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 مقاله پژوهشی

های تدریس کالس با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه بین سبک

 9313-9314دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 
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 چکیده

های سنتی آموزشی را مورد بازنگری قرار دهندگان روشاند تا آموزشها در فناوری آموزشی موجب شدهتغییرات و پیشرفت :مقدمه

های آموزشی بنمایند. با توجه به اهمیت ائه دورههای یادگیری دانشجویان در طراحی و اردهند و تأکید بیشتری بر اهمیت توجه به سبک

های تدریس اعضای های تدریس در میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین سبکو نقش سبک

 انجام شد. انیدانشجوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی 

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی  969مقطعی حاضر در ارتباط با  -مطالعه توصیفی ها:مواد و روش

ها و سبک تدریس که روایی و پایایی آن Harter، انگیزش Hermansانجام شد. در این پژوهش از ابزارهای پیشرفت تحصیلی  36-6939

 Spearmanو  Friedmanهای توصیفی و استنباطی ها با استفاده از آزمونو تحلیل داده باشد استفاده گردید. تجزیهمورد تأیید می

 صورت گرفت.

( ارتباط 220/2( و سبک تدریس و انگیزش )226/2ها حاکی از آن بودند که بین سبک تدریس و پیشرفت تحصیلی )یافته :هایافته

 مثبت و معناداری وجود دارد. 

طور مستقیم عملکرد باشد. در واقع انگیزش تحصیلی بهج، انگیزش عامل اساسی پیشرفت تحصیلی میبر مبنای نتای :یریگجهینت

توان پیشرفت تحصیلی و انگیزش را در دانشجویان دهد. در این راستا، با ارائه تنوع در سبک تدریس میتحصیلی را تحت تأثیر قرار می

 تقویت کرد. 

 

 دانشجویان علوم پزشکی، سبک تدریس انگیزش، پیشرفت تحصیلی، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
عنوان یک وظیفه پیچیده و پرمسئولیت از بهتدریس 

ریزان آموزشی بوده است. در این دیرباز مورد توجه برنامه

های گذشته تغییرات میان، حیطه آموزش پزشکی در دهه

ای داشته است که این امر منجر به توجه ویژه به عمده

تدریس و نقش مدرس در حوزه علوم پزشکی های مهارت

توان به سبک تدریس مدرسان شده است. در این راستا می

عنوان عنصر مهمی در تدریس بوده و اشاره نمود که به

دهنده کیفیت رفتارهایی است که مدرس در رهبری نشان

 (.6برد )کالس به کار می

یک تعریف استاندارد از سبک تدریس عبارت است از: 

اجتماعی که  -ارهای معین شناختی، عاطفی و روانیرفت

های نسبتاً پایدار در زمینه نحوه ادراک، عنوان شاخصبه

روند تعامل و واکنش نسبت به محیط یادگیری به کار می

در مطالعه خود   Grashaدرویش قدیمی به نقل از(. 0)

عنوان نموده است که هدف اصلی تعیین سبک تدریس، 

راگیر و ایجاد استقالل عمل، ابتکار، تمرکز بر نیاز ف

باشد؛ پذیری و اجازه تفکر خالق به فراگیر میمسئولیت

مشارکت فعال دانشجویان در امر یادگیری یکی در نتیجه 

های یادگیری است که باعث تشویق از بهترین روش

دانشجو به حضور در کالس شده و از حالت منفعل و 

های تدریس ز سبک(. استفاده ا6شنونده خارج گردد )

باشد که حداقل بخشی از مختلف بر مبنای این اصل می

ای متناسب با سبک یادگیری هریک مطالب باید به شیوه

از فراگیران موجود در یک کالس یا دوره آموزشی ارائه 

گردد. با این وجود، عدم هماهنگی میان سبک تدریس 

ع عنوان یکی از مواناستاد و روش یادگیری دانشجو به

(. 9،6یادگیری در کالس درس مورد توجه می باشد. )

