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Introduction: Teaching styles, refer to the methods teachers use to instruct their 

students, has a significant role in education and frequently reflects the opinions of 

the teachers. This study aims to ascertain the preferred techniques of instruction 

employed by the faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences in 2020. It does so because of the significance of teaching methods in 

students' learning. 

Materials & Methods: In this cross-sectional descriptive study, 172 faculty 

members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences were included in 

the study using a stratified sampling method. The 40-question Grasha-Richman 

standard teaching questionnaire was used to obtain the data. Data were analyzed 

using descriptive statistics, chi-square test and Pearson correlation by SPSS-18 

software. 

Results: The 172 faculty members who took part in the survey had an average age 

of 45.95±8.8 years, with 90 (52.5%) men and 82 (47.5%) women. The results 

showed that faculty members substantially more frequently employ the formal 

authority style (27.9%) and the expert style (23.8%) than other types (p = 0.007). 

The delegator style and the personal model were the least used styles by the faculty, 

each with 15.1% and 12.2%, respectively. The facilitator approach was also used by 

20.9% of the participants. According to Pearson's correlation coefficient, there is no 

statistically significant relationship between an instructor's teaching style with their 

age, gender, academic standing, or teaching experience (p>0.05). 
Conclusion: The results showed that faculty members mostly use teacher-centered 

formal authority and expert styles in their teaching, which are non-interactive and 

inflexible. Given the importance of teaching strategies in the learning process and 

the need to increase instructors’ awareness of interactive approaches, it is advisable 

to enroll in training programs in this area. 
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و انتقال  یریادگیتا امکان  رندیگیبکار م نیهستند که مدرس ییهااصول و روش سیتدر یسبک ها مقدمه:

است  سینسبت به تدر نیمدرس اتیاغلب منعکس کننده نظر سی. سبک تدرندیفراهم نما رانیفراگ یاطالعات را برا

 نیا ان،یدانشجو یریادگی رد سیتدر یهاسبک تیدر آموزش برخوردار است. با توجه به اهم یمهم گاهیو از جا

 اتیه یاعضا کیدموگراف یژگیو یو رابطه آن با برخ یعلم اتیه یاعضا سیسبک تدر یمطالعه با هدف بررس

 انجام شد. 1399شاپور اهواز در سال  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک یعلم

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه ینفر از اعضا 172تعداد  یمقطع یفیمطالعه توص نیدر ا روش كار:

اطالعات  یقرار گرفتند. روش ابزار گردآور یوارد مطالعه شده و مورد بررس یطبقه ا یریاهواز به روش نمونه گ

و آزمون مجذور  یفیاز آمار توص استفاده اسوال بود. داده ها ب 40شامل  چمنیر-گراشا سیپرسشنامه استاندارد تدر

 .شد لیتحل SPSS-18نرم افزار  قیاز طر رسونیپ یو همبستگ یکا

درصد( مونث و با  5/47نفر) 82درصد( مذکر و  5/52نفر) 90 یمورد بررس یعلم ئتیعضو ه 172 نیاز ب نتايج:

 9/27 یآمرانه با فراوان سیک تدراز سب دیمطالعه نشان داد که اسات یهاافتهی. بودند سال 95/45±8/8سن  نیانگیم

(. p=007/0کنند)یها استفاده مسبک ریاز سا شتریب یدار یدرصد بطور معن 8/23خبره با  سیدرصد و سبک تدر

 2/12با  یدرصد و وکالت1/15کننده با لیتسه سیتدر یهاسبک زین دیمورد استفاده اسات یهاسبک نیکمتر نیهمچن

 بیکردند. محاسبه ضریاستفاده م یفرد سیاز سبک تدر زیاد مورد مطالعه ندرصد از افر 9/20درصد بودند. 

 سیبا سبک تدر سیو دانشکده محل تدر سیسابقه تدر ،یسن، جنس، رتبه علم نیداد که ب ننشا رسونیپ یهمبستگ

 .(p>05/0وجود ندارد) یدار آماریرابطه معن دیاسات

محور آمرانه و خبره -معلم یهاخود بیشتر از سبک سیتید در تدرنتایج مطالعه بیانگر آن بود که اسا گيري:نتيجه

 یریادگی -یاددهی ندیکنند. با توجه به اهمیت سبک تدریس در فرایناپذیر هستند، استفاده مو انعطاف یتعاملریکه غ

یشنهاد های آموزشی در این زمینه پبرنامه ریتدریس، برگزا یتعامل یبا سبک ها دیو لزوم افزایش آگاهی اسات

