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ABSTRACT
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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مقدمه :سبک های تدریس اصول و روشهایی هستند که مدرسین بکار میگیرند تا امکان یادگیری و انتقال

مقاله اصیل پژوهشی

اطالعات را برای فراگیران فراهم نمایند .سبک تدریس اغلب منعکس کننده نظریات مدرسین نسبت به تدریس است
و از جایگاه مهمی در آموزش برخوردار است .با توجه به اهمیت سبکهای تدریس در یادگیری دانشجویان ،این

پيشينه پژوهش
تاریخ دریافت1400/01/24 :
تاریخ پذیرش1400/06/16 :

كلمات كليدي

مطالعه با هدف بررسی سبک تدریس اعضای هیات علمی و رابطه آن با برخی ویژگی دموگرافیک اعضای هیات
علمی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال  1399انجام شد.
روش كار :در این مطالعه توصیفی مقطعی تعداد  172نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز به روش نمونه گیری طبقه ای وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند .روش ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه استاندارد تدریس گراشا-ریچمن شامل  40سوال بود .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور

سبک تدریس

کای و همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار  SPSS-18تحلیل شد.

هیئت علمی

نتايج :از بین  172عضو هیئت علمی مورد بررسی  90نفر( 52/5درصد) مذکر و  82نفر( 47/5درصد) مونث و با

علوم پزشکی

میانگین سن  45/95±8/8سال بودند .یافتههای مطالعه نشان داد که اساتید از سبک تدریس آمرانه با فراوانی 27/9
درصد و سبک تدریس خبره با  23/8درصد بطور معنی داری بیشتر از سایر سبکها استفاده میکنند(.)p=0/007
همچنین کمترین سبکهای مورد استفاده اساتید نیز سبکهای تدریس تسهیل کننده با15/1درصد و وکالتی با 12/2
درصد بودند 20/9 .درصد از افراد مورد مطالعه نیز از سبک تدریس فردی استفاده میکردند .محاسبه ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن ،جنس ،رتبه علمی ،سابقه تدریس و دانشکده محل تدریس با سبک تدریس
اساتید رابطه معنیدار آماری وجود ندارد(.)p<0/05
نتيجهگيري :نتایج مطالعه بیانگر آن بود که اساتید در تدریس خود بیشتر از سبکهای معلم-محور آمرانه و خبره
که غیرتعاملی و انعطافناپذیر هستند ،استفاده میکنند .با توجه به اهمیت سبک تدریس در فرایند یاددهی -یادگیری
و لزوم افزایش آگاهی اساتید با سبک های تعاملی تدریس ،برگزاری برنامههای آموزشی در این زمینه پیشنهاد
میشود.
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بررسی سبك تدريس اعضاي هیئت علمی و رابطه آن با برخی ويژگی هاي دموگرافیك آنان

مقدمه
تدریس و آموزش به دانشجویان از عمدهترین

رضایت و مشارکت دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد.

وظایف اساتید محسوب میشود .تدریس مجموعه

با توجه به تأثیر سبک تدریس بر سطح یادگیری و عملکرد

مهارتهایی را شامل میشود که امکان آموزش دانشجو را

تحصیلی دانشجویان ،ارزیابی سبک تدریس که فعالیتهای

فراهم میکند .سبکهای تدریس اصول و روشهایی

آموزشی اساتید در کالس درس را توصیف میکند،

هستندکه مدرسین بکار میگیرند تا امکان یادگیری و انتقال

ضروری است.)7-5( .

اطالعات را برای فراگیران فراهم نمایند .سبک تدریس

مدرسین در فرآیند یاددهی-یادگیری از سبکهای

اغلب منعکس کننده نظریات مدرسین نسبت به تدریس

تدریس متنوعی استفاده مینمایند ،طبعاً هر مدرسی با توجه

است و از جایگاه مهمی در آموزش برخوردار است.

