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Abstract  Article Info 

Introduction: Considering the high importance of student's academic achievement 

motivation, this study was conducted to investigate the role of teaching styles and 

student-teacher interaction in dropped out students' academic achievement motivation. 

Methods: This is a descriptive correlational study. The statistical population included 

all students of Shahid Beheshti University referring to the university counseling center 

due to drop out during 2018-2019. Out of 786 dropped out students referring to the 

counseling center, 260 students were randomly selected according to the Morgan's 

Table, and Hernández-López et al. (2016) Teacher-Student Interaction Scale, Grasha-

Reichmann (2000) Teaching Styles Inventory and Harter (1981) Academic Motivation 

Scale were distributed among them and collected observing ethical principles. Pearson 

correlation and multiple regression methods were used to analyze the data. 

Results: The results of this study indicated that there was a significant positive 

relationship between total score of achievement motivation and teacher-student 

interaction, specialized teaching style and interactive teaching style. There was also a 

significant positive relationship between internal achievement motivation and teacher-

student interaction, between interactive teaching style and facilitator teaching style, and 

between external achievement motivation and teacher-student interaction, specialized 

teaching style, formal authority teaching style, interactive teaching style and facilitator 

teaching style. Also, specialized, interactive, and formal authority teaching styles, 

personal model and student-teacher interaction were able to predict the achievement 

motivation in students. In addition, interactive and facilitator teaching styles predicted 

the internal achievement motivation and interactive and facilitator teaching styles, and 

student-teacher interaction predicted the external achievement motivation. 

Conclusion: According to the results, the teachers can help learners by creating 

dynamic and challenging learning opportunities to gain experience and learn regarding 

their interests and abilities. Thus, the ground for the emergence of the achievement 

motivation is provided in them. 

 Keywords: Teaching Style, 

Student-Teacher 
Interaction, Achievement 

Motivation. 
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  یل یتحص  شرفتیپ زهیو تعامل استاد و دانشجو در انگ سیتدر های نقش روش ی بررس

 ی مشروط انیدانشجو
 

 * 4یارتیآقا ز یعل، 3یکاروان بروجرد انایک، 2انیزهرا جانقربان، 1یذوالفقار نایم
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 روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان  2

 دانشگاه آزاد تهران غرب  ی، عموم یروانشناس 3
   اصفهانو آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشگاه   یروانشناس 4

 
 

 
 ali_ziarzti99@yahoo.comایمیل: . و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان یروانشناس ی، ارتیآقا ز یعل :نویسنده مسوول*

 ده کی چ

 و  های تدریسنقش روش با هدف بررسی    با توجه به اهمیت باالی انگیزش پیشرفت یك دانشجو در پیشرفت تحصیلی این پژوهش  : مقدمه

 مشروطی صورت گرفت. دانشجویان  تحصیلی انگیزه پیشرفت در  تعامل استاد و دانشجو

که    1398-1397در سال تحصیلی    شهید بهشتیجامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه    .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بودها:  روش

به مرکز مشاوره با توجه   کنندهمراجعه دانشجوی مشروطی  786به دلیل مشروطی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. از تعداد  
های تدریس  (، روش 2016های تعامل استاد و دانشجو هرناندز لوپز و همکاران ) نتخاب و پرسشنامه تصادفی ساده ا  صورتبهنفر    260به جدول مورگان  
های پژوهش از  وتحلیل داده جهت تجزیه   ی شد.آورجمع (  با رعایت اصول اخالقی اجرا و  1981( و انگیزش پیشرفت هارتر )2000گراشا و ریچمن )

 .شده است  استفاده چندگانهروش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون 

بین نمره کل انگیزش پیشرفت با تعامل استاد و دانشجو، سبك تدریس تخصصی و سبك تدریس تعاملی  داد    نتایج پژوهش حاضر نشان ها:  یافته

تعاملی و سبك تدریس  رابطه مثبت معناداری به دست آمد. همچنین بین انگیزش پیشرفت درونی با تعامل استاد و دانشجو و همچنین سبك تدریس 
تسهیل گر رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین انگیزش پیشرفت بیرونی با تعامل استاد و دانشجو سبك تدریس تخصصی، سبك تدریس اقتدار  

مدل    تدریس تخصصی، تعاملی، اقتدار رسمی،  هایهمچنین سبك   رسمی، سبك تدریس تعاملی و سبك تدریس تسهیل گر رابطه معناداری دارد.
انگیزش    . همچنین سبك استبینی انگیزش پیشرفت در دانشجویان  شخصی و تعامل استاد و دانشجو قادر به پیش  تدریس تعاملی و تسهیل گر، 

 ی کردند. نیبش ی پتدریس تعاملی و سبك تدریس تسهیل گر و تعامل استاد و دانشجو، انگیزش پیشرفت بیرونی را  پیشرفت درونی و سبك 

های پویا و برانگیزاننده در یادگیری، فراگیران را یاری کنند تا با توجه  توانند با ایجاد موقعیتبا توجه به نتایج به دست آمده اساتید می گیری:  نتیجه 

 شود.ها فراهم می ی ظهور انگیزه پیشرفت در آن اندوزی و یادگیری بپردازند؛ بدین ترتیب زمینههای خویش به تجربه به عالئق و توانایی

