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تحقیق حاضر به شناسايی ترجیحات دانشجويان مديريت در خصوص اهداف آموزشی و
روشهای تدريس و تالقی اين ترجیحات با نظر مدرسان اين رشته پرداخته است 993 .دانشجو و 98
مدرس توسط پرسشنامه اولويتهای خود را مشخص کردهاند و دادهها توسط آزمونهای آماری و
توصیفی تحلیل شدهاند .نتايج نشان میدهد که اهداف آموزشی سهگانه شناسايی شده ،در بین
دانشجويان و مدرسان از اهمیت يکسانی برخوردار نیستند .دانشجويان اولويت خود را در آماده شدن
برای ورود به محیطهای کاری میدانند در حالیکه مدرسان بهبود نگرش دانشجو به درس و ايجاد
عالقه به فراگیری مباحث را مقدم بر ساير اهداف آموزش دانشگاهی به حساب میآورند .در حالیکه
هر دو گروه بر کم اهمیتتر بودن ادامه تحصیل به عنوان يک هدف آموزشی توافق دارند.
محبوبترين روشهای آموزش بین دانشجويان و مدرسان موردکاوی ،ايفای نقش و مباحثه گروهی
هستند .ب ا در نظر گرفتن اهداف آموزشی ،يا بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی ،سخنرانی و
روشهای مبتنی بر کامپیوتر همواره کمترين مطلوبیت را دارند.
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مقدمه
در محیط رقابتی امروزی آموزش اثربخش به يک موضوع کلیدی برای سازمانها،
محققان و مديران آموزشی تبديل شده است .به علت وجود تغییرات سريع در محیط کسب و
کار ،سازمانها بیش از هر زمان ديگری نیازمند افرادی هستند که مهارت انطباق و يادگیری
مستمر را در خود تقويت کرده باشند .بروز چنین تغییراتی آموزش را به فرايندی پويا تبديل
کرده که در آن دانشگاهها و مؤسسات آموزشی بهعنوان متولی اصلی ارائه چنین خدماتی
شناخته شدهاند .اين عوامل سبب شدهاند تغییرات زيادی در ماهیت ،ماموريت و ساختار
مؤسسات آموزش عالی پديد آيد ).(Amira, 2010
در گزارش کنفرانس جهانی آموزش عالی که در خصوص تحوالت آموزش عالی و تعیین
رسالتهای اصلی دانشگاهها در سده بیست و يکم توسط يونسکو در پاريس برگزار شد چنین
آمده است « :اگردانشگاه همواره میبايستی از پويايی ،تحرک و قابلیت انعطاف برخوردار
باشد ،در عصر تحوالت پرشتاب کنونی ،اين ضرورت خود را بصورتی مضاعف نشان میدهد.
در يک جامعه متالطم اطالعاتی ،رقابتی دانشگاه ايستايی که به آموزشهای يکنواخت
رسمی و تکراری به سبک سنتی و تولید انبوه فارغ التحصیالنی مدرک بهدست ،غیرماهر،
غیرحرفهای و جويای مشاغل حاضر و آماده دل خوش کند ،چگونه میتواند نقش خود را در
نیل به توسعه پايدار و اهداف اساسی جامعه ايفا کند .دانشگاه به منزله يک فرايند ،برای حفظ
پويايی خود احتیاج به برنامهريزی آيندهنگر ،تضمین مداوم کیفیت و بهبود روشها دارد .از
جمله الزم است که برنامهريزی درسی ،محتوای دروس ،شیوههای تدريس ،تحقیق و نحوه
ارائه خدمات و اداره محیط دانشگاه را قابل انعطاف و روزآمد کرده و خود را همواره در معرض
تجربههای تازه قرار دهد( ».يونسکو ،1332 ،صفحه )08
بسیاری از متخصصان معتقدند که زمانی که در آن مدرسان میتوانستند بسادگی
شیوه هايی که خود با آن آموزش ديده بودند را برای آموزش دانشجويان مورد استفاده قرار
دهند به پايان رسیده است .سه دلیل عمدهای که بر اثبات اين مدعا ذکر میشوند عبارتند از:
روند رو به کاهش سرانه هزينه آموزش ،توجه روزافزون و همهگیر به کیفیت و اثربخشی آموزش و
توسعه تکنولوژی در زمینه ارتباطات و توزيع اطالعات ) .(Bourner & Flowers, 1997در نظم
ساختاری کنونی دانشجويان به عنوان مشتريانی شناخته میشوند که تالشهای مدرسان و
کارکنان دانشگاه همچنین محیط و شرايط آموزشی بايد در راستای پاسخگويی به نیازها و
تقاضای آنها قرار گیرد ).(Jeldvoll, 1997
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هنگام طراحی محیط و شرايط آموزشی به نحوه طراحی دوره و نوع و محتوای دوره به
عنوان يکی از اصلیترين اجزا پرداخته میشود ) .(Ditcher, 2001يکی از تصمیمات اصلی
در طراحی هر دوره آموزشی تعیین روش آموزش است که در تعیین آن بايد يک رويکرد
يکپارچه و هدفمند مورد توجه قرار گیرد ،رويکردی که منطبق بر اهداف آموزشی و فلسفه
اولیه برگزاری دوره آموزشی اتخاذ شده باشد) . (Rickard, 1993بنابراين الزمه آموزش
اثربخش در اولین مرحله تعیین اهداف آموزشی خواهد بود و انتخاب مناسبترين شیوه
تدريس که بیشترين سازگاری با اين اهداف آموزشی را دارد به عنوان مرحله دوم مورد توجه
قرار میگیرد .هماهنگ با فراگرد منطقی تصمیمگیری ابتدا الزم است اهداف آموزشی
همچنین روشهای مختلف آموزش شناسايی شوند و در مرحله بعد با بررسی بديلهای
مختلف و پیامدهای هر يک از آنها ،مناسبترين سیستم مورد استفاده قرار گیرد .شناسايی
ترجیحات آموزش بینندگان و انطباق آنها با سیستم فعلی آموزشی مورد ترجیح مدرسان
کمک شايانی به اين فراگرد خواهد کرد.
تحقیقات مشابه گستردهای در ساير کشورها و محیطهای بینالمللی در خصوص شناخت
ترجیحات دانشجويان و مدرسان صورت گرفته اما سنجش همزمان و تالقی ترجیحات اين
دو گروه از جنبههای بديع اين پژوهش محسوب میشود .همچنین بررسیها نشان داده
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
پژوهش از دو بعد آموزش دانشگاهی و سازمانی قابل توجه و استفاده خواهند بود .اين
پژوهش به ترتیب زير ادامه خواهد يافت:
 بخش ابتدايی به معرفی و بررسی اهداف و روشهای آموزشی همچنین ترجیحات
يادگیری و ضرورت توجه به آنها میپردازد.
 بخش بعد مروری جامع بر تحقیقات مشابه قبلی و دستاوردهای آنها در محیطهای
مختلف صورت است.
 بخش سوم به معرفی روش تحقیق و نتايج اولیه آن اختصاص يافته است.
و در بخش انتهايی خروجی تحقیق و نتايج کاربردی آن ارائه شده است.
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روشهای تدریس ،اهداف آموزش دانشگاهی و ترجیحات یادگیری
قبل از مرور پیشینه پژوهش الزم است سه مفهوم اصلی روش تدريس ،اهداف آموزشی و
ترجیحات يادگیری مورد مداقه قرار گیرند .طبق تعريف ،روش تدريس عبارتست از مجموعه
فعالیتهای منظم ،منطقی و هدفمحوری که توسط مدرس جهت انتقال مفهوم به مخاطب
بکار گرفته میشوند) . (Neumann, Oberhuemer, & Koper, 2009صرف تسلط
مدرس بر مبحث آموزشی نمیتواند تضمین کننده اثربخشی فرايند آموزش باشد و نحوه
صحیح ارائه مطالب و شیوه تدريس در کیفیت آموزش و يادگیری مخاطبان نقش بسزايی
دارد (صولتی و همکاران .)1923 ،دامنه روشهای تدريس مورد استفاده در آموزش دانشگاهی
در حال افزايش و توسعه است ) .(Amira, 2010رايجترين روشهای تدريس در دورههای
مد يريتی عبارتند از :سخنرانی يا ارائه فردی استاد ،ارائه فردی يا گروهی دانشجويان ،مباحثه
گروهی ،موردکاوی  ،ايفای نقش ،بازیها و فیلمها و روشهای مبتنی بر رايانه.
هیچ يک از روشهای تدريس به تنهايی بر ساير روشها برتری ندارد و عوامل مختلفی
هنگام انتخاب يک روش تدريس برای يک دوره آموزشی خاص بايد مد نظر قرار گیرند از
جمله مهم ترين اين عوامل عبارتند از :ماهیت مطالبی که قرار است تدريس شوند ،تعداد افراد
آموزش بیننده و سابقه و توانايیهای آنان ،نوع و میزان تجهیزات آموزشی در دسترس ،زمان
و طول مدت دوره ،نتايجی که هدف اصلی آموزش هستند ،معیارهای متفاوت ارزيابی و
ترجیح و مهارت مدرس)(AL-Ajlouni, H Athamneh, & (Read & Kleiner, 1996
) .Jaradat, 2010شواهد متعددی وجود دارد که روشهای تدريس مختلف ،تاثیرهای
متفاوتی بر موفقیت دانشجويان خواهند داشت و انتخاب رويکرد آموزش میتواند تاثیرات
عمیقی بر يادگیری مخاطبان داشته باشند )( (Samuelsson, 2008خزائی( )1921 ،لیاقت
دار و همکاران.)1929 ،
اثربخشی روش آموزش به اهداف آن بستگی دارد (قلیپور )1938 ،و بحث در خصوص
انتخاب روش تدريس زمانی معنادار خواهد بود که قبل از آن اهداف و فلسفه اصلی آموزش
تعیین شده باشند .در واقع روشهای تدريس ،هدف نیستند بلکه وسیله نیل به هدف
محسوب میشوند .روشهای تدريس ابزارهايی هستند که به کمک آن مخاطبان به سمت
اهداف آموزشی هدايت میشوند). (Akmana & Muganb, 2010
در ادبیات موجود ،اهداف آموزشی مختلفی برای آموزشهای دانشگاهی شناسايی شده است.
به عنوان مثال بورنر )1337( 1اهداف دانشگاهی ششگانه زير را معرفی کرده است :انتشار دانش
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بهروز ،توسعه قابلیت استفاده از ايدهها و اطالعات ،توسعه توانايی دانشجويان در آزمودن ايدهها و
شواهد ،توسعه توانايی دانشجويان در تولید ايدهها و شواهد ،تسهیل توسعه فردی دانشجويان و
توسعه قابلیت طراحی و مديريت يادگیری توسط خود افراد ).(Bourner, 1997
در تحقیق مشابهی که توسط ريکارد )1339( 8انجام شد ،سیزده هدف آموزش دانشگاهی
از مصاحبه با گروهی از مدرسان دانشگاهی در سه رشته مختلف استخراج شده است که
عبارتند از :آماده سازی افراد برای مشاغل آينده ،پرورش تفکر تحلیلی ،انتقال مفاهیم اصلی،
پرورش مهارت حل مسئله ،تعیین مفايم اصلی که بايد يادگرفته شوند ،ايجاد عالقه مثبت در
دانشجويان برای يادگیری ،آمادهسازی دانشجو برای امتحان ،آمادهکردن دانشجو برای
پیگیری موضوعات مورد عالقه شخصی در مطالعات مستقل فردی ،پرورش مهارتهای
ارتباطی ،توسعه مهارت جمع آوری اطالعات ،توسعه مهارت استفاده از ابزارهای کاربردی،
توسعه دانش تخصصی و پرورش قدرت سازماندهی زمان و ايدهها ).(Rickard, 1993
مسئله مهم ديگری که هنگام طراحی واحدهای آموزشی بايد مد نظر داشت ،توجه به
ترجیحات يادگیری افراد است .ترجیح يادگیری به انتخاب يک محیط و شرايط خاص
آموزشی از بین گزينههای مختلف توسط آموزش بینندگان اشاره دارد). (Amin, 2000
تحقیقات نشان داده ويژگیهای فردی ،تجربه قبلی ،جنسیت و پیشزمینه اخالقی از جمله
عواملی هستند که بر ترجیحات يادگیری افراد اثر میگذارند & (Novin, Arjomand,
) .Jordan, 2003شواهد متعددی موجود است که نشان میدهد که هنگامی روش و سبک
تدريس با ترجیحات مخاطبان منطبق باشد شاخص رضايت مخاطبان افزايش خواهد يافت و
باعث ايجاد نگرش مطلوب به کل دوره آموزشی و محتوای آن خواهد گرديد و اين بهبود
نگرش نیز منجر به يادگیری بهتر ،عملکرد آموزشی بهتر و موفقیتهای تحصیلی باالتر
خواهد گرديد )(Ali, Tariq, & (Iureaa, Neacşub, Saftac, & Suditud, 2011
).Topping, 2009) (Black & Wingfield, 2008
نخستین سؤاالت تحقیق حاضر عبارتند از
 .1اولويت اهداف آموزش دانشگاهی از نظر دانشجويان و مدرسان چگونه است؟
 .8روشهای تدريس رايج برای برآورده شدن اهداف آموزشی کدامند؟
 .9ترجیح دانشجويان و مدرسان در استفاده از روشهای مختلف آموزشی برای دستیابی
به هر کدام از اهداف آموزشی چگونه است؟

