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رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیات  علمی و پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان كشاورزی دانشگاه زنجان

مریم رخشانی1، علی شمس2
1- دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2- استادیار گروه ترویج، ارتبــاطات و توسعه روستایـــی، دانشکـده کشاورزی، دانشگاه زنجــان

چکیده
آمـوزش و پژوهـش دو کارکـرد مهـم اعضـای هیـات علمـی در دانشـگاه بـه شـمار می آینـد و چگونگـی ارتبـاط ایـن کارکردهـا 
بـا هم دیگـر و بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان مـورد توجـه محققـان حـوزه آمـوزش عالـی می باشـد. ایـن تحقیـق توصیفی با 
هـدف بررسـی و سـنجش ارتبـاط بیـن عملکـرد آموزشـی )کمیـت و کیفیـت تدریـس( اعضای هیـات علمی بـا عملکرد پژوهشـی 
و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان در سـال های تحصیلـی 1386 تـا 1391 صـورت گرفـت. جامعـه آمـاری تحقیـق همـه ی 60 
تـن اعضـای هیـات علمـی تمام وقـت دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجـان بـود کـه بـه صـورت سرشـماری بررسـی شـدند. برای 
این کار از آمار و اطالعات موجود در حوزه معاونت آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه اسـتفاده شـد. نتایج تحلیل همبسـتگی نشـان 
داد کـه بیـن سـه متغیـر عملکـرد پژوهشـی و کیفیـت تدریـس اعضـای هیـات علمـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان ارتبـاط 
معنی داری وجود نداشـته ولی عملکرد پژوهشـی با شـمار درس های ارایه شـده در کارشناسـی ارشـد و دکتری )کمیت تدریس( 
ارتبـاط مثبـت و معنـی داری دارد. آزمـون من وایت نـی نشـان داد کـه کیفیـت تدریـس و عملکرد پژوهشـی اعضای هیـات علمی 
دانش آموختـه داخـل بـا خـارج کشـور تفـاوت معنـی داری نـدارد. کیفیـت تدریـس اعضـای هیـات علمی بـا وضعیت اسـتخدامی 
مختلـف تفـاوت معنـی داری بـا همدیگر داشـت ولی ایـن تفـاوت در عملکرد پژوهشـی آن ها دیده نشـد. کیفیـت تدریس اعضای 
هیـات علمـی بـا مرتبه هـای علمـی مختلـف نیز بـا همدیگر تفـاوت معنـی داری نداشـتند. تحلیل رگرسـیونی نیـز بیانگـر این بود 

کـه شـمار مقاله هـا در مجله هـای داخـل کشـور و شـمار دانشـجویان در کالس دو عامـل موثـر بـر کیفیـت تدریس هسـتند.

كلید واژه ها:عملکرد پژوهشی، کمیت تدریس، کیفیت تدریس، اعضای هیات علمی کشاورزی،  پیشرفت تحصیلی دانشجو. 
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 مقدمه
چندیست که دانش نظری به جای کاال به فروش می رسد و 
تجاری سازی نتایج تحقیقات، سیاست اغلب مرکز های علمی 
است )شاوون و جاهد، 1391(. در چنین شرایطی کشورهای 
در حال توسعه در تالش هستند تا نقش دانشگاه ها را در توسعه 
 .)1391 افقهی،  و  )میرسپاسی  دهند  قرار  توجه  مورد  ملی 
از  تحقیق  انجام  و  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش 
و  و مرکز های علمی  و مسئولیت های مهم دانشگاه ها  وظایف 

فرهنگی به شمار می آیند )معروفی و همکاران، 1386(.
در واقع، نظام آموزش عالی عهده دار وظایف و مسئولیت های 
مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و تربیتی جامعه است )کبریایی و همکاران، 1384(.  
انجام تحقیق از پایه های اساسی و عمده در توسعه جامعه  به 
شمار می آید، به طوری که هیچ گونه حرکت علمی و منطقی ای 
بدون پشتوانه ی تحقیقات امکان پذیر به نظر نمی رسد )عمانی، 
1390(. اعضای هیات علمی متخصصانی هستند که مسئولیت 
به عهده داشته و  را در دانشگاه  آموزش و اشاعه علم و دانش 
کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد این 
اعضا وابسته است )یمینی دوزی سرخابی و بهرامی، 1388(. 
نوع ارتباط و اثرگذاری عملکرد و کیفیت اعضای هیات علمی 
بر پیشرفت و عملکرد دانشجویان نیز از دیگر سوال های مهم در 

این زمینه است )قهرمانی و همکاران، 1387(.
بررسی فعالیت های اعضای هیات علمی و نوع تعامل آن ها، 
و  آموزشی  مسایل  تحلیل  و  تجزیه  برای  را  مناسبی  بازخورد 
به  راهبردی  برنامه ریزی های  و  اساسی  تصمیم گیری های 
مسئوالن نظام آموزش عالی فراهم آورده و از دیگر سو اعضای 
آگاهی  خود  عملکرد  چگونگی  از  می توانند  نیز  علمی  هیات 
کنند  اقدام  خود  فعالیت های  کیفیت  افزایش  برای  و  یافته 

)میزانی و همکاران، 1390(.
ارایه  و  پژوهشی  آموزشی،  دسته  سه  فعالیت ها  این   
همکاران،  و  )معروفی  می شوند  شامل  را  )اجرایی(  خدمات 
1386(. در این میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی دارای 
قلیزاده،  اهمیت بیشتری می باشند )شعبانی ورکی و حسین 
1385؛ لی، 2004( که در ماهیت دانشگاه معنا پیدا می کنند. 
این نکته بدین معناست که تاثیر متقابل دو ویژگی یاد شده 

ضامن پویایی و حیات دانشگاه است )جنکینز، 2000(.
عمده ترین  از  دانشجویان  آموزش  و  تدریس  حقیقت  در 

که  ای  گونه  به  می آید،  شمار  به  دانشگاه  مدرس  وظایف 
مهم ترین مالک پذیرفته شده برای سنجش یک تدریس خوب، 
میزان یادگیری دانشجویان است، به گونه ای که بهترین افراد 
را  یادگیری  میزان  باالترین  که  هستند  کسانی  دهنده  آموزش 
در دانشجویان ایجاد میکنند و یادگیری دارای نقش و اهمیت 
ویژه ای است )نیک روز و همکاران، 1391(. هم چنین تحقیق 
)تولید دانش( در جهان امروز اهمیت بسیاری دارد و نقش تولید 
دانش را می توان در زمینه های مختلف مشاهده کرد )کریمیان 
دگرگونی های  از  بسیاری  منشاء  واقع  در  و همکاران، 1390(. 
در  نظامی،  حتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  صنعتی، 

جامعه تولید دانش است )بهنام فر، 1391(.
افزایش  دنبال  به  جهان  دانشگاه های  همه  اینکه  به  نظر 
یا  توانمندی  نیز  و  تدریس  کیفیت  پژوهشی،  توامان عملکرد 
این  لذا  هستند،  خود  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت  همان 
تدریس  و  تحقیق  بین  آیا  که  است  مطرح  همیشه  پرسش 
اعضای هیات علمی دانشگاه با عملکرد دانشجویان ارتباطی 
به  بزرگی  کمک  می تواند  پرسش  این  به  پاسخ  دارد؟   وجود 
به  رسیدن  برای  عالی   آموزشی  ریزان  برنامه  و  مسئوالن 