به موضوع درس ،فراگیران و شرایط محیط یادگیری

اثربخشی تدریس نیازمند انعطافپذیری و تعهد حرفهای

مناسبترین سبک تدریس را انتخاب و بکار میگیرد(.)8

اساتید میباشد و تدریس موفق نیازمند آن است که اساتید

طبقهبندیهای مختلفی از انواع سبکهای تدریس توسط

توانایی داشته باشند بر نیازها و فهم فراگیران در طول فرایند

صاحب نظران ارائه شده است که مهمترین آنها طبقهبندی

یادگیری نظارت داشته باشند و بر مبنای آن اقدام نمایند (،1

گراشا و ریچمن ( )Ri chman& Grashaمیباشد .گراشا

.)2

معتقد است پنج سبک تدریس توسط مدرسین مورد استفاده
روشها و فنون تدریس همواره یکی از موضوعات

قرار میگیرد که بدین شرح میباشند:

مورد توجه در مراکز آموزشی بودهاند .سبک تدریس استاد

 -1سبک خبره ( ،)expert st yl eدر این سبک

و نوع محتوای آموزشی از عوامل زمینه ساز یادگیری و

تدریس ،اساتید دارای آگاهی و تجربهای هستند که

کسب شایستگی حرفه ای دانشجویان میباشند .برای تحقق

دانشجویان به آن نیاز دارند واساتید سعی دارند آگاهی،

این هدف باید روشهای تدریس در جهتی هدایت شود که

تجربه ،اطالعات و معلوماتشان را در هنگام تدریس به

عالوه بر یادگیری موثر موجب انگیزش تحصیلی و

دانشجویان انتقال دهند.

رضایتمندی دانشجویان نیز بشوند .طبعا به دلیل سبکهای

 -2سبک آمرانه ( ،)f ormal aut hori t yاین روش

متفاوت یادگیری دانشجویان ،اساتید باید از شیوههای

به طور استاندارد غیرقابل انعطاف و سرسخت است و

آموزش و تدریس متناسب استفاده نمایند(.)4 ،3

برای دانشجویان ایجاد انگیزش نمیکند .بنابراین

تدریس و یادگیری دو روی یک سکه هستند .یافتهها بیانگر

دانشجویان در برابر چنین سبک تدریسی در کالس

ارتباط بین روشهای تدریس اساتید و میزان یادگیری

آزادی زیادی نداشته و انگیزه خود را برای فعالیت و

دانشجویان میباشد .رابطه بین سبک تدریس مدرسین،

بحث از دست میدهند.

کنشهای متقابل با دانشجویان و محیط یادگیری در طیف

 -3سبک فردی (  ،)personal modelدر این سبک

وسیعی از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است .تحقیقات

تدریس ،اساتید بر این باورند که روش تدریس آنها

نشان میدهد که سبک تدریسی که یک مدرس بکار

بهترین راه برای راهنمایی دانشجویان است و تالش

میگیرد؛ انگیزه فراگیران برای یادگیری ،عملکرد تحصیلی،

میکنند آموزش خود را با مثالهای شخصی و تشریح
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یک مدل نمونه ،برای چگونه فکر کردن و عمل کردن

تدریس اساتید با توجه به سن ،جنس و سابقه تدریس

دانشجویان ارائه نمایند.

گزارش نشده است(.)1

 -4تسهیل کننده (  ،)f aci l i t at orاین روش تاکید بر

از آنجایی که سبک تدریس اساتید بر یادگیری

تعامالت دانشجو و استاد است و به دانشجویان اجازه

دانشجویان موثر میباشد .بنابراین ،آگاهی اساتید دانشگاه از

میدهد تا ایدههای خود را ارائه دهند و آزادانه در

سبک تدریس خود میتواند به آنان در اتخاذ روش تدریس

کالس به بحث و گفت و گو بپردازند.

