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Abstract

The main purpose of this research was to predict
student academic performance based on faculty
members’ teaching methods. A survey research
method was used. The statistical population
(N=5601) comprised all faculty members and
students of Bu Ali Sina university. Using random
ratio stratified sampling method about 343
subjects were selected as the sample for the
study. A survey questionnaire was developed by
the researchers, and its validity was reported to be
acceptable by the experts . Using alpha Cronbach
coefficient, the reliability of the questionnaire
was computed to be equal to .0.85. The collected
data were analyzed by descriptive statistics such
as percentage, mean, frequency and Pearson
correlation, as well as by ANOVA and multi
variate regression analysis. Findings show that the
importance and weight of teachers’ type in
impacting students’ learning was different so that
in some colleges the dominant type was course
centered whereas in some other colleges was
behavior centered.

Keywords: Course Centered, Behavior Centered,
Learner Centered, Faculty Member, Student
Academic Performance, Bu Ali Sina University.

 Corresponding Author: soleymani_rasool@yahoo.com

Volume 5, Number 3, Spring 2013
Journal of

Science & Technology Policy



57

هاي مدرسی اعضاء هیأت علمی تحصیلی دانشجویان بر اساس تیپعملکردبینی پیش
دانشگاه بوعلی سینا همدان

3، نفیسه سلیمانی2زادهمحمدرضا یوسف، *1رسول سلیمانی

، همداندانشگاه بوعلی سیناعضو هیات علمی -1
همدان،استادیار دانشگاه بوعلی سینا-2

دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایعدانشجوي دوره دکتري-3

چکیده
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماري مورد . هاي مدرسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان استبررسی رابطه تیپ،هدف این پژوهش

حجم نمونه آماري .باشدمیپسر 2021و دختر 3580تحلیل نیز عبارتند از کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 
ابزار . نفر است157و پسر 186و مورگان به تفکیک دختر یاي نسبتی و جدول بر آورد حجم نمونه کرجسگیري تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونه

پرسشنامه "براي سنجش روایی . است"میانگین نمرات دانشجویانچک لیست "و"هاي معلمیمحقق ساخته سنجش تیپپرسشنامه "گیري در این مطالعه اندازه
براي . محاسبه گردید0,85و براي سنجش پایایی آن از آزمون الفاي کرونباخ استفاده شد و میزان آن ااز روایی محتو"محقق ساخته سنجش تیپ هاي معلمی

ودار، درصد و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک و هاي آمار توصیفی شامل میانگین، نمها از شاخصتجزیه و تحلیل داده
ها وجود تیپ در بعضی از دانشکده. ها نشان داد که در هر دانشکده اهمیت و وزن هر تیپ با دانشکده دیگر متفاوت استیافته. چند متغیره استفاده شده است

.گر وزن تیپ رفتارنگر اهمیت باالتري داردنگر داراي وزن باالتر و در دانشکده دیدرسی

ت علمی، عملکرد تحصیلی دانشجویان، دانشگاه بوعلیاهیياعضاتیپ فراگیرنگر،تیپ رفتارنگر،نگر،تیپ درس:هاکلیدواژه

1مقدمه-1

علوم تربیتی ةرایج در حوزاصطالح تدریس یکی از مفاهیم
هاي برداشت.هاي مختلفی از آن شده استکه برداشتاست

دیدگاه ةاز یک سو بیان کنند، از مفهوم تدریسافرادمختلف
طورکلی آموزش بوده هو یادگیري و بیادگیرنده آنان نسبت به

.دهدو از سوي دیگر رفتار آنان را در فرایند تدریس شکل می
شود که داري اطالق میهاي هدفتدریس به مجموعه فعالیت

پذیرد و بر پایه تعامل سه رکن اساسی، میآگاهانه صورت

soleymani_rasool@yahoo.com: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

تدریس.]1[شاگرد و مواد درسی استوار استمعلم،
شاگرد و محتوا در ،که بین معلماست ورزي متقابلی هم«

ادبیات تدریس حاکی بررسی.]2[»کالس درس جریان دارد
از آن است که در ارتباط با ماهیت تدریس نیز همانند بسیاري 
دیگر از مفاهیم مرتبط با تعلیم و تربیت توافق زیادي وجود 

ود هاي مختلفی وجدر زمینه ماهیت تدریس دیدگاه. ندارد
تدریس هاي شامل دیدگاهآنهاترین برخی از رایجکه دارد 
2موفق

3تدریس تکلیفی،1
4تدریس کیفیو 2

.است3

1- successful teaching
2- teaching as a task
3- qualitative teaching

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1392بهار ، 3، شماره پنجمسال 
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در دیدگاه تدریس موفق، که به دیدگاه دستاوردي یا تدریس 
موفق شهرت دارد، رابطۀ بین تدریس و یادگیري یک رابطه 
ضروري تلقی شده و اعتقاد بر این است، اگر تدریس منجر 

توان ادعا کرد که تدریسی اتفاق افتاده یادگیري نشود، نمیبه
تدریس و «رابطهتشبیهطرفداران این دیدگاه با . است

معتقدند اگر خریدار »فروشو خرید«به رابطه » یادگیري
تواند ادعا کند، کاالیی فروخته کاالیی را نخرد، فروشنده نمی

جه یا موفقیت تدریس زمانی معنا دارد که مقرون به نتی. است
.]3[باشد

اي شهرت دارد، که به تدریس تکلیفی یا وظیفهدیدگاه دوم
و یادگیري را نفی یاددهیوجود رابطۀ ضروري میان فرایند 