 روش تدریس، تعامل استاد و دانشجو، انگیزه پیشرفت  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 جمله از متعددی  و متنوع هایعرصه در هادانشگاه امروزه

 المللی،بین و  ملی سطح در اساتید و  دانشجویان مدیریت ابعاد

 رقابت همدیگر  با آن در گذاریسرمایه  و پژوهش مدیریت

 کارهای تولید شهرت، اعتبار، حفظ نیازمند هاآن کنند،می

 و اساتید و دانشجویان داشتننگه  راضی  باال، سطح پژوهشی
[. از این رو،  1هستند ] جامعه رشد به رو نیازهای به پاسخگویی

 دارای که است افرادی پرورش آموزشی، نظام وظایف از یکی
 علمی هایتوانایی  و دانش افزایش در زمینه ویژهبه پیشرفت انگیزه

 و هاگره و گشودن  مسئله حل  توانایی که افرادی باشند، فکری و
ضعف عملکرد آموزشی  افزون بر آن،    [.  2باشند ]  داشته را معضالت

های بعد از ورود به دانشگاه از معضالت مهم دانشجویان و شکست
به    ؛آموزشی در کشور ماست از ورود  بعد  از دانشجویان  بسیاری 

به سازگار کردن خود با وضعیت تحصیلی جدید و   دانشگاه قادر 
اغ و  نیستند  دروس  و  افزایش حجم  اول  ترم  در  دانشجویان  لب 

می شدیدی  افت  دچار  تحصیالت  پایان  تا  اکثر  برخی  شوند. 
نمی کسب  مطلوب  نتیجه  خود  تالش  از  که  کنند دانشجویانی 

ندارندانگیزه برای درس خواندن  پیشرفت    [.3]  ای  انگیز  مطالعه 
می درست  تحصیلی  نحوه  برای  اساتید  به  بزرگی  کمك  تواند 

ها و مراکز آموزشی، برنامه  آموزشی دانشگاهتدریس کردن، مدیران  
گذاران دانشگاه بکند تا بتوانند عوامل مؤثر بر آن  ریزان و سیاست

در واقع، از راه انگیزش  [.  4] را در میان دانشجویان شناسایی کنند
برانگیخته می فعالافراد  تا  به    یها تیشوند  برای رسیدن  را  خود 

ت و موفقیت کامل ها و سطح مشخصی از تخصص، مهارهدف
دار کنند. رفتارهای افراد با انگیزش باال، پرانرژی، هدفمند، جهت

-، افراد با انگیزه باال خود را درگیر فعالیت نیچنو باثبات است. هم
های سخت و دشوار کرده و برای یادگیری در حد تسلط بسیار  

 [.5] کنندتالش می 
برای یادگیافزون بر آن،   افراد  ری مطالب انگیزش پیشرفت 

،  یکوشنفس، تمرکز حواس، سخت درسی با عواملی نظیر اعتمادبه
و   تالش  ادامه  به  تمایل  دشوار،  تکالیف  دادن  انجام  در  پشتکار 

-کوشش در ساعات پس از پایان فعالیت درسی و انتخاب فعالیت
است  مرتبط  بیشتر  یادگیرندگان  در  تالش  به  نیازمند    [.6]  های 

انگیزه    نندیبی مباحثه گروهی آموزش مروش    دانشجویانی که با
بر همین اساس به ترتیب  ؛  دهندی پیشرفت بیشتری از خود نشان م

تدریسروش انگیزه    ،های  بر  پاسخ  و  پرسش  علمی،  نمایش 
تأث با    ؛بودند  رگذاریپیشرفت دانشجویان  بنابراین دانشجویانی که 

میشیوه آموزش  خود  اساتید  توسط  نوین  انگیزه  های  به  بینند 
می دست  بیشتری   از یکی راستا، این در[.  7]  یابندپیشرفت 

 باشنداساتید می ها،دانشگاه و عالی آموزش نظام عناصر نیترمهم
 و اهداف این تحقق در انکارناپذیری  و کنندهن ییتع نقش که

آموزشرسالت نظر عالی های   بنابراین دارند،  کیفی  و کمی از 
 و ابعاد مختلف در  با دانشجویان    هاآن  تعامل و عملکرد بررسی 

 توسعه بر توانندمی  که تأثیری و  تدریس یحیطه در ویژهبه 
دانشجویان پیشرفت  انگیزه  و   بسیار باشند،  داشته  شایستگی 

 [. 8است ] ضروری

های تدریس گوناگون با نظارت بر نیازهای  استفاده از سبك
در   تنوع  از  استفاده  همچنین  و  یادگیرندگان  و  روش متنوع  ها 

یاددهیسبك فرآیند  طی  در  تدریس  می-های  تواند  یادگیری 
یادگیری   مشوق  یادگیری،  عمق  و  میزان  افزایش  بر  عالوه 

 از   [.7شد ]در تمام طول زندگی یادگیرندگان نیز با  مدتی طوالن
 قلب در دانشجویان با آنان روابط  و تعامالت و اساتید دیگر، سوی