مطالعات محدودی در ارتباط با توصیف و تشخیص اجزای 

های یادگیری مورد دهنده سبک تدریس و سبکتشکیل

های تحصیلی مختلف نظیر استفاده دانشجویان در رشته

در  Benzie(. 6پزشکی یا مهندسی صورت گرفته است )

های تدریس اشاره فی از سبکحوزه علوم پزشکی به طی

 محور های مدرسنموده است که در دو طرف آن سبک

و فراگیرمحور قرار دارند. در سبک دانشجومحور، 

دانشجویان در طراحی یادگیری خود نقش فعالی دارند؛ 

دهنده اما در سبک استادمحور، مدرس تنها نقش انتقال

 باشد اطالعات را دارد و محور فرایند تدریس می

 براین، مطالعات حاکی از آن هستند که (. عالوه1)

 های های تدریس و تطابق آن با سبکآگاهی از سبک

سزایی در میزان یادگیری و یادگیری فراگیران، تأثیر به

 (. 6ها دارد )مندی آنرضایت

های استادان، مسئوالن ترین نگرانیاز جمله مهم

یان، پیشرفت های دانشجوها و خانوادهآموزش دانشگاه

تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان است 

عنوان یکی از توان بهپیشرفت تحصیلی را می (4)

های نظام آموزشی در نظر گرفت. این بازه از ترین بازهمهم

ساخته های استانداردشده و یا معلمطریق آزمون

(. از آنجایی که شرط مهم برای 0شود )گیری میاندازه

ای وجود افراد آگاه، کارآمد و و شکوفایی هر جامعهرشد 

خالق است، پرورش و تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد 

دهی مناسب رفتار، عالیق و نیازهای افراد انرژی و جهت

مطابق  (4گردد )در راستای اهداف ارزشمند و معین می

گرفته، بین انگیزش و یادگیری با نتایج مطالعات صورت

ود دارد. میانگین ضریب همبستگی بین رابطه وج

های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از اندازه

آموز دانش 490222شده در مورد های انجامپژوهش

باشد + درصد می90کالس اول تا کالس دوازدهم برابر با 

 هدف با( 0266و همکاران ) Iureaa مطالعهدر  (3)

 بر یادگیری هایسبک و تدریس سبک بین رابطه بررسی

 بهبود از حاکی آمده دستهب نتایج ، دانشجویان رفتار

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811000747


  
 

 

های تدریس کالس و انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویانسبک    

 

 39                                                                                                                              6934، زمستان 46، شماره 02فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، دوره 

 مختلف هایسبک از استفاده نتیجه در فراگیران عملکرد

برای یک استاد، انطباق  ت.اس بوده اساتید توسط تدریس

آموزان های یادگیری دانشهای تدریس خود با سبکسبک

باشد؛ اما اگر به تدریج در طول زمان بسیار دشوار می

، عملکرد تحصیلی افزایش صورت پایدار موفق شودبه

 (.3یابد )می

های تدریس در میزان با توجه به اهمیت و نقش سبک

 ی دانشجویان، این مطالعه با یادگیری و رضایتمند

های تدریس اعضای هیأت علمی هدف بررسی سبک

منظور های تابع دانشگاه علوم پزشکی گرگان بهدانشکده

های تدریس کالس و ارتقای آگاهی اساتید از رابطه سبک

انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 

این صورت گرفت. انجام  6936پزشکی گلستان در سال 

پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی گرگان به دلیل نیازهای 

ها و متنوع یادگیرندگان و همچنین استفاده از روش

 -های تدریس متنوع در طیف برآیند یاددهیسبک

های تدریس گوناگون که موجب یادگیری و نیز سبک

شوند افزایش میزان و عمق یادگیری یادگیرندگان می

این رو در مطالعه حاضر به ضروری به نظر رسید؛ از 

بررسی این مسأله پرداخته شده است که سبک تدریس تا 

چه اندازه در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر 

باشد. امید است که سازمان مذکور از نتایج این می

پژوهش در پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزه دانشجویان 

 بهره گیرد. 

