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چکیده 
استفاده از سبک هاي تدریس گوناگون با نظارت بر نیازهاي متنوع یادگیرنـدگان و همچنـین اسـتفاده از تنـوع در     زمینه و هدف:

یادگیري می تواند عالوه بر افزایش میزان و عمق یادگیري، مشـوق یـادگیري   -یند یاددهیآدریس در طی فرهاي تها و سبکروش
طوالنی مدت در تمام طول زندگی یادگیرندگان نیز باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین سـبک هـاي آموزشـی اعضـاي هیئـت      

هـاي متنـوع تـدریس،    گیـري از روش ایی اطالعاتی را براي بهـره علمی دانشگاه علوم پزشکی در دروس تئوري می باشد تا بتوان مبن
توسعه سبکهاي موثرتر ترکیبی و نیز بررسی تطابق با سبک یادگیرندگان در آینده فراهم ساخت.

تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماري شـامل تمـامی اسـاتید عضـو هیئـت علمـی       -روش تحقیق توصیفیروش بررسی:
نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند و وارد مطالعه شدند. 124نفر) که از میان آنها تعداد 135پزشکی کردستان می باشند (دانشگاه علوم 

و با بهـره گیـري   SPSSبا استفاده از نرم افزار داده ها، پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن می باشد.  داده هاابزار گردآوري 
مجذور کاي تحلیل شد.وANOVAاز آزمونهاي آماري چون 

%) و کمتـرین سـبکهاي   9/33% ) و سپس اقتدارگرا بـا ( 5/60یافته هاي مطالعه بیانگر غالب بودن سبک تدریس تعاملی با ( ها:یافته
%) می باشد (سبک تدریس 6/1%) و نیز سبک تدریس مدلهاي شخصی با (8/0مورد استفاده نیز شامل  سبک تدریس تسهیل گر با (

% از افراد مورد مطالعه مشاهده گردید).آزمونهاي آماري صورت گرفته بر روي داده هاي ایـن مطالعـه، بیـانگر    2/3در تخصصی نیز
عدم وجود رابطه معنی دار ما بین سن، سابقه تدریس، جنس، دانشکده محل تحصیل، سطح تحصیالت ، رتبه علمی و سبک تدریس 

اساتید می باشد.
ارتبـاطی بـا ویژگـی هـاي     ،سـبک هـاي تـدریس   ؛ج حاصل از انجام این پژوهش می توان گفـت کـه  با توجه به نتاینتیجه گیري:

رسد که عوامل دیگري مانند وضعیت روانشناختی افراد و الگوهاي تـدریس و عـواملی از   جمعیت شناختی افراد نداشته و به نظر می
ند، دخیل باشند.این قبیل، که الزم است در مطالعات تکمیلی دیگر مورد بررسی قرار گیر

کردستان ،دروس تئوري، علوم پزشکی،هیئت علمی،سبک تدریسکلید واژه ها :
18/3/92پذیرش:1/9/91اصالحیه نهایی:31/4/91وصول مقاله :

مقدمه
یتلقیند آموزشیآفریاصلارکاناز یکیس به عنوان یتدر

کندیفا مینقش موثر اینظام آموزشییگردد که درکارایم

يهاو هدفید با اصول و مبانیان اگر اساتین میو در ا
،باشندنآنان آشنا هايازیان و نیدانشجويهایژگی، وسیتدر

ان یم دانشجوین تعلیان و مسئولیتوانند به عنوان مربیهرگز نم
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یسیهر تدرینقش کنند. اثربخشيفایایدر جامعه، بخوب
د یاساتياحرفهو تعهدي، انرژپذیريازمند انعطافین
د یست که اساتاازمند آنیز نیت آمیس موفقیباشد و تدریم

ند یآرندگان در طول فریادگیازها و فهم یقادر باشند بر ن
). 1(اقدام نمایندو بر مبناي آن نظارت داشته يریادگی

)Teachingstyles(سیتدريهااستفاده از سبک
و رندگان یادگیمتنوع يازهایگوناگون با نظارت بر ن