هدف ها و چشم اندازهای پیش رو بکند.
رابرتسون و باند )2001(، باور دارند که بیشتر دانشگاهیان 
باور دارند تحقیق بوسیله تدریس شکل می گیرد و به ویژه برای 
داشتن تحقیق خوب، تدریس خوب هم الزم است )رابرتسون 

و باند، 2001(.
و  تحقیق  بین  که  باورند  این  بر   ،)2002( برین  و  لیندسی 
وجود  هم افزایی  و  متقابل  همزیستی،  ارتباط  یک  تدریس 
دارد. هم چنین هنگامی که فعالیت های تحقیقی هیأت علمی 
درآمد،  دانش،  می کند،  پیدا  افزایش  کیفی  و  کمی  لحاظ  از 
استدالل   ،)2003( برو  می یابد.   ارتقا  نیز  انگیزه  و  اعتبار 
ولی  باشند  محقق  دانشگاهیان  همه  نیست  نیازی  می کند، 
میان  در  تحقیق  اشتراک گذاری  به  دارد  اهمیت  که  چیزی 
دانشگاهیان است. جنکینز و زتر )2003(، استدالل می کنند 
بخش های  در  موثر  به طور  تدریس  و  تحقیق  ارتباط  باید  که 
تدریس  به  تبدیل  تحقیق  که  شکلی  به  یابد،  توسعه  دانشگاه 
تداخل  این  در  که  شود  تحقیق  به  تبدیل  نیز  تدریس  و  شود 

یادگیری مفهوم یابد.
 کالرک )1997(، بیان می کند که به طور کلی اعضای هیات 
به گونه ای  علمی در تدریس خود و فعالیت های تحقیقی شان 

رابطه ی بین عملکرد پژوهشی و...
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و  رامزدن  نیابد.  راه  آن  در  که شکافی  کنند  ایجاد  پیوند  باید 
استرالیا  دانشگاهیان  میان  در  مطالعه ای  در   ،)1992( موسز 
و  تحقیق  بین  ارتباط  که  کردند  عنوان  کارشناسی  مقطع  در 
منفی  همبستگی  دارای  سازمان  و  فرد  سطح  دو  در  تدریس 
گویای   ،)1987( مارش  بررسی های  است.  صفر  به  نزدیک  یا 
آن است که بین تدریس و تحقیق از لحاظ سهم زمان، انگیزه 
که  می دهد  نشان  نویسنده  این  دارد.  وجود  تضاد  پاداش  و 
ساختار پاداش و شور و شوق به انجام فعالیت های تحقیق و 

تدریس متفاوت هستند.
با این حال، هر دو عامل تدریس و تحقیق نیاز به استفاده 
انرژی دارند. کاظمی و همکاران )1390(،  و  از زمان  ویژه ای 
تحقیقی  فعالیت های  افزایش  بر  موثر  عامل های  بررسی  در  
شهید  و  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای 
هیأت  اعضای  بیشتر  آشنایی  که  کردند  گزارش  کرمان  باهنر 
آمار،  و  تحقیق  روش  مانند  تحقیقی  مهارت های  با  علمی 
و  محققان  با  ارتباط  افزایش  و  تدریس  ساعت های  کاهش 
در  آنان  گرفتن  قرار  و  غیرتحقیقی  کاری  فعالیت های  کاهش 
موثر  پژوهشی اشان  فعالیت های  افزایش  بر  پژوهش  فضای 
است. موحدی و همکاران )1390(،  نیز در بررسی عامل های 
تاثیرگذار بر کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیات 
علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به این نتیجه 
رسیدند که بین مرتبه علمی و کیفیت تدریس اعضای هیات 

علمی، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. 
اعضای  پژوهشی  عملکرد  و  علمی  مرتبه  بین  هم چنین، 
دیده  معنی داری  و  مثبت  رابطه  بررسی  مورد  علمی  هیات 
عامل های  تعیین  در   )1390( همکاران  و  آسایش  نتایج  شد. 
موثر بر میزان فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نشان دادند که عامل های 
فعالیت های  در  شرکت  برای  مرتبه  ارتقای  مانند  انگیزشی 
تحقیقی سبب می شود تا اعضای هیأت علمی اهمیت بیشتری 
برای انجام کارهای تحقیقاتی قایل شوند و این عامل در کنار 
شده  صرف  زمان  کاهش  سبب  اجرایی  مسؤلیت های  داشتن 

برای فعالیت های تدریس می شود.
موثر  عامل های  واکاوی  در   ،)1387( همکاران  و  شمس 
دانشکده های  علمی  هیات  اعضای  پژوهشی  عملکرد  بر 
کشاورزی ایران و طراحی مدلی برای بهبود آن مطرح کردند 
متغیرهایی  با  علمی  هیات  اعضای  پژوهشی  عملکرد  بین  که 

مانند به روز بودن در زمینه تخصصی، فعالیت با موسسه های 
انجام  در  توانمندی  خدمت،  و  تدریس  پیشینه  پژوهشی، 
به  پژوهش،  اختصاصی  ساعت های  میانگین  پژوهش، 
در  مشارکت  میزان  فعالیت های پژوهشی،  جذاب  ماهیت 
تصمیم گیری های گروه، دسترسی بهتر به امکانات پژوهشی، 
منابع مالی و منابع علمی و داشتن پشتکار، نظم و اعتماد به 

نفس در انجام کار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
 در بررسی که شریف زاده و همکاران )1386(، برای معرفی 
علمی  هیات  اعضای  کارکرد  پژوهشی  بر  موثر  عامل های 
دریافتند  دادند،  انجام  کشاورزی   عالی  آموزش  مرکز های 
در  دانشجویی  تحقیقات  به  بیشتر  علمی  هیات  اعضای  که 
سطح تحصیالت تکمیلی مشغول هستند و مشارکت آنان در 
انتشار یافته های تحقیقی در قالب فعالیت های ترویجی و نیز 

همکاری تحقیقی با مرکز های بین المللی محدود است. 
زمینه،  این  در  گرفته  صورت  بررسی های  جمع بندی  در   
و  تحقیق  با  رابطه  در  )مدل(  حالت  و  فرض  چهار  میتوان 
مارش،  و  هاتی  2001؛  خالد،  )احمد  کرد  ارایه  تدریس 
از:  عبارت اند  که   ،)1391 کرامتی،  و  ثانی  جعفری  1996؛ 
موجب  و  می شود  تدریس  کیفی  ارتقای  باعث  تحقیق  اول،  
آشنا  جدید  روش های  با  علمی  هیات  اعضای  که  می شود 
شوند؛  روز  به  کاربردی  و  نظری  فعالیت  حیطه ی  در  و  شده 
و  تحریک  باعث  نوین  مبحث های  و  جدید  پرسش های  با  و 
تحقیق  دوم،   ،)2002 )هاگس،  می شوند  دانشجویان  تشویق 
استراووس،  و  )لینکسی  می شود  تدریس  کیفی  افت  باعث 
1975؛ مارور و پاتن، 1976(.  و  باعث انتقال توجه از سمت 
را کمتر  تدریس  بر روی  تمرکز  و  به تحقیق می شود  تدریس 
واهلین،  1992؛  موسز،  و  رامزدن  2004؛  )هاگس،  کند  می 
منفی  یا  مثبت  تاثیر  هیچ  تدریس  و  تحقیق  سوم،   ،)2002
کارکرد هیات علمی  این دو  که  آنجایی  از  ندارند.  بر همدیگر 
نیاز به توانایی های متفاوتی دارد، لذا تاثیر آن ها بر همدیگر 
چهارم،  و   )2002 همکاران،  و  )مکنا  نمی باشد  معنی دار 
همدیگر  تقویت  باعث  جنبه ها  برخی  در  تدریس  و  تحقیق 
)جنکینز، 2000( و در برخی جنبه ها هم روی همدیگر تاثیر 