مناسب کمک کند( .)13طبعاً سازگار نمودن سبکهای

 -5وکالتی یا محول کننده (  ،)del egat orدر این

تدریس مدرسین و یادگیری فراگیران ،راهکار مهمی را در

سبک تدریس ،اساتید عالقهمند به توسعه ظرفیت

اختیار اساتید قرار میدهد تا آنها بتوانند با استفاده از تنوع

دانشجویان در انجام امور به طور مستقل بر روی

شرایط در تدریس ،یادگیری موثرتری را برای دانشجویان

پروژهها میباشند و استاد به عنوان شخص مطلع و

فراهم نمایند .اساتید میبایست جهت رفع نیازهای

کاردان در مواقع الزم در دسترس میباشد(.)9،10

دانشجویان یک سبک تدریس مطلوب را در محیطی

درباره سبک تدریس و عوامل مرتبط با آن

مناسب بکار برده تا دانشجویان با بهرهگیری از تدریس

مطالعاتی انجام گرفته است که به مهمترین آنها اشاره

متنوعی که توسط اساتید ارائه میگردد اقدام به یادگیری

میشود؛ حسن زاده و همکاران با بررسی سبکهای تدریس

مطلوب نمایند( .)14در همین راستا نیز گراشا معتقد است

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به این

که استفاده از سبکهای تدریس متنوع ،دانشجویان را

نتیجه رسیدند که سبک غالب تدریس اساتید ،سبکهای

ترغیب میکند تا استعداد و توانایی خود را در فرآیند

تعاملی و آمرانه میباشند و بین سن ،سابقه تدریس ،جنس،

تدریس – یادگیری بهتر بکار گیرند و این امر الزمه آن

دانشکده محل تحصیل ،سطح تحصیالت ،رتبه علمی و

است تا اساتید سبک غالب خود را شناخته و با استفاده از

سبک تدریس اساتید رابطه معنیداری وجود ندارد(.)11

عناصر غالب آن سبک یادگیری دانشجویان را با آن همگام

رازقی نژاد و همکاران نیز در مطالعهای با بررسی سبکهای

سازند(.)15

تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

با توجه به اهمیت شناخت سبک تدریس اعضای

رفسنجان نشان دادند که سبک تدریس ترجیحی اعضای

هیات علمی و رابطه آن با برخی ویژگیهای آنان ،مطالعه

هیأت علمی ،دو سبک خبره و وکالتی بوده است .وی

حاضر با هدف تعیین سبک تدریس اعضای هیأت علمی و

سبک تدریس اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی را

بررسی رابطه آن با برخی ویژگیهای دموگرافیک آنان در

خبره و وکالتی ،دانشکده دندانپزشکی را وکالتی ،دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1399

پرستاری را سبک خبره و تسهیل کننده و سبک تدریس

انجام شد.

اعضای هیات علمی بالینی را سبک خبره و آمرانه گزارش
نموده است( .)12در مطالعهای در دانشکده پزشکی دانشگاه

روش كار

شارجه نیز سبک تدریس ترجیحی اساتید به ترتیب سبک

در این مطالعه توصیفی مقطعی جامعه آماری شامل

خبره و وکالتی معرفی شده است و تفاوتی بین سبک

کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
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جندی شاپور اهواز بودند که در سال تحصیلی  1398-99به

کردند( .)16در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی پرسشنامه با

تدریس اشتغال داشتند .حجم نمونه بر اساس جدول

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین  0/65تا  0/82بدست

کرجسی و مورگان  205نفر برآورد شد که به روش طبقهای

آمد.

متناسب انتخاب شدند .بدین صورت که هر دانشکده به

محقق پس از کسب مجوز الزم با مراجعه به محل

عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد ،سپس به نسبت تعداد

کار اعضای هیات علمی در دانشکدههای مختلف و تبیین

اعضای هیات علمی در هر دانشکده تعداد نمونه الزم از آن

اهداف مطالعه و جلب همکاری ،پرسشنامه بدون نام و

دانشکده مشخص شد.

مشخصات فردی را در اختیار آنان قرار میداد .مشارکت در

جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد گراشا

مطالعه و تکمیل داوطلبانه پرسشنامه شرط ورود به مطالعه و

استفاده شد( .)15این پرسشنامه در سال  1996توسط گراشا

عدم تمایل جهت تکمیل پرسشنامه به عنوان معیار خروج از

به منظور بررسی سبکهای تدریس اساتید ساخته شده

مطالعه در نظر گرفته شد.