89

فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال هفتم ،شماره  ،82زمستان 1931

ادبیات موضوع
تحقیقات انجام شده در زمینه روشهای آموزش دانشگاهی را در سه گروه کلی میتوان
طبقهبندی کرد .گروه نخست آندسته تحقیقاتی هستند که به بررسی تاثیر اجزای مختلف
دوره آموزشی بر روی عملکرد دانشجويان پرداختهاند .دوم تحقیقاتی که از میان اجزای
مختلف آموزش ،توجه خود را بر روشهای تدريس معطوف کردهاند .و سومین گروه
تحقیقاتی هستند که شناسايی بهترين روش تدريس را منوط به تبیین اهداف آموزشی
کردهاند و برای دستیابی به هر هدف آموزشی روشهای تدريس خاصی شناسايی کردهاند.
در ادبیات پژوهش در خصوص آموزش دانشگاهی موارد متعددی وجود دارد که بیانگر
تالش های مؤسسات و مدرسان در زمینه طراحی دوره آموزشی و تاثیر مستقیم ترکیب اجزای
آن بر کیفیت آموزش و يادگیری مخاطبان است .بسیاری از محققان بر اين نکته تاکید
کرده اند که آيا دانشجويان مرجع مناسبی برای قضاوت در خصوص اثربخشی آموزشی هستند
يا خیر؟ علیرغم مناقشاتی که در اين خصوص به چشم میخورد يک حس کلی در اين مورد
وجود دارد که بیان میدارد دانشجويان منبعی منطقی و قابل اعتماد برای اين مهم هستند
) .(kogan & Hellyer, 2010دئال و فرانکلین )1338( 9بر اين باورند که دانشجويان
موثقترين منبع برای گزارش در مورد تجربه آموزشی خود هستند که تا چه حد رضايتبخش،
پربار ،آموزنده و ارزشمند بوده است) . (Theall & Franklin, 1990به عنوان مشتريان،
بازخور دانشجويان قضاوت مفیدی است از اينکه چه تدريس شده و چگونه تدريس شده
است؟) (Sajjad, 2008با اين پیش فرض تحقیقات مختلفی به بررسی اجزای مختلف دوره
آموزشی از ديد مخاطبان پرداختهاند و تاثیر آنرا بر عملکرد و يادگیری افراد بررسی کردهاند.
در برخی تحقیقات نیز اين امر از ديد مدرسان مورد بررسی قرار گرفته است.
)(Yung, Mary, Heng, & Jiang, 2009) (Ali, Tariq, & Topping, 2009
)(Olivares, 2003) (Schuk, Gordon, & Buchanan, 2008) (Penny, 2003
)(Zhang, Huang, & Zhang, 2005