یاددهیها تیفعال  و گیرندمی جای دانشگاه یادگیری- ی 
قابل   اهمیت از  هاآن  با مرتبط عملکرد کلیدی هایشاخص
 دانشگاه هایفعالیت از بسیاری و بوده برخوردار یامالحظه
به عبارت دیگر دانشگاهی رکن به این معطوف  از یکی است؛ 

 اساتید تعامالت به معطوف دانشگاه تعاملی های، حلقه تریناصلی
 توسعه راستای در آموزشی کیفیت خدمات ارتقای و دانشجویان و

   ,Rampai, & Sopeerak [.  8است ] دانشجویان شایستگی
 از یکی  دانشجویان با اساتید تعامالت میزان  و  معتقدند کیفیت

و شایستگی کسب در دانشجویان موفقیت در مهم عوامل ها 
تحصیلیانگیزش  پیشرفت  ] الزم های   همچنین [؛9است 

Gershenson  دانشجو و استاد رابطه کیفیت که داشت اذعان 
انگیزش  بر ] تأثیرگذار دانشجویان پیشرفت میزان   [؛10است 

اساتید   سوی از مؤثر ارتباط برقراری در مهارت نداشتن بنابراین
 و ضعف با بساچه  باشد، اثرگذار دانشجویان عملکرد بر تواندمی

 بین سازنده و مثبت تعامالت ارتباطات، برقراری این در ناتوانی
 در زیاد هایهزینه با وجود صرف و نشده برقرار دانشجو و استاد
،  14،  13،  12،  11باشد ] نداشته را الزم بهره عمالً آموزشی، نظام
  [.8و  7، 2، 15

ها نشان داده است که آموزش و روش  پژوهشعالوه بر آن،  
های مباحثه و  استفاده از گروهتدریس با شیوه نوین و فعال و با  

 بخشدمشارکتی انگیزش پیشرفت تحصیلی فراگیران را بهبود می

های نوین تدریس با  بین میزان استفاده استاد از استراتژی  [.16]
میزان  یادگ  افزایش  پیشرفت  دوم  یانگیزه  زبان  یادگیری  در  رنده 

دارد وجود  معناداری  آن،  13]  رابطه  بر  افزون   اننش هایافته[. 
 خود اساتید از تدریس یتریقو درک  که دانشجویانی دهدمی

 ,Chan, Tong است؛ بیشتر  تحصیل در هاآن موفقیت دارند

& Henderson  تدریس حین در اساتید که دادند گزارش 
 امر این که کنند برقرار مؤثری ارتباط خود دانشجویان با باید
 یبه نوبه  و تغییر دهد را تدریس به دانشجویان دیدگاه تواندمی
تحصیلی  عملکرد افزایش موجب خود پیشرفت  در  انگیزش  و 

]می دانشجویان  ,Kangas, Siklander [.11شود 

Randolph, & Ruokamo  بین تعامل عنوان با پژوهشی 
 و دادند انجام یادگیری از ها آن  رضایت و  اساتید با دانشجویان
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دادن در تفاوت که است  آن از حاکی نتایج  و اساتید آموزش 
رضایت   در تفاوت تواندیم حدی تا یادگیری در عاطفی تعامل

افزون    .[17دهد ] توضیح را غنی یادگیری محیط  با دانشجویان

تأث بر  مبنی  آنچه  پروش  ریبر  انگیزش  بر  تدریس    شرفتیهای 
توان بر نقش بازخورد بر روی اهداف و  می  رندگانیادگیتحصیلی  
تأکانگیزش   دانشجویان  و  استاد    تعامل  [.18]  کرد  دیپیشرفت 
فعالیتمیدانشجو   روی  بر  در  تواند  یادگیرندگان  تحصیلی  های 

تأث از محیط تحصیلی  انگیزش  است و می  رگذاریبیرون  بر  تواند 
مؤثر نقش  تحصیلی  باشد   یپیشرفت  رو،    . [19]  داشته  این  از 

و قوت  سنجش میزان مهارت یادگیرندگان، تشخیص نقاط ضعف 
یادگیرندگان، مشخص کردن دانش فرد قبل از شروع دوره آموزش  
و بازخورد میزان پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در  
یادگیرندگان، از مباحثی است که لزوم بازاندیشی در شیوه فعلی  

می  مطرح  را  کلی  نیبنابرانماید.  بازخورد   حاضر  پژوهش   هدف 
انگیزه  در    تعامل استاد و دانشجو  و  تدریسهای  نقش روش بررسی  

 مشروطی است. دانشجویان تحصیلی پیشرفت 
 

 هاروش 
هدف لحاظ  به  حاضر  تحقیقات    پژوهش  زمره  در  تحقیق 

دسته زمره    و   شودمی   یبندکاربردی  در  تحقیق  روش  لحاظ  به 
را   آماری  جامعه  دارد.  قرار  همبستگی  نوع  از  توصیفی  تحقیقات 

دان دانشجویان  بهشتیشگاه  تمامی  تحصیلی    شهید  سال  در 
دانشگاه    1397-1398 مشاوره  مرکز  به  مشروطی  دلیل  به  که 

تعداد   از  دادند.  تشکیل  بودند،  کرده  دانشجوی    786مراجعه 
به مرکز مشاوره با توجه به جدول مورگان    کنندهمراجعهی  مشروط