س در یتدريهاها و سبکن استفاده از تنوع در روشیهمچن
ار مشوق یتواند بسیميریادگی–یاددهیند یآفریط
Lifelong(یمدت در تمام طول زندگیطوالنيریادگی

Learning (گردد)س یتدريهاد سبکیاسات).2
ت بر اساس یکه در هر موقعيدارند به نحویگوناگون

نه یرند. در زمین را بکار گط خاص ممکن است آیشرا
؛قابل مشاهده هستنديادیزيهاس مدلیتدريهاسبک

س یسبک تدر،وستاریک پیدر )1981بک (یمثال بيبرا
و ی، مشارکتيشنهادی، پیرا در چهار مورد سبک توافق

5گر، یديکه در جایدر حال).3(کندیمیمعرفیالتیتسه
5ن یند و آنها اکنیس عنوان میسبک تدرينه را برایزم

، یشخصيها، مدلیرسم، اقتداریسبک را شامل تخصص
). با توجه به 4(دانندیم(تعاملی)یندگیو نمايل گریتسه

ها، ژه از نقشیوياها مجموعهن سبکیآنچه گفته شد ا
س هستند. قبول یتدریحیترجيهاها، رفتارها و روشنگرش

ست که در ايادیازمند توجه زیس مخصوص، نیسبک تدر
يریادگیهمچون سبک يتوان مواردیان مین میا
ارتباط و يرنده، قدرت برقراریادگیرنده، استعداد یادگی

).1ت را نام برد (یو موقعين فردیتعامل ب
یلیت تحصین موفقیشتریکه باندقات نشان دادهیتحقاکثر
س مدرسان، ید که سبک تدریآیبه دست میزمان

ز مورد توجه قرار دهد. یان را نیشجودانيریادگیيهاسبک
يریادگیس مدرس با سبک ی، هر چه سبک تدریبه عبارت

داشته باشد معدل دانشجو و نمره او يشتریدانشجو مطابقت ب
که )2000(نیتوسط پایدر پژوهش.)5(باالتر خواهد بود

ان یر مطابقت میکلب به تاثيریادگیيبا استفاده از تئور
ن یان پرداخته شد به ایدانشجويریادگیس و یسبک تدر

آنها با يریادگیکه سبک یانیافت که دانشجویجه دست ینت
یانیسه با دانشجویس مدرس مطابقت دارد در مقایسبک تدر

يدشان نبود نمرات باالترین آنها و اساتین مطابقت در بیکه ا
يهاسبکیدر بررس)1993(النگ).6(را کسب کردند

به يان و مدرسان رشته پرستاریان دانشجویمدر يریادگیس/یتدر
ان با یدانشجويریادگیيهاکه سبکید که زمانیجه رسین نتیا

ت در یزان موفقیکند میمداید مطابقت پیس اساتیتدريهاسبک
است که یکمتر از زمانبیشتر و میزان حذف درس آزمون درس 

که سبکیانیوجود ندارد. به عالوه دانشجوین مطابقتیچن
دگاه و یس مدرسان را دارند دیمتناسب با سبک تدريریادگی

و می کنندداینسبت به درس و مدرس مربوطه پينگرش مثبت تر
ن نمرات را کسب یان ترم باالتریان در نمرات پاین دانشجویا
).7(ندینمایم

بـا هـم ابـزار    و یـادگیري  سیتدريهاسازگار نمودن سبک
دهـد تـا آنهـا بتواننـد بـا      یار مـ د قـر یار اساتیرا در اختیمهم

را يمتنـوع تـر  يریادگیس، یط در تدریاستفاده از تنوع شرا
یپزشـک يدر حرفـه هـا  . ان خود فراهم آورندیدانشجويبرا

و تعهـد اسـت و   يازمنـد تعـادل، انـرژ   یس اثـر بخـش ن  یتدر
ان یدانشـجو يازهـا یست جهت رفع نیباین حوزه مید ایاسات