گروه دوم آندسته تحقیقاتی هستند که روش تدريس را به عنوان يکی از مهمترين
اجزای سیستم يادگیری پذيرفتهاند و تالشهای خود را بر اين مسئله متمرکز کردهاند که در
رشتههای مختلف تحصیلی کدام روشها اثربخشی بیشتری دارند .به عنوان نمونه نوولی و
فرناندز )8887( 1ترجیحات دانشجويان پزشکی را در مورد روش تدريس در برزيل ارزيابی
کردند) . (Novelli & Fernandes, 2007سجاد ( )8882مطالعهای را در يازده دانشکده
مختلف پاکستان طراحی نمود که در آن ادراک دانشجويان در مورد بهترين شیوه تدريس و
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علت آن مورد پرسش قرار گرفته بود ،جائیکه ارائه فردی استاد در ابتدای لیست ترجیحات
دانشجويان قرار گرفت) . (Sajjad, 2008اين در حالی است که در مطالعه مشابهی که در
دانشکدههای مديريت و بازاريابی دانشگاههای مختلف اياالت متحده آمريکا اجرا شد،
هماهنگ با شواهد تجربی ،روشهای تدريس پويا که با مشارکت مخاطبان اجرا میشدند،
بعنوان بهترين روشهای تدريس بعلت نتايج بهتر دانشجويان معرفی شدند & (Black
) .Wingfield, 2008تحقیقات متعدد ديگری نیز بصورت تخصصی بر روی دانشجويان
مديريت و کسب و کار صورت گرفته که همگی تاثیر روش تدريس را بر عملکرد دانشجويان
مورد تائید قرار دادهاند).(Greg & Smith, 2001) (Stewart & Black, 2005
دسته سوم تحقیقاتی هستند که با نگاهی عمیقتر هنگام بررسی روشهای تدريس توجه
خود را ابتدائا معطوف به اهداف آموزشی کردهاند .ريد و کلینر )1330( 3در بررسی که بر روی
ده روش مختلف آموزش داشتند اقرار دارند که هیچ يک از روشهای تدريس به تنهايی بر
ساير روشها برتری ندارد و انتخاب روش تدريس مناسب تنها يک گام در طراحی اثربخش
دوره آموزشی محسوب میشود .آنها متقدند که الزم است قبل از انتخاب هر روش تدريس،
مقاصد و اهداف نهايی از برگزاری دوره مشخص شده باشند). (Read & Kleiner, 1996
بورنر و فلوور )1337( 0در مطالعهای که بر روی مطلوبیت شش هدف آموزشی مختلف و
ده روش تدريس رايج انجام داد نتیجهگیری کرد که جستجو برای يافتن بهترين روش
هنگامی به نتیجه خواهد رسید که قبالً اهداف آموزشی تعرف شده باشند & (Bourner
).Flowers, 1997
7
اقبال ،فاروقی و ساندرس ( )8880نتايج پژوهشی را منتشر کردهاند که در آن دورههای
آموزش دانشگاهی مديريت سرمايهگذاری از لحاظ روشها و اهداف آموزشی در دانشگاههای
ايرلند و بريتانیا مورد بررسی قرار گرفتهاند و خروجی آن با دانشکدههای مديريت
سرمايهگذاری آمريکا و کانادا مورد مقايسه و تحلیل قرار گرفته است .آنها معتقدند هنگامی
چنین تحقیقاتی کاربردیتر خواهند بود که در زمانهای مختلف و در دانشکدههای مختلف
سرتاسر دنیا تکرار شوند) . (Iqbal, Farooqi, & Saunders, 2006دامنه ايندسته از
مطالعات محدود به محیطهای دانشگاهی نبوده و تحقیقات متعددی در خصوص اهداف
آموزشی و تاثیر آن بر روشهای آموزش کارکنان در سازمانها نیز صورت گرفته است .به
عنوان نمونه پردو 2و همکارانش ( )8888در مطالعهای به ارزيابی ادراک مديران از روشهای
مختلف تدريس برای دستیابی به اهداف مختلف آموزشی پرداختهاند .در مطالعه آنان که به
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نوعی تکرار تحقیق معروف کارول و همکاران در سال 1378بود از مديران خواسته شده بود
که از بین  10روش آموزش بهترينها را برای دستيابی به هر يک از اهداف ششگانه
مشخص شده رتبهبندی نمايند .نتايج پژوهش نشان داد که مديران معتقدند که برای دستیابی
به اهداف خاص آموزشی برخی روشهای تدريس برتری معناداری نسبت به سايرين دارند.
آنها همچنین معتقد بودند برخی روشهای آموزش رايج از سودبخشی الزم برخوردار نیستند
).(Perdue, Ninemeier, & Woods, 2002
با مرور پیشینه مرتبط با موضوع ،دو سؤال باقیمانده تحقیق اينگونه طرح میشوند:
 .1آيا با تغییر هدف آموزش ،ترجیحات مختلفی بری انتخاب روش آموزش بین دو گروه
دانشجويان و مدرسان بوجود خواهد آمد؟
 .8تاثیر متغیرهای جمعیتشناختی از قبیل جنسیت و سابقه تدريس بر ترجیحات
پاسخدهندگان چگونه است؟
روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق دانشجويان و مدرسان دانشکده مديريت دانشگاه تهران و دانشکده
مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف میباشند .تعداد کل دانشجويان دوره کارشناسی و
کارشناسی ارشد حدود  8288نفر و تعداد کل اعضای هیئت علمی حدود  73نفر است.
گردآوری اطالعات تحقیق با نمونهبرداری تصادفی صورت گرفته است .حجم نمونه آماری
دانشجويان طبق جدول مورگان  993نفر تعیین میشود و حجم نمونه آماری مدرسان  98نفر
است .توزيع سنی دانشجويان بین  88تا  98سال و مدرسان بین  91تا  08سال است.
30درصد از جمعیت نمونه دانشجويان و 28درصد از جمعیت نمونه مدرسان را مردها تشکیل
دادهاند73 .درصد دانشجويان متعلق به دانشگاه تهران و مابقی دانشجويان دانشگاه صنعتی
شريف هستند که در سیزده گرايش مختلف رشته مديريت مشغول به تحصیل هستند .نمونه
مدرسان شامل 19درصد مربی17 ،درصد استاديار و 18درصد دانشیار بود که دو سوم آنها
دارای سابقه کار کمتر از پانزده سال سابقه میباشند.
کسب اطالعات اولیه با مطالعات آرشیوی و بررسی سوابق انجام شده و دادههای اصلی با
کمک پرسشنامه جمعآوری شدهاند .سوالهای اصلی پرسشنامه در دو بخش خالصه شدهاند.