 .شودمی

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 نتریاز عمده انیو آموزش به دانشجو سیتدر

 مجموعه سی. تدرشودیمحسوب م دیاسات فیوظا

که امکان آموزش دانشجو را  شودیرا شامل م هاییمهارت

 ییهااصول و روش سیتدر یها. سبککندیفراهم م

و انتقال  یریادگیتا امکان  رندیگیبکار م نیهستندکه مدرس

 سی. سبک تدرندینما راهمف رانیفراگ یاطالعات را برا

 سینسبت به تدر نیمدرس اتیاغلب منعکس کننده نظر

در آموزش برخوردار است.  یمهم گاهیاست و از جا

 ایو تعهد حرفه یرپذیانعطاف ازمندین سیتدر یاثربخش

 دیآن است که اسات ازمندیموفق ن سیباشد و تدریم دیاسات

 ندیران در طول فرایو فهم فراگ ازهایداشته باشند بر ن ییتوانا

 ،1) ندیآن اقدام نما ینظارت داشته باشند و بر مبنا یریادگی

2.) 

از موضوعات  یکیهمواره  سیها و فنون تدرروش

استاد  سیاند. سبک تدربوده یمورد توجه در مراکز آموزش

و  یریادگیساز  نهیاز عوامل زم یآموزش یو نوع محتوا

تحقق  یباشند. برایم انیدانشجو یحرفه ا یستگیکسب شا

شود که  تیهدا یدر جهت سیتدر یهاروش دیهدف با نیا

و  یلیتحص زشیموثر موجب انگ یریادگیعالوه بر 

 یهاسبک لیبشوند. طبعا به دل زین انیدانشجو یمندتیرضا

 یهاوهیاز ش دیبا دیاسات ان،یدانشجو یریادگیمتفاوت 

 (.4 ،3)ندیمتناسب استفاده نما سیآموزش و تدر

 انگریها بافتهیسکه هستند.  کی یدو رو یریادگیو  سیتدر

 یریادگی زانیو م دیاسات سیتدر یهاروش نیارتباط ب

 ن،یمدرس سیسبک تدر نیباشد. رابطه بیم انیدانشجو

 فیدر ط یریادگی طیو مح انیمتقابل با دانشجو یهاکنش

 قاتیقرار گرفته است. تحق یاز مطالعات مورد بررس یعیوس

مدرس بکار  کیکه  یسیدهد که سبک تدرینشان م

 ،یلیتحصعملکرد  ،یریادگی یبرا رانیفراگ زهیانگ رد؛یگیم

دهد.  یقرار م ریرا تحت تأث انیو مشارکت دانشجو تیرضا

و عملکرد  یریادگیبر سطح  سیسبک تدر ریبا توجه به تأث

 یهاتیکه فعال سیسبک تدر یابیارز ان،یدانشجو یلیتحص

کند، یم فیکالس درس را توص در دیاسات یآموزش

 (. 7-5است. ) یضرور

 یهاسبک از یریادگی-یاددهی ندیدر فرآ نیمدرس

با توجه  یهر مدرس طبعاً ند،ینمایاستفاده م یمتنوع سیتدر

 یریادگی طیمح طیو شرا رانیبه موضوع درس، فراگ

(. 8)ردیگیرا انتخاب و بکار م سیسبک تدر نیترمناسب

توسط  سیتدر یهااز انواع سبک یمختلف یهایبندطبقه

 یدبنآنها طبقه نیترشده است که مهم هصاحب نظران ارائ

Ri) چمنیگراشا و ر chman& Grashaباشد. گراشا ی( م

مورد استفاده  نیتوسط مدرس سیمعتقد است پنج سبک تدر

 :باشندیشرح م نیکه بد ردیگیقرار م

expert) سبک خبره -1  st yl e ،) سبک  نیادر

هستند که  ایو تجربه یآگاه یدارا دیاساتتدریس، 

 ،یارند آگاهد یسع دیدارند واسات ازیبه آن ن انیدانشجو

به  سیشان را در هنگام تدرتجربه، اطالعات و معلومات

 انتقال دهند. انیدانشجو

f) سبک آمرانه -2 ormal  aut hori t yروش  نی(، ا

انعطاف و سرسخت است و  رقابلیبه طور استاندارد غ

 نی. بنابراکندینم زشیانگ جادیا انیدانشجو یبرا

س در کال یسیسبک تدر نیچن بردر برا انیدانشجو

و  تیفعال یخود را برا زهینداشته و انگ یادیز یآزاد

 دهند.یبحث از دست م

personal) یسبک فرد -3  model ،) سبک  نیادر

 هاآن سیباورند که روش تدر نیبر ا دیاساتتدریس، 

است و تالش  انیدانشجو ییراهنما یراه برا نبهتری

 حیشرو ت یشخص هایکنند آموزش خود را با مثالیم



 و همکاران     عبدالحسین شکورنیا
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چگونه فکر کردن و عمل کردن  ینمونه، برامدل  کی

