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چكیده
زمینه و اهداف: بررسی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی از طریق ارزشیابی دانشجویان، از موثرترین 
روش ها برای شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف عملکرد آموزشی است که می تواند بستری را برای رشد کیفیت تدریس 
استادان فراهم نماید. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی دانشگاه 

اصفهان، بر اساس رویکرد ارزشیابی دانشجویان انجام گردید.
روش بررسی: پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی96- 1395 با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به روش 
مقطعی انجام شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه اعضای هیئت علمی گروه های علوم انسانی دانشگاه اصفهان بود 
که 54 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس در مطالعه مشارکت داده شدند. هر عضو هیات علمی توسط تعدادی از 
دانشجویان کالسهای درسش مورد ارزیابی قرار گرفت. انتخاب نمونه از بین دانشجویان، بر اساس فهرست کل دروس 
و کالسهای درس استادان مشارکت کننده در مطالعه بود که سه کالس درس از هر استاد به روش تصادفی ساده انتخاب 
شدند و در مجموع 2210 نفر از دانشجویان در پژوهش مشارکت داده شدند. ابزار مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته تدریس 
اثربخش بود و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، 

آزمون T مستقل، تحلیل واریانس و آزمون توکی انجام شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اعضای هیئت علمی در انجام تدریس اثربخش به ترتیب در مولفه های 
روابط انسانی )با میانگین و انحراف معیار2/56±15/01(، ویژگی های شخصیتی )با میانگین و انحراف معیار14/78±3/47(، 
مدیریت کالس )با میانگین و انحراف معیار1/94±13/71(، اجرای تدریس )با میانگین و انحراف معیار13/47±2/06(، 
ارزشیابی )با میانگین و انحراف معیار3/04±13/45( و طراحی تدریس )با میانگین و انحراف معیار2/49± 13/17(، بیشترین 
تا کمترین نمره را کسب کردند. همچنین بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت، عملکرد تدریس اثربخِش اعضای هیئت 
علمی، در مجموع در حد نسبتًا مطلوبی بوده است و به تفکیک مولفه ها، در مولفه های طراحی تدریس، اجرای تدریس، 
مدیریت کالس و ارزشیابی در حد نسبتًا مطلوب و در مولفه های روابط انسانی و ویژگی های مطلوب شخصیتی، در حد 

مطلوب بوده است.
نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر بیانگر عدم مطلوبیت کلِی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی 
و همچنین عدم مطلوبیت عملکرد استادان در مولفه های طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت کالس و ارزشیابی 

بوده است که بیانگر وجود ضعف های جدی در عملکرد تدریس اثربخش استادان است.
کلمات کلیدی: تدریس اثربخش، اعضای هیات علمی، ارزشیابی، دانشجویان.
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مقدمه
امروزه مهمترین رسالت نظام آموزش عالی، فراهم نمودن 
و  ظرفیت ها  تعالی  و  رشد  راستای  در  مطلوب  بستری 
استعدادهای فراگیران به عنوان سرمایه های فكری در جامعه 
اطالعاتی و دانایی محور می باشد. در این میان یكی از مهمترین 
اركان مؤسسات آموزش عالی، اعضای هیأت علمی و نیروهای 
انسانی خبره ای هستند كه بار اصلی آموزش را بر عهده دارند 
و توسعه مستمر و پایدار نظام های آموزشی بدون توجه به 
عملكرد آموزشی آنها، غیر ممكن است )1(. از وظایف اساسی 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها، انجام تدریس اثربخش است 
كه می تواند در تحقق اهداف نظام آموزش عالی و تربیت نیروی 
انسانِی متخصص جهت مواجهه موفق با چالش های قرن 21 
مؤثر باشد )2(. بر همین اساس بخش عمده ای از مطالعات 
مرتبط با حوزه آموزش در دانشگاه، به بررسی عملكرد تدریس 
اثربخِش اساتید معطوف گردید. در همین راستا پژوهش ها و 
مطالعات متعددی به تعیین شاخص ها و مولفه های تدریس 
اثربخش در دانشگاه پرداختند تا مبنایی برای سنجش عملكرد 
تدریس اثربخش اساتید در عرصه عمل فراهم شود. با استناد 
به این پژوهش ها، مهمترین مولفه های تدریس اثربخش اساتید 
در دانشگاه، ناظر بر طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت 
كالس، روابط انسانی، ارزشیابی و ویژگی های شخصیتی است 
و عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی بر مبنای 
یادگیری  فرایند تدریس و  این مولفه ها در  میزان كاربست 

تعیین می شود )3-19(.
یكی از اقدامات مهم نظام آموزش عالی در جهت ارتقای 
مستمر عملكرد تدریس اثربخِش اعضای هیات علمی و رشد 
توانمندی های آنها در كاربست مطلوب مولفه های تدریس 
اثربخش، استفاده از ارزشیابی آموزشی جهت سنجش عملكرد 
تدریس اثربخش استادان و تعیین میزاِن كاربست مولفه های 
آنها است كه در شناسایی و حل  اثربخش توسط  تدریس 
مشكالت تدریس، تشخیص و ترمیم نقاط ضعف موجود در 

فرآیند تدریس و جبران نواقص آموزشی مؤثر است. ارزشیابی 
آموزشی فرایندی نظامدار برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر 
اطالعات جهت بررسی تحقق اهداف مورد نظر و بهبود كیفیت 
برنامه های آموزشی در دانشگاه است )20(. كاوش و مطالعه 
در خصوص ارزیابی تدریس اثربخش در دانشگاه، از یكسو 
و  آموزشی  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  برای  مناسبی  بازخورد 
تصمیم گیری در اختیار مسؤالن آموزشی قرار می دهد و از 
طرفی استادان می توانند با آگاهی از عملكردِ تدریس خود، به 
اصالح روش های آموزشی خود و در نتیجه افزایش كیفیت 
از  مستمر  ارزشیابی  انجام  با   .)21( بپردازند  خود  تدریس 
عملكرد تدریس اثربخِش استادان و كسب اطالعات در مورد 
آن، مدیران می توانند به طور مطلوب رشد حرفه ای استادان 
را هدایت نموده و از پتانسیل كاری و خالقیت آنها به طور 