» مسابقه«یادگیري از تمثیل -کرده و براي بیان رابطه یاددهی
شود، همان گونه که برنده شدن در استفاده کرده و گفته می

در مسابقه داراي رابطه وجودي است؛ توفیق مسابقه با شرکت 
ها یا اي با انجام فعالیتدر یادگیري نیز داراي چنین رابطه

یعنی تحقق پیروزي و برنده . تکالیف موضوعه تدریس است
شدن در مسابقه منوط به شرکت در مسابقه است، لیکن 
شرکت در مسابقه و وفاداري به قواعد و قوانین آن، شرط 

لذا، همانگونه که اگر کسی . کافیاست، نهروزي براي پیالزم 
توان شرکت او را در مسابقه انکار در مسابقه برنده نشود، نمی

توان ناشی از عدم تحقق کرد، عدم تحقق یادگیري را نمی
. ]4[کردتلقییاددهی، یعنی انجام تکالیف موضوع تدریس 

.دیدگاه سوم به دیدگاه تدریس کیفی معروف است
با مطرح ساختن دیدگاه سومی با عنوان تدریس 1ریچاردسون

ترکیبی از دو دیدگاه ،کیفی، بر این باوراست که تدریس کیفی
هاي مثبت هر دو دیدگاه فوق از تدریس بوده و تمام ویژگی

عنوان تدریسی که تواند بهکیفی میتدریس.]5[را در بر دارد
تلقی از تدریس، منجر به یادگیري شود، تلقی گردد و چنین

اما ادعاي این که . باشددقیقاً منعکس کننده دیدگاه موفقیت می
چنین تدریسی کیفی است، بستگی به میزان یادگیري 

آموزان از آنچه معلم تدریس کرده و میزان نیاز آنان به دانش
کننده یادگیري و همکاري آنها در جریان یادگیري، که بیان

براین اساس، تدریس .اشد، داردبدیدگاه تکلیفی تدریس می
کیفی مرکب از تدریس موفقیت آمیز و تدریس تکلیفی است

را به پنج دسته هاي مختلف تدریسنیز دیدگاه2اسمیت. ]6[

1- Richardson
2- Smit

شامل تدریس توصیفی، موفقیتی، ارادي، هنجاري و علمی 
اسمیت از بنديبه تقسیم نگاهی. ]2[است تقسیم کرده 

تدریس، حاکی از آن است که منظور او از تدریس توصیفی 
در » بیان مستقیم و صریح دانش و مهارت از طرف معلم«

تدریس موفق و ارادي نیز . معناي سنتی تدریس است
اي اشاره به دیدگاه هاي دستاوردي و تکلیفی  تدریس گونهبه

است که منجر به تحقق یتدریس،تدریس موفق. دارند
تدریس . دگیري فراگیران شود و مدرس مسئول آن باشدیا

است که مبتنی بر یک سري تکالیف از پیش یتدریستکلیفی،
تعیین شده است و یادگیري محدود به انجام وظیفه تعیین 

در تدریس هنجاري تحقق بایدها . شده از سوي مدرس است
فعالیت را تشکیل هاي مطلوب یادگیري هسته دو استاندار

و اصلی تدریس است هدفهنجارهاشدن دهد و برآورده می
که بر ماهیت و ساختار موضوع استتدریس علمی تدریسی 

.]7[هاي علمی تأکید دارددرس و انتقال یافته
فراهم ساختن محیط یادگیري ،در فرایند یاددهی و یادگیري

شاداب و پرنشاط، جو همکارانه و همیارانه، نظارت و کنترل 
بر رفتار فراگیران همسنگ با برخورداري از دانش تخصصی و 

هاي قبل از تدریس از ارزش و اهمیت زیادي کسب آمادگی
ها مرهون نوع مدیریت برخوردار است که همه این فعالیت

تواند معلم زمانی می. استمعلممحیط یادگیري و توانایی
مدیریت کارآمدي بر فرایند یاددهی یادگیري داشته باشد که 

هاي ها و صالحیتاي از رفتارها، قابلیتمجهز به مجموعه
اي به این در ادبیات تدریس حرفه. اي باشندشخصیتی و حرفه

. شودهاي تدریس اطالق میهاي معلمی تیپصالحیت
هاي معلمی هاي مختلفی از تیپبنديطبقهدر ادبیات تدریس، 

هاي معلمان را به تیپ3مثال، گالثورنبراي. عمل آمده استبه
معلمان را 4هاکریشنان؛]8[اي، منفعل و مولدحاشیه،کارتازه

طبعگیر، شوخگرا، سختگیر، کمالهاي صمیمی، سهلبه تیپ
معترض، هاي آنها را به تیپو همکاران5لندرو فرید]9[

6و کازلمان]10[طلبنگران، مجري مطیع، همکار، اصالح

نگرهاي معلمی را به معلمان درستیپ)]11[به نقل از (
علمی و فلسفی، فراگیرنگر فردي و جمعی، اقتدار طلب مثبت 

طلب مثبت و منفی و تیپ ناسازگار و منفی و رفاقت

3- Glathorn
4- Hakrishnan
5- Friedlander
6- Kowsel Man
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معلم اهتمامدر تیپ درس نگر تمام .بندي نموده استطبقه
مصروف درس و انتقال معلومات به دانش آموزان است و 

در .دهددرس و محتوي هسته اصلی آموزش را تشکیل می
محور ،و جمعیيدراعم از فانفراگیرتیپ فراگیرنگر،