است .پرسشنامه حاوی  40سوال و  5خرده مقیاس شامل

دادهها با استفاده از فراوانی ،درصد ،میانگین و

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

انحراف معیار و آزمون مجذور کای و از طریق نرم افزار

فردی( 8سوال) ،سبک تسهیل کننده( 8سوال) و سبک

 SPSS-18مورد تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداری

وکالتی( 8سوال) میباشد که بر اساس طیف  5گزینهای

کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

لیکرت تنظیم شده است .روش نمره گذاری این پرسشنامه

مالحظات اخالقی :این مطالعه در کمیته اخالق

بر اساس طیف لیکرت  5درجهای از بسیار موافقم ،موافقم،

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با کد

نظری ندارم ،مخالفم و بسیار مخالفم بوده و ارزش هریک از

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

گزینهها به ترتیب  4 ،3 ،2 ،1و  5در نظر گرفته شده است
که دامنه نمرات اساتید در هر سبک از  8تا  40در نوسان می
باشد .برای تعیین سبک تدریس غالب اساتید ،باالترین نمره
کسب شده در بین سبکهای  5گانه مالک قرار گرفت.
روایی و پایایی این پرسشنامه توسط گراشا در سال
 2002سنجیده شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  0/82بدست آمده است( .)15در چندین مطالعه
داخلی نیز روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و
تایید شده است .در مطالعه حسنزاده و همکاران در
کردستان ضریب آلفای کرونباخ آن بین  0/72تا 0/85
بدست آمد( .)11اربابی سرجو و همکاران نیز در یک
بررسی در زاهدان روایی پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی
و پایایی آن را با محاسبه ضریب آلفای  0/71تا  0/83تایید

نتايج:
از مجموع  205نفر از اعضای هیئت علمی شرکت
کننده در پژوهش  172نفر پرسشنامهها را بطور کامل تکمیل
و عودت دادند(درصد پاسخدهی  84درصد) .از این تعداد
 90نفر( 52/5درصد) مرد و  82نفر( 47/5درصد) زن بودند.
میانگین سن اساتید  45/95±8/8سال (با حداقل  27سال و
حداکثر 64سال)؛ و میانگین سابقه تدریس 12/37 ±7/5
سال (از  1سال تا  30سال) بود .براساس مرتبه علمی12/8
درصد مربی 61 ،درصد استادیار 19/2 ،درصد دانشیار و 7
درصد استاد بودند 43/5 .درصد از اعضای هیات علمی
مورد بررسی از دانشکده پزشکی 11 ،درصد از دانشکده
دندانپزشکی 10/5 ،درصد از دانشکده داروسازی8/7 ،
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درصد از دانشکده پیراپزشکی 8/7 ،درصد از دانشکده

 41نفر( 23/8درصد) از سبک تدریس خبره 36 ،نفر(20/9

بهداشت 8/7 ،درصد از دانشکده پرستاری و مامایی و 8/7

درصد) از سبک تدریس تسهیل کننده 26 ،نفر(15/1

درصد از دانشکده توانبخشی بودند.

درصد) از سبک تدریس وکالتی و  21نفر( 12/2درصد) از

سبک های تدرس اعضای هیئت علمی به ترتیب

سبک تدریس فردی استفاده میکردند .مقایسه فراوانی

فراوانی ،سبکهای تدریس آمرانه ،خبره ،تسهیل کننده،

سبک تدریس اساتید نشان داد که تفاوت معنیدار آماری

وکالتی و فردی بود .بدین ترتیب که از بین  172نفر از

بین سبک مورد استفاده اساتید وجود دارد و اساتید از

اعضای هیئت علمی که در پژوهش حاضر شرکت کردند

سبکهای تدریس آمرانه و خبره بطور معنیداری بیشتر

تعداد  48نفر( 27/9درصد) از سبک تدریس آمرانه،

استفاده میکنند()x2=13/98 ،p=0/007

جدول  :1توزیع فراوانی کاربرد سبکهای تدریس اعضای هیأت علمی به تفکیک جنس
زن

مرد
سبک تدریس

p
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

آمرانه

25

52/1

23

47/9

0/55

خبره

25

61

16

39

0/14

تسهیل کننده

16

44/4

20

55/6

0/19

وکالتی

13

50

13

50

0/48

فردی

11

52/4

10

47/6

0/59

در جدول  1مقایسه فراوانی سبک تدریس اعضای هیات

 )p=0/14در اعضای هیات علمی زن سبک تسهیل

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

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

اعضای هیات علمی مرد سبک خبره( %61در مقابل ،%39

تفاوتها از نظر آماری معنیداری نبود.
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جدول  :2توزیع فراوانی کاربرد سبکهای تدریس اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده
سبک تدریس