درست استفاده نمایند )22(.
رویكردهای مختلفی برای ارزشیابی عملكرد تدریس اثربخش 
استادان وجود دارد كه اهم آنها عبارتند از ارزشیابی توسط 
توسط  ارزشیابی  همكاران،  طریق  از  ارزشیابی  مسئوالن، 
دانشجویان و خودارزیابی مدرسان )23(. یكی از متداول ترین 
روش های ارزیابی از عملكرد تدریس اعضای هیات علمی، 
استفاده از نظرات دانشجویان است كه از سال1920میالدی 
شروع شد )24( و در چهار دهه اخیر به عنوان روش اصلی 
امروزه   .)25( است  شده  مطرح  زمینه  این  در  غالب  و 
ارزشیابی كیفیت تدریس استادان توسط دانشجویان، كاربرد 
زیادی در دانشگاه های بزرگ دارد و یك روش معمول و 
جزء الینفِك تدریس در كالج ها و دانشگاه های آمریكا است 
)26(. به زعم صاحبنظران و محققان، دانشجویان می توانند 
بهترین قضاوت كننده درباره محتوا و شیوه تدریس اساتید 
از شایستگی الزم  اندازه دانشجویان  به  باشند و هیچ كس 
برای ارزشیابی عملكردِ تدریس اساتید بهره مند نیستند )27(. 
داده های حاصل از ارزشیابی عملكرد آموزشی استادان توسط 
دانشجویان، بازخورد مناسبی درباره توانمندی های علمی و 



حسن اسالمیان و همکاران 13ارزشیابی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان

مهارتهای تدریس استادان و بستری جهت بهبود و ارتقای 
عملكرد تدریِس استادان فراهم می نماید )25(. در همین راستا 
پژوهش های متعددی در داخل و خارج از كشور در خصوص 
ارزیابی عملكرد تدریس اعضای هیات علمی با استفاده از 

رویكرد ارزیابی دانشجویان انجام شده است.
نتایج پژوهش قائدی )1373( در خصوص بررسی كیفیت 
تدریس اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران نشان داد كه 
استادان از روش های متنوع آموزشی، ارائة مثال های مناسب 
و مشاركت دادن دانشجویان، در سطح باالیی استفاده می كنند 
و عملكرد آنها در طراحی تدریس و ارزشیابی های مستمر 
دانشجویان، در سطح پایینی قرار دارد )28(. عندلیب و احمدی 
)1386( در مطالعه ای به بررسی میزان به كارگیری معیارهای 
از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استادان  توسط  اثربخش  تدریس 
دیدگاه دانشجویان پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه استادان 
مؤلفه های تدریس اثربخش را در سطح متوسط اجرا می كنند 
و میان نظرات دانشجویان بر حسب جنسیت و دانشكده، 
اختالف معناداری وجود دارد )29(. یافته های مطالعه شعبانی 
وركی و حسینقلی زاده )1390(، نشان داد كه كیفیت تدریس 
استادان دانشگاه فردوسی مشهد در چهار مولفه طرح درس، 
اجرای تدریس، ارزشیابی و روابط بین فردی در سطح مطلوبی 
نبوده است )30(. پژوهش ستاری )1392( با عنوان ارزیابی 
مؤلفه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد 
اردبیل، نشان داد كه وضعیت موجود اجرای تدریس اثربخش، 
كمتر از میانگین مورد انتظار بوده است و تدریس موجود در 
دانشگاه اثربخش نیست )31(. نتایج تحقیق سلیمی و رمضانی 
)1393( حاكی از آن بود كه كیفیت تدریس اعضای هیات علمی 
دانشگاه های كردستان و علوم پزشكی سنندج در گویه های 
میانگین،  باالترین  دارای  تدریس  محتوای  بر  استاد  تسلط 
در گویه های مهارتهای برقراری ارتباط با دانشجو، ارزیابی 
مهارتهای  انسانی و  فراگیران، طرح درس، روابط  عملكرد 
تدریس در سطح متوسط و در گویه مدیریت كالس دارای 

كمترین میانگین بودند )32(. تنگ (Tang) )1997( در ارزیابی 
تدریس اثربخش استادان دانشگاهی در شمال شرقی آمریكا، 
به  پاسخگویی  كیفیت  واضح،  آموزشی  مواد  مقوله های  در 
دانشجویان،  با  استاد  برخورد مؤدبانة  دانشجویان،  سؤاالت 
رفتار حرفه ای، تسلط بر موضوع درس و مدیریت كالس، به 
خوبی در هر كالس رعایت می گردد و در مجموع تدریس همة 
استادان این دانشگاه اثربخش بوده است )33(. نتایج پژوهش 
فرناندز و متیو (Fernandez & Matio) )1997( در دانشگاه 
مادرید اسپانیا بیانگر آن بود كه در مجموع از منظر دانشجویان، 
كیفیت تدریس استادان بسیار اثر بخش بوده و بین نتایج ارزیابی 
دانشجویان بر حسب جنسیت و دانشكده تفاوت معناداری 
وجود داشت )34(. یافته های حاصل از بررسی به كارگیری 
سانفرانسیسكو  دانشگاه  در  كه  اثربخش  تدریس  معیارهای 
)2005( حاكی از آن بود كه از نظر دانشجویان، عملكرد استادان 
در مقوله های سازماندهی محتوا، روابط انسانی، فراهم سازی 
محیط یادگیری، ارائه بازخورد فوری، اظهارات، ارزیابی ها و 
امتحانات عادالنه، توسط استادان در سطح باال و در مؤلفه های 
توجه به یادگیری دانشجویان و مشكل برانگیز بودن مواد درسی 
ویتانجی  تحقیق  نتایج   .)35( است  بوده  در سطح ضعیفی 
و ان درانگو (Waithanji Ndirangu&) )2005( در یكی از 
دانشگاه های كنیا نشان داد كه به طور كلی اثر بخشی تدریس 