منفی می گذارند )هورلوک، 1991(.
به  تحقیقی  اینکه  به  نظر  و  شده  مطرح  آنچه  به  توجه  با 
صورت موردی در این زمینه در دانشگاه زنجان صورت نگرفته 
بود، این تحقیق با هدف بررسی و سنجش رابطه بین کمیت 
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هیات  اعضای  پژوهشی  عملکرد  تدریس،  کیفیت  تدریس، 
علمی و پیشرفت دانشجویان صورت پذیرفت. 

روش شناسی
علـی-  تحقیق هـای  نـوع  از  روش  نظـر  از  تحقیـق  ایـن 
ارتباطـی اسـت.  جامعـه ی آمـاری ایـن تحقیـق همـه اعضای 
زنجـان  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـکده  اصلـی  علمـی  هیـات 
بودنـد کـه بصـورت تمـام وقـت در ایـن دانشـکده مشـغول بـه 
بـود.  تـن  آنـان در سـال 1391، 60  بودنـد و شـمار  فعالیـت 

هیات  اعضای  یادشده  سال های  از  هریك  در  مثال  برای 
از  یا  )استخدام(  شده  اضافه  دانشکده  به  جدیدی  علمی 
هم چنین  انتقالی(  و  )بازنشسته  بودند  رفته  بیرون  دانشکده 
اعضای هیات علمی کمیت تدریس ثبت شده  از  برخی  برای 
ارزشیابی  )نبود  نبود  موجود  تدریس  کیفیت  لیکن  بود،  
بودن  حدنصاب  از  کمتر  یا  گلستان  سامانه  در  دانشجویان 
شمار دانشجوی موردنیاز برای ثبت ارزشیابی(. همین مساله 
در مورد عملکرد پژوهشی نیز وجود داشت که برای برخی از 
اعضای هیات علمی )مورد تحلیل  این تحقیق( کمیت عملکرد 
پژوهشی ثبت نشده بود. لذا، در فرایند تحلیل مربوط به هر 
نیمسال و نیز کل بازه زمانی، مورد های ناقص از نظر یکی از 
اعضای  با  کارتحلیل  و  شدند  گذاشته  کنار  مهم  متغیر  چهار 
هیات علمی  صورت گرفت که در زمینه ی هر چهار متغیر اصلی 

تحقیق که اطالعات آن ها به صورت کامل وجود داشت.
بیـن  رابطـه  سـنجش  کـه  تحقیـق  هـدف  بـه  توجـه  بـا 
کارکردهـا بـود، خللـی در رونـد تحلیـل وارد نشـد. متغیرهـای 
اصلـی ایـن تحقیـق عبـارت بودنـد از کمیـت تدریـس، کیفیت 
تدریـس، عملکـرد پژوهشـی اعضای هیـات علمی و پیشـرفت 
تحصیلـی دانشـجویان در پایـان نیمسـال. بـا توجـه بـه اینکـه 
در   )www.edu.znu.ac.ir( گلسـتان  آموزشـی  سـامانه 
دانشـگاه زنجـان بـرای ثبـت همـه ی فعالیت هـا و برنامه هـای 
اعضـای هیـات  و  گروه هـا  دانشـجویان،  بـه  مربـوط  آموزشـی 
تدریس)شـمار  کمیـت  داده هـای  می شـود،  اسـتفاده  علمـی  
درس هایـی کـه یـک هیـأت علمـی در طـول نیمسـال ارایـه و 
)اینکـه  دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  می کنـد(،  تدریـس 
دانشـجویان پـس از پایـان کالس چـه نمره هایـی را می گیرنـد 
و  پراکندگـی نمره هـا چگونـه اسـت و میانگین و انحـراف معیار 
مـورد سـنجش چـه مقـدار اسـت( و کیفیـت تدریـس از ایـن 

سـامانه اسـتخراج شـد. برای سـنجش کیفیت تدریس اعضای 
هیـأت علمـی بـه طـور معمـول از چهـار روش خـود اظهـاری، 
مسـئوالن  توسـط  ارزشـیابی  همـکاران،  بوسـیله  ارزشـیابی 
دانشـگاه )مدیـران مرتبـط( و دانشـجویان اسـتفاده می کننـد 
کـه در بیشـتر تحقیقات صـورت گرفتـه در دانشـگاه های بزرگ 
جهـان از داده هـای مربـوط بـه دانشـجویان اسـتفاده می شـود 

.)1388 همـکاران،  و  )معـزی 
 برخـی از محققـان، ارزشـیابی از طریـق دانشـجویان را بـه 
عنـوان بهتریـن نوع ارزشـیابی شـناخته اند؛ زیرا بـاور دارند که 
دانشـجویان تنهـا افـرادی هسـتند که به طور مسـتقیم توسـط 
اعضـای هیأت علمـی آمـوزش داده می شـوند. بنابراین، برای 
ارزشـیابی از فعالیت هـای آموزشـی، آنـان در بهتریـن شـرایط 

قـرار دارند )فشـارکی نیا و همـکاران، 1391(.
یك  از  استفاده  با  علمی  هیأت  اعضای  تدریس  کیفیت 
شاخص ترکیبی مشتمل بر 15 شاخص برای درس های نظری 
هر دو مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در قالب طیف نه 
سطحی )12 و کمتر- 13 الی 20( و 18 شاخص برای درس های 
نه  طیف  همان  قالب  در  مقطع  دو  هر  آزمایشگاهی  و  عملی 
نیمسال  اواخر  در  دانشجویان  و  بود  شده  سنجیده  سطحی 
علمی  هیأت  اعضای  ارزیابی  به  نسبت  محرمانه  به صورت  و 
دانشجویان  نمره های  شدن  نهایی  از  پس  بودند.  کرده  اقدام 
هر کالس توسط هر هیأت علمی، این نمره ها به صورت کلی و 
بدون مشخص بودن مشخصات دانشجویان برای خود هیأت 
این  می باشد.  دیدن  قابل  دانشگاه  آموزشی  مدیران  و  علمی 
شاخص ها دربردارنده سه بعد تخصصی- محتوایی، حرفه ای- 
ارتباطی و اخالقی- شخصیتی اعضای هیات علمی می باشند.
ایـن داده هـا از دفتـر نظـارت و ارزشـیابی دانشـگاه زنجـان 
و طـی مراحـل رسـمی اداری و بـا تضمیمـن محرمانـه مانـدن 