 .ندیارائه نما انیدانشجو

f) کننده لیتسه -4 aci l i t at orبر  دیروش تاک نی(، ا

اجازه  انیتعامالت دانشجو و استاد است و به دانشجو

خود را ارائه دهند و آزادانه در  هایدهیتا ا دهدیم

 کالس به بحث و گفت و گو بپردازند.

delده )محول کنن ای یکالتو  -5 egat or ،) نیادر 

 تظرفی توسعه به مندعالقه دیاساتسبک تدریس، 

 یدر انجام امور به طور مستقل بر رو انیدانشجو

باشند و استاد به عنوان شخص مطلع و می هاپروژه

 (.9،10)باشدیکاردان در مواقع الزم در دسترس م

و عوامل مرتبط با آن  سیباره سبک تدردر

آنها اشاره  نیترته است که به مهمانجام گرف یمطالعات

 سیتدر یهاسبک یشود؛ حسن زاده و همکاران با بررسیم

 نیکردستان به ا یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یاعضا

 یهاسبک ،دیاسات سیکه سبک غالب تدر دندیرس جهینت

جنس،  س،یسن، سابقه تدر نیو ب شندبایو آمرانه م یتعامل

و  یرتبه علم الت،یتحصسطح  ل،یدانشکده محل تحص

(. 11وجود ندارد) یداریرابطه معن دیاسات سیسبک تدر

 یهاسبک یبا بررس یامطالعهدر  زینژاد و همکاران ن یرازق

 یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیه یاعضا سیتدر

 یاعضا یحیرجت سیرفسنجان نشان دادند که سبک تدر

 یبوده است. و یدو سبک خبره و وکالت ،یعلم أتیه

را  یدانشکده پزشک یعلم اتیه یاعضا سیسبک تدر

دانشکده  ،یرا وکالت یدانشکده دندانپزشک ،یخبره و وکالت

 سیکننده و سبک تدر لیرا سبک خبره و تسه یپرستار

را سبک خبره و آمرانه گزارش  ینیبال یعلم اتیه یاعضا

دانشگاه  یدر دانشکده پزشک یامطالعه(. در 12)تنموده اس

سبک  بیبه ترت دیاسات یحیترج سیبک تدرس زیشارجه ن

سبک  نیب یشده است و تفاوت یمعرف یخبره و وکالت

 سیبا توجه به سن، جنس و سابقه تدر دیاسات سیتدر

 (.1گزارش نشده است)

 یریادگیبر  دیاسات سیکه سبک تدر ییآنجا از

دانشگاه از  دیاسات یآگاه ن،یباشد. بنابرایمموثر  انیدانشجو

 سیدر اتخاذ روش تدرنان آتواند به یمود سبک تدریس خ

های سبکسازگار نمودن  (. طبعا13ًمناسب کمک کند)

را در  یراهکار مهم ،رانیفراگ رییادگیو  نیمدرس سیتدر

دهد تا آنها بتوانند با استفاده از تنوع یمقرار  دیتاسا اریاخت

 انیموثرتری را برای دانشجو رییادگی س،یدر تدر طیشرا

ی ازهایجهت رفع ن ستیبایم دی. اساتندیفراهم نما

 یطیمطلوب را در مح سیسبک تدر کی انیدانشجو

 سیاز تدر رییگبهرهبا  انیمناسب بکار برده تا دانشجو

 رییادگیگردد اقدام به یمارائه  دیاسات طکه توس یمتنوع

گراشا معتقد است  زیراستا ن نی(. در هم14)ندیمطلوب نما

را  انیدانشجو ،متنوع سیتدرهای سبککه استفاده از 

 ندیخود را در فرآ ییکند تا استعداد و توانایم بیترغ

امر الزمه آن  نیو ا رندیبهتر بکار گ رییادگی – سیتدر

غالب خود را شناخته و با استفاده از  سبک دیاست تا اسات

را با آن همگام  انیدانشجو رییادگیعناصر غالب آن سبک 

 (.15سازند)