های تعامل تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه  صورتبه نفر    260
های تدریس و انگیزش پیشرفت با رعایت  دانشجو، روش استاد و  

 ی شد. آورجمعاصول اخالقی اجرا و 
 

 ابزارهای پژوهش 
 و دانشجو  استاد تعاملپرسشنامه 

 پرسشنامه دانشجو از و  استاد تعامل میزان سنجش منظوربه 

 همکاران مشتمل و   Hernández-López دانشجو   و استاد تعامل

 پنج طیف صورتبه پرسشنامه این است، استفاده شده گویه 4 بر

 ی شدهبنددرجه(  5) زیاد خیلی تا  (1کم ) خیلی از لیکرت ایگزینه

کرونباخ  روش آلفای به پژوهشگر توسط مقیاس این اعتبار است؛
شده729/0) محاسبه   ) [ منظور [؛ 21است   روایی بررسی به 

 شده استفاده ایسازه  روایی از  دانشجو و تعامل استاد پرسشنامه

 تمامی که دهندمی  نشان 1عاملی در شکل   تحلیل نتایج است که

بیشتر  عاملی بار دارای دانشجو و  استاد متغیر تعامل هایشاخص
 دانشجو و استاد تعامل متغیر سنجش  برای و است  3/0از  

لیزرل   خروجی به  توجه با شوند؛می  محسوب مناسبی هایشاخص
 مناسبی و کم مقدار که است 51/2آزادی   درجه به 2x مقدار

 برای را =RMSEA   0/ 077میزان   خروجی   همچنین است؛

.دهدمی نشان مدل

 
  استاندارد تخمین حالت در دانشجو و استاد تعامل یریگاندازه مدل .1 شکل

 

 های تدریس پرسشنامه روش
روش توسط  پرسشنامه  تدریس   & ,Grashaهای 

Yangarber-hicks  است شده  پرسشنامه این  .  [22]  ساخته 
و در راستای توسعه    باشدیسؤال م  40ابزاری کیفی است که شامل  

هسبك اعضای  تدریس  است.    یعلمئتیهای  شده  تدوین 
خودگزارش ابزار  یك  مذکور  حاوی  پرسشنامه  سبك   5دهی 

حاوی   زیر مجموعه  هر  که  است  متفاوت  است.    8تدریس  آیتم 

هایی از ای با شاخصدرجه 7ها هر یك بر روی یك مقیاس آیتم
  [. 22]  دهندگان ساخته شده استدرجه موافقت تا مخالفت پاسخ 

،  11،  6،  1با سؤاالت  های تدریس شامل »سبك تخصصی  سبك
،  12،  7،  2«، »سبك اقتدار رسمی با سؤاالت  36،  31،  26،  21،  16
،  20،  15،  10،  5«، »سبك تعاملی با سؤاالت  37،  32،  27،  22،  17
،  13،  8،  3«، »سبك مدل شخصی با سؤاالت  40،  35،  30،  25
،  9،  4« و » سبك تسهیل گری با سؤاالت  38،  33،  28،  23،  18
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می39،  34  ،29،  24،  19،  14 ده«  نمره  روش  این   یباشد.  در 
پرسشنامه با استفاده از جمع میزان فراوانی عدد جهت تعیین سبك  

طور  ضریب آلفای کرونباخ به  [.23]  باشدغالب در بین اساتید می
سبك از  هریك  پرسشنامه مجزا  سازندگان  توسط  تدریس  های 

«، »سبك اقتدار  78/0های تدریس »سبك تخصصی برای سبك
تعاملی  82/0سمی  ر »سبك  شخصی  74/0«،  مدل  »سبك   ،»

گری  80/0 تسهیل  » سبك  و  ضریب   [.22]  باشد« می72/0« 
های تدریس بر روی طور مجزا هریك از سبكآلفای کرونباخ به

های تدریس »سبك تخصصی  عنوان پایلوت برای سبكنفر به   30
رسمی  72/0 اقتدار  »سبك  تعاملی  80/0«،  »سبك   ،»78/0  ،»

گری  85/0مدل شخصی  »سبك   تسهیل  » سبك  و   »81/0  »
 [. 23] باشدمی

 پرسشنامه انگیزش پیشرفت 
طراحی شده است. این متشکل    Harterاین پرسشنامه توسط  

گیری دو بعد انگیزش  صورت سؤاالتی برای اندازهسؤال به   33از  
ی انگیزش پیشرفت  درونی و انگیزش بیرونی مطرح شد که سازه

اندا در  را  پنجزهتحصیلی  پنج درجههای  تا  یك  از  لیکرت  ای 
ندرت  ، به1نمره    وقتچیصورت لیکرت از هاست و به   سنجدیم

همیشه   باًی، تقر4، اکثر اوقات نمره  3، گاهی اوقات نمره  2نمره  
مینمره  5نمره   گویهگذاری  برخی  و  محتوا  شود  با  متناسب  ها 
،  16،  15،  10،  9،  5،  4،  3. سؤاالت  [24]  گذاری معکوس داردنمره
شوند به این  گذاری میصورت معکوس نمرهبه   31،  27،  21،  19

، گاهی اوقات نمره 4ندرت نمره  ، به 5نمره    وقتچیصورت که به ه
گیرد. این  تعلق می  1همیشه نمره    باًی، تقر2، اکثر اوقات نمره  3