در تیپ رفتار نگر شیوه رفتار معلم .دهندآموزش را شکل می
گاه ترغیب سخت کوشی :کننده جهت آموزش استتعیین
و گاه براي ) اقتدار طلب مثبت(رشد دانشجو است براي

گیر گاه بسیار آسان؛)اقتدارطلب منفی(ودنمایی و رشد خود خ
و ) رفاقت طلب منفی(سازد است و مقررات را کم ارزش می

.دهدگاه رفاقت و صمیمیت در مسائل آموزشی دخالت نمی
عنوان و در تیپ ناسازگار معلمی به.)رفاقت طلب مثبت(

توانند ها میهر کدام از تیپ.شودل دوم یا سوم تلقی میشغ
اثرات و پیامدهاي آموزشی و تربیتی متفاوتی به همراه داشته 

.]7[باشند
هاي هاي مختلفی مؤید اثرات آموزشی و تربیتی تیپپژوهش

بررسی تطبیقی «با عنوان اي مطالعهدرشعبانی.معلمی هستند
ها وترین نارسائیمهم» جهانچند کشورتربیت معلم ایران و

مشکالت تربیت معلم در کشور را شامل نارسایی در انتخاب 
هاي نارسائیاي معلمان،کاهش سطح تخصصی وحرفهمعلم،

این . داندآموزشی و برنامه درسی مراکز تربیت معلم می
مشکالت معیشتی معلمان باعث شده آنها تحقیق نشان داد که 

اي منزلت وتوانایی حرفهآورده وسوم روي به شغل دوم و
در پژوهشی با عنواننصر اصفهانی .]3[آنان کاهش یابد

نشان داد که میانگین ،عوامل موثر بر بهبود کیفیت تدریس
مهارتهاي هفت گانه آموزشی ، ارتباطی، ارائه بازخورد، ایفاي 
نقش، تعامل با دانشجو، خصوصیات حرفه اي و ارزیابی به 
میزان قابل توجهی پس از برگزاري کارگاه افزایش یافته است

غفوري و همکاران در پژوهشی با عنوان بررسی .]12[
ابی اساتید از کیفیت تدریس آنان از بازخورد اعالم نتایج ارزشی

دیدگاه خودشان در دانشگاه علوم پژشکی اهواز نشان داد که 
کنونی نظامدرصد از اعضاي هیات علمی با 55حدود 

درصد آنان معتقد بودند که اعالم 85ارزشیابی موافق هستند و 
55نمره ارزشیابی به آنها در کیفیت تدریس موثر است و 

درصد اعالم 50ه ارزشیابی به مدیر گروه و درصد اعالم نمر
نتایج ارزشیابی به دانشکده را در کیفیت تدریس موثر 

در پژوهشی با عنوان بررسی جو حقانی .]13[دانستندمی
هاي آموزش مداوم پژشکان عمومی در حاکم بر تدریس برنامه

دانشگاه علوم پژشکی اصفهان دریافت که بر اساس عامل 
شروع ارتباط، حفظ ارتباط و خاتمه ارتباط مناسب با فراگیران 

انجام شده از لحاظ ایجاد ارتباط هايتدریسبیش از نیمی از 
هاي خیلی ضعیف و ضعیف بوده، بیش از دوسوم از تدریس

ضعیف انجام شده از لحاظ استمرار ارتباط خیلی ضعیف و 
هاي انجام شده از لحاظ خاتمه ارتباط بوده و نیمی از تدریس
پور موسیوکیامنش.]14[بوده استخوب و خیلی خوب 
ها وفنون تدریس ارزشیابی برنامه روش«در پژوهشی با عنوان 

به نتایج زیر دست » هاي ایرانهاي تربیت دبیر دانشگاهدوره
با برنامه مطلوب همخوانی پیامدهاي برنامه نهآثار و:اندیافته

به عبارت دیگر .نه با برنامه مصوب منطبق استدارد و
اند به هنگام دبیرانی که دوره هاي تربیت دبیر را سپري کرده

امور مورد نظر استادان علوم تربیتی را رعایت ،تدریس
کنند وحتی رفتار آنها با آنچه در برنامه مصوب درس نمی

د نظر قرار گرفته نیز چندان منطبق ها وفنون تدریس مورروش
برنامه بینعواملی که ،هاي این پژوهشبراساس یافته.نیست

ها وروش،پیامدهاي برنامه اجرا شده درسنتایج ومطلوب و
فنون تدریس فاصله افکنده ناشی از تدریس مستقیم معلمان به 

ه جمل، از اي یعنی تبعیت از اساتیددالیلی از قبیل آثار مشاهده
هاي مختلف که درسبوده برخی از اساتید رشته علوم تربیتی

در 1بایفورد.]15[اندکردهرا به شیوه مستقیم تدریس 
رابطه بین نگرش معلمان و میزان فعال «پژوهشی تحت عنوان 

نشان داد که بین نگرش مثبت و میزان جدیت » بودن فراگیران
نگرش مثبت در معلمان در درگیر ساختن فراگیران و ایجاد 

در 2گالسر. ]16[داري وجود داشته استآنها رابطه معنی
پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت 

تنگناها و گیري،تدریس نشان دادند که محدودیت در تصمیم
هاي زمانی و فقدان انگیزش دانشجویان ناشی از محدودیت

کیفیت تدریس شیوه رفتاري معلمان مهمترین عوامل کاهش 
بررسی «در پژوهشی با عنوان3فریدلندر. ]17[هستند
هاي نوین در هاي واکنش معلمان به کاربست فناوريشیوه

همعلمان را براساس واکنش آنها نسبت به این پدید» آموزش
به پنج تیپ نگران، معترض، مطیع، متعامل و تحول آفرین 