 

 هامواد و روش
مقطعی حاضر را تمام  -ری مطاله توصیفیجامعه آما

دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی 

تشکیل دادند. برای برآورد  6939-36گلستان در سال 

حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. مطابق با این 

نفر نمونه و برای  922نفری  6422جدول برای جامعه 

شود. در نظر گرفته می نفر نمونه 969نفری  6022جامعه 

نفر  969نفری،  6413پژوهش حاضر با جامعه برای 

عنوان نمونه در نظر گرفته شدند که این تعداد براساس به

ای تصادفی با تخصیص متناسب محاسبه برداری طبقهنمونه

 (.6گردیدند )جدول 

با هدف درنظرگرفتن متغیرهای پژوهش  در این پژوهش

های فعال تدریس، یادگیری، روشپذیری، فرایند )انعطاف

مدیریت زمان، محتوای درس و ارزشیابی( و براساس مدل 

های تدریس کالس و سبکمفهومی فرضی که ارتباط بین 

 از اطالعات نماید،را بررسی می انگیزش و پیشرفت تحصیلی

 آوری گردیدند:ق زیر جمعطر

پژوهشگرساخته سبک تدریس: این پرسشنامه  .6

سؤال تشکیل شده است که بر مبنای  03پرسشنامه از 

ها و مجالت و های مشابه، مقاالت، کتابمطالعه پرسشنامه

 راهنمایی استاد راهنما، پرسشنامه مذکور تنظیم گردید و

در اختیار دانشجویان قرار گرفت. با توجه به متغیرهای 

شده و مطالعه مقاالت پژوهش و براساس تعاریف ارائه

ها به شرح زیر تفکیک متعدد، سؤاالت مندرج در حیطه

 دند:گردی

فرایند یادگیری ، (03،4،1،6،0،6پذیری )انعطاف

های فعال تدریس (، روش00،63،60،66،3)

(، 06،69،3(، مدیریت زمان )06،09،00،02،63،64،61)

 (.9( و ارزشیابی )04،01،60،66،62،0محتوای درس )

 Hermansپیشرفت تحصیلی  پرسشنامه استاندارد. 0

ت جمله ناتمام بیان صور(: سؤاالت این پرسشنامه به6302)

اند و به دنبال هر جمله چند گزینه ارائه گردیده است. شده

سؤال  06سازی ارزش سؤاالت برای هر جهت یکسان

ها بر حسب پرسشنامه، چهار گزینه نوشته شد که این گزینه

اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم و یا از کم به زیاد 

ذاری پرسشنامه با توجه به گنمره. شونددهی میباشد نمره

  ها تهیه شدهگانه که سؤاالت فوق براساس آنسؤاالت نه
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 تعداد )درصد( دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی: 9جدول 

 تعداد نمونه درصد تعداد طبقه طبقه ردیف

 622 90 190 پزشکی 9

تاریپرس 2  932 09 00 

پزشکیدندان 3  026 60 93 

 40 06 911 پیراپزشکی 4

 91 66 632 بهداشت 5

 969 622 6413 مجموع

 

باشد که نه سؤال شایان ذکر می .گیرداست، انجام می

اند و صورت منفی ارائه شدهسؤال به 60صورت مثبت و به

باید عنوان نمود  د.باشمی 36تا  06غییرات نمرات از دامنه ت

( 6939طالعه نامدار )ه از مکه این پرسشنامه برگرفت

 (.62باشد )می

گذاری آن شیوه نمره که Harterپرسشنامه انگیزش . 9

تا  6وقت=گیرد )هیچبر مبنای طیف لیکرت صورت می

 (. 1تقریباً همیشه= 

آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیازات دستبرای به

عنوان تک سؤاالت با یکدیگر جمع شده و بهحاصل از تک

شود. بدیهی است که از کلی آزمون در نظر گرفته میامتی

دهندگان این امتیاز بیانگر میزان انگیزش تحصیلی پاسخ

باشد. اعتبار این پرسشنامه در مطالعه خدیوی و می

مورد بررسی قرار گرفته و معادل  6932همکاران در سال 

 .(66باشد )می 30/2

به  SPSS 16فزار امیزان اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم

دست آمد که برای پرسشنامه کمک روش آلفای کرونباخ به

، )مطابق با مطالعات پیشین( برای 309/2سبک تدریس 

و برای پرسشنامه پیشرفت تحصیلی  30/2پرسشنامه انگیزش 

بود. بر این اساس هر سه پرسشنامه از اعتبار باالیی  306/2

 برخوردار هستند.