استادان این دانشگاه در سطح پایینی قرار دارد )36(.
با نظر به اهمیت عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی 
در تحقق اهداف خطیر نظام آموزش عالی و همچنین نقش 
ارزشیابی دانشجویان از عملكرد تدریس استادان در توسعه 
عملكرد تدریس در دانشگاه، انجام مطالعات كاربردی در این 
زمینه، می تواند اطالعات ارزشمندی را در زمینه كیفیت تدریس 
و میزان مطلوبیِت آموزش در دانشگاه فراهم نماید. بنابراین 
در راستای دستیابی به مبنایی مطلوب تر جهت قضاوت معتبر 
و صحیح از عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی و 
فراهم ساختن بستری برای اثربخشی بیشتِر عملكرد آموزشِی 
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اساتید، در پژوهش حاضر به ارزیابی عملكرد تدریس اثربخش 
اعضای هیات علمی و میزان كاربست مولفه های شش گانه 
تدریس اثربخش )طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت 
كالس درس، روابط انسانی، ارزشیابی و ویژگیهای شخصیتی( 
توسط اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر اساس نتایج 

ارزشیابی دانشجویان، پرداخته شد.

روش کار
روش پژوهش حاضر از حیث هدف كاربردی و از حیث 
روش، توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی بود و هدف آن 
ارزیابی عملكرد تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی 
دانشگاه اصفهان بر اساس رویكرد ارزشیابی دانشجویان بوده 
است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه اعضای هیئت علمی 
گروه های علوم انسانی دانشگاه اصفهان بود كه در نیمسال اول 
سال تحصیلی96-1395، به تدریس اشتغال داشتند كه از بین 
آنها 54 نفر از استادان با روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان 
نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و هر عضو هیات علمی 
توسط تعدادی از دانشجویان كالسهای درسش مورد ارزیابی 
قرار گرفت. روش نمونه گیری از دانشجویان جهت ارزشیابی 
هر استاد، به صورت تصادفی ساده بود. بدین منظور برای 
انتخاب دانشجویان، ابتدا فهرست كل دروس مورد تدریس و 
كالسهای درس استادان مشاركت كننده در مطالعه به صورت 
كاماًل تصادفی تنظیم شد و سپس به صورت تصادفی ساده، سه 
كالس درس از هر استاد انتخاب شده و دانشجویان آن كالس ها 
در پژوهش مشاركت داده شدند و به ارزیابی عملكرد تدریس 
اثربخش استاد درس مورد نظر پرداختند. در مجموع 2210 نفر 
از دانشجویان در كالسهای مذكور در پژهش مشاركت داده 
شدند كه از بین آنها 2019 نفر از دانشجویان به پرسشنامه ها 
پاسخ كامل دادند و 191 پرسشنامه به دلیل عدم پاسخگویی 
یا نقص اطالعات، حذف گردید. معیارهای ورود به پژوهش 
در ارتباط با اعضای هیات علمی، شامل شاغل بودن به عنوان 

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغل به تدریس بودن 
در نیمسال اول تحصیلی سال 96-1395، تمایل به شركت 
داوطلبالنه در مطالعه و معیارهای خروج شامل عدم تمایل به 
شركت در مطالعه و عدم پاسخگویی به پرسشنامه تحقیق بود. 
معیارهای ورود به پژوهش در ارتباط با دانشجویان، شامل 
اشتغال به تحصیل در نیمسال اول تحصیلی سال 1395-96، 
حضور در كالسهای درس استادان مشاركت كننده در پژوهش 
و تمایل به شركت داوطلبالنه در مطالعه و معیارهای خروج 
شامل عدم تمایل به شركت در مطالعه و عدم پاسخگویی به 
پرسشنامه بوده است. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه 
محقق ساخته در زمینه تدریس اثربخش بود كه برای ساخت 
آن كلیه اسناد، مدارک و مطالعاِت مرتبط با تدریس اثربخش، 
مورد بررسی و تحلیل قرا گرفته و سپس به شناسایی و تدوین 
مولفه ها و راهبردهای تدریس اثربخش و تدوین سئواالت 
پرسشنامه پرداخته شد. در این پرسشنامه بر اساس6 مولفه 
تدریس اثربخش )طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت 
كالس، روابط انسانی، ارزشیابی و ویژگیهای شخصیتی(، 30 
سؤال پنج گزینه ای مطابق با مقیاس5 درجه ای لیكرت، تدوین 
شد. دامنه نمرات در هر سئوال از صفر تا 4 و در هر یك از 
مولفه ها، از صفر تا20بود و به این ترتیب دامنه كمترین تا 
بیشترین نمره استادان در مجموع 6 مولفه، از صفر تا 120 

تعیین شد.
بررسی روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوا انجام شد و 
پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید و محققان حوزه تدریس 
قرار گرفت و پس از مشخص شدن اصالحات، تغییرات الزم 
پایایی  تایید شد. جهت بررسی  اعمال گردید و روایی آن 
پرسشنامه مذكور، از روش آزمون مجدد استفاده شد و پرسشنامه 
بین 52 نفر از دانشجویان در دو زمان مختلف اجرا شد كه 
میزان همبستگی در مجموع 6 مولفه، r=0/82 بدست آمد كه 