در پژوهشی تحت عنوان4هاکریشنان.]18[تقسیم کرده است

1- Byford
2- Glaser
3- Freidlander
4- Hackrishnan
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نشان » هاي درسالگوهاي رفتاري معلمان در کالس«عنوان
هاي چون صمیمی، هاي درس از تیپداد که معلمان در کالس

. ]9[کنندگرا تبعیت میطبع و کمالگیر، شوخگیر، سختسهل
رابطه «تحت عنوان در پژوهشی 1فنستر ماخر و ریچاردسون

پایه دوازده آزمون نهاییو موفقیت دانش آموزانموثرتدریس
چهار عامل عمده ارتباطنشان دادند که »استرالیادر کشور

خود دانش ، تمرینات کالسی آنها، دانش آموزانبامعلمان
نقش موثري در موفقیت دانش آموزان و همکاري مدرسه 

در تحقیقی 2براي مثال فولسام.]18[آموزان داشته است
تدریس از روش یکسانی دریافت که اکثر معلمانی که در

کنند و فقط به تدریس صفحات کتاب بسنده کرده استفاده می
بینند، موضوع محور هستندهاي جبرانی تدارك نمیو فعالیت

اند که بیشتر در پژوهشی نشان داده3بین و همکاران. ]19[
معلمان به رویکرد موضوع محوري پایبند هستند، کمتر به 

مجري محتواي تدوین شده هستند و پردازند، بیشترتعامل می
در تحقیقی 4بیگز. ]20[به مسائل فراگیران توجه ندارند

گري را به هایی که مدرس نقش تسهیلدریافت که در کالس
. ]21[عهده داشته است، یادگیري مفهومی اتفاق افتاده است

هایی که مدرسان بر در پژوهشی نشان داد، در کالس5شل
کنند، یادگیري و یادآوري تأکید میارایۀ حقایق، محتوي

در تحقیقی 6استودولوسکی. ]22[ضعیف و اندك بوده است
خاطر نشان ساخت که برخی از معلمان مجري محض 

هاي درسی هستند و به درگیري و تعامل فراگیران کتاب
در پژوهشی دریافت، 7سیروتنیک. ]23[دهنداهمیت نمی

صرف سخنرانی برخی از مدرسان بیشتر وقت کالس را
دریافت که برخی پژوهشیدر 8اسبورنی. ]24[کنندمی

گویند و از ارایۀ معلمان دو سوم وقت کالس را فقط سخن می
در یک 9دیویس و مایر.برندموضوعات کتاب لذّت می

بررسی نشان دادند که در برخی از مواد درسی میزان وابستگی 
درصد بوده 73هاي درسی و مدرس حدود فراگیران به کتاب

در تحقیقی تحت عنوان10همچنین موروز.]25[است

1- Fenstermacher & Richardson
2- Folsum
3- Ben &et-al
4- Biggs
5- shell
6- Stodolusky
7- Sirotnick
8- Osborni
9- Davis & Mayer
10- Moroz

دریافت که اغلب » بررسی جو حاکم بر کالس درس«
.]26[اندبرانگیز نبودههاي مورد بررسی، چالشکالس

هاي بندي کازلمان از تیپبا توجه به مباحث مطرح شده طبقه
این پژوهش را تشکیل ي مدرسیهامبناي بررسی تیپ،معلمی

با توجه به این که یکی از معیارهاي ارزشیابی .دهدمی
عملکرد اساتید کیفیت عملکرد دانشجویان است و یکی از 

باشد و با هاي عملکرد دانشجویان معدل آنان میکنندهتعیین
توانند هاي مختلف معلمی میتوجه به مبانی تجربی مورد تیپ

اس راین اسدر کیفیت عملکرد دانشجویان تأثیر داشته باشد ب
هاي مدرسی آیا بین تیپمسأله اصلی پژوهش این است که 

اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عملکرد تحصیلی 
هاي دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد؟ و آیا تیپ

بینی کننده عملکرد مدرسی اساتید دانشگاه بوعلی سینا پیش
شند؟بادانشجویان این دانشگاه می) معدل(تحصیلی 

شناسی پژوهشروش-2
جامعه آماري توصیفی از نوع همبستگی است،روش پژوهش

هاي علوم در این تحقیق عبارت از کلیه دانشجویان دانشکده
پایه، فنی و مهندسی، کشاورزي، اقتصاد و علوم اجتماعی و 

نفر 5601ادبیات و علوم انسانی است که تعداد کل آنها 
اي و گیري خوشهنمونهروش در این پژوهش از . باشدمی

حجم نمونه .استفاده شده استتصادفی اي نسبتی طبقه
157(دانشجو 343جدول کرجسی و مورگان براساس 

ابزار . باشندمی)دانشجوي دختر186دانشجوي پسر و 
ها در این تحقیق عبارتست از گردآوري اطالعات و داده

هاي شخصیتی که شامل سنجش تیپپرسشنامه محقق ساخته 
اي گزینهبندي پنجسوال است و بر اساس مقیاس درجه60

تنظیم ) هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و همیشه(
براي سنجش روایی این پرسشنامه از روش . شده است

روایی کهاستفاده شد نظرات اساتید وسنجش روایی محتوایی 
براي سنجش پایایی . در حد قابل قبول بوده استاین ابزار 

باشدمی% 85روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 
، هاي آماري شامل میانگیندر بخش آمار توصیفی از شاخص

و در بخش آمار استنباطی از آزمون ... نمودار، درصد و
، )ANOVA(همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه 

