگین اولويت

 1 مورد کاوی 3.37

 8 مباحثه گروهی 3.87

 9 ايفای نقش  3.81

 1 های مديريتیها و فیلمبازی 1.23

 3 تدريس و تحلیل مقاله 1.18

 0 يا گروهی دانشجويانارائه فردی  1.82

 7 سخنرانی و ارائه فردی استاد  9.73

 2 های مبتنی برکامپیوترروش 9.82

 

ها به تعیین ای )آزمون نسبت( بر روی تک تک پرسشدر نهايت با انجام آزمون دو جمله
های ها به دو گروه پاسخهای تدريس پرداخته شد. با تقسیم پاسخجذابیت کلی و تناسب روش

بندی کلی های بیشتر از متوسط، تقسیم( و پاسخA=<3امتیاز کمتر يا مساوی متوسط )با 
 های تدريس به ترتیب زير خواهد بود:روش
 های با جذابیت بیشتر از متوسط عبارتند از: مباحثه گروهی، موردکاوی، ايفای روش

 های مديريتیهای و فیلمنقش و بازی
متوسط عبارتند از: ارائه فردی استاد، ارائه های با جذابیت کمتر و مساوی روش

 های مبتنی بر کامپیوتر.دانشجويان، تدريس و تحلیل مقاله و روش
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 گیریبحث و نتیجه
گانه، در بین دانشجويان و مدرسان از اهمیت يکسانی برخوردار های آموزشی سههدف

دانند در های کاری مینیستند. دانشجويان اولويت خود را در آماده شدن برای ورود به محیط
که مدرسان بهبود نگرش دانشجو به درس و ايجاد عالقه به فراگیری مباحث را مقدم بر حالی

تر آورند. در حالی هر دو گروه بر کم اهمیتساير اهداف آموزش دانشگاهی به حساب می
بودن ادامه تحصیل به عنوان يک هدف آموزشی توافق دارند که نحوه برگزاری غالب 

های آموزشی کنونی بخصوص در مقطع کارشناسی ارشد خواسته يا ناخواسته دانشجويان  ورهد
کند و عمالً تعداد زيادی از فارغ التحصیالن هر مقطع متقاضی را به اين سمت هدايت می

ها ورود به مقاطع بعدی هستند. البته در اين زمینه الزامات و انتظارات جامعه و خانواده
سزايی در نحوه ت شغلی موجود برای فاغ التحصیالن نیز از اهمیت بههمچنین پیشنهادا

 گیری افراد برخوردار است.تصمیم
بعنوان اولین هدف آموزشی اگر انتظار از دوره بهبود نگرش و ايجاد عالقه به فراگیری 
فرض شود، هر دو گروه مدرسان و دانشجويان سه روش موردکاوی، مباحثه گروهی و بازی و 

 38دانند. در تحقیق شبه آزمايشگاهی که در سال موزشی را بهترين روش تدريس میفیلم آ
توسط میرسلیمانی در دانشکده مديريت دانشگاه تهران انجام شد، مشخص گرديد که در 

شوند بهبود های فعال از قبیل موردکاوی برگزار میهای آموزش بازاريابی که به روشدوره
آيد )میرسلیمانی شجويان بعد از شرکت در دوره پديد میای در نگرش دانقابل مالحظه

های قبلی اين رهنمود جالب را برای مدرسان (. تالقی نتايج تحقیق حاضر با پژوهش1938
دانند به همراه دارد که: اگر خواهان ترين هدف آموزش دانشگاهی میکه بهبود نگرش را مهم

جاد عالقه در مخاطبان به يادگیری بهبود نگرش دانشجويان نسبت به موضوع درس و اي
اگر هدف آموزش مديريت را توسعه  های تدريس فعال، اولین گزينه هستند.باشید، روشمی

های ها و آماده کردن دانشجو برای ورود به محیطهای فردی در استفاده از آموختهمهارت
ايفای نقش را  کاری آينده در نظر بگیريم مجدداً هر دو گروه روش آموزشی موردکاوی و

های مورد نیاز ها و ظرفیتدهند. و نهايتاً اگر هدف آموزش عالی را ايجاد مهارتترجیح می
های برای ادامه تحصیل در دانشجو فرض کنیم، تدريس و تحلیل مقاله در صدر اولويت

گیرد. دو روش پرطرفدارتر بعدی بین دانشجويان ارائه دانشجويان و مدرسان مديريت قرار می
 دانشجويان و مباحثه گروهی است اما بین مدرسان مباحثه گروهی و موردکاوی است.
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های آموزش مديريت ترين روشهای تجمیع شده، محبوببه اين ترتیب و با تحلیل داه