 یمیت شناخت سبک تدریس اعضابا توجه به اه

آنان، مطالعه  یهایژگیو یو رابطه آن با برخ یعلم اتیه

و  یعلم تأیهاعضای  سیسبک تدر نییحاضر با هدف تع

آنان در  کیدموگراف یهایژگیو یرابطه آن با برخ یبررس

 1399شاپور اهواز در سال  یجند یدانشگاه علوم پزشک

 .انجام شد

 

 روش كار

شامل  یتوصیفی مقطعی جامعه آماردر این مطالعه 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  هیکل
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به  1398-99 یلیشاپور اهواز بودند که در سال تحص یجند

اشتغال داشتند. حجم نمونه بر اساس جدول  سیتدر

 یاطبقهنفر برآورد شد که به روش  205و مورگان  یکرجس

شکده به که هر دان صورت نیمتناسب انتخاب شدند. بد

طبقه در نظر گرفته شد، سپس به نسبت تعداد  کیعنوان 

در هر دانشکده تعداد نمونه الزم از آن  یعلم اتیه یاعضا

 دانشکده مشخص شد.

ها از پرسشنامه استاندارد گراشا دادهآوری جمع جهت

توسط گراشا  1996پرسشنامه در سال  نی(. ا15استفاده شد)

ساخته شده  دیاسات سیتدر یهاسبک یبه منظور بررس

شامل  اسیخرده مق 5سوال و  40 یاست. پرسشنامه حاو

سوال(، سبک  8سوال(، سبک آمرانه) 8سبک خبره)

سوال( و سبک  8کننده) لیسوال(، سبک تسه 8)یفرد

 اینهیگز 5 فیباشد که بر اساس طیمسوال(  8)یوکالت

پرسشنامه  نیا یشده است. روش نمره گذار میتنظ کرتیل

موافقم، موافقم،  اریاز بس یادرجه 5 کرتیل فیط بر اساس

از  کیو ارزش هر همخالفم بود اریندارم، مخالفم و بس ینظر

در نظر گرفته شده است  5و  4، 3، 2، 1 بیها به ترتنهیگز

می در نوسان  40تا  8در هر سبک از  دیکه دامنه نمرات اسات

نمره  نیباالتر د،یغالب اسات سیسبک تدر نییتع ی. براباشد

 گانه مالک قرار گرفت. 5 یهاسبک نیکسب شده در ب

پرسشنامه توسط گراشا در سال  نیا ییایو پا ییروا

کل  یکرونباخ برا یآلفا بیشده است و ضر دهیسنج 2002

مطالعه  نی(. در چند15بدست آمده است) 82/0پرسشنامه 

قرار گرفته و  یآن مورد بررس ییایو پا ییروا زین یداخل

زاده و همکاران در حسنده است. در مطالعه ش دییتا

 85/0تا  72/0 نیکرونباخ آن ب یآلفا بیکردستان ضر

 کیدر  زیسرجو و همکاران ن ی(. ارباب11بدست آمد)

 یعامل لیتحل قیپرسشنامه را از طر ییدر زاهدان روا یبررس

 دییتا 83/0تا  71/0 یآلفا بیآن را با محاسبه ضر ییایو پا

پرسشنامه با  ییایپا زانیم زیپژوهش حاضر ن(. در 16کردند)

بدست  82/0تا  65/0 نیکرونباخ ب یآلفا بیراستفاده از ض

 آمد.

پس از کسب مجوز الزم با مراجعه به محل  محقق

 نییمختلف و تب یهادانشکدهدر  یعلم اتیه یکار اعضا

پرسشنامه بدون نام و  ،یاهداف مطالعه و جلب همکار

. مشارکت در دادیمآنان قرار  اریدر اخترا  یمشخصات فرد

داوطلبانه پرسشنامه شرط ورود به مطالعه و  لیمطالعه و تکم

خروج از  اریپرسشنامه به عنوان مع لیتکم تجه لیعدم تما

 مطالعه در نظر گرفته شد.