هاي مستقل براي گروهtتحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون
.استفاده شده است
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هاي پژوهشیافته-3
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی به -

تفکیک دانشکده چگونه است؟
گیریم که به طور کلی نتیجه می1از مندرجات جدول 

دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی بیشترین عملکرد 
تحصیلی و دانشجویان دانشکده کشاورزي کمترین عملکرد 

. تحصیلی را دارند

تحصیلی دانشجویان به تفکیک دانشکدهتوصیف عملکرد) 1جدول
انحراف میانگینبیشترینکمترینتعداددانشکده

معیار
8752/911/1495/1132/1علوم پایه
5779/918/1353/1192/0کشاورزي

7762/1378/1409/1441/0فنی و مهندسی
علوم واقتصاد

اجتماعی
4813/1482/1505/1549/0

علوم وادبیات
انسانی

7421/1395/1589/1494/0

34352/995/1543/1371/1کل 

البته دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی از لحاظ 
. میانگین عملکرد هم داراي باالترین رتبه هستند

هاي مدرسی اعضاي هیأت علمی دانشگاه آیا بین تیپ-
بوعلی سینا و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه 

وجود دارد؟
فراگیرنگر،(هاي مدرسی به منظور بررسی رابطه بین تیپ

اعضاي هیأت علمی دانشگاه بوعلی ) نگررفتارنگر و درسی
تحصیلی دانشجویان از آزمون همبستگی عملکردسینا و 

. پیرسون استفاده شده و سطح معناداري آنها بدست آمده است
هاي مدرسی در جدول نتایج آزمون به تفکیک دانشکده و تیپ

.آورده شده است2
دهد بین تیپ مدرسی پیرسون نشان مینتایج آزمون همبستگی 

رابطه منفی و دانشجویاننگر اساتید دانشگاه و عملکرد درسی
دار ستاره2معناداري در جدول سطح (معناداري وجود دارد 

هاي مدرسی رفتارنگر و ناسازگار و همچنین بین تیپ). است
عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز رابطه منفی و معناداري 

% 95و با 5٪به عبارتی با سطح خطاي . ودشمشاهده می
توان گفت که هر چه تیپ مدرسی اساتید دانشگاه، اطمینان می

رفتارنگرتر شود، عملکرد دانشجویان کاهش یانگرتردرسی
.یابد و بالعکسمی

هاي مدرسی اعضاي هیأت علمی و عملکرد تحصیلی دانشجویانهمبستگی بین تیپبررسی رابطه) 2جدول

همبستگی رابطه تیپ هاي مدرسی اعضاي هیأت 
علمی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

رابطه تیپ درسی نگر 
هیأت علمی و عملکرد 

تحصیلی دانشجویان

رابطه تیپ فراگیرنگر 
هیأت علمی و عملکرد 

تحصیلی دانشجویان

رابطه تیپ رفتارنگر 
هیأت علمی و عملکرد 

تحصیلی دانشجویان

رابطه تیپ ناسازگار 
هیأت علمی و عملکرد 

تحصیلی دانشجویان

-r27/0-095/0-159/0-093/0ضریب همبستگی علوم پایه
38/0142/039/0*011/0معناداريسطح

-r11/0149/0-245/0-303/0ضریب همبستگی کشاورزي
*416/0267/0066/0022/0معناداريسطح

-r048/0-067/0124/0-033/0ضریب همبستگی فنی و مهندسی
679/0564/0283/0777/0معناداريسطح

اقتصاد و علوم 
اجتماعی

-r295/0091/0-395/0-188/0ضریب همبستگی 
2/0*537/0005/0*042/0معناداريسطح

-r049/0341/0-486/0-390/0ضریب همبستگی ادبیات و علوم انسانی
*001/0*000/0*678/0003/0معناداريسطح

-r11/0-056/0-277/0-142/0ضریب همبستگی کل دانشگاه
*009/0*303/0000/0*042/0معناداريسطح

اما بین عملکرد دانشجویان دانشگاه و تیپ مدرسی فراگیرنگر 
همچنین . اساتید دانشگاه رابطه معناداري مشاهده نشد

دهد که بین عملکرد دانشجویان مندرجات جدول نشان می

نگر اساتید رابطه دانشکده علوم پایه و تیپ مدرسی درسی
وجود دارد اما بین عملکرد دانشجویان منفی و معنادار 

هاي مدرسی رابطه معناداري دانشکده علوم پایه و سایر تیپ
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توان گفت در دانشکده کشاورزي نیز می. مشاهده نشده است
بین سه تیپ رفتاري اصلی مدرسی و عملکرد دانشجویان 

در دانشکده . دانشکده کشاورزي رابطه معناداري وجود ندارد
ز مانند دانشکده کشاورزي بین سه تیپ اصلی فنی مهندسی نی

مدرسی و عملکرد دانشجویان رابطه معناداري مشاهده 
در دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی یک رابطه . شودنمی

نگر و عملکرد دانشجویان به مثبت و معناداري بین تیپ درسی
خورد اما بین تیپ مدرسی رفتارنگر اساتید این چشم می

کرد تحصیلی دانشجویان این دانشکده رابطه دانشکده و عمل
مدرسی فراگیرنگر و بین تیپ. شودمنفی و معنادار مشاهده می

و عملکرد دانشجویان این دانشکده رابطه معناداري مشاهده 
در دانشکده ادبیات و علوم انسانی بین تیپ مدرسی . شودنمی

فراگیرنگر و رفتارنگر و عملکرد دانشجویان این دانشکده 
شود اما بین تیپ مدرسی رابطه منفی و معناداري مشاهده می