در بخش اول از پرسششوندگان خواسته شد ترتیب اهمیت سه هدف آموزشی شناسايی شده
زير را مشخص نمايند.
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 .1بهبود نگرش دانشجو به موضوع درس و ايجاد اشتیاق و عالقه به فراگیری مباحث
 .8ايجاد مهارتها و ظرفیتهای مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشجو
 .9توسعه مهارتهای فردی در استفاده از آموختهها و آماده کردن دانشجو برای ورود به
محیطهای کاری آينده
انتخاب اين عبارات به عنوان اهداف آموزشی در وهله اول حاصل مطالعه پیشینه پژوهش
بوده است .در تحقیقات قبلی تعداد اهداف آموزشی بیشتری مورد بررسی قرار گرفتهاند اما اين
سه هدف آموزشی در اکثر آنها تکرار شده است به عنوان نمونه در تحقیق ريکارد ()1339
سه هدف ايجاد عالقه مثبت در دانشجويان برای يادگیری ،آماده کردن دانشجو برای پیگیری
موضوعات مورد عالقه تحصیلی و آمادهسازی افراد برای مشاغل آينده مورد تاکید قرار گرفته
است ) .(Rickard, 1993عالوه بر مطالعه ادبیات تحقیق برای خالصه کردن مهمترين
اهدف آموزشی و سادهسازی و کاهش تعداد سؤاالت پرسشنامه بیانیههای ماموريت و رسالت
دانشگاههای تهران و صنعتی شريف مورد بررسی قرار گرفتند ،همچنین از نظر متخصصان
آموزشی بهره گرفته شد.
در بخش دوم پرسشنامه برای هرکدام از سه هدف آموزشی ،هشت روش تدريس آورده شده
است و از دانشجويان و مدرسان خواسته شده که ترتیب اهمیت هر يک از روشها را برای
دستیابی به هدف تعیین شده مشخص نمايند .اين هشت روش تدريس که رايجترين شیوههای
آموزش در درسهايی از قبیل تئوری سازمان ،اصول بازاريابی ،مديريت استراتژيک ،مديريت منابع
انسانی و مديريت رفتار سازمانی هستند و در اکثر تحقیقات مشابه قبلی مورد بررسی قرار گرفتهاند،
عبارتند از )1 :سخنرانی يا ارائه فردی استاد )8 ،ارائه فردی يا گروهی دانشجويان )9 ،مباحثه
گروهی )1 ،تدريس و تحلیل مقاله )3 ،موردکاوی )0 ،ايفای نقش )7 ،بازیها و فیلمهای مديريتی
 )2روشهای مبتنی بر رايانه )(Iqbal, (Sajjad, 2008) (Read & Kleiner, 1996
) .(Bourner & Flowers, 1997) Farooqi, & Saunders, 2006برای تسهیل در پاسخ
دهی به سواالت پرسشنامه همچنین دستیابی به اطالعالت کاملتر به جای اولويتبندی از
درجه بندی استفاده شده است .به اين ترتیب که به عنوان نمونه از مخاطبان پرسیده شده
است :به عنوان يکی از اهداف آموزشی ،اگر انتظار از کالس بهبود نگرش و ايجاد عالقه به
فراگیری مباحث باشد تا چه حد هر يک از روشهای آموزشی هشتگانه زير را ترجیح
میدهید؟ پرسششوندگان در برابر هريک از از روشهای مذکور عددی را در يک طیف 3
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قسمتی لیکرت مشخص میکردند که عدد  1به معنای خیلی کم و عدد  3به معنای خیلی
زياد قرارداد شده بود.
از حدود  978پرسشنامهای که بصورت دستی بین دانشجويان توزيع گرديد تعداد 993
پرسشنامه قابل قبول جمعآوری گرديد .برای جمعآوری  98سری پرسشنامه مربوط به
مدرسان نیز از دو روش نامه الکترونیکی و دستی بهره گرفته شد .کلیه دادهها در انتهای نیم-
سال دوم تحصیلی  38-23جمعآوری شدهاند.
در تائید روايی ظاهری و محتوايی پرسشنامه از نظرسنجی از چند نفر از صاحبنظران و
استادان مديريت منابع انسانی استفاده شد و برای اطمینان از پايايی بخش دوم پرسشنامه،
نسخه اولیه آن در اختیار  18نفر از دانشجويان دو دانشکده بطور مساوی قرار گرفت .پايايی
پرسشنامه با روش ضريب آلفای کرونباخ بوسیله نرمافزار  SPSSمورد بررسی قرار گرفت.
بدست آمدن ضريب آلفای نزديک به  8.7برای اين نسخه اولیه راه را برای توزيع مابقی
پرسشنامهها با تغییرات جزئی در نگارش و طراحی گرافیکی پرسشنامه با اطمینان بیشتر از
پايايی سؤاالت هموار نمود ( .ضريب آلفای کرونباخ نهايی برای سؤاالت اصلی پرسشنامه،
 8.281است ) .برای انتخاب صحیح آزمونهای آماری الزم است ابتدا چگونگی توزيع دادهها
بررسی شود .برای بررسی ادعای نرمال بودن توزيع دادهها (مجموعه دادههای دانشجويان و
مدرسان) از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف ) (KSاستفاده شده است .با انجام آزمون بر روی
دادههای تحقیق ( 81سوال اصلی روش تدريس) در سطح خطای 3درصد ادعای نرمال بودن
دادهها پذيرفته نشد .گرچه امکان بروز خطا در محاسبات آزمون کولموگورف-اسمیرنوف
ممکن است از حجم باالی نمونهها ناشی شده باشد ،برای اطمینان بیشتر از نتايج نهايی در
ادامه از آزمونهای ناپارامتری استفاده گرديد .مهمترين آزمونهای آماری مورد استفاده که
همگی توسط نرم افزار  SPSSانجام شدهاند عبارتند از :آزمون فريدمن ،آزمون کروسکال-
والیس ،آزمون من-ويتنی ،آزمون دو جملهای و برخی بررسیهای توصیفی
نتایج تحقیق
سؤال شماره  :1اهداف آموزش دانشگاهی در ايران کدامند؟ و ترتیب اهمیت آنها از نظر
دانشجويان و مدرسان چگونه است؟ برای بررسی يکسان بودن رتبهبندی اهداف آموزشی از
آزمون فريدمن با سطح اطمینان 33درصد استفاده شده است که اوالَ ادعای يکسان بودن
اولويت سه هدف پذيرفته نمیشود.
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جدول  -1ترتیب اهمیت اهداف آموزشی بین دانشجويان و مدرسان
دانشجويان
ترتیب اهمیت اهداف آموزشی
 .1آماده کردن دانشجو برای ورود به
محیطهای کاری آينده
 .8بهبود نگرش و ايجاد عالقه
 .9ايجاد ظرفیت برای ادامهتحصیل