،  7،  6پرسشنامه دو مؤلفه »انگیزش پیشرفت درونی با سؤاالت  
« و  26،  20،  14،  8،  2،  19،  13،  1،  33،  30،  25،  29،  24،  18،  12

،  22،  27،  21،  15،  9،  3،  31»انگیزش پیشرفت بیرونی با سؤاالت  
اندازه32،  28،  23،  17،  11،  5،  4،  10،  16 را  می«  کند.  گیری 

  ز یبرانگانگیزش درونی پیشرفت شامل سه مؤلفه »ترجیح چالش 
«،  33،  30،  25  ،29،  24،  18،  12،  7،  6مسائل درسی با سؤاالت  

« و »تمایل به تسلط  19،  13،  1»تمرکز بر کنجکاوی با سؤاالت  
سؤاالت   با  بیرونی  26،  20،  14،  8،  2مستقالنه  انگیزش  و    »

،  9، 3، 31پیشرفت شامل سه مؤلفه »ترجیح کار آسان با سؤاالت 
،  16،  22«، »تمرکز بر خوشایندی استاد با سؤاالت  27،  21،  15
،  23،  17،  11،  5ه قضاوت استاد با سؤاالت  « و »وابستگی ب 4،  10
روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه  [.  25]  باشد « می 32،  28

با    [.26]  توسط متخصصان صورت گرفته است را  اعتبار  ضریب 
و ضریب باز    84/0تا    54/0ریچاردسون بین    20استفاده از فرمول  

و در    63/0تا    48/0ماهه از    9ی  را در یك نمونه طی دوره  ییآزما
گزارش کرده   76/0تا    58/0ماه بین    5ی دیگری به مدت  نمونه
آموزان  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بر روی دانش   [.24]  است

است   87/0 شده  پرسشنامه   [. 25]  گزارش  پایایی  محاسبه  برای 
ی آلفای کرونباخ استفاده شد  انگیزش پیشرفت از روش محاسبه

ها  که برای خرده عامل .دست آمدبه    78/0که میزان پایایی آن  
گزارش شده    67/0و انگیزش بیرونی    84/0یعنی انگیزش درونی  

 [. 26] است

 

 هاافتهی
- 21از دانشجویان در دامنه سنی    260در مطالعه حاضر تعداد  

 95درصد( و    3/58نفر دختر )  165شرکت داشتند. از این تعداد    36
درصد( در   8/83نفر )  218درصد( بودند. همچنین  6/33نفر پسر )

و   کارشناسی  )  42مقطع  کارشناسی   2/16نفر  مقطع  در  درصد( 
 ارشد بودند.  

جدول    طورهمان در  می   1که  شاخصمالحظه  های کنید، 
سبك انگیزش  توصیفی  و  دانشجو  و  استاد  تعامل  تدریس،  های 

پیشرفت گزارش شده است. همچنین ضرایب همبستگی جدول 
فوق نشان داد که بین نمره کل انگیزش پیشرفت با تعامل استاد 

صصی و سبك تدریس تعاملی رابطه  و دانشجو، سبك تدریس تخ
پیشرفت   انگیزش  بین  همچنین  آمد.  دست  به  معناداری  مثبت 
درونی با تعامل استاد و دانشجو و همچنین سبك تدریس تعاملی 
و سبك تدریس تسهیل گر رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین  
انگیزش پیشرفت بیرونی با تعامل استاد و دانشجو سبك تدریس  

س و  تخصصی،  تعاملی  تدریس  اقتدار رسمی، سبك  تدریس  بك 
سبك تدریس تسهیل گر رابطه معناداری دارد.

 ( =260n) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش .1جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 78/3 63/18 . تعامل استاد دانشجو 1

        1 56/0**  05/5 24/17 سبك تدریس تخصصی . 2

       1 59/0**  51/0**  31/4 41/16 . سبك تدریس اقتدار رسمی 3

      1 69/0**  55/0**  53/0**  53/4 71/17 . سبك تدریس تعاملی 4

     1 25/0**  29/0**  28/0**  35/0**  30/4 93/17 . سبك تدریس مدل شخصی 5

    1 37/0**  47/0**  62/0**  53/0**  67/0**  71/3 51/17 ی لگری تسه. سبك تدریس 6

   1 06/0 09/0 0/ 15*  004/0 19/0**  22/0**  46/16 28/95 . نمره کل انگیزش پیشرفت 7

  1 02/0 16/0**  01/0 20/0**  10/0 09/0 0/ 13*  44/22 58/28 . انگیزش پیشرفت درونی 8

 1 67/0**  10/0 25/0**  07/0 16/0**  0/ 13*  17/0**  26/0**  96/10 64/24 بیرونی . انگیزش پیشرفت 9
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 روش این هایفرضپیش چندگانه رگرسیون  تحلیل از پیش

 همسانی و بودن نرمال بودن، خطی بررسی برای  .شد بررسی

 این داد نشان نتایج که شد استفاده نمودار پراکنش از هاباقیمانده

 فرضپیش  بررسی نتایج بودند؛ شده خوبی رعایتبه هافرضشیپ

 است؛ شده ارائه 2 جدول در نیز، هااستقالل داده و خطی هم نبود

 حاصل مدل یك حاضر رگرسیون چندگانه تحلیل در همچنین

 .شدند رگرسیون مدل وارد نیبشیپ متغیرهای که شد
 عددی مقدار شااودمی مشاااهده 2 جدول در که طورهمان