همبستگی قابل قبولی می باشد.
جهت تعیین میزاِن مطلوبیت عملكرد استادان در كاربست 
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مولفه های تدریس اثربخش، با كمك و مشورت تعدادی از 
مدرسان و پژوهشگران حوزه تدریس، استانداردهایی برای 
تعیین سطح مطلوبیِت تدریس اثربخش استادان تدوین شد. 
با استفاده از روش دلفی در یك فرآیند چند  بدین منظور 
مرحله ای، پس از چندین جلسه گفتگو و مكاتبه با 10 نفر 
از مدرسان رشته علوم تربیتی و روانشناسی و محققان حوزه 
تدریس، پس از مجموعه بازخوردهای صورت گرفته و جرح 
و تعدیل دیدگاه ها، عملكردِ تدریس اثربخش استادان به چهار 
درجه تقسیم شد: 1- عملكرد مطلوب از درصِد70 تا 100 با 
عالمت+ +، 2- عملكرد نسبتًا مطلوب از درصِد50 تا 70 با 
عالمت + -، 3- عملكرد نسبتًا نامطلوب از درصِد30 تا 50 
با عالمت - +، 4- عملكرد نامطلوب از درصِد صفر تا30 با 
عالمت - -. با توجه به اینكه در نمره گذاری پرسشنامه تدریس 
اثربخش در این پژوهش برای هر مولفه از صفر تا 20 نمره 
در نظر گرفته شد، لذا دامنه نمرات در چهار درجه مطلوبیت 
ذكر شده در مولفه های شش گانه تدریس اثربخش عبارتند 
از: 1- عملكرد مطلوب: از نمره 14 تا 20، 2- عملكرد نسبتًا 
مطلوب: از میانگین نمره10 تا 14، 3- عملكرد نسبتًا نامطلوب: 
از میانگین نمره 6 تا 10، 4- عملكرد نامطلوب: از میانگین نمره 
0 تا 6. همچنین در مجموع 6 مولفه تدریس اثربخش )عملكرد 
كلی(، دامنه نمرات در چهار درجه مطلوبیت ذكر شده عبارتند 
از: 1- عملكرد مطلوب: از نمره 84 تا 120، 2- عملكرد نسبتًا 
مطلوب: از میانگین نمره 60 تا 84، 3- عملكرد نسبتًا نامطلوب: 
از میانگین نمره 36 تا 60، 4- عملكرد نامطلوب: از میانگین 
مطلوبیت  میزان  پژوهش حاضر،  در  بنابراین   .60 تا  نمره0 
استاندارد  این  مبنای  بر  استادان،  اثربخش  عملكرد تدریس 
برای رعایت اخالق پژوهش،  ارزیابی شد.  چهار درجه ای 
كلیه دانشجویان شركت كننده در مطالعه، با رضایت كامل 
در پژوهش مشاركت نمودند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 
در ضمن تأكید گردید كه اطالعات محرمانه باقی می ماند تا 
مشاركت كنندگان با دقت كافی، صادقانه و رضایت آگاهانه، 

به سئواالت پرسشنامه ها پاسخ دهند.
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار 
میانگین،  درصد،  فراوانی،  آماری  شاخص های  از   SPSS

انحراف معیار و آزمون های T مستقل، تحلیل واریانس و توكی 
استفاده گردید. سطح معناداری این آزمون P≤ 0/05 در نظر 
گرفته شد. ضمنًا نرمال یا طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده 
از آزمون كولموگرف- اسمیرنوف (k-s) بررسی و تایید شد.

یافته های پژوهش
در پژوهش حاضر از مجموع 54 نفر از استادانی كه به عنوان 
نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند، به تفكیك جنسیت 19 
نفر )35/18 درصد( زن و 35 نفر )64/82 درصد( مرد بودند. 
بر اساس مرتبه علمی45 نفر استادیار )83/33 درصد( و 9 
نفر دانشیار )16/67درصد( بودند. بر اساس سابقه تدریس، 
18 نفر از اعضای هیات علمی )33/33( بین1تا5 سال سابقه 
تدریس داشته اند، 24 نفر )44/44درصد( 6 تا10سال، تعداد 8 
نفر از آنها )14/81درصد( بین11تا16سال و4 نفر )7/41درصد( 
بین16تا20سال سابقه تدریس در دانشگاه داشته اند. همچنین به 
تفكیك دانشكده و رشته های تحصیلی، 14نفر )25/92درصد( 
در دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، 22 نفر )40/73 درصد(، 
در دانشكده ادبیات و علوم انسانی، 15نفر )27/78درصد( در 
دانشكده مدیریت و علوم اداری و 3 نفر )5/56 درصد( در 

دانشكده اهل البیت )ع(، شاغل به تدریس بوده اند.
در ارتباط با توصیف میزان كاربست مولفه های تدریس اثربخش 
توسط اعضای هیات علمی از منظر دانشجویان، ابتدا نتایج كلی 
در این خصوص ارائه گردید و سپس به مقایسه دیدگاه های 
دانشجویان بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشكده های 

مورد بررسی، پرداخته شد.
یافته های جدول 1 حاكی از آن است كه اعضای هیئت علمی در 
انجام تدریس اثربخش به ترتیب در مولفه های روابط انسانی )با 
میانگین و انحراف معیار2/56±15/01(، ویژگی های شخصیتی 



سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 16

)با میانگین و انحراف معیار3/47±14/78(، مدیریت كالس 
)با میانگین و انحراف معیار1/94±13/71(، اجرای تدریس )با 
میانگین و انحراف معیار2/06± 13/47(، ارزشیابی )با میانگین 
و انحراف معیار3/04± 13/45( و طراحی تدریس )با میانگین و 
انحراف معیار2/49± 13/17(، بیشترین تا كمترین نمره را كسب 
كردند. در مجموع بر اساس دیدگاه دانشجویان، اعضای هیات 
علمی از نظر كاربست هر شش مولفه تدریس اثربخش، میانگین 
و انحراف معیار 15/56±83/59  را از مجموع 120 نمره كسب 
كردند. همچنین بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت، از منظر 
دانشجویان عملكرد تدریس اثربخِش اعضای هیئت علمی، در 
مجموع در حد نسبتًا مطلوبی بوده است و به تفكیك مولفه ها، 
در مولفه های طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت كالس 

و ارزشیابی در حد نسبتًا مطلوب و در مولفه های روابط انسانی 
و ویژگی های مطلوب شخصیتی، در حد مطلوب بوده است.
بر اساس یافته های جدول 2، بین میانگین نمرات ارزیابی 
دانشجویان دختر )با میانگین و انحراف معیار95/18±14/70( 
و دانشجویان پسر )با میانگین و انحراف معیار76/24±17/22(، 
تفاوت معنی داری در سطح P≤ 0/05 وجود دارد. همچنین 
نمرات  میانگین  اثربخش،  تدریس  مولفه های  تفكیك  به 
تدریس،  طراحی  مولفه  پنج  در  دختر  دانشجویان  ارزیابی 
اجرای تدریس، روابط انسانی، ارزشیابی و برخورداری از 
ویژگی های مطلوب شخصیتی، به طور معناداری از میانگین 
نمرات ارزیابی دانشجویان پسر باالتر بوده است و میانگین نمره 
دانشجویان پسر در مولفه مدیریت كالس، به طور معناداری 