 یهاشاخص ها ازداده لیتحل و هیتجز یبرادر ادامه 

 عیتوزو  جداول ،درصد ،یفراوان رینظ یفیآمار توص

آزمون مانند ی آمار استنباط یهاو آزمون یفراوان

Friedman  وSpearman افزار با استفاده از نرمSPSS 

 بهره گرفته شد.

 

 نتایج
 

فرد مورد مطالعه، بیشترین فراوانی از نظر  969از 

درصد از  02طوری که وه زنان بود؛ بهجنسیت مربوط به گر

  حجم نمونه را این گروه تشکیل دادند.

 Spearmanها با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل داده

های تدریس بین سبکدرصد  31نشان داد که با اطمینان 

کالس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 

ضریب رد و پزشکی گرگان رابطه معنادار و مثبتی وجود دا

براین، بین باشد. عالوهمی 000/2همبستگی آن 

پذیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه انعطاف

ضریب علوم پزشکی گرگان رابطه معنادار و مثبتی با 

بین فرایند یادگیری و دست آمد. به 993/2همبستگی 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان 

 003/2ضریب همبستگی نادار و مثبتی با نیز رابطه مع

 مشاهده گردید.

ها در مطالعه از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل داده

های فعال حاضر نشان دادند که بین استفاده از روش

 033/2و پیشرفت تحصیلی با ضریب همبستگی  تدریس

(؛ بنابراین فرض P=222/2ارتباط معناداری وجود دارد )

شود؛ از این رو درصد رد می 1صفر در سطح معناداری 

درصد بیان کرد که بین مدیریت  31توان با اطمینان می
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زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 

 0. جدول پزشکی گرگان رابطه معناداری وجود دارد

رابطه تمام متغیرهای مورد نظر را به تفکیک نشان 

حاضر  دهد. شایان ذکر است که فرضیه جانبی مطالعهمی

 "اهمیت عوامل مؤثر بر سبک تدریس یکسان نیست"

 (. 9باشد )جدول می

مورد نظر  معناداری این آزمون از سطح معناداری

شود؛ به این معنا که رد می 0Hتر است؛ از این رو کوچک

درصد ادعا کرد که اهمیت  31توان در سطح اطمینان می

از باشد. پس عوامل مؤثر بر سبک تدریس یکسان نمی

ها نتایج دیگری ها و تجزیه و تحلیل آنآوری دادهجمع

شدن مبنی بر اینکه اهمیت به فرایند یادگیری، پذیرفته

استاد از سوی دانشجو و حفظ دوستی و صمیمیت با وی از 

ترین عوامل تأثیرگذار از سوی دانشجویان بر سبک مهم

دست آمد. در جدول زیر باشند، بهتدریس اساتید می

بندی عوامل مؤثر بر سبک تدریس بررسی شده است. الویت

به فرایند "با عنوان  66دهند که سؤال نتایج نشان می

باشد و دارای بیشترین اهمیت می "یادگیری اهمیت دهد

کمترین اهمیت را به  "طبع باشدشوخ"با عنوان  1سؤال 

 خود اختصاص داده است.