دریافـت شـدند.
بـا توجـه بـه اینکه این شـاخص ها در طول سـالیان گذشـته 
شـورای  نیـز  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  توسـط 
آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه زنجان مورد بازبینی، 
اصـالح و تکمیـل شـده اند، دارای روایی و پایایـی کافی بودند.
 در این تحقیق نیز نمره ارزشیابی لحاظ شده برای هر هیأت 
علمی از جمع ارزشیابی درس های عملی )در هر دو مقطع( و 

درس های نظری )در هر دو مقطع( به دست آمده است.
هفـت  بـا  نیـز  علمـی  هیـات  اعضـای  پژوهشـی  عملکـرد 

رابطه ی بین عملکرد پژوهشی و...
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شماره 31، زمستان 93

شـاخص ترکیبی مشـتمل بـر: راهنمایی و مشـاوره پایان نامه، 
مقالـه در کتنانس هـای داخلـی، مقالـه در مجله هـای داخلـی، 
مقالـه در مجله هـای خارجـی، طرح هـای پژوهشـی، مقالـه در 
کتنانس هـای خارجـی، کتاب )تالیف و ترجمه( مورد سـنجش 
براسـاس  شـاخص ها  ایـن  امتیازدهـی  در  بـود.  گرفتـه  قـرار 
آیین نامـه ی ارتقـاء هـر دو بعـد کیفیـت و کمیـت مدنظـر قـرار 
گرفتـه بـود و عضو هیات علمی پس از انتشـار هر کار پژوهشـی 
مسـتندهای آن را بـه معاونـت پژوهشـی دانشـکده و دانشـگاه 
علـوم،  وزارت  آیین نامـه  برابـر  معاونـت  ایـن  و  داده  تحویـل 
تحقیقـات و فنـاوری و خـود دانشـگاه نسـبت بـه امتیازدهـی 

توسـط کارگـروه تخصصـی اقـدام می کنـد.
کل کارهـای پژوهشـی هـر هیـأت علمـی از نظـر کمـی بـه 
کارنامـه  سـامانه  در  )کیفـی(  شـده  اخـذ  امتیازهـای  همـراه 

می شـود. ثبـت  دانشـگاه   پژوهشـی 
معاونـت  از  رسـمی  نامه نگاری هـای  از  پـس  داده هـا  ایـن 
پژوهشـی دانشـگاه و بـا حفـظ محرمانـه بـودن مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفتنـد. نظـر بـه اینکـه شـاخص های سـنجش عملکـرد 
وزارت  آیین نامـه  پایـه  بـر  علمـی  هیـات  عضـو  هـر  پژوهشـی 
خـود  داخلـی  آیین نامـه  نیـز  و  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم، 
دانشـگاه زنجـان صـورت گرفتـه، لـذا داده هـای به دسـت آمده 
از ایـن فراینـد دارای اعتبـار و روایی کافی بـرای تحلیل بودند.
 در بخـش شـاخص ترکیبی سـنجش کیفیـت تدریس و نظر 
بـه اینکـه ایـن شـاخص ها نیز در طول سـالیان گذشـته توسـط 
وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و نیز خود شـورای آموزشـی 
مرتبـط(  متخصصـان  )گـروه  دانشـگاه  تکمیلـی  تحصیـالت  و 
مـورد بازبینـی و اصـالح قـرار می گیرنـد، لـذا ایـن داده هـا نیـز 

دارای روایـی و اعتبـار کافی بودند و پـس از پاالیش و پردازش 
بخـش  گرفتنـد.   قـرار  اسـتفاده  مـورد   Excel نرم افـزار  در 
توصیفـی بـرای ارایـه یك سـیمای کلی از دانشـکده کشـاورزی 
تنهـا برای سـال 1391 تهیه شـد.از آمـار توصیفـی )میانگین، 
انحراف معیـار، ضریـب تغییـرات( و آمـار اسـتنباطی )ضریـب 
والیـس(  کروسـکال  من وایت نـی،  رگرسـیون،  همبسـتگی، 

بـرای تحلیـل داده ها اسـتفاده شـد.

یافته ها 
بیشترین شمار )78/6 درصد( اعضای هیات علمی شاغل 
در  دانشکده )سال 1391( یعنی 48 تن دانش آموخته داخل 
گروه های  لحاظ  از  بودند.  کشور  خارج  از  تن   12 و  کشور 
اصالح  و  زراعت  گروه  در  افراد  شمار  بیشترین  نیز،  آموزشی 
نباتات )23/2 درصد( و کمترین شمار در گروه علوم و صنایع 

غذایی )3/6 درصد( مشغول به فعالیت بودند.
گروه های علوم دامی )17/9 درصد( و گیاهپزشکی )16/1 
نباتات  اصالح  و  زراعت  گروه  از  پس  ترتیب  به  درصد(، 
کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  گروه های  و  شمار  بیشترین 
خاکشناسی و آب در مرتبه های بعدی  بودند. از لحاظ رتبه 
کمترین  و  استادیار  درصد(   80/4( شمار  بیشترین  علمی 
شمار )1/8 درصد( استاد و  7 تن دانشیار و 3 تن مربی بودند. 
دانشکده  علمی  هیات  اعضای  استخدامی  وضعیت  بررسی 
که  داد  نشان   1391 سال  در  زنجان  دانشگاه  کشاورزی 
بیشترین فراوانی مربوط به  استخدام پیمانی) 44/6درصد(، 
رسمی  درصد   17/9 قطعی،   رسمی-  درصد   33/9 حدود 

آزمایشی و 3/6 درصد طرح سربازی بودند.

متغیر اصلی 

عملکرد آموزشی

تحصیلی  پیشرفت 

پژوهشی عملکرد 
امتیاز( )برپایه 

شاخص 

کمیت تدریس )شمار درس ها(
کیفیت تدریس )از 20(

میانگین نمره های دانشجویان )از 20(
انحراف معیار نمره های دانشجویان

راهنمایی و مشاوره پایان نامه
مقاله درکتنانس داخلی

مقاله در مجله های داخلی
مقاله در مجله های خارجی

طرح پژوهشی
مقاله در کتنانس خارجی

تالیف و ترجمه کتاب

انحراف معیار 

1/63
1/24
1/27
0/57

28/21
27/51
21/70
15/23
3/01
3/01
3/83

كمینه

1
12/8

11/10
0/67

بیشینه

10
19/8

18/91
5/06

میانگین 

4/77
18/26
14/93
2/32

27/38
26/51
18/53
10/06
1/96
1/95
1/41

آمـار توصیفـی عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی اعضـای هیـأت علمـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان   -1 جـدول 
1381  -1391 زمانـی  بـازه  در  زنجـان  دانشـگاه  کشـاورزی 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8

بازه  در  کشاورزی  دانشکده  تدریس  کیفیت  میانگین 
زمانی مورد مطالعه برابر با 18/26 می باشد.