 

 سطح مطلوبيت (حداقل و حداكثر) نمرات دامنه انحراف معيار ميانگين هامولفه

 -+           6-17 49/2 17/13 طراحي تدريس

 -+           8-17 06/2 47/13 اجراي تدريس

 - +            9-20 94/1 71/13 مديريت كالس

 +           + 12-18 56/2 01/15 روابط انساني

 - +            4-18 04/3 45/13 ارزشيابي

 +           + 9-20 47/3 78/14 ويژگيهاي شخصيتي

  - +             58-110  56/15  59/83  مجموع

جدول 1- میزان کاربست مولفه های تدریس اثربخش توسط اعضای هیات علمی از منظر دانشجویان

  هامولفه
  پسر    دختر

T P 
 سطح مطلوبيت معيار انحراف ميانگين سطح مطلوبيت انحراف معيار ميانگين

009/0 6/3 -+           80/2 16/10   +       + 22/2 74/16 طراحي تدريس
008/0 2/3 -+           90/2 58/11   +       + 58/1 38/16 اجراي تدريس
 01/0 4/3 +         + 88/1 23/16   -+         26/2 33/12 مديريت كالس

012/0 3 -+           64/2 68/12   +       + 98/1 44/16 روابط انساني
041/0 7/3 -+           55/1247/3   +       + 77/2 11/16 ارزشيابي
 02/0 6/3 -+           53/3 04/13   +       + 89/3 18/17 هاي شخصيتيويژگي

  016/0  50/20  -+          22/17  24/76    +       +  70/14  18/95  مجموع
 

جدول 2- مقایسه نتایج ارزیابی دانشجویان در خصوص عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی بر حسب جنسیت
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باالتر از دانشجویان دختر باالتر بوده است. همچنین بر اساس 
جدول استاندارد )جدول 3( مطلوبیت، از منظر دانشجویان 
دختر عملكرد تدریس اثربخِش اعضای هیئت علمی، در مولفه 
مدیریت كالس در سطح نسبتًا مطلوب و در بقیه مولفه ها 
در سطح مطلوبی بوده است، اما از دیدگاه دانشجویان پسر 
عملكرد استادان در مولفه مدیریت كالس در سطح مطلوب و 
در بقیه مولفه در سطح نسبتًا مطلوب بوده است. همچنین در 
مجموع مولفه های تدریس اثربخش، عملكرد استادان از دیدگاه 
دانشجویان دختر در حد مطلوب و از دیدگاه دانشجویان پسر 

در حد نسبتًا مطلوبی بوده است.
مقایسه دیدگاه های دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی نشان 
می دهد، دانشجویان مقطع كارشناسی )با میانگین و انحراف 
و  میانگین  )با  ارشد  كارشناسی   ،)104/25  ±14/85 معیار 
انحراف معیار15/11±81/89(، و دكتری )با میانگین و انحراف 
معیار14/66± 70/93(، به ترتیب بیشترین تا كمترین میانگین 
مولفه های  كاربست  در  علمی  هیات  اعضای  به  را  نمره ها 
تدریس اثربخش اختصاص داده اند. از منظر دانشجویان مقطع 
كارشناسی عملكرد تدریس اثربخِش اعضای هیئت علمی، در 
همه مولفه های تدریس اثربخش و در مجموع 6 مولفه، در سطح 
مطلوبی بوده است. از دیدگاه دانشجویان مقطع كارشناسی 

ارشد، عملكرد تدریس اثربخِش استادان، در مولفه های مدیریت 
كالس و ویژگی های مطلوب شخصیتی در سطح مطلوب و 
در بقیه مولفه ها و در مجموع 6 مولفه، در سطح نسبتًا مطلوبی 
بوده است، اما از دیدگاه دانشجویان مقطع دكتری عملكرد 
استادان در همه مولفه های تدریس اثربخش و در مجموع 6 
مولفه، در سطح نسبتًا مطلوب بوده و در هیچ یك از مولفه ها 

در سطح مطلوب نبوده است.
همچنین یافته های جدول 4 حاكی از آن است كه بین نتایج 
ارزیابی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی، تفاوت معناداری 
در سطح P≤ 0/05 مشاهده شده است. از آزمون تعقیبی توكی 
برای بررسی این تفاوت در دیدگاه پاسخ دهندگان استفاده گردید. 
نتایج حاصل از آزمون تعقیبی توكی بر اساس نمرات كلی مجموع 
6 مولفه تدریس اثربخش، نشان دهنده تفاوت آماری معنی دار 
بین بین میانگین نمرات دانشجویان مقطع دكتری با میانگین 
نمرات دانشجویان مقطع كارشناسی به نفع مقطع كارشناسی 
(sig=0/001)، تفاوت معنی دار بین میانگین نمرات دانشجویان 

مقطع دكتری با میانگین نمرات دانشجویان مقطع كارشناسی 
ارشد به نفع مقطع ارشد (sig=0/029) و تفاوت معنی دار بین 
میانگین نمرات دانشجویان مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 

به نفع مقطع كارشناسی (sig=0/041)، بوده است.