مطلـوب را در  يریادگیـ –س یک سبک تـدر ین حرفه ها یا
از يریـ گان بـا بهـره  یمناسب بکـار بـرده تـا دانشـجو    یطیمح

گـردد اقـدام بـه    ید ارائـه مـ  یکه توسط اساتیس متنوعیتدر
ز گراشــا یــن راســتا نیدر همــ).1(نــدیمطلــوب نمايریادگیــ
ــوع در   1998( ــتفاده از تن ــه اس ــت ک ــد اس ــدر) معتق س و یت

د تـا اسـتعداد و   کنـ یق مـ یان را تشـو یآن دانشجويهاسبک
بهتـر بکـار   يریادگیـ –س یند تدریآخود را در فريریادگی

د سبک غالـب خـود   ین امر الزمه آن است تا اساتیرند و ایگ
يریادگیـ را شناخته و با استفاده از عناصـر غالـب آن سـبک    

بـا همـه   يسـازگار .)8(ان را بـا آن همگـام سـازند   یدانشجو
د با توجه به یساتک ابزار مهم است که ایس یتدريهاسبک

د آن را بکــار یــرنــدگان بایادگیت یــس و موقعیط تــدریشــرا
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ــ یگ ــر هم ــد و ب ــن اســاس ایرن ــژوهش ی ــا ن پ ــین ب هــدف تعی
هـاي آموزشـی اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم        سبک

تـا بتـوان مبنـایی    صـورت گرفتـه  پزشکی در دروس تئـوري  
هـاي متنـوع تـدریس،    گیـري از روش اطالعاتی را براي بهره

هاي موثرتر ترکیبی و نیز بررسی تطابق با سبک ه سبکتوسع
یادگیرندگان در آینده باشد.

بررسیروش
با یلیتحل-روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

. باشدیبا استفاده از پرسشنامه استاندارد میشیمایکرد پیرو
دانشگاه علوم دیاساتیتماماین پژوهشيجامعه آمار

که در سال )اریار و دانشی، استادیربم(کردستان یپزشک
کردستان مشغول یدر دانشگاه علوم پزشک89-90یلیتحص

باشند که با توجه به یمهستند يس دروس تئوریبه تدر

آن ها به عنوان نمونه ینفر) تمام135تعداد کم آنها (
يپرسشنامه استاندارد سبکهااستفاده ازباوانتخاب شدند 

-Teaching Style Inventory(سیتدر TSI( گراشا
پرسشنامه گشت. ياز جمع آوریاطالعات مورد نچمن یو ر

است که یفیکيابزارچمنیو رس  گراشایسبک تدر
يتوسعه سبک هايدر راستاو باشد یسوال م40شامل 

ن شده است. پرسشنامه یتدویئت علمیهيس اعضایتدر
س یسبک تدر5يحاویک ابزار خودگزارش دهیمذکور 

تم است . یآ8ير مجموعه حاویمتفاوت است که هر ز
با يدرجه ا7اس یک مقیيک بر رویها هر تمیآ

از درجه موافقت تا مخالفت پاسخ دهندگان ییهاشاخص
.)1جدول ()9ساخته شده است (

یسمربوط به ارزیابی سبک هاي مختلف تدرابزار گردآوري اطالعاتنحوه پراکندگی سواالت در : 1جدول 

در .باشـد ید مـ ین اسـات ین سـبک غالـب در بـ   یـی عـدد جهـت تع  یزان فراوانـ ین پرسشنامه با استفاده از جمع میدر ایهده روش نمر
( بطور مجزا بـراي  کرونباخيپرسشنامه را با استفاده از آلفاییایپا. 2002در سال گراشایر پژوهشداستاندارد،خصوص پرسشنامه

هـا در بـین گـروه    این مطالعه نیز آلفاي کرونباخ با توجه به اجـراي پرسشـنامه  نموده که در محاسبه هر یک از سبک ها ي تدریس ) 
، بدست 2به شرح جدول جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش پیش از  گرد آوري داده هاي مطالعه، ،نفر به عنوان پایلوت)30(نمونه
آمد.