مدرسان
میانگین
رتبه
1.01
1.33
8.97

ترتیب اهمیت اهداف آموزشی
 .1بهبود نگرش و ايجاد عالقه
 .8آماده کردن دانشجو برای ورود به
محیطهای کاری آينده
 .9ايجاد ظرفیت برای ادامهتحصیل

میانگین
رتبه
1.33
1.22
8.37

خروجی دوم آزمون فريدمن آماری توصیفی است که میانگین رتبههای هر متغیر را نشان
میدهد .هر قدر میانگین رتبهها کوچکتر باشد اهمیت آن هدف آموزشی باالتر است .بايد
توجه داشت در اين تحلیل و ساير رتبهبندیهايی که در ادامه آورده خواهند شد بدلیل رتبهای
بودن مقیاسهای سنجش امکان اثبات آماری رتبهبندی و تعیین فواصل بین رتبهها وجود
نخواهد داشت .پاسخ اولین سؤال تحقیق در جدول  1خالصه شده است.
مرحله دوم تحلیل نتايج که مربوط به اولويتبندی روشهای تدريس مناسب هر هدف
آموزشی توسط دو گروه مختلف دانشجويان و مدرسان است به بررسی سؤال دوم و سوم
تحقیق پرداخته میشود .مشابه قسمت قبل برای بررسی يکسان بودن اولويت هر روش از
آزمون فريدمن استفاده شده است سپس رتبهبندی توصیفی روشها صورت پذيرفته است.
ادعای يکسان بودن اولويت روشهای آموزشی در مورد کلیه اهداف آموزشی مورد ترجیح
دانشجويان و مدرسان با قطعیت رد شده است( .سطح اطمینان بیش از  33درصد) نتیجه
نهايی رتبهبندی دانشجويان و مدرسان بصورت جداگانه برای هر يک از اهداف آموزشی ،در
جداول شماره  8تا  1خالصه شده است.
در سومین مرحله از تحلیل نتايج و برای پاسخ به چهارمین سؤال تحقیق ،به مقايسه
رتبهبندیهای دانشجويان و مدرس ان پرداخته شده است .برای مقايسه میانگین اين دو گروه
از آزمون من-ويتنی (آزمون  )Uاستفاده شده است .در سطح اطمینان 32درصد برای کلیه
روشهای تدريس همچنین هدف آموزشی شماره ( 8ايجاد مهارتها و ظرفیتهای مورد نیاز
برای ادامه تحصیل در دانشجو) ،فرض يکسان بودن ترجیحات دو گروه پذيرفته میشود .اما
در مورد دو هدف آموزشی ديگر اولويت دانشجويان آماده شدن برای ورود به محیطهای
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کاری است در حالیکه مدرسان بهبود نگرش دانشجو به موضوع درس و ايجاد اشتیاق و
عالقه به فراگیری مباحث را مهمترين هدف آموزش دانشگاهی میدانند.
جدول  -8روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی اول از نظر دانشجويان و مدرسان
هدف آموزشی شماره  :1بهبود نگرش و ايجاد اشتیاق و عالقه به فراگیری مباحث
مدرسان