  هامولفه

  مقطع

P 
  دكتري  ارشد  كارشناسي

  سطح  معيار انحراف  ميانگين
  سطح  معيار انحراف  ميانگين  مطلوبيت

  سطح  انحراف معيار  ميانگين  مطلوبيت
  مطلوبيت

  029/0  -+        32/3  58/11  -+        88/1  66/12  +      +  33/2  14/16  طراحي تدريس
  021/0  -+        56/1  32/11  -+        28/2  35/12  +      +  58/2  27/18  اجراي تدريس
  034/0  -+        28/1  03/12  +      +  88/2  22/14  +      +  05/2  59/16  مديريت كالس
  049/0  -+        89/2  22/12  -+        89/1  88/13  +      +  15/2  58/17  روابط انساني

  044/0  -+        95/2  56/11  -+        33/3  89/13  +      +  08/3  54/17  ارزشيابي
  022/0  -+        66/2  22/12  +      +  85/2  98/14  +      +  66/2  13/18  هاي شخصيتيويژگي
  033/0  -+        66/14  93/70  -+        11/15  89/81  +      +  85/14  25/104  مجموع

 

جدول 3- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در خصوص مقایسه نتایج ارزیابی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
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یافته  های جدول 4 حاكی از آن است كه بین نظرات دانشجویان 
بر حسب دانشكده در ارتباط با كاربست مولفه های تدریس 
اثربخش توسط اعضای هیات علمی، تفاوت معناداری در 
سطح P≤ 0/05 مشاهده نشده است. همچنین مقایسه نتایج بر 
حسب دانشكده های مورد بررسی نشان می دهد اعضای هیات 
علمی دانشكده های علوم تربیتی و روانشناسی )میانگین و 
انحراف معیار14/62±88/03(، ادبیات و علوم انسانی )میانگین 
انحراف  انحراف 16/77±85/61(، اهل بیت )میانگین و  و 
معیار15/44±84/74(، و اقتصاد و علوم اداری )میانگین و 
انحراف معیار17/01±83/59(، بیشترین تا كمترین نمره ها را در 
كاربست مولفه های تدریس اثربخش كسب كرده اند. در ارتباط 
با بررسی میزان مطلوبیت عملكرد تدریس اثربخش استادان 
از منظر دانشجویان علوم تربیتی و  به تفكیك دانشكده ها، 
روانشناسی و دانشكده ادبیات و علوم انسانی، عملكرد تدریس 
اثربخِش اعضای هیئت علمی در مولفه طراحی تدریس در 
حد نسبتًا مطلوب و در سایر مولفه های تدریس اثربخش و 
در مجموع 6 مولفه، در سطح مطلوبی بوده است. از دیدگاه 
دانشجویان دانشكده اقتصاد و علوم اداری، عملكرد تدریس 
اثربخِش استادان، در مولفه های مدیریت كالس ارزشیابی در 

سطح مطلوبی از دیدگاه دانشجویان دانشكده اقتصاد و علوم 
اداری، در مولفه های روابط انسانی و ارزشیابی در سطح مطلوب 
و در سایر مولفه های تدریس اثربخش و در مجموع 6 مولفه، 
در سطح نسبتًا مطلوبی بود. از دیدگاه دانشجویان دانشكده اهل 
بیت، عملكرد استادان در دو مولفه طراحی و اجرای تدریس 
در سطح نسبتًا مطلوب و در سایر مولفه های تدریس اثربخش 

و همچنین در مجموع 6 مولفه، در سطح مطلوبی بود.

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش، ناظر بر ارزیابی عملكرد تدریس 
اساس  بر  اصفهان  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  اثربخش 
ارزیابی  از  حاصل  نتایج  است.  بوده  دانشجویان  ارزشیابی 
داد  استادان نشان  اثربخش  از عملكرد تدریس  دانشجویان 
كه اعضای هیئت علمی در انجام تدریس اثربخش به ترتیب 
در مولفه های روابط انسانی، ویژگی هاای شخصیتی، مدیریت 
كالس، اجرای تدریس، ارزشیابی و طراحی تدریس، بیشترین 
تا كمترین نمره را كسب كردند. همچنین بر اساس جدول 
استاندارد مطلوبیت، عملكرد تدریس اثربخِش اعضای هیئت 
علمی بر اساس ارزشیابی دانشجویان در مجموع در حد نسبتًا 

  هامولفه

  دانشكده

P 
  (ع) اهل البيت  اقتصاد و علوم اداري  ادبيات و علوم انساني  علوم تربيتي و روانشناسي

 انحرافميانگين
 معيار

  سطح
 انحرافميانگينمطلوبيت

 معيار
  سطح

 انحرافميانگينمطلوبيت
 معيار

  سطح
 انحرافميانگينمطلوبيت

 معيار
  سطح

مطلوبيت
77/0-+       09/1346/2-+       66/1346/2-+       99/1244/2-+       29/1368/2 طراحي  تدريس
73/0-+       20/1332/2-+       84/1338/2+      + 66/1417/2+      + 22/1409/2 اجراي تدريس
69/0+      + 17/1442/2-+       90/1312/2+      + 56/1488/1+      + 39/1486/1 مديريت كالس
81/0+      + 66/147/1+      + 41/1444/2+      + 11/1411/3+      + 06/1599/1 روابط انساني

84/0+      + 63/1445/3+      + 04/1403/3+      + 06/1429/3+      + 59/1471/2 ارزشيابي

ويژگيهاي شخصيتي
48/16  

 
29/3  

 
+      +

23/15  
 

88/3  
 

+      +
74/13  

 
58/4  

 
      +-

99/14  
 

09/3  
 

+      +
51/0 

 

  72/0  +      +  44/15  74/84  -+        01/17  59/83  +      +  77/16  61/85  +      +  62/14  03/88  مجموع
 

جدول 4- نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در خصوص مقایسه نتایج ارزیابی دانشجویان بر حسب دانشکده
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مطلوبی بوده است و به تفكیك مولفه ها، در مولفه های طراحی 
تدریس، اجرای تدریس، مدیریت كالس و ارزشیابی در حد 
ویژگیهای  و  انسانی  روابط  مولفه های  در  و  مطلوب  نسبتًا 