سبک تدریس

سبک تسهیل

سبک تدریس

سبک تدریس

آمرانه

خبره

کننده

وکالتی

فردی

( )%فراوانی

( )%فراوانی

( )%فراوانی

( )%فراوانی

( )%فراوانی

پزشکی

(20)26/7

(16 )21/3

(17)22/7

(13 )17/3

(9 )12

دندانپزشکی

(8 )42/1

(3)15/8

(3 )15/8

(3 )15/8

(2 )10/5

داروسازی

(5)27/8

(7)38/9

(2)11/1

(2 )11/1

(2 )11/1

پیراپزشکی

(6 )40

(5 )33/3

(3 )20

(1 )6/7

(0)0

بهداشت

(2 )13/3

(1)6/7

(7)46/7

(4)26/7

(1 )6/7

پرستاری مامایی

(5 )33/3

(5)33/3

(1)6/7

(1 )6/7

(3 )20

توانبخشی

(4 )26/7

(4 )26/7

(3 )20

(2 )13/3

(4 )26/7

کل

(48)27/9

(41)23/8

(36)20/9

(26)15/1

(21)12/2

دانشکده

در جدول  2سبک تدریس اعضای هیات علمی

دانشکدههای مختلف بشرح زیر بوده است؛ در دانشکدههای

دانشکدههای مختلف نشان داده شده است .مقایسه فراوانی

پزشکی ،دندانپزشکی و پیراپزشکی ،سبک آمرانه؛ در

بین سبک تدریس اعضای هیات علمی نشان داد که بین

دانشکده داروسازی ،سبک خبره؛ در دانشکده بهداشت،

سبک تدریس اعضای هیات علمی دانشکدههای مختلف

سبک تسهیل کننده و در دانشکده پرستاری و مامایی ،هر دو

تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)p=0/34با این وجود،

سبک آمرانه و خبره.

سبک تدریس غالب مورد استفاده برخی اساتید در
جدول  :3همبستگی بین سبک تدریس اساتید با برخی ویژگیهای دموگرافیک
متغیر

سن

جنس
سابقه تدریس

شاخص

آمرانه

خبره

تسهیل کننده

وکالتی

فردی

) (rضریب همبستگی

0/038

0/012

0/067

0/019

0/027

) (pسطح معنی داری

0/622

0/873

0/381

0/802

0/729

) (rضریب همبستگی

0/003

0/097

0/081

0/020

0/000

) (pسطح معنی داری

0/969

0/206

0/290

0/798

0/996

) (rضریب همبستگی

0/029

0/021

0/032

0/083

0/119
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رتبه علمی

دانشکده محل تدریس

) (pسطح معنی داری

0/708

0/781

0/280

0/280

0/119

) (rضریب همبستگی

0/004

0/006

0/045

0/015

0/041

) (pسطح معنی داری

0/958

0/935

0/562

0/841

0/593

) (rضریب همبستگی

0/060

0/049

0/007

0/047

0/078

) (pسطح معنی داری

0/438

0/526

0/928

0/539

0/307

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که

گراشا نیز غالبترین سبک تدریس اساتید را سبک خبره

بین سن ،جنس ،رتبه علمی ،سابقه تدریس و دانشکده محل

معرفی کرده است( .)15احتماالً حجم باالی مطالب درسی و

تدریس اساتید با سبک تدریس آنان همبستگی معنیدار

فشردگی ترم تحصیلی در رشتههای علوم پزشکی و

آماری وجود ندارد(جدول .)3

ضرورت انتقال حجم زیادی از مطالب درسی به دانشجویان،
دلیل اصلی توجه بیشتر اساتید دانشگاههای علوم پزشکی به

بحث و نتيجه گيري

روشهای آموزشی معلم-محور و موضوع محور؛ نسبت به

یافتههای این مطالعه حاکی از غالب بودن سبکهای

استفاده از روشهای تعاملی دانشجو-محور و مسئله محور

تدریس آمرانه و خبره در میان اساتید دانشگاه علوم پزشکی

میباشد .این مساله ضرورت توجه دانشکدههای پزشکی به

جندی شاپور اهواز میباشد .ویژگی این دو سبک تدریس

بازنگری در برنامه درسی خود و به ویژه بکارگیری

انعطافناپذیری در اسلوب و رفتار تدریس است .هر دو این

روشهای تعاملی دانشجو  -محور را مطرح میکند.