Durbin-Watson برای هاااباااقیمااانااده اساااتقالل بیااانگر 

 ضاریب خطی هم هایشااخص اسات و بررسای مورد متغیرهای

) تااورم و (Tolerance) تااحااماال  Variance واریااانااس 

inflation factor یا VIF ) متغیرهای  بین که داد نشاااان
 مدل از حاصااال نتایج و نداشااات وجود خطی هم بینپیش

 .است رگرسیون قابل اطمینان
های  در سبك   R2میزان    دهد که( نشان می3نتایج جدول )

و    06/0،    13/0تدریس و تعامل استاد و دانشجو به ترتیب برابر با  
  رات ییتغدرصد    8و    6،  13دهد، به ترتیب  است که نشان می   08/0

ت درونی و پیشرفت بیرونی(  مربوط به انگیزش پیشرفت )پیشرف
متغیرهای   ادامه  نیبشیپبه  است. در  فوق   وابسته  نتایج جدول 

می سبك نشان  که  اقتدار    هایدهد  تعاملی،  تخصصی،  تدریس 
بینی رسمی، مدل شخصی و تعامل استاد و دانشجو قادر به پیش 

باشد. همچنین نتایج نمره کل انگیزش پیشرفت در دانشجویان می
نشا فوق  سبك جدول  که  داد  گر    ن  تسهیل  و  تعاملی  تدریس 

را   درونی  پیشرفت  انگیزش  سبكنیبشیپتوانست  و  کند؛    ی 
و   استاد  تعامل  و  گر  تسهیل  تدریس  سبك  و  تعاملی  تدریس 

ی کند. نیبش یپدانشجو توانست انگیزش پیشرفت بیرونی را 

 خطی  هم نبود و هاباقیمانده استقالل برای بررسی واریانس تورم عامل و تحمل ضریب دامنه واتسون،  دوربین آزمون مقادیر .2جدول 

 آماره دوربین واتسون تورم واریانس  دامنه ضریب تحمل نیب شیپمتغیر 

 45/0 20/1 تعامل استاد دانشجو 

91/1 

 53/0 87/1 سبك تدریس تخصصی 

 38/0 58/1 سبك تدریس اقتدار رسمی 

 45/0 19/1 سبك تدریس تعاملی 

 83/0 19/1 تدریس مدل شخصی سبك 

 42/0 23/1 ی لگریتسهسبك تدریس 

 
مشروطی  های تدریس و تعامل استاد و دانشجو در دانشجویانی انگیزش پیشرفت بر مبنای سبكنیبشیپخالصه ضرایب رگرسیون چندگانه برای  .3جدول 

(260(n =  

 R 2R F Sig B Beta T Sig متغیر مالک  نیب شیپمتغیر 

 تخصصی سبك 

نمره کل انگیزش 
 پیشرفت 

366/0 134/0 50/6 000/0 

60/0 18/0 33/2 02/0 

 005/0 84/2 26/0 02/1 سبك اقتدار رسمی 

 05/0 83/1 15/0 57/0 سبك تعاملی 

 005/0 82/2 18/0 69/0 سبك مدل شخصی 

 48/0 69/0 06/0 27/0 ی لگریتسهسبك 

 002/0 19/3 27/0 20/1 دانشجو تعامل استاد و 

 سبك تخصصی 

انگیزش پیشرفت  
 درونی

258/0 066/0 99/2 008/0 

19/0 04/0 53/0 59/0 

 16/0 40/1 13/0 71/0 سبك اقتدار رسمی 

 005/0 81/2 25/0 25/1 سبك تعاملی 

 13/0 51/1 10/0 52/0 سبك مدل شخصی 

 04/0 00/2 18/0 12/1 ی لگریتسهسبك 

 90/0 11/0 01/0 06/0 تعامل استاد و دانشجو 

 سبك تخصصی 

انگیزش پیشرفت  
 بیرونی

298/0 089/0 09/4 001/0 

06/0 03/0 37/0 70/0 

 41/0 81/0 07/0 17/0 سبك اقتدار رسمی 

 04/0 67/1 16/0 31/0 سبك تعاملی 

 45/0 74/0 04/0 12/0 سبك مدل شخصی 

 03/0 15/2 19/0 58/0 ی لگریتسهسبك 

 04/0 72/1 15/0 44/0 تعامل استاد و دانشجو 
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 بحث 
انگیزش پیشرفت یك دانشجو در   با توجه به اهمیت باالی 

به اهمیت این موضوع که یك   دیپیشرفت تحصیلی و نیز با تأک
صرفاً به دلیل داشتن انگیزه موفقیت باال از دانشجویی که    دانشجو

توان یادگیری بیشتری داشته اما انگیزش پیشرفت باالیی نداشته  
با هدف بررسی    شود، این پژوهشموفق به کسب نمرات باالتر می 

روش تدریسنقش  دانشجو  و  های  و  استاد  انگیزه  در    تعامل 
صورت  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت   نتایج  گرفت.  مشروطی 