رسی نگر و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معناداري د
. شودنمیمشاهده

توان عملکرد تحصیلی دانشجویان بر چگونه می-
بینی کرد؟هاي مدرسی پیشاساس تیپ

هاي در این بخش رابطه عملکرد تحصیلی دانشجویان و تیپ
.گیردتفکیک دانشکده مورد بررسی قرار میه بمدرسی 

از مدل رگرسیون یک متغیره در واریانسنتایج جدول تحلیل 
آن است که مدل رگرسیون اعمال شده معنی بیانگر3جدول 

).>005/0P(دار بوده و مجاز به استفاده از آن می باشیم 
به منظور تاثیر تیپ هاي مدرسی اعضاي هیأت علمی 
دانشکده علوم پایه بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، اقدام به 

عملکرد ابتدا4چندمتغیره گردید؛ در جدول آنالیز رگرسیون 
هاي مدرسی عنوان متغیر مالك و تیپتحصیلی دانشجویان به

ر و تیپ نگر، تیپ فراگیرنگر، تیپ رفتارنگتیپ درسی(اساتید 
. بینی در نظر گرفته شدعنوان متغیرهاي پیشبه) ناسازگار

نگر بیشترین سپس با استفاده از روش گام به گام، تیپ درسی
تاثیر را در رگرسیون چندگانه داشته و وارد مدل گردید و 

هاي مدرسی نقش مؤثري در مدل مشخص شد سایر تیپ
ایی آنالیز نتایج نه. رگرسیون نداشته و از مدل حذف شدند

همراه ضریب متغیر مؤثر در مدل، در رگرسیون چندگانه، به
:مدل نهایی عبارت است از. زیر آمده است

= - 083/0) تیپ درسی نگر اساتید دانشکده علوم+ (27/14
دانشکده علومدانشجویانعملکرد تحصیلی 

واریانس از مدل رگرسیون یک متغیره در تحلیلنتایج جدول 
بیانگر آن است که مدل رگرسیون اعمال شده 5جدول 

).>005/0P(باشیم دار بوده و مجاز به استفاده از آن میمعنی
هاي مدرسی اعضاي هیأت در ادامه به منظور یافتن تاثیر تیپ

علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی بر عملکرد تحصیلی 
شود؛ در دانشجویان، از آنالیز رگرسیون چندمتغیره استفاده می

عنوان عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده به10جدول 
نگر، تیپ درسیتیپ (هاي مدرسی اساتید متغیر مالك و تیپ

بینی در نظر عنوان متغیرهاي پیشبه) فراگیرنگر، تیپ رفتارنگر
ابتدا تیپ رفتارنگر بیشترین تاثیر را در . شودگرفته می

گردد و در مرحله میرگرسیون چندگانه داراست و وارد مدل 
هاي سایر تیپ. شودنگر به مدل اضافه میبعد تیپ درسی

مدرسی نقش مؤثري در مدل رگرسیون نداشته و از مدل 
.حذف شدند

همراه ضرایب ، بهچندگانهنتایج نهایی آنالیز رگرسیون 
مدل نهایی عبارت . متغیرهاي مؤثر در مدل، در زیر آمده است

:است از
= - 022/0) رفتارنگرتیپ+ (036/0) نگرتیپ درسی+ (9/15

عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده اقتصاد
دار شده معنیاعمالآن است که مدل بیانگر7نتایج جدول 

منظور به ).>005/0P(هستیمبوده و مجاز به استفاده از آن 
علمی دانشکده ادبیات و علوم هاي مدرسی اعضايتاثیر تیپ

انسانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، اقدام به رگرسیون 
عملکرد تحصیلی ابتدا8چندمتغیره گردید؛ در جدول 

هاي مدرسی عنوان متغیر مالك و تیپدانشجویان دانشکده به
سپس با . بین در نظر گرفته شدعنوان متغیرهاي پیشاساتید به

بیشترین تاثیر را گام، ابتدا تیپ رفتارنگر بهاز روش گاماستفاده
در رگرسیون چندگانه داشته و وارد مدل گردید و در مرحله 

.نگر و فراگیرنگر وارد مدل گردیدبعد تیپ درسی
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هاي مدرسی اساتید دانشکده علوم پایهچند متغیره رابطه عملکرد تحصیلی دانشجویان و تیپرگرسیون) 3جدول 
درجه تغییراتمنبع

آزادي
مجموع 
مربعات

میانگین 
مربعات

آماره 
F

سطح 
معناداري

RR2

3مرحله
107/1107/11رگرسیون

7/6011/027/0073/0 8548/14065/1باقیمانده
8656/151مجموع

هاي مدرسی اساتید دانشکده علوم پایه در رگرسیون چند متغیرهضرایب تیپ)4جدول 
سطح معناداريTخطاي معیارBBeta)عامل(متغیر 

27/149/076/15000/0مقدار ثابت
032/058/2011/0-27/0-083/0تیپ درسی نگر

هاي مدرسی اساتید دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیرگرسیون چند متغیره رابطه عملکرد تحصیلی دانشجویان و تیپ)5جدول 

مجموع آزاديدرجه منبع تغییرات
مربعات

میانگین 
Fآماره مربعات

سطح 
RR2معناداري

1مرحله
179/179/1رگرسیون

51/8005/039/015/0 4667/921/0باقیمانده
4746/11مجموع

2مرحله
276/238/1رگرسیون

15/7002/049/024/0 457/819/0باقیمانده
4746/11مجموع

هاي مدرسی اساتید دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در رگرسیون چند متغیرهضرایب تیپ)6جدول 
سطح معناداريTخطاي معیارBBeta)عامل(متغیر 