دانشجویان
ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس بین

میانگین

ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس بین

میانگین

دانشجويان

رتبه

مدرسان

رتبه

 )1مورد کاوی

3.23

 )1مورد کاوی

0.89

 )8مباحثه گروهی

3.37

 )8مباحثه گروهی

3.70

 )9بازیها و فیلمهای مديريتی

3.99

 )9بازیها و فیلمهای مديريتی

3.71

 )1ايفای نقش

3.13

 )1ايفای نقش

1.01

 )3تدريس و تحلیل مقاله

9.31

 )3ارائه دانشجويان

1.81

 )0ارائه دانشجويان

9.00

 )0سخنرانی و ارائه فردی استاد

9.08

 )7سخنرانی و ارائه فردی استاد

9.01

 )7تدريس و تحلیل مقاله

9.08

 )2روشهای مبتنی برکامپیوتر

8.28

 )2روشهای مبتنی برکامپیوتر

8.18

جدول  -9روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی دوم از نظر دانشجويان و مدرسان
هدف آموزشی شماره  :8ايجاد ظرفیتهای مورد نیاز برای ادامه تحصیل در دانشجو
مدرسان

دانشجویان
ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس بین

میانگین

ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس بین

میانگین

دانشجويان

رتبه

مدرسان

رتبه

)1

تدريس و تحلیل مقاله

3.03

)1

تدريس و تحلیل مقاله

0.89

)8

ارائه دانشجويان

1.03

)8

مباحثه گروهی

3.89

)9

مباحثه گروهی

1.07

)9

مورد کاوی

1.33

)1

مورد کاوی

1.07

)1

سخنرانی و ارائه فردی استاد

1.38

)3

سخنرانیو ارائه فردی استاد

1.93

)3

ارائه دانشجويان

1.28

)0

روشهای مبتنی برکامپیوتر

1.83

)0

روشهای مبتنی برکامپیوتر

9.32

)7

ايفای نقش

9.39

)7

ايفای نقش

9.87

)2

بازیهاو فیلمهای مديريتی

9.31

)2

بازیها و فیلمهای مديريتی

9.88
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جدول  -1روش تدريس مناسب برای هدف آموزشی سوم از نظردانشجويان و مدرسان
هدف آموزشی شماره  :9آماده کردن دانشجو برای ورود به محیطهای کاری آينده
مدرسان
دانشجويان
ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس
میانگین
ترتیب مطلوبیت روشهای تدريس
بین مدرسان
رتبه
بین دانشجويان
0.19
 )1مورد کاوی
 )1مورد کاوی
0.88
 )8ايفای نقش
 )8ايفای نقش
3.19
 )9مباحثه گروهی
 )9بازیها و فیلمهای مديريتی
1.31
 )1ارائه دانشجويان
 )1مباحثه گروهی
9.70
 )3بازیها و فیلمهای مديريتی
 )3ارائه دانشجويان
9.01
 )0سخنرانی و ارائه فردی استاد
 )0تدريس و تحلیل مقاله
9.10
 )7تدريس و تحلیل مقاله
 )7سخنرانیو ارائه فردی استاد
8.33
روشهای مبتنی برکامپیوتر
 )2روشهای مبتنی برکامپیوتر

میانگین
رتبه
0.19
0.92
1.79
1.17
1.93
9.83
9.89
9.13

با مشاهده توزيع فراوانی پاسخها مشخص شد که نزديک به نصف دانشجويان( 13.9درصد)
بر روی اينکه اولین هدف آموزشی آماده شدن برای ورود به محیط کاری است توافق دارند و
تنها 18درصد آنها ادامه تحصیل را هدف اول آموزش دانشگاهی میدانند .اما در مورد
مدرسان 39.9درصد مدرسان اولین اهداف آموزشی را بهبود نگرش دانستهاند و  98درصد از
آنها آماده شدن برای محیط کاری را در اولويت اول قرار دادهاند اين در حالی است که فقط
يکی از مدرسان ادامه تحصیل را اولین هدف آموزش دانشگاهی میداند .همچنین با بررسی
انحراف معیار در کل دادههای بدست آمده برای اولويت اهداف آموزش مشاهده میشود بین
کلیه پاسخ دهندگان بیشترين اجماع بر سر کم اهمیت بودن هدف آموزشی شماره ( 9آماده
کردن برای ادامه تحصیل) وجود دارد (انحراف معیار  )8.00و بیشترين اختالف آرا نیز در
مورد اولويت هدف شماره ( 1بهبود نگرش) بچشم میخورد (انحراف معیار  )8.77همین
اختالف آرا در بین دانشجويان و مدرسان تا حدی است که هدف شماره  9را به ابتدای رتبه-
بندی منتقل کرده است.
در چهارمین مرحله از تحلیل نتايج به منظور پاسخگويی به آخرين سؤال تحقیق به
بررسی تاثیرات برخی متغیرهای جمعیتشناختی بر نتايج تحقیق میپردازيم .در بررسی تاثیر
جنسیت بر ترجیحات ،از آزمون من-ويتنی با سطح خطای 3درصد استفاده شده .گرچه
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اولويت اهداف آموزشی در بین مدرسان زن و مرد يکسان است ،تفاوت قابل توجهی در هدف
آموزشی شماره ( 1بهبود نگرش) مشاهده میشود ،جالب است که تمامی مدرسان زن بهبود
نگرش را اولین هدف آموزش دانشگاهی دانستهاند .جنسیت تاثیر قابل مشاهدهای در ترجیح
دانشجويان نداشت .فارغ از اهداف آموزشی ،بین ترجیح مدرسان زن و مرد در مورد روش
تدريس تفاوتی وجود ندارد اما در مورد دانشجويان ،سخنرانی و تدريس مقاله برای مردان
جذابیت بیشتری دارد در حالیکه بازیها و فیلمهای مديريتی برای زنان بیشتر است بطوری-
که اگر رتبهبندی کلی روشهای تدريس را جداگانه برای دانشجويان زن در نظر بگیريم
بازی و فیلم در رتبه دوم بعد از موردکاوی قرار میگیرند در حالیکه محبوبیت اين روش در
بین مردان چهارم است.
در مقايسه بین دانشجويان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با استفاده از آزمون
من-ويتنی در مورد هدف آموزشی شماره  1و روشهای تدريس شماره  8و  9و  3و  0و  7و
 2ادعای يکسان بودن ترجیح دانشجويان دو دوره پذيرفته میشود .اما کسب آمادگی برای
ورود به محیط کاری برای دانشجويان دوره کارشناسی ارشد اولويت بیشتری دارد در حالیکه
اهمیت ادامه تحصیل برای دانشجويان کارشناسی بیشتر است .بعالوه روش آموزشی
سخنرانی برای دانشجويان کارشناسی ارشد جذابیت بیشتری دارد.
برای بررسی ارتباط بین سابقه تدريس مدرسان و ترجیحات آموزشی آنها از آزمون
کروسکال-والیس (آزمون  )Hبا سطح خطای 3درصد استفاده شد .در مورد هدف آموزشی
شماره ( 8آماده کردن دانشجو برای ادامه تحصیل) همه گروهها معتقدند که ادامه تحصیل در
انتهای لیست اولويت اهداف آموزشی قرار میگیرد همچنین برای روشهای تدريس شماره 9
و  1و  3و  0و  7ادعای يکسان بودن ترجیح مدرسان پذيرفته میشود .اما در مورد ساير
ترجیحات داريم:
 .1هدف آموزشی شماره  1يعنی بهبود نگرش ،برای مدرسان با سابقه بین  3تا  18سال
از بیشترين اهمیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه کمتر از  3سال کمترين
اهمیت را دارد .مدرسان با سابقه کاری کمتر از  3سال مهمترين هدف آموزش را آماده
کردن دانشجو برای ورود به محیط کار میدانند در حالیکه اين هدف با سابقه بیش از
بیست سال کمترين اهمیت را دارد.
 .8روش سخنرانی برای مدرسان با سابقه کمتر از  3سال و بیشتر از بیست سال از
بیشترين جذابیت برخوردار است .ارائه کالسی دانشجويان نیز برای مدرسان با سابقه
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کمتر از  3سال از بیشترين جذابیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه بین  3تا
 18سال کمترين جذابیت را دارد.
 .9استفاده از روشهای مبتنی بر کامپیوتر برای مدرسان با سابقه کمتر از  3سال از
بیشترين جذابیت برخوردار است و برای مدرسان با سابقه بیش از  88سال کمترين
جذابیت را دارد.
به عنوان آخرين مرحله در تحلیل نتايج به رتبهبندی کلی روشهای تدريس بین کلیه
پاسخ دهندگان و بدون در نظر گرفتن اهداف آموزشی پرداخته شد .با تجمیع دادهها و انجام
آزمون فريدمن جدول شماره  3حاصل گرديد.
جدول  -3اولويت کلی روشهای تدريس
اولويت
1
8
9
1
3
0
7
2