مورد استفاده در مطالعهس یپرسشنامه سبک تدرییایپامیزان : 2جدول 
ردیف

سبک تدریس
میزان پایایی

)2002(گراشا،
میزان پایایی (مطالعه 

حاضر)
78/072/0سبک تخصصی1
82/080/0سبک امرانه2
74/078/0سبک مدل شخصی3
80/085/0تسهیل گري4
72/081/0نمایندگی5

Source: Grasha, 1996

سواالتسبک تدریسردیفسواالتسبک تدریسردیف
38-33-28-23-18-13-8-3سبک مدل شخصی364-31-26-21-16-11-6-1سبک تخصصی1
39-34-29-24-19-14-9-4سبک تسهیل گري375-32-27-22-17-12-7-2سبک اقتدار رسمی2
40-35-30-25-20-15-10-5سبک تعاملی3
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داده ها با استفاده از ،آوري پرسشنامه هاي تحقیقبعد از گرد
SPSSنرم افزار  مورد تحلیل قرار گرفت و در بخش 16

توصیفی با استفاده از فراوانی، درصد و انحراف معیار و در 
بخش استنباطی با استفاده از آزمون هاي آماري تحلیل 

داده ها،کايمجذور و آزمون )ANOVA(واریانس
در مورد استفاده از آزمون رگرفتند.مورد تحلیل قرا

که در ارتباط با بررسی ANOVAپارامتریک همچون 
با توزیع نسبی نرمال (ارزیابی »سن«کمی متغیرارتباط میان 

P-valueبا Kolmograph-Smirnovشده با آزمون 

)، با متغیر وابسته df=124و  درجه آزادي یا 109/0برابر با 
همچنین در مورد و »سبک تدریس«اسمی چند حالته-کیفی

با توزیع نسبی نرمال (ارزیابی »سابقه تدریس«متغیر کمی 
P-valueبا Kolmograph-Smirnovشده با آزمون 

سبک «) با متغیر df=124و  درجه آزادي یا 08/0برابر با 
براي بهره گیري است باید گفت که صورت گرفته»تدریس

رط توزیع نرمال و مقیاس کمی از این آزمون، عالوه بر ش
اي فاصله اي یا نسبتی متغیر مورد بررسی، مستقل بودن نمونه

انتخاب مورد مشاهده نیز وجود داشته است به این معنی که 
.نبوده استیک مورد به انتخاب هیچ مورد دیگر وابسته 

افته های
7/42±17/6شرکت کننده در مطالعه،  اساتید میانگین سنی 

سـال) و 58سـال و حـداکثر   27با حـداقل سـنی   (سال بوده
(از سـال  9/8±11/5میانگین کلی سابقه تدریس عبارت از

ت یوضــعبــود.  ســایر داده هــاي مربــوط بــه )ســال25تــا 1

بـه شـرح   کلی افراد شرکت کننـده در مطالعـه   ک یدموگراف
باشد. یم3جدول 

سط اساتید توس یتدريهادر خصوص استفاده از سبک
کهدانشگاه علوم پزشکی کردستان باید اذعان داشت

س یسبک تدر،آنانن سبک مورد استفاده توسط یشتریب
ن یاست که کمترین در حالیباشد و ایم% 5/60یتعامل

ل گر استیس تسهیسبک مورد استفاده هم سبک تدر
یافته هاي پژوهش نشان می دهد که میانگین .)4(جدول 

تید در استفاده از سبک تدریس  تخصصی نمره  کلی اسا
تا حداکثر 8(نمره حداقل 96/2با انحراف معیار 41/13

) می باشد این میزان در مورد سبک تدریس  21نمره
تا حداکثر 10می باشد (از حداقل 94/15±42/3اقتدارگرا 

). در مورد سبک تدریس مدلهاي شخصی میانگین 24نمره 
نمره) و 26تا حداکثر 9(از حداقل بوده 39/15±74/3نمره

در سبک تدریس  تسهیل گري میانگین نمرات 
) نمره22تا حداکثر 8می باشد (نمره حداقل 19/3±82/13

در نهایت نیز میانگین استفاده اساتید از سبک تدریس  
، نمره)29تا حداکثر 8است (حداقل 99/17±12/4تعاملی

. )5(جدول 
گر عدم وجود اختالف آماري میان بیانیافته ها همچنین

(شامل؛ سبک تدریس و ویژگیهاي مختلف دموگرافیک 
دانشکده محل تحصیل، سطح سن، سابقه تدریس، جنس،

در افراد ، رتبه علمی و سبک تدریس اساتید) تحصیالت
مورد مطالعه می باشد.