سبکهای تدریس ،استاد محور بوده و استاد نقش انتقال

در مجموع ،دو نوع اصلی از سبک تدریس وجود

دهنده اطالعات و محور فرآیند تدریس میباشد .این یافتهها

دارد؛ یکی سبک سنتی معلم  -محور با تمرکز بر انتقال

با نتایج مطالعه رازقینژاد ،اسالمیان و امینی که سبک

دانش توسط استاد ،و دوم سبک تدریس فراگیر  -محور و

تدریس غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

مبتکرانهتر با هدف ساخت دانش توسط فراگیران .یافتههای

یزد و مازندران و شیراز را خبره ( ،)18 ،17 ،12و حسنزاد

مطالعات مختلف نشان داده که در مراکز آموزش عالی به

که سبکهای تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم

ویژه دانشگاههای علوم پزشکی ،عمدتاً تأکید اصلی بر

پزشکی کردستان را وکالتی و آمرانه اعالم داشتهاند( ،)11تا

استفاده از سبک معلم محور در آموزش و انتقال دانش

حدودی همخوانی دارد .داش ( )Dashدر مطالعهای با

میباشد( .)19 ،12 ،1در صورتی که انتظار میرود اساتید در

بررسی سبک تدریس اساتید در چندین دانشکده پزشکی،

هنگام تدریس ،تأکید بیشتری بر ساخت دانش ،در مقایسه با

سبک تدریس ترجیحی اساتید را سبک خبره و آمرانه

انتقال دانش داشته باشند و این موضوع ،لزوم تمرکز بر

گزارش کرده است( ،)1که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

آموزش روش تدریس و طراحی آموزشی را برای اساتید

دارد .اسمیت معتقد است که سبک تدریس مبتنی بر دانش،

دانشگاهها آشکار میسازد.

سبک تدریس غالب اساتید در دانشگاه ها میباشد(.)19
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یافتههای این مطالعه هم راستا با یافتههای مطالعات

موزیک و تئاتر؛ و کاربرد کمتر سبک وکالتی و تسهیل

انجام شده در دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و

کننده را در دروس ریاضی ،کامپیوتر گزارش کرده

رفسنجان ،نشان داد که بین سبکهای تدریس اساتید مرد و

است( .)15در برخی مطالعات مشابه نیز سبک ترجیحی

زن تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد( ،)12 ،11با این

اعضای هیات علمی دانشکدههای مختلف متفاوت گزارش

وجود یافتههای این مطالعه بیانگر این بود که اعضای هیات

گردیده( )11که با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد.

علمی مرد بیشتر از سبک خبره و اعضای هیات علمی زن

با توجه به اینکه سبک ترجیحی بیشتر اساتید مورد مطالعه،

بیشتر از سبک تدریس تسهیل کننده استفاده میکنند؛ که با

آمرانه و خبره میباشد و از آنجا که این سبکهای تدریس

یافتههای مطالعه رازقینژاد در دانشگاه علوم پزشکی

روی هم رفته به توسعه مشارکت برای کسب استقالل در

رفسنجان که سبک غالب اعضای هیات علمی مرد و زن را

عمل و مسئولیت پذیری دانشجویان در یادگیری منجر

به ترتیب ،خبره و تسهیل کننده گزارش کرده است

نمیشود ،بهتر است اساتید علوم پزشکی ضمن توجه بیشتر

همخوانی دارد( .)12محققان اعتقاد دارند زنان در مقایسه با

به روشهای دانشجو  -محور و استفاده بیشتر از روشهای

مردان تمایل بیشتری در استفاده از سبکهای مشارکتی و

تعاملی در تدریس خود و ایجاد شور و هیجان فکری در

تعاملی دارند و سبکهای تدریس تسهیل کننده و وکالتی را

دانشجویان بر کارایی سبک تدریس خود بیفزایند .چرا که

ترجیح میدهند( ،)20که احتماالً این تفاوت در دو جنس

کاربرد بیش از اندازه سبک معلم  -محور آمرانه و خبره

میتواند ناشی از ویژگی های روانی و تجربیات شخصی

برای دانشجویان کم تجربه میتواند تهدیدکننده یادگیری

جنس مونث باشد که نیازمند بررسی بیشتر است.