روش تدريس
مورد کاوی
مباحثه گروهی
ايفای نقش
بازیها و فیلمهای مديريتی
تدريس و تحلیل مقاله
ارائه فردی يا گروهی دانشجويان
سخنرانی و ارائه فردی استاد
روشهای مبتنی برکامپیوتر

میانگین اولويت
3.37
3.87
3.81
1.23
1.18
1.82
9.73
9.82

در نهايت با انجام آزمون دو جملهای (آزمون نسبت) بر روی تک تک پرسشها به تعیین
جذابیت کلی و تناسب روشهای تدريس پرداخته شد .با تقسیم پاسخها به دو گروه پاسخهای
با امتیاز کمتر يا مساوی متوسط ( )A=<3و پاسخهای بیشتر از متوسط ،تقسیمبندی کلی
روشهای تدريس به ترتیب زير خواهد بود:
 روشهای با جذابیت بیشتر از متوسط عبارتند از :مباحثه گروهی ،موردکاوی ،ايفای
نقش و بازیهای و فیلمهای مديريتی
روشهای با جذابیت کمتر و مساوی متوسط عبارتند از :ارائه فردی استاد ،ارائه
دانشجويان ،تدريس و تحلیل مقاله و روشهای مبتنی بر کامپیوتر.
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بحث و نتیجهگیری
هدفهای آموزشی سهگانه ،در بین دانشجويان و مدرسان از اهمیت يکسانی برخوردار
نیستند .دانشجويان اولويت خود را در آماده شدن برای ورود به محیطهای کاری میدانند در
حالی که مدرسان بهبود نگرش دانشجو به درس و ايجاد عالقه به فراگیری مباحث را مقدم بر
ساير اهداف آموزش دانشگاهی به حساب میآورند .در حالی هر دو گروه بر کم اهمیتتر
بودن ادامه تحصیل به عنوان يک هدف آموزشی توافق دارند که نحوه برگزاری غالب
دوره های آموزشی کنونی بخصوص در مقطع کارشناسی ارشد خواسته يا ناخواسته دانشجويان
را به اين سمت هدايت میکند و عمالً تعداد زيادی از فارغ التحصیالن هر مقطع متقاضی
ورود به مقاطع بعدی هستند .البته در اين زمینه الزامات و انتظارات جامعه و خانوادهها
همچنین پیشنهادات شغلی موجود برای فاغ التحصیالن نیز از اهمیت بهسزايی در نحوه
تصمیمگیری افراد برخوردار است.
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
فیلم آموزشی را بهترين روش تدريس میدانند .در تحقیق شبه آزمايشگاهی که در سال 38
توسط میرسلیمانی در دانشکده مديريت دانشگاه تهران انجام شد ،مشخص گرديد که در
دورههای آموزش بازاريابی که به روشهای فعال از قبیل موردکاوی برگزار میشوند بهبود
قابل مالحظهای در نگرش دانشجويان بعد از شرکت در دوره پديد میآيد (میرسلیمانی
 .)1938تالقی نتايج تحقیق حاضر با پژوهشهای قبلی اين رهنمود جالب را برای مدرسان
که بهبود نگرش را مهمترين هدف آموزش دانشگاهی میدانند به همراه دارد که :اگر خواهان
بهبود نگرش دانشجويان نسبت به موضوع درس و ايجاد عالقه در مخاطبان به يادگیری
میباشید ،روشهای تدريس فعال ،اولین گزينه هستند .اگر هدف آموزش مديريت را توسعه
مهارتهای فردی در استفاده از آموختهها و آماده کردن دانشجو برای ورود به محیطهای
کاری آينده در نظر بگیريم مجدداً هر دو گروه روش آموزشی موردکاوی و ايفای نقش را
ترجیح میدهند .و نهايتاً اگر هدف آموزش عالی را ايجاد مهارتها و ظرفیتهای مورد نیاز
برای ادامه تحصیل در دانشجو فرض کنیم ،تدريس و تحلیل مقاله در صدر اولويتهای
دانشجويان و مدرسان مديريت قرار میگیرد .دو روش پرطرفدارتر بعدی بین دانشجويان ارائه
دانشجويان و مباحثه گروهی است اما بین مدرسان مباحثه گروهی و موردکاوی است.
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به اين ترتیب و با تحلیل داههای تجمیع شده ،محبوبترين روشهای آموزش مديريت
بین دانشجويان و مدرسان سه روش موردکاوی ،ايفای نقش و مباحثه گروهی هستند .اين در
حالیاست که با يا بدون در نظر گرفتن هرکدام از اهداف آموزشی ،سخنرانی و روشهای
مبتنی بر کامپیوتر همواره کمترين مطلوبیت را بین روشهای مختلف تدريس دارند .تنها
اختالف قابل مالحظه بین ترجیحات دانشجويان و مدرسان مربوط به اولويت دو هدف
آموزشی بهبود نگرش و آماده کردن دانشجو برای محیط کار است در حالی که مشاهده شد
روشهای تدريس مناسب اين هدف آموزشی تقريباً يکسان بودند و انتخاب هر يک از اين
اهداف تفاوت چندانی در ترجیح دانشجويان و مدرسان ايجاد نمیکرد (جداول 8و  .)1نتیجه
جالب اينکه بر خالف تصور اولیه محققین ،همصدايی مشهودی در ترجیح استفاده از
روشهای مختلف آموزشی بین دانشجويان و مدرسان رشته مديريت وجود دارد.
دانشجويان و مدرسان مديريت معتقدند روشهای فعال آموزش مثل موردکاوی ،ايفای
نقش و مباحثه گروهی بدلیل مشارکت دانشجويان و درگیری بیشتر با مباحث ،همواره از
مطلوبیت باالتری نسبت به روشهای سنتی از قبیل سخنرانی و ارائه استاد يا دانشجويان
برخوردارند .مروری عمیقتر بر ادبیات اخیر آموزش مديريت تائید میکند که نحوه طراحی
دورههای آموزشی مدارس کسب و کار در حال گذر از حالت انفعالی به حالتهای فعال است
) .(Black & Wingfield, 2008استناد به شواهد تجربی نیز نشان میدهد دانشجويان
مديريت روشهای تدريس فعال را بر روشهای انفعالی ترجیح میدهند که همین ترجیح
دانشجويان را میتوان يکی از علل تغییر در سبک طراحی دوره های آموزشی قلمداد کرد
) .(Duncan & Bennet, 1996علیرغم اين توافق کلی که بوسیله تحقیقات پیشین و
شواهد تجربی نیز قابل مشاهده است هنوز در بسیاری از دورههای آموزشی کمبود استفاده از
روشهای تدريس فعال در ايران کامالً مشهود بوده ،روشهای سنتی بطور گسترده مورد
استفاده قرار میگیرند (میرسلیمانی  .)1938شايد بتوان تاکید مجدد بر بهرهگیری از
روشهای تدريس مناسب هر هدف آموزشی و بطور اخص استفاده گستردهتر از روشهای
تدريس فعال را مهمترين دستاورد اين تحقیق دانست.
برای نتايج اين تحقیق کاريردهای متعددی متصور است و افراد مختلفی میتوانند از آن
منتفع گردند .در سیستم آموزش عالی با تعیین اهمیت اهداف آموزشی و روشهای تدريس
متناسب با هر يک از آنها از ديد دانشجويان و مدرسان و رفع ناسازگاری احتمالی بین
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ترجیحات اين دو گروه ،کیفیت ،اثربخشی و پذيرش آموزش دانشگاهی بهبود خواهد يافت و
چنین مواردی هنگام طراحی و اجرای دورههای آموزشی بايد مورد توجه مدرسان ،طراحان
دوره و مديران آموزشی قرار گیرد.
تبیین اهداف و روشهای آموزش در آموزش سازمانی نیز نقش مهمی دارند .حتی در
زمان حاضر که عصر مشتری مداری لقب گرفته ،اصلیترين دارايیهای هر سازمان و منشا
مهم مزيت رقابتی بسیاری از آنها کارکنان هستند که ساالنه هزينههای زيادی صرف
آموزش و توسعه آنها میشود .در اين میان مديران و سرپرستان برجستهترين و مؤثرترين
عناصر تشکیل دهنده نیروی انسانی بشمار میآيند و بهبود و توسعه کادر مديريت از دغدغههای
مهم هر سازمانی است .در بین دورههای آموزش کالسیک يا رشتههای دانشگاهی متداول
تعدادی بطور مشخص برای آماده سازی دانش آموختگان خود جهت تصدی شغل و
حرفههای خاص بوجود آمدهاند که مديريت از جمله اين رشتههاست (مصلح شیرازی و
جغتايی .)1970 ،از آنجا که هدف ارائه چنین دورههای دانشگاهی پروش مديران آينده
سازمانهای داخلی است ،شناخت ترجیحات آموزشی اين افراد روشنگر طراحی برنامههای
آتی آموزش و توسعه مديريت در سازمانها خواهد بود .مديران آينده هم چنین روشهای
آموزشی را برای خود ترجیح میدهند و هم برای کارکنان خود مورد استفاده قرار خواهند داد.
در انجام اين پژوهش برخی محدوديتها نیز وجود داشته است .فراوانی استفاده از هشت
روش تدريس مورد بررسی در دانشگاهها يکسان نیست و ممکن است برخی از دانشجويان
ادراک درستی از برخی از روشهای تدريس که کمتر تجربه کردهاند مثل روشهای مبتنی بر
کامپیوتر يا ايفای نقش نداشته باشند و اين امر بر رتبهبندی روشها تاثیر گذاشته باشد .در
بخش روش تحقیق نیز بعلت موجود نبودن آزمون آماری معتبر برای رتبهبندی از استنباط
توصیفی کمک گرفته شده است بعالوه بدلیل رتبهای بودن مقیاسهای سنجش ،امکان
تعیین فواصل بین رتبهها وجود نداشته است .اين پژوهش در دو دانشگاه برتر ايران انجام
شده است و تعمیم نتايج به جوامع مشابه و کل محیط آموزشی بايد با احتیاط همراه شود.
برای افزايش تعمیمپذيری اين پژوهش ،تحلیلهای چند موردی میتواند مفید باشد و تکرار
آن در زمانهای مختلف ،محیطهای مختلف و بین رشتههای دانشگاهی متفاوت همچنین در
مورد آموزشهای سازمانی پیشنهاد میشود.
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