دریس وضعیت دموگرافیک اساتید شرکت کننده در مطالعه بررسی سبکهاي ت:3جدول 
مدرك تحصیلی دانشکدهمرتبه علمیگروه سنیسابقه تدریسجنسیت

زنمرد
و 9

کمتر از 
سال9

تا 10
14
سال

باالي 
15
سال

و 35
کمتر 

35از 
سال

تا 36
45
سال

46باالي 
سال

پرستاري پزشکیدانشیاراستادیارمربی
و مامایی

کارشناسی بهداشت
ارشد

دکتري 
حرفه 

اي
PhDمتخصص

764870371719634258633882975852338فراوانی
3/617/385/568/297/133/158/509/3377/4680/5043/2714/236/58/4645/186/30درصد
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: وضعیت توزیع سبکهاي تدریس غالب اساتید دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دروس تئوري4جدول 
جمعتعاملیتسهیل گرشخصیاقتدار گراصصیتخسبک تدریس غالب

4422175124فراوانی
2/39/336/18/05/60100درصد نسبی

میانگین و انحراف معیار متغیر هاي کمی مطالعه -5جدول شماره 
ماگزیمممینی ممانحراف معیارمیانگیننام متغیر

7/4217/62758سن
9/811/5125سابقه تدریس

41/1396/2821سبک تدریس تخصصی
94/1542/31024سبک تدریس اقتدار گرا

39/1574/3926شخصیسبک تدریس 
82/1319/3822تسهیل گرسبک تدریس

99/1712/4829تعاملیسبک تدریس 
سابقه تدریس، جنس، دانشکده مابین سبک تدریس و خصوصیات دموگرافیک اعضاي هیات علمی شرکت کننده در مطالعه (سن، 

محل تدریس، سطح تحصیالت و رتبه علمی استاد) رابطه معنی داري یافت نشد. 

حث ب
بدست آمده در این مطالعه در یدر خصوص درصد نسب

توان یم، سیتدريد از سبک هایاستفاده اساتارتباط با 
ید دانشگاه علوم پزشکیگفت که سبک غالب اسات

یجیافته ها با نتاین یباشد که ایمیملکردستان سبک تعا
) در خصوص سبک غالب 1389نژاد و همکاران (یکه رازق

ی رفسنجان انجام دادند همخوانید دانشگاه علوم پزشکیاسات
افته ها نشان داد که سبک یمذکور را در پژوهش یز،ندارد

رفسنجان سبک ید دانشگاه علوم پزشکیغالب اسات
ز معتقد ینیمین کری. همچن)10(باشدی(خبره) میتخصص

ن یشتر استاد مدار است که اید بیس اساتیاست که سبک تدر
. گراشا )11(باشدیس خبره میز همخوان با سبک تدریامر ن

د معتقد یس اساتی) در خصوص سبک غالب تدر1996(
ید سبک تخصصیس اساتین سبک تدریاست که غالب تر

یز معتقد هستند که ) ن2009(اسمیت و همکارانو )2(است
سبک تدریس مبتنی بر دانش سبک تدریس غالب اساتید 

لر یو میگر که توسط برادنیدیدر پژوهش).12(می باشد
د را ین سبک مورد استفاده اساتیشتری) انجام شد ب2006(

تفاوت نتایج بدست .)13(دانسته انديل گریسبک تسه
داخالت آمده را ممکن است بتوان به مواردي همچون م

زمینه آموزش اساتید و آشنایی و هاي اخیر دانشگاه در سال
حساسیت بیشتر اساتید در زمینه تدریس نسبت داد. 