9/1571/035/22000/0مقدار ثابت
007/002/3004/0-39/0-022/0تیپ رفتارنگر

036/029/0016/024/2030/0تیپ درسی نگر

هاي مدرسی اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانیرگرسیون چند متغیره و بررسی رابطه عملکرد تحصیلی دانشجویان و تیپ)7جدول 

درجه منبع تغییرات
آزادي

مجموع 
مربعات

میانگین 
RR2سطح معناداريFآماره مربعات

1مرحله
145/1545/15رگرسیون

31/22000/048/023/0 7286/4969/0باقیمانده
7331/65مجموع

2مرحله
287/2043/10رگرسیون

68/16000/056/032/0 7143/4462/0باقیمانده
7331/65مجموع

3مرحله
339/2546/8رگرسیون

84/14000/062/038/0 7092/3957/0باقیمانده
7331/65مجموع



انهاي مدرسی اعضاء هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدتحصیلی دانشجویان بر اساس تیپبینی عملکردپیش

64

وم انسانی در رگرسیون چند متغیرههاي مدرسی اساتید دانشکده ادبیات و علضرایب تیپ)8جدول 
سطح معناداريTخطاي معیارBBeta)عامل(متغیر 

63/1660/042/27000/0مقدار ثابت
008/077/3000/0-45/0-029/0تیپ رفتارنگر

095/052/0023/014/4000/0تیپ درسی نگر
016/081/2006/0-41/0-044/0تیپ فراگیرنگر

همراه ضرایب نتایج نهایی آنالیز رگرسیون چندگانه، به
مدل نهایی عبارت . متغیرهاي مؤثر در مدل، در زیر آمده است

:است از
+ 095/0) تیپ درسی نگر(-044/0) تیپ فراگیرنگر+(63/16

تحصیلی دانشجویانعملکرد= -029/0) تیپ رفتارنگر(
الزم به ذکر است که رابطه تیپ مدرسی اساتید دانشکده 

زیرا در . باشدکشاورزي و فنی مهندسی قابل ارزیابی نمی
تیپ مدرسی 3اي بین مرحله قبل تعیین گردید که هیچ رابطه

دانشکده گروه کشاورزي و عملکرد تحصیلی دانشجویان این 
وجود ندارد به همین دلیل انجام عملیات رگرسیون به منظور 

.بینی آینده بی مفهوم استپیش
هاي مدرسی اعضاي هیأت علمی دانشگاه به منظور تاثیر تیپ

سینا بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، اقدام به آنالیز بوعلی

عملکرد ابتدا9گردید؛ در جدول رگرسیون چندمتغیره 
هاي عنوان متغیر مالك و تیپنشجویان دانشگاه بهتحصیلی دا

عنوان به) نگر، تیپ رفتارنگرتیپ درسی(مدرسی اساتید 
سپس با استفاده از . بین در نظر گرفته شدمتغیرهاي پیش

نگر بیشترین روش گام به گام، تیپ فراگیرنگر و تیپ رفتار
تاثیر را در رگرسیون چندگانه داشته و وارد مدل گردید و 

هاي مدرسی نقش مؤثري در مدل مشخص شد سایر تیپ
.رگرسیون نداشته و از مدل حذف شدند

همراه ضرایب نتایج نهایی آنالیز رگرسیون چندگانه، به
مدل نهایی عبارت . متغیرهاي مؤثر در مدل، در زیر آمده است

:است از
) تیپ فراگیرنگر اساتید(-046/0) تیپ رفتارنگر اساتید+ (62/16

037/0 =تحصیلی دانشجویان دانشگاهعملکرد

سیناهاي مدرسی اساتید دانشگاه بوعلیرگرسیون چند متغیره رابطه عملکرد تحصیلی دانشجویان و تیپ)9جدول 

درجه منبع تغییرات
آزادي

مجموع 
مربعات

میانگین 
Fآماره مربعات

سطح 
RR2معناداري

1مرحله
01/93425/23رگرسیون

64/8000/030/0093/0 22/90933869/2باقیمانده
24/1002342مجموع

ضرایب تیپ هاي مدرسی اساتید دانشگاه بوعلی سینا در رگرسیون چند متغیره)10جدول 
سطح معناداريTخطاي معیارBBeta)عامل(متغیر 

62/16666/094/24000/0مقدار ثابت
024/017/124/0-084/0-028/0تیپ درسی نگر
037/0177/0016/034/2019/0تیپ فراگیرنگر
011/031/4000/0-334/0-046/0تیپ رفتارنگر
008/0016/0117/0907/0-0018/0تیپ ناسازگار
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گیري و نتیجهبحث -4
نگر، رفتارنگر نتایج تحقیق نشان داد بین تیپ مدرسی درسی

طور جداگانه با عملکرد دانشجویان رابطه اساتید دانشگاه به
یعنی هر چه تیپ مدرسی . منفی و معناداري وجود دارد

رفتارنگرتر یانگرترطور جداگانه درساساتید دانشگاه به
نتایج نشان همچنین.یابدباشد، عملکرد دانشجویان کاهش می

داد که بین عملکرد دانشجویان دانشگاه و تیپ مدرسی 
نتایج این پژوهش . فراگیرنگر نیز رابطه معناداري وجود ندارد

تقریبا همخوانی ]9[هاکریشنانو]14[حقانی هايبا پژوهش
هاي پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانشجویان یافته.دارد