و  نیانگیدرصد، م ،یها با استفاده از فراوانداده

فزار نرم ا قیو آزمون مجذور کای و از طر اریانحراف مع

SPSS-18 یداریمعنقرار گرفت. سطح  لیمورد تحل 

 در نظر گرفته شد. 05/0کمتر از 

اخالق  تهیمطالعه در کم نیا :یاخالق مالحظات

شاپور اهواز با کد  یجند یدانشگاه علوم پزشک

IR.AJUMS.MEDICINE.REC.1398.006 
 .شده است دییتا

 

 نتايج:

ت شرک یعلم ئتیه ینفر از اعضا 205از مجموع 

 لیها را بطور کامل تکمپرسشنامهنفر  172کننده در پژوهش 

تعداد  نیدرصد(. از ا 84 یو عودت دادند)درصد پاسخده

بودند.  زندرصد(  5/47نفر) 82و  مرددرصد(  5/52نفر) 90

 و سال 27 حداقل با) سال 95/45±8/8 دیسن اسات نیانگیم

 37/12 ±5/7 سیسابقه تدر نیانگیسال(؛ و م 64رحداکث

 8/12علمی مرتبه براساس. بود( سال 30 تا سال 1 از) سال

 7و  اریدرصد دانش 2/19 ار،یدرصد استاد 61 ،یدرصد مرب

 یعلم اتیه یدرصد از اعضا 5/43درصد استاد بودند. 

درصد از دانشکده  11 ،یاز دانشکده پزشک یمورد بررس

 7/8 ،یدرصد از دانشکده داروساز 5/10 ،یدندانپزشک
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 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401تابستان ، 2، شماره13مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

از دانشکده درصد  7/8 ،یراپزشکیشکده پدرصد از دان

 7/8و  ییو ماما یدرصد از دانشکده پرستار 7/8بهداشت، 

 بودند. یدرصد از دانشکده توانبخش

 بیبه ترت یعلم ئتیه یتدرس اعضا یسبک ها

کننده،  لیآمرانه، خبره، تسه سیتدر یهاسبک ،یفراوان

ز نفر ا 172 نیکه از ب بیترت نیبود. بد یو فرد یوکالت

که در پژوهش حاضر شرکت کردند  یعلم ئتیه یاعضا

 آمرانه، سیدرصد( از سبک تدر 9/27نفر) 48تعداد 

 9/20نفر) 36خبره،  سیدرصد( از سبک تدر 8/23نفر) 41

 1/15نفر) 26کننده،  لیتسه سیدرصد( از سبک تدر

درصد( از  2/12نفر) 21و  یوکالت سیدرصد( از سبک تدر

 یفراوان سهیکردند. مقایماستفاده  یفرد سیسبک تدر

 یدار آماریمعننشان داد که تفاوت  دیاسات سیسبک تدر

از  دیتوجود دارد و اسا دیسبک مورد استفاده اسات نیب

 شتریب یداریمعنآمرانه و خبره بطور  سیتدر یهاسبک

 (p ،98/13=x2=007/0کنند)یماستفاده 

 جنس کیای هیأت علمی به تفکهای تدریس اعضسبکتوزیع فراوانی کاربرد  :1جدول 

 سبک تدریس
 زن مرد

p 
 درصد فراوانی درصد فراوانی

 55/0 9/47 23 1/52 25 آمرانه

 14/0 39 16 61 25 خبره

 19/0 6/55 20 4/44 16 تسهیل کننده

 48/0 50 13 50 13 وکالتی

 59/0 6/47 10 4/52 11 فردی

 

 اتیه یاعضا سیسبک تدر یفراوان سهیمقا 1در جدول 

زن و مرد نشان داده شده است. سبک غالب در  یعلم

، %39در مقابل  %61مرد سبک خبره) یعلم اتیه یاعضا

14/0=pلیزن سبک تسه یعلم اتیه ی( در اعضا 

 نی(  بود. هر چند اp=19/0، %4/44در مقابل  %6/55کننده)

 .نبود یداریمعن یها از نظر آمارتفاوت



 آنان  كیدموگراف هاي یژگيو یسبك تدريس اعضاي هیئت علمی و رابطه آن با برخ یبررس
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، تابستان 2، شماره13دوره  مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی،

 

 دانشکده کیهای تدریس اعضای هیأت علمی به تفکرد سبکتوزیع فراوانی کارب :2جدول 

 دانشکده

سبک تدریس 

 آمرانه

 )%( فراوانی

سبک تدریس 

 خبره

 )%( فراوانی

سبک تسهیل 

 کننده

 )%( فراوانی

سبک تدریس 

 وکالتی

 )%( فراوانی

سبک تدریس 

 فردی

 )%( فراوانی

 9( 12) 13( 3/17) 17(7/22) 16( 3/21) 20(7/26) پزشکی

 2( 5/10) 3( 8/15) 3( 8/15) 3(8/15) 8( 1/42) پزشکیدندان

 2( 1/11) 2( 1/11) 2(1/11) 7(9/38) 5(8/27) داروسازی

 0(0) 1( 7/6) 3( 20) 5( 3/33) 6( 40) پیراپزشکی

 1( 7/6) 4(7/26) 7(7/46) 1(7/6) 2( 3/13) بهداشت

 3( 20) 1( 7/6) 1(7/6) 5(3/33) 5( 3/33) پرستاری مامایی

 4( 7/26) 2( 3/13) 3( 20) 4( 7/26) 4( 7/26) نبخشیتوا

 21(2/12) 26(1/15) 36(9/20) 41(8/23) 48(9/27) کل

 