از  میانگین  این  بررسی  مورد  نیمسال های  همه ی  در 
و  بود  باالتر  دانشگاه  سطح  در  تدریس  کیفیت  کلی  میانگین 
نشان دهنده ی کیفیت تدریس باالی دانشکده کشاورزی در 

مقایسه با کل دانشگاه زنجان می باشد.
نیمسال  در  گروه ها  بیشتر  ارزشیابی  نمره های  هم چنین 

اول )مهرماه( از نیسمال های دوم )بهمن ماه( بیشتر بود.
برای محاسبه ی میانگین نمره های دانشجویان، میانگین 
نیمسال  هر  در  علمی  هیأت  عضو  هر  درس های  نمره های 

محاسبه شد و متوسط این میانگین ها برابر با 14/93 بود.
نمره  میانگین  کمینه  بررسی  مورد  زمانی  بازه  طول  در 

درس های هیات علمی 11/1 و بیشینه آن18/91 بود.
به  نمره های دانشجویان15/51 متعلق  بیشینه میانگین    
نیسمال دوم 1387 و کمینه آن 14/67 مربوط به نیسمال اول 
نیسمال  از  دانشجویان  نمره های  میانگین  می  باشد.   1391
داشته  افزایشی  روندی   1388 اول  نیسمال  تا   1386 دوم 
است. ولی پس از این نیسمال روندی کاهشی به خود گرفته 
در  افزایش  کمی  با  وضعیت   1390 اول  نیسمال  در  دوباره  و 
نیسمال های بعدی روندی کاهشی داشته است. )نگاره ی 1(

ت
را

 نم
ن

گی
یان

م

نیم سال تحصیلی

نـگاره 1- میانگیـن وضعیـت نمـره  پیشـرفت 
کشـاورزی  دانشـکده  دانشـجویان  تحصیلـی 

نیمسـال تحصیلـی برپایـه  زنجـان 

متغیر اول

عملکرد 
پژوهشی

کیفیت 
تدریس

متغیر دوم

درس های ارایه شده در مقطع دکتری
درس های ارایه شده در مقطع 

کارشناسی ارشد
کیفیت تدریس

پیشرفت تحصیلی دانشجویان
پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کمیت تدریس عضو هیأت علمی

p

000/0
000/0
 0/056

 0/3
 0/3

 0/40

 r

507/0
525/0
0/267

-0/139
-0/139
-0/119

جدول 2- همبستگی بین عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و متغیرهای تحقیق

دهنده ی  نشان  پیرسون   همبستگی  ضریب  آزمون  نتایج 
با کمیت  این است که عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی 
و  دکترا  مقطع  در  شده  ارایه  درس های  )شمار  تدریس 
کارشناسی ارشد( در سطح یک درصد رابطه معنی داری دارد، 

با تدریس بیشتر فعالیت  به این معنا که اعضای هیأت علمی 
این  اما،  تحلیل در زمینه رابطه  نیز دارند  پژوهشی بیشتری 
متغیر با کیفیت تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان 
داد که بین این متغیرها هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد. 

در زمینـه ی رابطـه کیفیـت تدریـس بـا متغیرهـای مـورد 
بررسـی بـه صـورت جزیـی و در هر یـك از نیمسـال ها از ضریب 
همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد )جدول 3(، و نتایج نشان 
دادنـد کـه بین کیفیت تدریس و شـمار دانشـجویان ارزشـیابی 

کننـده در برخـی نیمسـال ها رابطـه مثبت و معنـی داری وجود 
دارد. بـه عبارتـی اعضـای هیات علمی ای که کیفیت آموزشـی 
بیشـتری هـم  کننـده  ارزیابـی  دانشـجویان  باالتـری داشـتند 

داشتند.

رابطه ی بین عملکرد پژوهشی و...
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در برخـی نیمسـال های مـورد مطالعـه بین برخی شـاخص 
هـای عملکرد پژوهشـی بـا کیفیت تدریـس رابطـه معنی داری 
وجـود داشـت و اعضای هیأت علمی کـه دارای کیفیت تدریس 
باالتـری بودنـد، از لحـاظ برخـی شـاخص ها ماننـد مقالـه  در 
مجله هـای داخلـی و خارجـی، مقالـه در کتنانس هـای داخلـی 
و نیـز طـرح پژوهشـی وضعیـت بهتـری داشـته و  دانشـجویان 
و  مشـاوره  بـرای  آنـان  از  بیشـتر  نیـز  تکمیلـی  تحصیـالت 

راهنمایـی پایان نامـه اسـتفاده کـرده بودنـد.

 رابطه ی منفی و معنی دار کیفیت تدریس با شمار درس های 
کارشناسی و رابطه مثبت آن با شمار درس های دکتری بیانگر 
این است که اعضای هیأت علمی با شمار درس های بیشتر در 
مقطع کارشناسی، کیفیت تدریس پایین تر و در مقابل آنهایی 
بیشتر در مقطع دکتری تدریس می کردند، دارای کیفیت  که 
تدریس  کیفیت  که  است  توجه  قابل  بودند.  باالیی  تدریس 
هیات علمی رابطه ی منفی معنی داری با شمار دانشجویان 

شرکت کننده در کالس درس آن ها داشت.

نیمسال/ سال

88-2
89-2

90-1

90-2

91-1

متغیرهای مورد بررسی

شمار دانشجویان ارزشیابی کننده
شمار درس های دکتری

پایان نامه راهنمایی 
شمار دانشجویان ارزشیابی کننده

مقاله  در مجله های داخلی
مقاله  در مجله های خارجی

پایان نامه مشاوره 
پایان نامه مشاوره 

مقاله  در مجله های داخلی
شمار دانشجویان ارزشیابی کننده

طرح پژوهشی
مقاله  در مجله های داخلی

پایان نامه مشاوره 
مقاله در کتنانس های داخلی

شمار درس های کارشناسی
شمار کل دانشجویان کالس

P
 

0/049
0/000
0/015
0/032
0/027
0/040
0/009
0/042
 0/049
0/014
0/033
 0/008
0/014
0/003
0/046

 0/045

r

0/264
0/440
0/313
0/277
0/289
0/268
0/336
0/266
0/259
0/318
0/278
0/353
0/327

0/4
-0/268
-0/269

جدول 3- همبستگی کیفیت تدریس با  متغیرهای آموزشی و پژوهشی برپایه نیمسال تحصیلی

نتایج به دسـت آمده از ضریب همبسـتگی اسـپیرمن نشـان 
داد، گرچـه بیـن کمیت تدریس اعضای هیات علمی دانشـکده 
کشـاورزی بـا شـاخص های  مربوط بـه عملکرد پژوهشـی در دو 
نیسـمال 1387 و نیمسـال دوم 1389 هیـچ رابطـه معنـاداری 

وجـود نـدارد ولـی بین کمیـت تدریس بـا برخی شـاخص ها در 
ارتباط هایـی وجـود دارد کـه در  نیمسـال های مـورد بررسـی 

جدول 4 آورده شـده اسـت.