 

 ارتباط بین متغیرهای پژوهش: 2جدول 

 آزمون معناداری رابطه تعداد Spearman ضریب همبستگی معناداری آزمون نتیجه

 های تدریس کالس و پیشرفت تحصیلیبین سبک 0H 226/2 000/2 969رد 

 پذیری و پیشرفت تحصیلیبین انعطاف 0H 220/2 993/2 969رد 

 بین فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی 0H 229/2 003/2 969رد 

 0H 222/2 033/2 969رد 
های فعال تدریس )فعالیت گروهی و بین استفاده از روش

 غیره( و پیشرفت تحصیلی

 بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی 0H 222/2 049/2 969رد 

 بین محتوای درس و پیشرفت تحصیلی 0H 220/2 020/2 969رد 

 بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی 0H 222/2 003/2 969رد 

 های تدریس کالس و انگیزشبین سبک 0H 220/2 639/2 969رد 

 

 در مورد تأثیر یکسانی عوامل مختلف در سبک تدریس Friedmanنتایج آزمون  :3جدول 

 نتیجه معناداری سطح معناداری درجه آزادی آماره آزمون Friedmanآزمون 

 0Hعدم پذیرش  22/2 21/2 00 603/6009 نتایج آزمون

 

 مل اثرگذار بر سبک تدریسبندی عوااولویت :4جدول 

  اولویت رتبه میانگین عامل ردیف

 Q14 6 03/63 به فرایند یادگیری اهمیت دهد. 9

 Q1 0 39/60 .انتظار داشته باشد که از سوی دانشجو پذیرفته شود 2

 Q2 9 39/60 .دوستی و صمیمیت را در ارتباط با دانشجو حفظ کند 3

 Q3 6 00/60 تدریس طرح نماید.سؤال یا سؤاالتی را قبل از آغاز  4

 Q10 1 63/60 به طرح سؤال و ایجاد ابهام برای دانشجویان اهتمام ورزد. 5

 Q24 4 60/60 از تجارب دانشجویان درباره موضوع درس استفاده کند. 6

 Q28 0 66/60 ها را آگاهانه اظهار نماید.عدم اطالع از پاسخ برخی پرسش 7
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 .4ادامه جدول 

 Q17 3 30/64 درس برای حل مشکالت جمعی و فردی دانشجویان از پژوهش استفاده کند. در کالس 8

 Q15 3 36/64 ها و رویکردهای تازه در حین عمل(سعی در راستای خلق موارد جدید )پایبندی به آزمون شیوه 1

 Q13 62 46/64 زمان را براساس نیاز یادگیرندگان به یادگیری تعیین کند. 91

 Q7 66 66/64 رح کند و برای دانشجویان ابهام ایجاد نماید.سؤال ط 99

 Q11 60 26/64 پذیرند.تحمل و تشویق شاگردانی که مطالب را به آسانی نمی 92

 Q26 69 60/61 به موضوعی بپردازد که دانشجویان، ساخت و سازمان مطالب را دریابند و بیان کنند. 93

 Q4 66 03/66 به فرایند یادگیری اهمیت دهد. 94

 Q9 61 04/66 تحریک دانشجویان به تعامل و جنب و جوش 95

 Q12 64 42/66 نشدهبینیهای پیشتوجه به موضوعات مورد عالقه دانشجویان و موقعیت 96

 Q20 60 19/66 هادرخواست بیان مسائل توسط دانشجویان به زبان خود آن 97

 Q19 63 43/69 ادگیریکوشی و همکاری در یتحریک دانشجویان به هم 98

 Q23 63 49/69 هاطرح پرسش و ترغیب دانشجویان به پاسخگویی به پرسش 91

 Q21 02 03/60 شده را به تناسب آن تغییر دهد.به نیازها و عالیق دانشجویان توجه داشته باشد و برنامه تنظیم 21

 Q8 06 49/60 اههای ناصحیح آنتشویق دانشجویان به کنکاش، جستجو و تحمل پاسخ 29

 Q22 00 03/60 های کالس درس(گیری درباره فعالیترفتار دانشجومحورانه )جلب مشارکت دانشجویان در تصمیم 22

 Q16 09 32/66 کنند به کار گیرد.تدابیری را که انگیزه درونی برای یادگیری را تقویت می 23

 Q25 06 64/66 هامکتوب و تشویق دانشجویان به استفاده از آنمعرفی منابع متعدد مکتوب و غیر 24