 یعلم اتیه یاعضا سیسبک تدر 2در جدول 

 یفراوان سهیمختلف نشان داده شده است. مقا یهادانشکده

 نینشان داد که ب یعلم اتیه یاعضا سیسبک تدر نیب

مختلف  یهادانشکده یعلم اتیه یاعضا سیسبک تدر

 ،وجود نی(. با اp=34/0وجود ندارد ) یداریمعنتفاوت 

در  دیاسات یبرخغالب مورد استفاده  سیسبک تدر

 یهادانشکدهبوده است؛ در  ریمختلف بشرح ز یهادانشکده

سبک آمرانه؛ در  ،یراپزشکیو پ یدندانپزشک ،یپزشک

 ،سبک خبره؛ در دانشکده بهداشت ،یدانشکده داروساز

هر دو  ،ییو ماما یکننده و در دانشکده پرستار لیسبک تسه

 سبک آمرانه و خبره.

 

 کیدموگراف یهایژگیو یبا برخ دیاسات سیسبک تدر نیب یهمبستگ :3جدول 

 متغیر شاخص آمرانه خبره تسهیل کننده وکالتی فردی

027/0 019/0 067/0 012/0 038/0 (r)  همبستگیضریب 

 سن
729/0 802/0 381/0 873/0 622/0 (p) سطح معنی داری 

000/0 020/0 081/0 097/0 003/0 (r) ضریب همبستگی 

 جنس
996/0 798/0 290/0 206/0 969/0 (p) سطح معنی داری 

119/0 083/0 032/0 021/0 029/0 (r) سابقه تدریس ضریب همبستگی 
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119/0 280/0 280/0 781/0 708/0 (p) سطح معنی داری 

041/0 015/0 045/0 006/0 004/0 (r) ضریب همبستگی 

 رتبه علمی
593/0 841/0 562/0 935/0 958/0 (p) سطح معنی داری 

078/0 047/0 007/0 049/0 060/0 (r) ضریب همبستگی 

 دانشکده محل تدریس
307/0 539/0 928/0 526/0 438/0 (p) سطح معنی داری 

 

 نشان داد که رسونیپ یهمبستگ بیمحاسبه ضر

و دانشکده محل  سیسابقه تدر ،یسن، جنس، رتبه علم نیب

دار یمعن همبستگیآنان  سیبا سبک تدر دیاسات سیتدر

 .(3وجود ندارد)جدول  یآمار

 

 و نتيجه گيري بحث

 یهاسبکاز غالب بودن  یمطالعه حاک نیا یهاافتهی

 یاه علوم پزشکدانشگ دیاسات انیآمرانه و خبره در م سیتدر

 سیدو سبک تدر نیا یژگیباشد. ویمشاپور اهواز  یجند

 نیاست. هر دو ا سیدر اسلوب و رفتار تدر رییناپذانعطاف

استاد محور بوده و استاد نقش انتقال  ،سیتدر یهاسبک

ها افتهی نیباشد. امیاطالعات و محور فرآیند تدریس  دهدهن

که سبک  ینیو ام انینژاد، اسالمیرازقمطالعه  جیبا نتا

 یتدریس غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشک

زاد حسن(، و 18 ،17 ،12را خبره ) رازیو مازندران و ش زدی

های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم سبککه 

(، تا 11اند)داشتهو آمرانه اعالم  یکردستان را وکالت یکپزش

با  یامطالعه( در Dashدارد. داش ) یهمخوان یحدود

 ،یدانشکده پزشک نیدر چند دیاسات سیسبک تدر یبررس

را سبک خبره و آمرانه  دیاسات یحیترج سیسبک تدر

 یمطالعه حاضر همخوان جی(، که با نتا1گزارش کرده است)