بین نمره کل انگیزش پیشرفت با تعامل  داد  پژوهش حاضر نشان
استاد و دانشجو، سبك تدریس تخصصی و سبك تدریس تعاملی 
انگیزش   بیك  همچنین  آمد.  دست  به  معناداری  مثبت  رابطه 
پیشرفت درونی با تعامل استاد و دانشجو و همچنین سبك تدریس  

راب طه مثبت معناداری وجود  تعاملی و سبك تدریس تسهیل گر 
دانشجو   و  استاد  تعامل  با  بیرونی  پیشرفت  انگیزش  بین  و  دارد 
سبك   رسمی،  اقتدار  تدریس  سبك  تخصصی،  تدریس  سبك 
 تدریس تعاملی و سبك تدریس تسهیل گر رابطه معناداری دارد.

تدریس تخصصی، تعاملی، اقتدار رسمی، مدل   هایهمچنین سبك
دانشج و  استاد  تعامل  و  پیش شخصی  به  قادر  کل  و  نمره  بینی 

باشد. همچنین نتایج جدول انگیزش پیشرفت در دانشجویان می
که سبك  داد  نشان  توانست    فوق  گر  تسهیل  و  تعاملی  تدریس 

تدریس تعاملی    ی کند؛ و سبكنیبشیپانگیزش پیشرفت درونی را  
توانست   دانشجو  و  استاد  تعامل  و  گر  تسهیل  تدریس  سبك  و 

 ی کند.نیبش یپیرونی را انگیزش پیشرفت ب
یافته پژوهش  این  با  ]   Zolfagharianها  [،  8و همکاران 

Rahimimand   &Abbaspour   [2  ،]Motaghi    و
و همکاران    Kangas[، 11و همکاران ] Chan[، 15همکاران ]

[17  ،]Gershenson   [10  ،]Sumita   [12  ،]Rampai & 

Sopeerak   [9  ،]Gardner & Robert  [13  و ]Marilena   
های به دست آمده باشد. از این رو بر اساس یافته[ همسو می14]

در این خصوص که تعامل استاد و دانشجو بر انگیزش پیشرفت 
های تدریس شیوه  ریتأثدارند و از طرفی این متغیرها نیز تحت    ریتأث

سبك   پیشرفت، انگیزه پیرامون بحث در بنابرایناساتید قرار دارند.  
اقتدار رسمی و سبك تدریس  تدریس تخصصی، سبك تدریس 

می شخصی  پیشرفت  مدل  جهت  در  محرکی  و  عامل  تواند 
 رسدمی  نظر به فوق، توصیف به توجه تحصیلی دانشجویان باشد. با

شخصی یهاروش مدل  و  اقتدار  تخصصی،   حداکثر به تدریس 
 در پیشرفت هایانگیزه  و تمایالت بروز برای را زمینه ممکن

 های تدریساین روش ساختار به توجه با آورد؛ دانشجویان فراهم
 از  )دانشجویان( یادگیرنده  فعالیت و است الگویی فراگیرمحور که

شمار آن اصول همکاری و رودمی  به   قوی گروهی روابط و بر 
تخصصی، اقتدار و مدل  تدریس روش که یافته این است،  استوار

 داشته دانشجویان پیشرفت انگیزه رشد بر را  اثر بیشترین شخصی
 و پایه رسدی م نظر به [.23]   دینمایمتبیین   زیادی حد تا است،

 و ارتقا سطح علمی انگیزه پیشرفت از استفاده هااین روش  اساس
انگیزه   میزان  بودن باال رسد که علتاین رو به نظر می    از باشد؛

 انددهید آموزش  تدریس هایاین روش  با که پیشرفت دانشجویان

روش )تخصصی، اقتدار رسمی،   این  گانه پنج مراحل  که  است  این
 دانشجویان که  است  ی( به نوعیلگریتسه تعاملی، مدل شخصی و  

 شودی م باعث  و کندی م درگیر بیشتر درسی  یادگیری مطالب در  را

انگیزش برای   و میزان  گیرد صورت  پایدارتری و  تر قیعم یادگیری
در  فرصت هاکالس  این  جو یابد؛  افزایش دانشجویان پیشرفت 

 قرار  دانشجویان اختیار در  را  و آزمایش کاوشگری فعال، کشف

را   تدریس  جریان هدایت  و سازیزمینه  نقش اساتید،  [.8]  دهدیم
ی، تعاملی و لگریتسه ) تدریس هایروش   گونه نیا دارند؛  عهده بر

 مبتنی یکوشسخت  و  تالش بر  و  بوده ایمکاشفه تخصصی(  

به  یعنی است؛ را  سؤاالت پاسخ مستقیم طوراستاد   دانشجویان 

 سبب و شاگرد استاد طرف از  دوجانبه، کوششی بلکه دهد،نمی

 رویکرد با مطابق  شود. می هاآن  در  یادگیری میزان  افزایش

 صورتبه  یادگیری اگر  ساختن گرایی و  ییشناخت گرایادگیری  

. از این کندی م افزایش پیدا  یادگیری میزان بگیرد صورت دارمعنی
های تدریس اساتید  رو، ارائه بازخوردهایی در جهت بررسی شیوه 