 Q18 01 44/62 ایجاد شوق به یادگیری در دانشجویان پیش از ارائه درس 25

 Q27 04 40/62 گر به ادامه پرسش و کنجکاویتشویق دانشجویان پرسش 26

 Q6 00 34/3 پذیر باشدیان انعطافافتد و نیز در مقابل نیازهای دانشجودر برابر شرایطی که اتفاق می 27

 Q5 03 23/1 طبع باشد.شوخ 28

 

بحث

دوست، انگیزش عامل در مطالعات حبیبی و میهن

اساسی پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شده است. در 

طور مستقیم عملکرد تحصیلی را واقع انگیزش تحصیلی به

(. آریاپوران نیز معتقد 60،69دهد )تحت تأثیر قرار می

است که سایر عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی، بیشتر از 

(. 66گذارند )طریق انگیزش بر عملکرد تحصیلی تأثیر می

های پژوهش حاضر همخوانی نتایج این مطالعات با یافته

توان نتیجه گرفت که در امر یادگیری و دارد؛ از این رو می

ان توان با ایجاد انگیزه در فراگیران، میزیاددهی می

ها را به خوبی مدیریت نمود و پیشرفت تحصیلی آن

 افزایش داد. 

های این مطالعه حاکی از آن تجزیه و تحلیل داده

بودند که بین سبک تدریس و پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان رابطه وجود دارد. احمدزاده بیانی در مطالعه 

های جای روشهای متنوع تدریس بهخود استفاده از روش

(. با این وجود، 61داند )ر یادگیری مؤثر میسنتی را د

زاده و همکاران در پژوهش خود ارتباطی را بین حسن

دست نیاوردند. های شناختی بههای تدریس و ویژگیسبک

ها بر این باور هستند که عوامل دیگری چون وضعیت آن

شناختی افراد و الگوهای تدریس در این موضوع روان

های تایج این مطالعه با یافته(. ن69باشند )دخیل می

پژوهش حاضر همخوانی ندارد. شاید این عدم همخوانی به 

های مورد مطالعه در دو پژوهش دلیل اختالف در نمونه

باشد که با یکدیگر متفاوت هستند. در این ارتباط، در 
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از اعضای هیأت علمی  همکاران زاده وپژوهش حسن

ر بررسی استفاده از براین دنظرخواهی به عمل آمد. عالوه

های یادگیری متنوع میان دانشجویان پرستاری، سبک

Molina  عنوان نمودند که  0261و همکاران در سال

استفاده از سبک متفاوت و متنوع در تدریس توسط 

اساتید باعث تقویت پیشرفت تحصیلی و ایجا انگیزه 

گردد؛ در نتیجه با یادگیری در دانشجویان پرستاری می

(. در بررسی دیگری 64ی عمیق همراه خواهد بود )یادگیر

گونه های تدریس، درویش قدیمی و همکاران هیچاز سبک

ارتباط معناداری را بین سبک تدریس با دانشکده محل 

تدریس، سابقه تدریس و مرتبه علمی اعضای هیأت علمی 

 (.0دست نیاوردند )به

( در 6930از سوی دیگر، کشتکاران و همکاران )

عه خود عنوان نمودند که آشنایی با سبک یادگیری مطال

همراه با آشنایی با سبک تفکر برای درک نحوه تفکر برای 

بینی رفتار و تحت تأثیر برقراری ارتباط با دیگران، پیش

(. حقانی و 60کند )ها، افراد را تواناتر میقراردادن آن

های تدریس همکاران نیز در پژوهش خود به بررسی سبک

(. 63پذیر مورد استفاده اساتید اشاره نمودند )افانعط

همچنین در مطالعه اسکندری و همکاران گزارش شده 

یادگیری بر  -های تدریساست که تأثیر مثبت سبک

مندی دانشجو به درس و عملکرد درسی، ناشی از عالقه

داشتن انگیزه الزم برای مطالعه و پیشرفت تحصیلی 

شده، توجه به مطالعات انجام(؛ بنابراین با 63باشد )می

های تدریس، ارتباط مستقیمی بین استفاده از سبک

انگیزش و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. نتایج پژوهش 

باشند؛ بنابراین چهار حاضر نیز تأییدکننده این امر می

دادن به فرایند اهمیتعامل اول این پژوهش شامل: 