نگر اساتید رابطه درسیدانشکده علوم پایه و تیپ مدرسی 
منفی و معنادار وجود دارد و هرچه تیپ مدرسی اساتید 

نگرتر باشد، عملکرد تحصیلی دانشکده علوم پایه درسی
اما بین عملکرد . یابددانشجویان این دانشکده کاهش می

هاي مدرسی رابطه دانشجویان دانشکده علوم پایه و سایر تیپ
مدرسی ناسازگار اعضاي تیپ . معناداري مشاهده نشده است

هیأت علمی دانشکده کشاورزي و عملکرد دانشجویان رابطه 
منفی و معنادار وجود دارد و هرچه تیپ مدرسی اعضاي 
هیأت علمی دانشکده کشاورزي ناسازگارتر باشد، عملکرد 

هاي تحصیلی دانشجویان کاهش یافته اما بین سایر تیپ
کشاورزي رابطه مدرسی و عملکرد دانشجویان دانشکده 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون . معناداري مشاهده نشده است
هاي مدرسی اساتید دانشکده فنی و مهندسی و بین تیپ

عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشکده رابطه معناداري را 
نشان نداده است و تیپ مدرسی اساتید دانشکده مهندسی 

در بین تیپ .تأثیري در عملکرد دانشجویان نداشته است
نگر اساتید دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و مدرسی درسی

؛دانشجویان این دانشکده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
نگرتر یعنی هرچه تیپ مدرسی اساتید این دانشکده درسی

باشد، عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشکده بهتر خواهد 
ید این دانشکده و عملکرد بین تیپ مدرسی رفتارنگر اسات. بود

تحصیلی دانشجویان این دانشکده رابطه منفی و معنادار 
عبارتی هرچه تیپ مدرسی اساتید این به. مشاهده شد

دانشکده رفتارنگرتر باشد عملکرد دانشجویان این دانشکده 
هاي مدرسی اما بین سایر تیپ. کمتر خواهد بود و بالعکس

دانشکده رابطه معناداري اساتید و عملکرد دانشجویان این 
ها نشان داد که بین تیپ در ادامه بررسی. مشاهده نشده است

مدرسی فراگیرنگر اساتید دانشکده ادبیات و علوم انسانی و 
عمکرد دانشجویان این دانشکده رابطه منفی و معناداري 

عبارتی هرچه اساتید این دانشکده فراگیرنگرتر به.مشاهده شد
اما بین . یابدلی دانشجویان کاهش میباشد، عملکرد تحصی

نگر و عملکرد تحصیلی هاي مدرسی درسیسایر تیپ
نتایج این پژوهش با . دانشجویان رابطه معناداري مشاهده نشد

]16[بایفورد و ]9[هاکریشنان،]15[کیامنشهاي پژوهش

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان .همخوانی داردتقریبا
نگر اساتید دانشکده علوم پایه و یپ درسیدهد بین تمی

عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشکده رابطه منفی و معنی 
نگر اساتید به عبارتی رعایت تک تیپ درسی. دار وجود دارد

دانشکده علوم پایه، تاثیر معکوس بر عملکرد تحصیلی 
بنابراین عملکرد تحصیلی دانشجویان این .دانشجویان دارد

توان نگر اساتید آن میرا با توجه به میزان تیپ درسیدانشکده 
دهد که بین تیپ هم چنین نتایج نشان می. بینی کردپیش

رفتارنگر اساتید دانشکده اقتصاد و عملکرد تحصیلی 
اما . دار وجود دارددانشجویان این دانشکده رابطه منفی و معنی

دانشجویان این نگر اساتید و عملکرد تحصیلی بین تیپ درسی
بین ها نشان دادعالوه یافتههب. دانشکده رابطه مثبت وجود دارد

تیپ رفتارنگر و فراگیرنگر اساتید دانشکده ادبیات و عملکرد 
دار تحصیلی دانشجویان این دانشکده رابطه منفی و معنی

عبارتی تیپ رفتارنگر و فراگیرنگر اساتید به. وجود دارد
معکوس بر عمکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات، تاثیر

دارد و هر چه تیپ اساتید این دانشکده به سمت رفتارنگر و 
یابد فراگیرنگر باشد، عملکرد تحصیلی دانشجویان کاهش می

اما بین تیپ . یعنی دانشجویان دچار افت تحصیلی خواهند شد
نگر اساتید و عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشکده درسی

نگر اساتید عبارتی تیپ درسیبه. بت وجود داردرابطه مث
دانشکده ادبیات، تاثیر مستقیم بر عمکرد تحصیلی دانشجویان 

طورکلی نتایج نشان داد بین تیپ رفتارنگر اساتید به. دارد
دانشگاه و عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشگاه رابطه 

ساتید و اما بین تیپ فراگیرنگر ا. دار وجود داردمنفی و معنی
عملکرد تحصیلی دانشجویان این دانشگاه رابطه مثبت وجود 
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هاي پژوهش چون بین عملکرد با توجه به یافته. دارد
جویان و تیپ معلمی فراگیرنگر رابطه مثبت و معناداري دانش

شود با توجه به تأکیدات این وجود داشته است لذا پیشنهاد می
،فراگیرانۀبرشد همه جانتیپ مبنی بردانشجو محوري، 

اندیشیدن به ،همراه با احترام با شاگردانارتباط مناسب و
اي خود و فراگیران، سازوکارهاي الزم از طریق توسعه حرفه

افزایی براي اساتید زمینه بروز و هاي دانشبرگزاري دوره
.هاي درس فراهم گرددتحقق این رویکرد در کالس
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