بین دانشجويان و مدرسان سه روش موردکاوی، ايفای نقش و مباحثه گروهی هستند. اين در 

های گرفتن هرکدام از اهداف آموزشی، سخنرانی و روش است که با يا بدون در نظرحالی

تنها  های مختلف تدريس دارند.مبتنی بر کامپیوتر همواره کمترين مطلوبیت را بین روش

اختالف قابل مالحظه بین ترجیحات دانشجويان و مدرسان مربوط به اولويت دو هدف 

در حالی که مشاهده شد  آموزشی بهبود نگرش و آماده کردن دانشجو برای محیط کار است

های تدريس مناسب اين هدف آموزشی تقريباً يکسان بودند و انتخاب هر يک از اين روش

(. نتیجه 1و 8کرد )جداول اهداف تفاوت چندانی در ترجیح دانشجويان و مدرسان ايجاد نمی

صدايی مشهودی در ترجیح استفاده از جالب اينکه بر خالف تصور اولیه محققین، هم

 های مختلف آموزشی بین دانشجويان و مدرسان رشته مديريت وجود دارد. شرو

های فعال آموزش مثل موردکاوی، ايفای دانشجويان و مدرسان مديريت معتقدند روش

نقش و مباحثه گروهی بدلیل مشارکت دانشجويان و درگیری بیشتر با مباحث، همواره از 

بیل سخنرانی و ارائه استاد يا دانشجويان های سنتی از قمطلوبیت باالتری نسبت به روش

کند که نحوه طراحی تر بر ادبیات اخیر آموزش مديريت تائید میبرخوردارند. مروری عمیق

های فعال است های آموزشی مدارس کسب و کار در حال گذر از حالت انفعالی به حالتدوره

(Black & Wingfield, 2008)دهد دانشجويان ن می. استناد به شواهد تجربی نیز نشا

دهند که همین ترجیح های انفعالی ترجیح میهای تدريس فعال را بر روشمديريت روش

 داد کردتوان يکی از علل تغییر در سبک طراحی دوره های آموزشی قلمدانشجويان را می

(Duncan & Bennet, 1996). رغم اين توافق کلی که بوسیله تحقیقات پیشین و علی

های آموزشی کمبود استفاده از تجربی نیز قابل مشاهده است هنوز در بسیاری از دورهشواهد 

های سنتی بطور گسترده مورد های تدريس فعال در ايران کامالً مشهود بوده، روشروش

گیری از (. شايد بتوان تاکید مجدد بر بهره1938گیرند )میرسلیمانی استفاده قرار می

های تر از روشهدف آموزشی و بطور اخص استفاده گستردههای تدريس مناسب هر  روش

 ترين دستاورد اين تحقیق دانست.تدريس فعال را مهم

توانند از آن برای نتايج اين تحقیق کاريردهای متعددی متصور است و افراد مختلفی می

های تدريس منتفع گردند. در سیستم آموزش عالی با تعیین اهمیت اهداف آموزشی و روش

تناسب با هر يک از آنها از ديد دانشجويان و مدرسان و رفع ناسازگاری احتمالی بین م
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ترجیحات اين دو گروه، کیفیت، اثربخشی و پذيرش آموزش دانشگاهی بهبود خواهد يافت و 

های آموزشی بايد مورد توجه مدرسان، طراحان چنین مواردی هنگام طراحی و اجرای دوره

 ار گیرد.دوره و مديران آموزشی قر

های آموزش در آموزش سازمانی نیز نقش مهمی دارند. حتی در تبیین اهداف و روش

های هر سازمان و منشا ترين دارايیزمان حاضر که عصر مشتری مداری لقب گرفته، اصلی

های زيادی صرف ها کارکنان هستند که ساالنه هزينهمهم مزيت رقابتی بسیاری از آن

ترين و مؤثرترين شود. در اين میان مديران و سرپرستان برجستهیها مآموزش و توسعه آن

 های آيند و بهبود و توسعه کادر مديريت از دغدغهعناصر تشکیل دهنده نیروی انسانی بشمار می

های دانشگاهی متداول های آموزش کالسیک يا رشتهمهم هر سازمانی است. در بین دوره

دانش آموختگان خود جهت تصدی شغل و تعدادی بطور مشخص برای آماده سازی 

)مصلح شیرازی و هاست اند که مديريت از جمله اين رشتههای خاص بوجود آمده حرفه

های دانشگاهی پروش مديران آينده . از آنجا که هدف ارائه چنین دوره(1970جغتايی، 

های برنامههای داخلی است، شناخت ترجیحات آموزشی اين افراد روشنگر طراحی سازمان

های ها خواهد بود. مديران آينده هم چنین روشآتی آموزش و توسعه مديريت در سازمان

 دهند و هم برای کارکنان خود مورد استفاده قرار خواهند داد.آموزشی را برای خود ترجیح می

ها نیز وجود داشته است. فراوانی استفاده از هشت در انجام اين پژوهش برخی محدوديت

ها يکسان نیست و ممکن است برخی از دانشجويان تدريس مورد بررسی در دانشگاهروش 

های مبتنی بر اند مثل روشهای تدريس که کمتر تجربه کردهادراک درستی از برخی از روش

ها تاثیر گذاشته باشد. در بندی روشکامپیوتر يا ايفای نقش نداشته باشند و اين امر بر رتبه

بندی از استنباط بعلت موجود نبودن آزمون آماری معتبر برای رتبه بخش روش تحقیق نیز

های سنجش، امکان ای بودن مقیاستوصیفی کمک گرفته شده است بعالوه بدلیل رتبه

ها وجود نداشته است. اين پژوهش در دو دانشگاه برتر ايران انجام تعیین فواصل بین رتبه

کل محیط آموزشی بايد با احتیاط همراه شود. شده است و تعمیم نتايج به جوامع مشابه و 

تواند مفید باشد و تکرار های چند موردی میپذيری اين پژوهش، تحلیلبرای افزايش تعمیم

های دانشگاهی متفاوت همچنین در های مختلف و بین رشتههای مختلف، محیطآن در زمان

 شود.های سازمانی پیشنهاد میمورد آموزش
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