نیمسال/ سال

88-1
88-2

89-1

90-1
90-2
91-1

متغیرهای مورد بررسی

مقاله در کتنانس های داخلی
میانگین نمره های دانشجویان

مقاله  در کتنانس های داخلی
مقاله  در مجله های خارجی

مقاله در کتنانس های داخلی
انحراف معیار نمره های دانشجویان

میانگین نمره های دانشجویان
میانگین نمره های دانشجویان

مقاله  در مجله های خارجی

P
 

0/002
0/046
0/020
0/005
0/008
0/000
0/037
0/020
0/049

r

0/411
0/266
0/307
0/374
0/357
-0/463
0/269
0/302
0/265

جدول 4- همبستگی کمیت تدریس و متغیرهای فعالیت پژوهشی اعضای هیأت علمی برپایه نیمسال تحصیلی 
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بیـن کمیـت  کـه همبسـتگی  اسـت  ایـن  گویـای  جـدول 4 
تدریـس بـا مقالـه  در کتنانس هـای داخلـی در سـه نیمسـال،  
مقالـه در مجله هـای خارجـی در دو نیمسـال )از شـاخص های 
عملکـرد پژوهشـی(،  مثبـت و معنـی دار اسـت. بـا توجـه بـه 
زمینـه  در  و 1390  بـه سـالهای 1388، 1389  مربـوط  نتایـج 
ارتبـاط مثبـت کمیـت تدریس بـا میانگین نمره ها ولـی ارتباط 
کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  نمره هـا،  معیـار  انحـراف  بـا  آن  منفـی 
اعضـای هیـأت علمـی که شـمار درس های بیشـتری داشـتند، 
میانگیـن نمره هـای کالس دانشـجویان نیـز باالتـر و انحـراف 

معیـار نمره هـا کمتـر بـود. 
 ,P=0/1(از آزمون من وایت نی برای مقایسه کیفیت تدریس
اعضای   )  U=233  ,P=0/8(پژوهشی عملکرد  و   )  U=21086
هیأت علمی دانش آموخته داخل و خارج کشور استفاده شد 
این  تفاوت ها، می توان گفت که  به معنی دار نبودن  با توجه  و 
که  علمی  هیات  اعضای  پژوهشی  عملکرد  و  تدریس  کیفیت 
دانش آموخته داخل کشور هستند با آنهایی که دانش آموخته 
بوده است.  مقایسه کیفیت  از کشور می باشند، مشابه  خارج 
وضعیت  برپایه  علمی  هیات  اعضای  گروه  چهار  تدریس 
این  بین  تفاوت معنی داری  که  داد  نشان  استخدامی مختلف 

 .)X2 =12/2,P =0/07( چهار گروه وجود ندارد
مقایسـه ی عملکـرد پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی برپایه 
وضعیـت اسـتخدامی مختلـف نیز تفـاوت معنی داری را نشـان 
نـداد)X2=2/49 ,P =0/4(. مقایسـه ی کیفیـت تدریس اعضای 

هیـات علمـی بـر پایـه رتبـه علمـی نیـز نشـان داد که بـه لحاظ 
آمـاری کیفیـت تدریـس اعضـای هیأت علمـی با مرتبـه مربی، 
همدیگـر  بـا  معنـی داری  نفـاوت  هیـچ  دانشـیار  و  اسـتادیار 
بـرای  چندگانـه  رگرسـیون  از   .)X2=5/3  ,P نـدارد.)0/06= 
متغیـر  بـر  بررسـی  مـورد  مسـتقل  متغیرهـای  نقـش  بررسـی 
کیفیت تدریس اسـتفاده شـد کـه نتیجه در جـداول 5 و 6 ارایه 
شـده اسـت.  از میـان دو متغیـر معنـی دار، بـر اسـاس ضریـب 
بتـا شـمار مقالـه در مجله هـای داخلـی بیشـترین نقـش را بـر 
کیفیـت تدریـس اعضـای هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی 

 .)R2=0/089( دانشـگاه زنجـان داشـته اسـت
بـر  داخلـی  مجله هـای  مقالـه  کـه  معناسـت  بدیـن  ایـن 
کیفیـت تدریـس بیشـتر از دیگـر متغیرهـای موجـود تاثیرگذار 
 )β =0/367( می باشـد. بـا توجـه بـه ضریـب بتـای ایـن متغیـر
و معنـی دار بـودن آن می تـوان گفـت کـه یـک واحـد تغییـر در 
انحـراف معیـار ایـن متغیر باعـث تغییر انحـراف معیـار کیفیت 
دوم  تاثیرگـذار  متغیـر  می شـود.   0/367 انـدازه  بـه  تدریـس 
کل دانشـجویان کالس می باشـد کـه به صـورت معکـوس روی 
کیفیـت تدریـس اثـر گذاشـته اسـت و نشـان می دهـد کـه برای 
کالس  دانشـجویان  شـمار  بایـد  تدریـس  کیفیـت  دسـتیابی 
کاهـش یابـد.  قابـل ذکر اسـت کـه ایـن متغیرها تنهـا در حدود 
16 درصـد از تغییـرات مربـوط بـه کیفیـت تدریـس را تبییـن 
کرده انـد، و مابقـی واریانـس کیفیـت تدریـس بـه متغیرهایـی 

مربـوط می شـود کـه در ایـن تحقیـق بررسـی نشـده اند.

گام

شمار مقاله در مجله های داخلی
شمار دانشجویان در کالس

R

0/299
0/4

R2
ad

0/071
0/125

R2 

0/089
0/16

جدول 5- خالصه رگرسیون کیفیت تدریس برپایه متغیرهای شمار مقاله و دانشجو 

مستقل متغیرهای 

شمار مقاله در مجله های داخلی
شمار دانشجویان در کالس

مقدار ثابت

B

0/111
-0/007
18/851

t

2/714
-2/026

p

0/009
0/048

β

0/367
-0/274

جدول 6- خالصه  رگرسیونی گام به گام متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت تدریس 

بحث و نتیجه گیری 
 ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی وضعیـت عملکرد آموزشـی 
پیشـرفت  پژوهشـی،  عملکـرد  تدریـس(،  کمیـت  و  )کیفیـت 

تحصیلـی دانشـجویان و ارتبـاط آنهـا در دانشـکده کشـاورزی 
دانشـگاه زنجـان انجـام گرفـت.  نتایج نشـان داد کـه به صورت 
کلـی در بـازه زمانـی مـورد بررسـی بیـن عملکـرد پژوهشـی و 

رابطه ی بین عملکرد پژوهشی و...
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کمیـت تدریـس رابطـه معنی داری وجـود ندارد. ایـن نتیجه تا 
حـدودی برخـالف انتظـار اولیـه بـود. چرا کـه تصور می شـود، 
عملکـرد  روی  منفـی  تاثیـری  تدریـس  حجـم  بـودن  زیـاد 
پژوهشـی داشـته باشـد و با  افزایـش کمیت تدریـس، عملکرد 

پژوهشـی هیـأت علمـی کاهـش یابـد. 
دانشجویان  خاص  همکاری  باال،  نتایج  دالیل  از  یکی 
به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی  درس های هیأت علمی 
در تالیف مقاله ها و دیگر همکاری های پژوهشی هیأت علمی 
می باشد. همچنین داشتن پشتکار زیاد این افراد نیز می تواند 
از دیگر دالیل باشد که با وجود حجم کاری تدریس زیاد،  این 
هیأت علمی ها کارهای پژوهشی را نیز به مانند دیگران انجام 
داده اند.  نتایج بررسی های صورت گرفته توسط تین و بلکبرن 
)1996(، تئودرسکو )2000( و بالند و همکاران )2005(،  نیز 
نشان دادند که بین عملکرد پژوهشی و کمیت تدریس رابطه 