ی و دوست، شدن از سوی دانشجویادگیری، پذیرفته

، طرح سؤال یا سؤاالتی پیش از صمیمیت در برابر دانشجو

ورزیدن به طرح سؤال و ایجاد ابهام آغاز تدریس، اهتمام

ترین عواملی هستند که دارای برای دانشجویان از مهم

باشند؛ از این رو باالترین امتیاز در این پژوهش می

شود که اساتید به این موارد توجه بیشتری پیشنهاد می

 اشته باشند.د

های تدریس با توجه به اینکه بین سبک در نهایت

کالس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 

دست آمد، پیشنهاد پزشکی گرگان رابطه معناداری به

نقد و بررسی شود جلساتی با حضور دانشجویان جهت می

ها در رابطه با نحوه تدریس و و دریافت پیشنهادات آن

منظور ارتقای کیفیت تدریس نواقص به نمودنبرطرف

 برگزار گردد.

براین، با توجه به اینکه در این مطالعه بین سبک عالوه

تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم 

توان با پزشکی گرگان رابطه معناداری وجود داشت، می

 ت آن دردر مقابل کمی ائلمس تافزایش کیفیتمرکز بر 

های روز نیز با استفاده از تکنولوژیو نظام آموزشی 

های تدریس را به سمت آموزشی، بیش از پیش سبک

های دانشجومحور و فعال سوق داد. باید خاطرنشان سبک

ساخت که نتایج این مطالعه محدود به دانشگاه علوم 

گردد با باشد؛ از این رو پیشنهاد میپزشکی گرگان می

شرفت تحصیلی، های تدریس و پیتوجه به اهمیت سبک

های دیگر مانند مقایسه های مشابهی در حوزهپژوهش

ها با دیگر دانشگاه 6های علوم پزشکی تیپ دانشگاه

 صورت گیرد. 

 

 یریگجهینت

 ؟؟؟

 
 

 حمایت مالی

های مالی این مطالعه توسط معاونت محترم حمایت
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پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان انجام شده 

 است.

 

 خالقیمالحظات ا

 ؟؟؟

 

 تضاد منافع

گونه تضاد منافع با شخص و یا سازمانی در این مطالعه هیچ

 وجود ندارد.

 تشکر و قدردانی

نامه کارشناسی ارشد در برگرفته از پایاناین پژوهش 

 40306060396200رشته مدیریت آموزشی با کد تصویب 

دانند از همکاری باشد. پژوهشگران بر خود الزم میمی

کننده در این مطالعه و نیز از نشجویان شرکتتمامی دا

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان 

گرفته قدردانی های مالی و معنوی صورتبه دلیل حمایت

 نمایند.
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Abstract 

Introduction: Changes and developments in educational technology have led educators to reflect on 

traditional education methods and emphasize the importance of paying attention to students' learning 

styles and holding educational programs for them. Considering the importance of teaching styles in 

students' learning and satisfaction, we aimed to assess the relationship of teaching styles with 

motivation and academic achievement in faculty members of Golestan University of Medical 

Sciences, Gorgan, Iran. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed in 313 students of 

Golestan University of Medical Sciences in the academic year 2014-2015.  The data collection tools 

included Educational Achievement Questionnaire and Harter Motivation Questionnaire, the validity 

and reliability of which were established. Data analysis was conducted using descriptive and 

inferential statistics such as Friedman and Spearman’s rho. 

Results: Our findings showed a significant positive association between teaching styles and 

academic achievement (0.001) and between teaching styles and motivation (0.007). 

Conclusion: Motivation is a major factor in academic achievement. In fact, academic motivation 

directly affects academic performance. By offering a variety of teaching styles academic 

achievement and motivation can be enhanced among students. 
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