باشد.

سبک غالب اعضای هیات علمی بیشتر دانشکدهها

با توجه به تاثیر سبک تدریس اساتید در یادگیری

سبک آمرانه و خبره و فقط سبک تدریس غالب اعضای

دانشجویان و تفاوت در سبکهای یادگیری دانشجویان و

هیات علمی دانشکده بهداشت ،سبک تسهیل کننده بود.

همچنین سبکهای تدریس اساتید ،پیشنهاد میشود

بنابراین ،شاید بتوان گفت اعضای هیات علمی دانشکده

مطالعهای در جهت بررسی رضایتمندی دانشجویان از سبک

بهداشت که سبک تعاملی دانشجو  -محور را ترجیح

تدریس اساتید و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان انجام

میدهند ،نقش تسهیل کنندگی در یادگیری دارند و به

شود .طبعا دادههای این مطالعه میتواند اطالعات ارزشمندی

مسأله تعامل تدریس  -یادگیری توجه بیشتری نشان

را جهت بهرهگیری از روشهای متنوع تدریس ،توسعه

میدهند؛ در حالی که اعضای هیات علمی سایر دانشکدهها

سبکهای موثرتر ترکیبی و نیز هماهنگسازی سبک

که سبک غالب آنان ،سبکهای آمرانه و خبره است ترجیح

تدریس اساتید با سبک یادگیری فراگیران در آینده فراهم

میدهند به عنوان انتقال دهنده اطالعات عمدتاً از روشهای

نماید .دادههای این مطالعات میتواند به اساتید کمک کند

سنتی تدریس یا معلم  -محور نظیر سخنرانی استفاده کنند.

تا با سبکهای مختلف تدریس آشنا شوند و در نهایت

تفاوت بین ترجیحات سبک تدریس اساتید احتماالً میتواند

تالش کنند سبک تدریس خود را با سبک یادگیری

ناشی از تفاوت محیط و محتوای آموزشی رشتههای مختلف

دانشجویان متناسب سازند.

باشد .گراشا کاربرد سبک خبره را بیشتر در آموزش هنر،
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از محدودیتهای این مطالعه عدم همکاری
برخی از اعضای هیات علمی در پاسخدهی به پرسشنامه و

تقدير و تشكر:

تکمیل ناقص پرسشنامهها بود .همچنین محدود بودن جامعه

طرح حاضر بخشی از پایاننامه دکترای حرفهای خانم

آماری به اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی

دکتر شبنم ایزدپناه در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

شاپور اهواز نیز موضوع قابل توجه دیگری است که لزوم

اهواز می باشد که با کد EDC-9809تصویب شده است.

احتیاط در تعمیمپذیری نتایج پژوهش حاضر به سایر

محققین بر خود الزم میدانند تا از اساتیدی که با شرکت

دانشگاهها و رشتهها را مطرح میکند.

خود در انجام پژوهش ،امکان دستیابی به اهداف تحقیق را

نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که اساتید در تدریس

فراهم نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نمایند.

خود بیشتر از سبکهای معلم-محور آمرانه و خبره که غیر
تعاملی و انعطاف ناپذیر هستند ،استفاده میکنند و بین سن،

تضاد منافع:
ویسندگان با هیچ شخص یا گروه علمی تضاد منافع

جنس ،رتبه علمی ،سابقه تدریس و دانشکده محل تدریس
با سبک تدریس اعضای هیات علمی رابطه معنیدار آماری

ندارند.

وجود ندارد .با توجه به اهمیت سبک تدریس در فرایند
یاددهی-یادگیری و لزوم افزایش آگاهی اساتید علوم
پزشکی با سبکهای تعاملی تدریس ،برگزاری برنامههای
آموزشی در این زمینه پیشنهاد میشود.
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