معنی  داری وجود ندارد. 
کـرد  گـزارش   ، )1373( بکرانـی  متفـاوت  نتایجـی  در  امـا 
کـه 61/8 درصـد هیـأت علمـی  در اصفهـان تراکـم برنامه هـای 
انجـام تحقیـق می داننـد  بازدارنـده  را  دانشـگاه ها  درسـی در 
خاصـی  اولویـت  آموزشـی  مسـایل  دانشـگاه ها  در  اینکـه  و 
و  شـمس  همچنیـن  دارد.  پژوهشـی  مسـایل  بـه  نسـبت 
گیـل  گرانـدون  و  هـو  و  فاکـس)1983(،  همـکاران)1387(،  
عملکـرد  و  تدریـس  بـار  بیـن  منفـی  رابطـه  بـر  نیـز   ،)2000(

کرده انـد.  اشـاره  پژوهشـی 
در   پژوهشی  عملکرد  با  تدریس  کیفیت  بین  رابطه    
تحقیقات  و  است  بوده  پرسش  مورد  همیشه  دانشگاه ها 
متفاوت در این زمینه، نتایج گاهی متضاد را گزارش کرده اند. 
نتیجه این تحقیق نشان داد که بین کیفیت تدریس با عملکرد 
پژوهشی در بازه زمانی مورد بررسی رابطه معنی داری وجود 
صورت  بررسی های  نتایج  از  بخشی  با  نتیجه  این  ندارد. 
1390؛  همکاران،  و  )کاظمی  محققان  برخی  توسط  گرفته 
تراولر  2004؛  قمرالزمان،  1391؛  کرامتی،  و  جعفری ثانی 
2001؛  خالد،  احمد  2002؛  واهلین،  2008؛  وارهام،  و 
می باشد.  همسو   ،)1996 مارش،  و  هاتی  1991؛  هوروالك، 
البته الزم به توضیح است که بین کیفیت تدریس هیأت علمی  
نیمسال ها  برخی  در  پژوهشی  عملکرد  شاخص های  برخی  با 
ارتباط مثبت و معناداری دیده شد. که در بررسی های صورت 
گرفته توسط برخی محققان )قمرالزمان، 2004؛ احمد خالد، 

2001؛  باند،  و  رابرتسون  2002؛  برین،  و  لیندسی  2001؛ 
بیش  و  کم   نتایج    ،)2000 جنکینز،  1996؛  مارش،  و  هاتی 

همانندی گزارش شده است. 
در ایـن زمینـه هاتـی و مـارش )1997( در قالـب دو مـدل
G و مـدل دانـش مرسـوم 1 رابطـه بیـن دو کارکـرد را تشـریح 
کرده انـد. در مـدل دانـش مرسـوم، ادعـا می شـود کـه آمـوزش 
و پژوهـش بـه صـورت مثبتـی باهـم در ارتبـاط هسـتند و یـك 
هیـأت علمـی بـا کیفیـت تدریـس خـوب، نیاز اسـت کـه از بعد 
پژوهشـی هـم قوی باشـد. در غیـر این صـورت او آغازگـر تکرار 

مباحـث گذشـته در امـر تدریـس می باشـد. 
علمـی  هیـأت  یـک  خـوب  پژوهشـی  عملکـرد  و  پژوهـش 
می توانـد به عنـوان یـک پیـش شـرط بـرای یک تدریـس خوب 
یافته هـای پژوهشـی را  نتایـج  تلقـی شـده و محققـان خـوب 
می شـود  عنـوان   Gمـدل در  می گیرنـد.  کار  بـه  تدریـس  در 
انجـام  نیـز  و  موفـق  تدریـس  بـرای  اساسـی  توانایی هـای  کـه 
تحقیقـات موفـق همسـان هسـتند و تحقیق و تدریس شـرایط 
وابسـته  آن هـا  بـه  و  دارنـد  نیـاز  را  مشـترکی  ویژگی هـای  و 
پرسشـگری  خالقیـت،  بـاال،  التـزام  و  تعهـد  ماننـد:  هسـتند 
ویژگی هـا  ایـن  دارای  کـه  اسـتادان  لـذا  و  انتقـادی  تحلیـل  و 
هسـتند احتمـال دارد، هـم در زمینـه  تحقیـق و هـم تدریـس 

عملکـرد بهتـری را از خـود ارایـه دهنـد.
کل  بـا  تدریـس  کیفیـت  بیـن  کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج 
درس هـای ارایـه شـده هیـأت علمی )کمیـت تدریـس( ارتباط 
معنـی داری وجـود نـدارد، کـه ایـن نتیجه با بررسـی واشـقانی 

دارد.  هم خوانـی   ،)1384( همکارانـش  و  فراهانـی 
از نیسـمال ها رابطـه منفـی و معنـی داری  ولـی در برخـی 
بیـن کیفیـت تدریس با شـمار درس های کارشناسـی مشـاهده 
شـد. و اعضـای هیات علمـی کـه حجـم بیشـتری از درس هـای 
آنهـا در مقطـع کارشناسـی بـود، کیفیـت تدریـس پایین تـری 
داشـتند. یکـی از دالیـل ایـن امـر به اختصـاص زمان مناسـب 
بـرای آمادگـی و تدریـس درس هـای کارشناسـی در مقایسـه با 
مقاطـع تحصیـالت تکمیلـی بـر می گـردد، کـه اعضـای هیـأت 
علمـی  بـرای درس هـای کارشناسـی زمـان کمتـری اختصـاص 

می دهنـد. 
ارزشـیابی  هنـگام  در  کارشناسـی  دانشـجویان  همچنیـن 
برخـالف دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی مالحظه هـای آتـی 
را لحـاظ نکـرده و نیـز معیارهـای مطلوب تـری در ارزشـیابی 
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تحصیـالت  دانشـجویان  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  هسـتند.  دارا 
تکمیلـی، هنگام ارزشـیابی با توجه به کیفیـت کلیه درس های 
گذرانـده )در مقطع کارشناسـی و  کارشناسی ارشـد( و مقایسـه 
اسـتاد درس مورد ارزشـیابی با آنهـا تعدیل هایـی را در نظرات 

خودشـان اعمـال می کننـد. 
و  میچلسـن  بررسـی  نتایـج  بـا  آمـده  به دسـت  نتیجـه 
همـکاران)2003( همسـو می باشـد.  از نکات مهـم دیگر رابطه 
منفـی و معنـی دار کیفیـت تدریـس بـا شـمار کل دانشـجویان 
سـر کالس در برخـی از نیمسـال ها می باشـد. بـه عبارتی دیگر 
هرچـه شـمار دانشـجویان کالس هـای یـك هیأت علمـی باالتر 
بـود، در مقابـل کیفیـت تدریـس کلـی ایشـان نیـز پاییـن بـود. 
ایـن نتیجـه با بررسـی سـیف )1385( همسـو اسـت. هم چنین 
واشـقانی فراهانـی و همکارانـش )1384( نیـز در بررسـی خـود 
گـزارش کردند که بین شـمار دانشـجو و کیفیـت تدریس رابطه 