مطلوب شخصیتی، در حد مطلوب بوده است.
یافته های پژوهش حاضر در ارتباط با مولفه طراحی تدریس، 
اجرای تدریس و روابط انسانی، با نتایج پژوهش سلیمی و 
رمضانی )1393(، ستاری )1392(، استبرقی و همكاران )1392(، 
شعبانی )1390(، عندلیب و احمدی )1386(، همخوان و منطبق 
بوده است. نتایج پژوهش های ذكر شده نشان كه از دیدگاه 
دانشجویان، استادان دانشگاه، مولفه طراحی و اجرای تدریس و 
روابط انسانی، را در سطح متوسط و نه در سطح كاماًل مطلوب، 
به كار می برند. همچنین نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 
قائدی )1373( و ویتانجی و ان درانگو )2005( كه عملكرد 
استادان در مولفه طرح درس و اجرای تدریس را در سطح 
پایینی ارزیابی نمودند و همچنین با نتایج مطالعات فرناندز و 
متیو )1997(، تنگ )1997( و دانشگاه سانفرانسیسكو )2005( 
كه عملكرد تدریس اثربخش استادان دانشگاه را در همه مولفه ها 

در سطح مطلوبی ارزیابی كردند، همخوانی ندارد.
یافته های تحقیق حاضر در ارتباط با به كارگیری مولفه های 
مدیریت كالس، نشان داد كه از منظر دانشجویان، استادان 
دانشگاه اصفهان در 4 دانشكده مورد بررسی، معیار مدیریت 
كالس را در حد نسبتًا مطلوبی به كار برده اند، این یافته با 
یافته های حاصل از پژوهش های ستاری )1392(، استبرقی و 
همكاران )1392(، شعبانی )1390(، عندلیب و احمدی )1386( 
مطابقت دارد. در همه این دانشگاه ها معیارهای مدیریت كالس 
و روابط انسانی مناسب- برخورد مؤدبانه استاد و تعامالت 
دوستانه با دانشجویان، در سطح خوبی رعایت شده است. 
همچنین یافته های مرتبط با مولفه مدیریت كالس با نتایج 
مطالعات سلیمی و رمضانی )1393( و و ویتانجی و ان درانگو 
)2005( كه عملكرد استادان در مولفه مدیریت كالس در سطح 
پایینی ارزیابی نمودند و همچنین با نتایج مطالعات فرناندز و 

متیو )1997(، تنگ )1997( و دانشگاه سانفرانسیسكو )2005( 
كه عملكرد تدریس اثربخش استادان دانشگاه را در همه مولفه ها 

در سطح مطلوبی ارزیابی كردند، همخوانی ندارد.
دانشگاه  استادان  كه  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  همچنین 
اصفهان، مولفه ارزشیابی را در حد مطلوبی به كارمی برند. 
این یافتة پژوهش با نتایج تحقیق قائدی )1373( و ویتانجی 
و ان درانگو )2005( كه نشان دادند استادان مولفه ارزشیابی 
مستمر را در سطح پایینی به كار می برند و همچنین با نتایج 
مطالعات فرناندز و متیو )1997(، تنگ )1997( و دانشگاه 
سانفرانسیسكو )2005( كه عملكرد تدریس اثربخش استادان 
دانشگاه را در همه مولفه ها در سطح مطلوبی ارزیابی كردند، 
همخوانی ندارد، اما با نتایج تحقیق ستاری )1392(، استبرقی 
احمدی  و همكاران )1392(، شعبانی )1390(، عندلیب و 
)1386( منطبق است. یافته ها در ارتباط با معیار برخورداری 
از ویژگی های شخصیتی مطلوب، كه نشان داده است از منظر 
دانشجویان استادان دانشگاه اصفهان در 4 دانشكده مورد بررسی 
از ویژگی های مطلوب شخصیتی در سطح مطلوبی برخوردارند، 
با یافته های تحقیق عندلیب و احمدی )1386( كه نشان داد 
استادان از ویژگی های مطلوب شخصیتی بیش از سطح متوسط 
برخوردارند و همچنین با یافته های تحقیق فرناندز و متیو 
)1997(، تنگ )1997( و دانشگاه سانفرانسیسكو )2005( كه 
عملكرد تدریس اثربخش استادان دانشگاه را در همه مولفه ها 

در سطح مطلوبی ارزیابی كردند، همخوانی ندارد.
در مجموع با نظر به اینكه یافته های پژوهش حاضر بیانگر 
عدم مطلوبیت كلِی عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات 
علمی و همچنین عدم مطلوبیت عملكرد استادان در مولفه های 
طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت كالس و ارزشیابی 
بوده است، ضرورت دارد تا اعضای هیات علمی با بازنگری 
در عملكرد تدریس خود، مواردی نظیر تسلط بر محتوای 
تدریس، توجه به سطح درک و فهم دانشجویان در فرایند 
تدریس )37(، حضور به موقع دركالس درس، ارائه مثالهای 
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كاربردی با جلب مشاركت دانشجویان در بحثهای كالس و 
توانایی انتقال مفاهیم و جمع بندی مطالب در پایان كالس، 
توجه ویژه ای داشته باشند؛ زیرا این مقوله ها از جمله مواردی 
هستند كه در ارزیابی دانشجویان از اساتید مورد توجه خاص 
قرار می گیرند كه ممكن است كمتر مورد توجه اساتید قرار 
گیرند )38(. عالوه بر این، استادان نباید صرفًا از رویكردهای 
تدریس مستقیم و مدرس محور استفاده كنند، بلكه باید با 
كاربست رویكردهای تدریس مشاركتی، فعال و فراگیر محور، 
فضای یادگیری پویایی در كالس درس فراهم نمایند و از این 
طریق در دانشجویان انگیزه كافی برای یادگیری ایجاد نمایند. 
استادان باید با برقراری روابط انسانی مطلوب با دانشجویان، 
جویا شدن نظرات فراگیران نسبت به نحوه تدریس خود، سهیم 
نمودن فراگیران در اداره و مدیریت كالس درس و همچنین 
شناسایی و رفع نقاط ضعِف عملكرد تدریس خود، بستری 
را برای كسب فضای یادگیری مطلوب و رضایت فراگیران از 