های تدریس تواند بر شناسایی بهترین شیوهدر بین دانشجویان می
آن   روند  بهبود  ]  اثرگذارو  ارائه  [.  7باشد  که  است  حالی  در  این 

بین  ارتباط    یهاقسمت  نیتریکی از مهم  تواندیممناسب  ورد  بازخ
اگر بازخورد در مسیری درست و   .شود  استاد و دانشجو و دانشگاه

شد.  به  خواهد  عملکرد  بهبود  باعث  شود،  ارائه  مطلوب  قصد 

کدام یك از کارهایشان خوب   بدانند که  باشد افراد  حق  این شاید 
 که ن یهمچنین برای ا ؛اندها ضعف داشتهبوده و در کدام یك از آن

مند شوند، بازخورد  طور مناسب بهرهبه  هاشنهادیافراد از نظرات و پ
  ی هابایستی با دقت و تناوب اجرا شود. ارائه بازخورد یکی از مهارت

بهبود، نیازمند    ها برایاست که مثل همه مهارت  یاساسی و مؤثر
 [. 15] تمرین و ممارست خواهد بود

ارزشیابی شیوۀ تدریس اساتید دانشگاه، فرایندی  ی کلی  طوربه 
است که معموالً با هدف بهبود وضعیت تدریس و افزایش سطح  

تحصیلی و توسط دانشجویان انجام    یهامسالیآموزش در اواخر ن
این    [.11]  شودیم محققین،  برخی  اعتقاد  بر   ی های ابیارزشبنا 

، چرا که دانشجویان تنها باشندیدانشجویی بهترین در نوع خود م
به که  هستند  داده افرادی  آموزش  استادان  توسط  مستقیم  طور 

  ی خوبآموزشی، به  یهاتیو بنابراین برای ارزشیابی فعال  شوندیم
کنند.  توانندیم نظر  اعالم  اساتید  وضعیت  به  چنین   نسبت 

از    توانندی انجام شوند، م  یدرستورتی که به در ص  ییهای ابیارزش
بازخورد خوبی داده و   سشانی به اساتید در مورد نحوه تدر  سوكی

مربوطه به مسئولین دانشگاهی   یهایریگمیاز سوی دیگر در تصم
طور کلی در خصوص میزان نزدیك بودن این  کمك نمایند. اما به

نظر    های ابیارزش که  چرا  دارد.  وجود  تردیدهایی  واقعیت،  به 
عوامل    ریدانشجویان در مورد اساتید خود، ممکن است تحت تأث
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ارزشیابی   مورد  موضوع  با  ارتباطی  چندان  که  گیرد  قرار  دیگری 
 [. 7] باشند نداشته 
 

 گیرینتیجه
در ارزشیابی    مشخص  ری غهای مبهم و  با توجه به وجود مالک

در   زیاد  اختالف  دانشجویان،  درس،  گذارنمرهاز  یك  درباره  ی 
ی دانشجویان از تکالیفی که  اطالع ی بهای غیرضروری و  فعالیت

ها را شود، آنبه لحاظ علمی ارزشمند یا فاقد ارزش محسوب می
نوعی سرد سلیقه با  و  می رگمی  مواجه  اساتید  متفاوت  سازد های 

و توضیحی در    مؤثر[. بنابراین شاید بتوان گفت ارائه بازخورد  8]
ی به عمل آمده از دانشجویان توسط کسانی که دارای  های ابیارزش

دانش کافی برای آزمون گرفتن هستند یا اساتید آموزش دیده و  
استفاده ارزشیابی،  و  تدریس  امر  در  شیوه   مجرب  متنوع  از  های 

به   توجه  و  در کاهش های ابیارزشارزشیابی  تکوینی  و  مستمر  ی 
رو   پیش  بازخورد    مؤثرچالش  و  شود  به  مؤثرواقع  نسبت  ی 

ها در تر نقش آن ها و از همه مهمی تدریس در دانشگاه هاوهیش
در   تحصیلی  و خودکارآمدی  پیشرفت  انگیزه  تحصیلی،  پیشرفت 

[.  از این رو، هر چه تجربیات آموزشی  2]دانشجویان پرداخته شود  
صورت  تعاملی  بیشتر  محیط  در  و  محسوس  دانشجویان،  برای 

ها شناسایی های آنهای فردی و قابلیتبگیرد و به نوعی تفاوت 
های پیشرفت تحصیلی و به رسمیت شناخته شود و در تهیه آزمون

ریس  ها در جریان آموزش و یادگیری به اصول تدو استفاده از آن 
چالش  شود،  شیوهتوجه  در  موجود  از  های  ارزشیابی  فعلی  های 

می  حداقل  به  فکورانه  دانشجویان  عمل  مطالعه  رویکرد  و  رسد 
توانند  دهد؛ از این رو، اساتید می قرار می  ریتأثدانشجویان را تحت 

های پویا و برانگیزاننده در یادگیری، فراگیران را  با ایجاد موقعیت 
ت با  تا  کند  توانایی یاری  و  عالئق  به  به وجه  خویش  های 

زمینه اندوزتجربه  ترتیب  بدین  بپردازند؛  یادگیری  و  ظهور ی  ی 
 [.15شود ]فراهم می هاآن انگیزه پیشرفت در 
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