منفـی و معنـی دار وجـود دارد. 
   بیـن کیفیـت تدریـس بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان 
ارتبـاط معنـی داری وجـود نـدارد و ایـن فرضیـه که نمـره داده 
شـده توسـط هیأت علمی  بـا نمره های ارزشـیابی دانشـجویان 
و  نشـد  تاییـد  دارد،  ارتبـاط  وی  تدریـس  کیفیـت  زمینـه  در 
ارزشـیابی هیـأت  دانشـجویان در هنـگام  کـه  گفـت  می تـوان 
لحـاظ  را  وی  توسـط  شـده  داده  نمره هـای  سـطح  علمـی ، 
نمی کننـد. ایـن نتیجـه بـا نتایـج هایگـود و همـکاران )2004( 

و همـکاران)1386(  همسـو می باشـد.  و معروفـی 
در برخی از نیسمال ها کمیت تدریس با پیشرفت تحصیلی 
و  مثبت  ارتباط  کالسی(  نمره های  )میانگین  دانشجویان 
و  منفی  ارتباط  نمره ها  معیار  انحراف  با  ولی  معنی داری، 
معنی داری داشت. نتیجه به دست آمده با بررسی های زیبایی 
و کامران )1391(، حجازی و مشهدی )1386(، مهرابی زاده 
وبستر  و    )1390( همکاران  و  آسایش   ،)  )1383( دیگران  و 

)1985( در این زمینه هم خوانی دارد.
پیشـرفت  بـا  علمـی  هیـات  اعضـای  پژوهشـی  عملکـرد 
تحصیلـی دانشـجویان رابطـه معنـی داری مشـاهده نشـد. این 
نتیجـه مغایـر با نتایـج بررسـی های زیبایی و کامـران )1391(؛ 
؛  همـکاران)1390(  و  اثناعشـری  )1390(؛  شـریعتمداری 
سـلیمانی و همـکاران )1390( می باشـد کـه در آنهـا بـه ارتباط 

معنـی دار ایـن دو متغیـر اشـاره شـده اسـت.  
نتایـج تحقیـق نشـان دادنـد کـه کیفیـت تدریـس اعضـای 

هیـات علمـی دانش آموختـه داخل کشـور با خارج کشـور هیچ 
تفـاوت معنـی داری بـا همدیگر نـدارد. بررسـی های واشـقانی 
فراهانـی و همـکاران )1384( و حسـین پور )1390(، نیز با این 
نتیجـه هم سـو می باشـد. بنابراین ایـن فرض که دانشـگاه های 
خـارج کشـور نسـبت بـه داخل کشـور، بـه صـورت مطلوب تری 
قابلیت هـای  افـراد  ایـن  و  دانشـجویان  پردازنـد  تربیـت  بـه 
نشـد.   تاییـد  تحقیـق  ایـن  در  می کننـد،  کسـب  را  بیشـتری 
عـالوه بـر ایـن نتایـج نشـان دادند کـه کیفیـت تدریـس اعضای 
هیـات علمـی با مرتبـه مربی، اسـتادیار و دانشـیار هیچ تفاوت 
مغایـر  نتیجـه  ایـن  کـه  نداشـتند.  همدیگـر  بـا  معنـی داری 
بـا  ولـی  بـوده  همـکاران)1392(  و  غنجـی  بررسـی  نتیجـه  بـا 
تحقیقـات کرم دوسـت )1383(،  علمداری و افشـون )1382(، 
غالمـی )1385(، موحـدی و همـکاران )1390( و حسـین پور 

دارد. هم خوانـی   )1390(
پیشـنهاد  تحقیـق  ایـن  نتایـج  بـه  توجـه  بـا  و  پایـان   در 

: د می شـو
بـا  بایسـتی  دانشـگاه  سیاسـت گذاران  و  مسـئوالن   -1
اطالع رسـانی وضعیـت کیفیـت تدریـس و عملکـرد پژوهشـی،  
مـورد  را  موفـق  آموزشـی  گروه هـای  و  علمـی   هیـأت  اعضـای 
پاییـن  دالیـل  علت یابـی  بـا  هم چنیـن  دهنـد.  قـرار  تشـویق 
بـودن مقادیـر ایـن شـاخصها در برخـی  گروه هـای آموزشـی و 
برخـی از اعضـای هیـأت علمـی  خـاص، نسـبت بـه بهبـود آنها 
از طریق برگزاری نشسـت های مشـترک، کارگاه های آموزشـی 
مـورد نیاز، روش های تشـویقی و انگیزشـی و دیگـر روش های 

اثربخـش اقـدام کننـد. 
بـر حفـظ کیفیـت مقطـع  بیشـتری در دانشـگاه  تاکیـد   -2

بشـود.  کارشناسـی 
3- بـرای تـداوم ارزیابـی هیـأت علمـی  توسـط دانشـجویان 
ارزیابی هـا،  ایـن  انجـام  در  دانشـجویان  بیشـتر  مشـارکت  و 
شـرکت  جهـت  دانشـجویان  تشـویق  بـرای  راه کارهایـی 
بـه  گرفتـه شـود، همچنیـن  نظـر  ارزیابـی در  دانشـجویان در 
ایـن اطمینـان داده شـود، نمره هایـی کـه  نیـز  هیـأت علمـی  
آنـان بـه دانشـجویان می دهنـد، بـه صـورت کلـی ارتباطـی بـا 

داشـت.  نخواهـد  آنـان  ارزشـیابی  نتایـج 
4- دوره هـای آموزشـی ارتقای توانمنـدی حرفه ای تدریس 
و نیـز راهکارهـای تشـویقی بـرای اعضای هیأت علمـی در نظر 

گرفته شـود. 

رابطه ی بین عملکرد پژوهشی و...
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در  کالس  در  اسـتاد  بـه  دانشـجو  شـمار  شـاخص   -5
گیـرد.  قـرار  مدنظـر  دانشـگاه  برنامه ریزی هـای 

پی نوشت
 1- The Conventional Wisdom Model 
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Abstract
Education and research are two core components university of faculty. The purpose of this descriptive 

study was to investigate the relationship between education and research performance and their relation-
ship with the class performance of students during the academic year of 2007 to 2011. The statistical 
population of the study consisted of all 60 faculty member who were working full time at the Faculty of 
Agriculture, University of Zanjan. Secondary data of the university databases were used after securing 
their validity and accuracy. Analysis of data revealed that there are no meaningful correlation between 
research performance, teacning quality and class performance of students. But, research performance 
had a meaningful correlation with numbers of Ph.D and MSc. course taught by the faculty member. 
Mann Whitney test applied revealed that there was no significant difference between teaching quality 
and research pertformance of faculty members graduated from within the country universities and those 
universities abroad. However, faculty members with different employment status had meaningful dif-
ferece teaching quality but, no meaningful differenc was found in their research performanc. Regression 
analysis showed that two variables: number of published journal articles (ISC), and number of the stu-
dents were explained 16 percent of variance of faculty members’ teaching quality. 

Index Terms: Research performance, teaching quality, teaching quantity, agricultural faculty mem-
bers, student petformance 
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