 ،بر دانش یمبتن سیمعتقد است که سبک تدر تیدارد. اسم

(. 19باشد)یمها  در دانشگاه دیغالب اسات سیسبک تدر

را سبک خبره  دیاسات سیسبک تدر نیترغالب زیراشا نگ

و  یمطالب درس یحجم باال (. احتماال15ًکرده است) یمعرف

و  یعلوم پزشک یهارشتهدر  یلیترم تحص یفشردگ

 ان،یبه دانشجو یاز مطالب درس یادیضرورت انتقال حجم ز

به  یعلوم پزشک یهادانشگاه دیاسات شتریتوجه ب یاصل لیدل

 نسبت بهمحور و موضوع محور؛ -معلم یآموزش یهاروش

محور و مسئله محور -دانشجو یتعامل یهاروشاستفاده از 

به  یپزشک یهادانشکدهمساله ضرورت توجه  نیا .باشدیم

 یریبکارگ ژهیوه خود و ب یدر برنامه درس یبازنگر

 کند.یممحور را مطرح  -دانشجو  یتعامل یهاروش

وجود  سیسبک تدر از یدو نوع اصل ،مجموع در

محور با تمرکز بر انتقال  - معلم یسبک سنت یکیدارد؛ 

محور و  - ریفراگ سیدانش توسط استاد، و دوم سبک تدر

 یهاافتهی. رانیتر با هدف ساخت دانش توسط فراگمبتکرانه

ه ب یمطالعات مختلف نشان داده که در مراکز آموزش عال

أکید اصلی بر ت عمدتاً ،یعلوم پزشک یهادانشگاه ژهیو

استفاده از سبک معلم محور در آموزش و انتقال دانش 

در  دیرود اساتیمکه انتظار  ی(. در صورت19 ،12 ،1باشد)یم

با  سهیبر ساخت دانش، در مقا یشتریب دیتأک س،یهنگام تدر

لزوم تمرکز بر  ،موضوع نیانتقال دانش داشته باشند و ا

 دیرای اساترا ب یآموزش یطراحو  سیآموزش روش تدر

 سازد.یمها آشکار دانشگاه
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مطالعات  یهاافتهیراستا با  مطالعه هم نیا یهاافتهی

کردستان و  یعلوم پزشک یهاانجام شده در دانشگاه

و  مرد دیاسات سیتدر یهاسبک نینشان داد که ب ،رفسنجان

 نی(، با ا12 ،11وجود ندارد)  یآمار داری معنتفاوت  زن

 اتیه یبود که اعضا نیا انگریمطالعه ب نیا یهاافتهیوجود 

 زن یعلم اتیه یاز سبک خبره و اعضا شتریب مرد یعلم

که با  ؛کنندیمکننده استفاده  لیتسه سیاز سبک تدر شتریب

 ینژاد در دانشگاه علوم پزشکیرازقمطالعه  یهاافتهی

مرد و زن را  یعلم اتیه یرفسنجان که سبک غالب اعضا

کننده گزارش کرده است  لیهخبره و تس ،بیبه ترت

(. محققان اعتقاد دارند زنان در مقایسه با 12)رددا یهمخوان

های مشارکتی و سبکدر استفاده از  یشتریمردان تمایل ب

کننده و وکالتی را  لیهای تدریس تسهسبکدارند و  یتعامل

(، که احتماالً این تفاوت در دو جنس 20دهند)می حیترج

و تجربیات شخصی ی گی های روانویژتواند ناشی از می

 بیشتر است. رسیجنس مونث باشد که نیازمند بر

ها دانشکده شتریب یعلم اتیه یغالب اعضا سبک

 یغالب اعضا سیسبک آمرانه و خبره و فقط سبک تدر

کننده بود.  لیسبک تسه ،دانشکده بهداشت یعلم اتیه

دانشکده  یعلم اتیه یشاید بتوان گفت اعضا ن،یبنابرا

محور را ترجیح  - دانشجو یاشت که سبک تعاملبهد

یادگیری دارند و به  ردهند، نقش تسهیل کنندگی دمی

یادگیری توجه بیشتری نشان  - مسأله تعامل تدریس

ها دانشکده ریسا یعلم اتیه یکه اعضا یدهند؛ در حالیم

 حیآمرانه و خبره است ترج یهاسبک ،که سبک غالب آنان

های روشقال دهنده اطالعات عمدتاً از دهند به عنوان انتیم

استفاده کنند.  رانیمحور نظیر سخن -سنتی تدریس یا معلم 

تواند میاحتماالً  دیاسات سیسبک تدر حاتیترج نیتفاوت ب

مختلف  یهارشتهناشی از تفاوت محیط و محتوای آموزشی 

باشد. گراشا کاربرد سبک خبره را بیشتر در آموزش هنر، 

؛ و کاربرد کمتر سبک وکالتی و تسهیل موزیک و تئاتر

کرده  ارشکننده را در دروس ریاضی، کامپیوتر گز

 یحیسبک ترج زیمطالعات مشابه ن ی(. در برخ15است)