برخی عوامل ن یها در خصوص ارتباط بج دادهینتا
دهد که ارتباط یس نشان میتدريو سبک هادموگرافیک

س وجود ندارد یتدريهاو سبکاین عواملن یبيداریمعن
توان گفت که سبک ینمنتایج این مطالعه اساس و بر 

سن، جنسیت، عواملی چونریتواند تحت تاثیس میتدر
محیط دانشکده محل تدریس، سطح سابقه تدریس، 

هرچند که مطالعات باشد. تحصیالت و یا رتبه علمی اساتید
بطوریکه مثال .مختلف با این نتایج تا حدودي مغایرت دارد

باس یسابقه تدرجنس و ن یهستند که بمعتقدلریو میبرادن
يوجود دارد و سابقه بر رويداریس رابطه معنیسبک تدر
بین جنسیت و و تفاوت)13(ر گذار استیس تاثیسبک تدر

هاي دیگر نیز به اثبات رسیده سبک تدریس در پژوهش
ز یننژاد و همکارانیدر پژوهش رازق. یا )14-16(است
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و تیجنسباس ین سبک تدریافته ها نشان داد که بی
ولی وجود دارد يداریتفاوت معندانشکده محل تحصیل 

رابطه میان سطح تحصیالت و سبک تدریس اساتید را مورد 
تائید قرار ندادند (که بخش اخیر از نتایج آنان با مطالعه 

) در 1991گلز و جانسون (یو ا).10(حاضر همخوانی دارد)
س تفاوت یو سبک تدرتین جنسیافتندکه بیپژوهش خود 

ن گراشا در پژوهش خود به یهمچن. وجود دارديداریمعن
و ل یس و محل تحصین سبک تدرید که بیجه رسین نتیا

ن یکه ا).2(وجود دارديداریتفاوت معنسطح تحصیالت 
ییر فاکتورهایو سایط آموزشیل محیتواند به دلیامر م

اید اشاره در ضمن بل وجود دارد. یباشد که در محل تحص
و سبک ین رتبه علمیدر خصوص رابطه بداشت که 

ج نشان ینتاکردستان،ید دانشگاه علوم پزشکیس اساتیتدر
يهاافتهیوجود ندارد که با يداریدهد که رابطه معنیم

باشد.ینژاد و همکاران همخوان میرازق

نتیجه گیري
نتایج این پژوهش حاکی از غالب بودن سبک هاي تعاملی و
سپس اقتدارگرا در میان اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

می توان نتیجه گرفت که کردستان می باشد که به نوعی 

اساتید احتماال بر اساس اعتقادات، ذهنیتهاي خاص و یا بر 
اساس الگوهاي ذهنی خود (یا فرآیندهاي ریشه دار و 
پیچیده دیگر) و فارغ از متغیر هاي دموگرافیک معمول مورد 

دانشکده سی ما همچون سن، سابقه تدریس، جنس،برر
، رتبه علمی و سبک تدریس محل تحصیل، سطح تحصیالت

اساتید، منش معلمی و یا سبک هاي تدریس خود را بروز 
می دهند. این دو سبک غالب در میان این اساتید از لحاظ 
انعطاف پذیري در اسلوب و رفتار تدریس را میتوان در دو 

کرد که یکی قابلیت انطباق بیشتري با سر یک طیف تصور 
دانشجو دارد (تعاملی) و دیگري غیر انعطافی است 
(اقتدارگرا). این موضوع لزوم تمرکز آموزشهاي روش 

نمایان تدریس و طراحی آموزشی را براي اساتید دانشگاه 
می سازد.

تشکر و قدردانی
و مدیریت مرکز توسعه آموزش با تشکر از معاونت پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان که پشتیبانی از این شکیپز
تمامی اعضاي هیئت مطالعه را بر عهده گرفتند و همچنین از 

علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در جمع آوري 
کمال تشکر و سپاس را داریم. ما را یاري نمودند داده ها
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