عملكردخود فراهم نمایند.
در مجموع با نظر به اینكه دانشجویان یكی از اركان مهم و 
اساسی در هر سیستم آموزشی و در فرایند یاددهی- یادگیری 
هستند، توجه به نظرات آنها در بحث ارزیابی از عملكرد تدریس 
استادان، ضرورتی انكارناپذیر در ارتقای عملكرد تدریس و 
كیفیت آموزشی اعضای هیات علمی می باشد. در واقع برای 
قضاوت در زمینه عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات 
علمی، كشف ضعفها و قوتها و اعمال اصالحات مورد نیاز 
در این زمینه، الزم است از نتایج ارزشیابی دانشجویان به نحو 
مطلوبی استفاده نمود. اساتید نیز با توجه به اینكه مرتبًا از 
طرف دانشجویان مورد ارزیابی قرار می گیرند، برای ارزشیابی 
خود توسط دانشجویان اهمیت بیشتری قائل شوند و از نتایج 
ارزیابی دانشجویان در جهت اصالح روشها و راهبردهای 
تدریس خود بهره بگیرند؛ زیرا همانطور كه توفیقیان و همكاران 
)2015( اظهار می دارند، آگاهی اساتید از نظرات دانشجویان 
و بكارگیری این نظرات باعث بهبود و ارتقای كیفیت آموزش 

و رضایتمندی دانشجویان از عملكرد اساتید می گردد )39(.
رویكرد  از  استفاده  به  می توان  مطالعه  این  قوت  نقاط  از 
مولفه های  كاربست  میزان  بررسی  در  دانشجویان  ارزیابی 
تدریس اثربخش توسط اعضای هیأت علمی و تعیین میزان 
مطلوبیت عملكرد تدریس استادان در هریك از مولفه های 
تدریس اثربخش، اشاره نمود. در این خصوص عدم مطلوبیت 
عملكرد تدریس اثربخش اعضای هیات علمی در مولفه های 
طراحی تدریس، اجرای تدریس، مدیریت كالس و ارزشیابی و 
همچنین در عملكرد كلی تدریس اثربخش، از نتایج قابل تأمل 
و مهم این پژوهش است كه بیانگر وجود ضعف های جدی در 
عملكرد تدریس اثربخش استادان است. با ادامه این وضعیت، 
حركت در مسیر توسعه عملكرد آموزشی اساتید دشوار می باشد 
و این امر می تواند مانعی در جهت تكامل حرفه ای اساتید و 
بهینه نشدن كیفیت تدریس استادان گردد كه شایسته توجه 
ویژه مسئوالن و تصمیم سازان سیستم آموزش عالی است و 
الزم است تا مسئوالن نظام آموزش عالی راهكارها و تمهیدات 

الزم را در این زمینه در نظر بگیرند.
از جمله مشكالت مهم پژوهش حاضر، وجود مشكالتی در 
مشاركت دانشجویان در ارزیابی عملكرد تدریس اثربخش 
استادان بود. یكی دیگر از مشكالت پژوهش حاضر، عدم 
وجود فرهنگ ارزیابی دانشجویی از كیفیت تدریس استادان 
در بین دانشجویان و اعضای هیات علمی بود و به نظر می رسید 
استادان و دانشجویان در این زمینه رغبت و مشاركت الزم را 
ندارند. در پایان توصیه می گردد مواردی نظیر انجام مطالعات 
گسترده تر در سایر دانشگاه ها و بررسی راهكارها و اقدامات 
موثر در ارتباط با توسعه دانش و مهارت استادان در زمینه انجام 
تدریس اثربخش و توسعه فرهنگ ارزیابی از كیفیت تدریس 
در دانشگاه ها، انجام مداخالت آموزشی جهت تقویت توانایی 
تا ضمن  گیرند  قرار  توجه  مورد  اساتید،  اثربخش  تدریس 
شناسایی نقاط قوت و ضعف عملكرد آموزشی اساتید، بستری 
جهت ارتقای كیفیت تدریس اعضای هیات علمی فراهم گردد.
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تقدیر و تشکر
پژوهشگران بدینوسیله مراتب تشكر خود را از اعضای محترم 

هیات علمی و دانشجویانی كه در این مطالعه مشاركت و 
همكاری داشتند، اعالم می نمایند.
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The Study of Effective Teaching Performance of Faculty 
Members of Isfahan University Based on Students’ 

Evaluation Approach
Eslamian H*1, Jafari E2, Neyestani M3

Abstract

Background and Objectives: To survey the effective teaching performance of faculty members through 
student evaluation, is one of the most effective methods to understand the strengths and weaknesses of 
educational performance better, which can provide a platform for improving the teaching quality of professors. 
In this regard, the present study was conducted to evaluate the effective teaching performance of the faculty 
members of Isfahan University based on the student’s assessment approach.

Materials and Method: This research was carried out in the first semester of the academic year 1395-96 
using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of all faculty members 
of Humanities from Isfahan University that 54 of them were participated in the study by available sampling 
method. Each faculty member was evaluated by a number of students in their classrooms. Sample selection 
of the students was based on the total list of lessons and classrooms of the participating instructors in the 
study in which three classrooms from each teacher were selected by simple random sampling method and a 
total of 2210 students participated in the study. Instrument of the study was a researcher-made questionnaire 
designed for effective teaching and data analysis using SPSS software version 20 and frequency, percentage, 
mean, standard deviation, independent t-test, analysis of variance and Tukey test were performed.

Results: The findings of this study indicate that the faculty members in effective teaching gained the 
highest score to the lowest in components such as human relations (with a mean and standard deviation of 
15.01 ± 2.50), personality traits (with a mean and standard deviation of 14/78 ± 3/47), classroom management 
(with a mean and standard deviation of 13/71 ± 1/94), teaching (with a mean and standard deviation of 13/47 
± 2/06), and evaluation (with a mean and standard deviation of 13/45 ± 3/04) and teaching design (with a 
mean and standard deviation of 13.17 ± 2.49), respectively. Also, according to the standard table of utility, 
the effective teaching performance of the faculty members in all was fairly favorable and by component 
differentiation, in the components of teaching design, teaching, classroom management and evaluation was 
relatively favorable and in the components of human relations and personality traits has been desirable.

Conclusion: Overall, the findings of the present study not only did indicate the lack of desirability of 
effective teaching performance of faculty members but also the professors’ performance in the components of 
teaching design, teaching, classroom management and evaluation, which represented serious weaknesses 
in effective teaching performance of professors.
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