مختلف متفاوت گزارش  یهادانشکده یعلم اتیه یاعضا

 دارد. یمطالعه حاضر همخوان یهاافتهی( که با 11)دهیگرد

شتر اساتید مورد مطالعه، ترجیحی بی سبکتوجه به اینکه  با

 سیتدر یهاسبکباشد و از آنجا که این یآمرانه و خبره م

روی هم رفته به توسعه مشارکت برای کسب استقالل در 

منجر  یریادگیدانشجویان در  یریعمل و مسئولیت پذ

 شتریاست اساتید علوم پزشکی ضمن توجه ب بهترشود، نمی

 یهاروشاز  شتریب محور و استفاده - دانشجو یهاروشبه 

در  یفکر جانیشور و ه جادیخود و ا سیدر تدر یتعامل

. چرا که ندیفزایخود ب سیسبک تدر ییبر کارا انیدانشجو

محور آمرانه و خبره  - از اندازه سبک معلم شیکاربرد ب

 یریادگیکننده دیتواند تهدیمکم تجربه  انیدانشجو یبرا

 باشد.

 یریادگیدر  دیتاسا سیسبک تدر ریتوجه به تاث با

های یادگیری دانشجویان و سبکو تفاوت در  انیدانشجو

شود یمهای تدریس اساتید، پیشنهاد سبک نیهمچن

ای در جهت بررسی رضایتمندی دانشجویان از سبک مطالعه

و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان انجام  دیتدریس اسات

 یت ارزشمندتواند اطالعایممطالعه  نیا یهادادهشود. طبعا 

توسعه  س،یهای متنوع تدرروشاز  رییگبهرهرا جهت 

سبک  یسازهماهنگ زیو ن یبیهای موثرتر ترکسبک

فراهم  ندهیدر آ رانیفراگ یریادگیبا سبک  دیاسات سیتدر

کمک کند  دیتواند به اساتیممطالعات  نیا یهاداده. دینما

تدریس آشنا شوند و در نهایت  مختلفهای سبکتا با 

تالش کنند سبک تدریس خود را با سبک یادگیری 

 دانشجویان متناسب سازند.



 و همکاران     عبدالحسین شکورنیا
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 یمطالعه عدم همکار نیا یهاتیمحدود از

به پرسشنامه و  یدهپاسخدر  یعلم اتیه یاز اعضا یبرخ

محدود بودن جامعه  نیها بود. همچنپرسشنامهناقص  لیتکم

 یجند یدانشگاه علوم پزشک یعلم ئتیه یبه اعضا یآمار

است که لزوم  یگریموضوع قابل توجه د زیپور اهواز نشا

 ریپژوهش حاضر به سا جینتا یریپذمیتعمدر  اطیاحت

 کند.یمها را مطرح رشتهها و دانشگاه

 سیاین مطالعه بیانگر آن بود که اساتید در تدر نتایج

 ریمحور آمرانه و خبره که غ-معلم یهاسبکخود بیشتر از 

سن،  نیب کنند ویمهستند، استفاده  و انعطاف ناپذیر یتعامل

  سیو دانشکده محل تدر سیسابقه تدر ،یجنس، رتبه علم

 یماردار آیرابطه معن یعلم اتیه یاعضا سیبا سبک تدر

 ندیوجود ندارد. با توجه به اهمیت سبک تدریس در فرا

علوم  دیو لزوم افزایش آگاهی اسات یریادگی-یاددهی

های برنامهیس، برگزاری تدر یتعامل یهاسبکپزشکی با 

 .شودمیآموزشی در این زمینه پیشنهاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدير و تشكر:

خانم  یاحرفه ینامه دکتراانیاز پا یطرح حاضر بخش

شاپور  یجند یدر دانشگاه علوم پزشک زدپناهیدکتر شبنم ا

 شده است. بیتصو EDC-9809که با کد باشد یاهواز م

که با شرکت  یدیدانند تا از اساتیمبر خود الزم  نیمحقق

را  قیبه اهداف تحق یابیخود در انجام پژوهش، امکان دست

 .ندینما یسپاسگزار ، صمیمانهنمودند راهمف
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