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  وزارت تحصي�ت عالی

  رياست تضمين کيفيت و اعتباردھی

يابی از کيفيت تدريس در زطرزالعمل ار
 پوھنتون ھا و موسسات تحصي�ت عالی
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  کيفيت  تدريس در پوھنتون ھا و موسسات تحصي�ت عالیطرزالعمل ارزيابی از 

  :مقدمه

امروز يکی از مسايل مھم مورد بحث در محافل تحصي�ت عالی ارزيابی گسترده از کيفيت تدريس در سطح بين 

و از ياد نبريم  تور کارتمام پوھنتون ھای جھان قرار داردرسی نحوه ارزيابی کيفی صنف در دسبر. المللی است

 (Evaluation)ارزشيابی و يا ارزيابی اص�حی : اصط�ح ھمواره مورد مغالطه قرار می گيرد که ھمانا که دو 

اين ارزيابی معلومات را پيرامون ياد گيری و ياد دھی، تھيه . که با5ی آموزش، تدريس و نتايج آن متمرکز است

 استادان معلوماتی حاصل می نمايند .است اتيدوند عمل متقابل ميان محص�ن و اساين گونه ارزيابی ر. می نمايد

  . شان چگونه تدريس می نماينددکه محص�ن چگونه می آموزند و خو

با جمع آوری معلوماتی فوق می توان در محيط آموزشی تغيير رو نما کرد و آنرا با محص�ن شريک ساخت که 

  . بخشند و ياد گيری خويش را ارتقا مطالعهبرای شان کمک نمايد تا چگونه عادت 

و بازتاب مولفه ھای صنف نظر به محتوای مضمون ) نمره دھی(روی درجه بندی  (Assessment)اما ارزيابی 

ساير توانايی ھای اين نوع ارزيابی شامل مباحثه ، ھمکاری، حاضری و. تا سطح درجه ماستری متمرکز است

  .مختلف می باشد

  :ز ھم تفکيک می نمايدجدول ذيل اين دو  نوع ارزيابی را به شکل خ�صه ا

   (Assessment) ارزيابی (Evaluation) ارزيابی اص�حی  تفاوت ھا 

متداوم : درست کننده يا تکوينی  از نطر زمان، مقاصد اوليه: محتوی

  برای بھبود و اص�ح آموزش

نھايی، برای : پايانی يا تراکمی

  اندازه گيری کيفيت آموزش

تمرکز روی اندازه : جھت يابی

  گيری

  چه چيز ھا ياد گرفته شده   چگونه آموزش صورت می گيرد

تعيين ضعف ھا برای : تشخيص   :تصميم گيری ھا

  اص�ح و بھبود

بدست آوردن درجه يا : داوری 

  نمره

بوده و روی اص�ح، بھبود و  (Evaluation)با درنظرداشت مطالب ياد شده اين ارزيابی ھمانا ارزيابی اص�حی 

  . گيری و ياد دھی در تحصي�ت عالی تاکيد داردبھتر سازی روند ياد

. در اصول آموزش، ارزيابی اص�حی به عنوان يک عنصر کليدی يادگيری و تدريس موثر پنداشته ميشود

ييرات برجسته تحصي�ت عالی در دھه گذشته، غيکی از ت. ارزيابی اص�حی بخش مھم روند ياد گيری است

پاسخگويی ھمانا فراھم ساختن شواھد روشن در باره فعاليت ھای . ستارزيابی اص�حی و پاسخگويی بوده ا
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پوھنتون ھا و موسسات تحصي�ت عالی عموماً 5زم . جاری تحصي�ت عالی و نتايج ياددھی و ياد گيری می باشد

. ددرس خود را ارزيابی نمايناستادان . ر ارزيابی اص�حی نمايندمی دانند تا درس ھا را به شکل منظم و مستم

  . ھا، پوھنتون ھا و با5خره ارزيابی اص�حی بيرونی صورت بگيرد پوھنځیديپارتمنت ھا، 

يکی کمک به تغيير، توسعه، اص�ح و : در تحصي�ت عالی ارزيابی اص�حی به دو ھدف بزرگ عملی می شود

روش ھا و تکنيک . ديد از عملکرد ميباشد ارتقا، توصيه و تمجبھبود تدريس است و ديگری تصميم گيری ھا مانن

ات ھای ارزيابی اص�حی از تدريس ھمانا پرسشنامه ھا، مصاحبه ھا ، يادداشت ھا، بحث ھا، توصيه ھا ، مشاھد

  . معلوماتی می باشد ، فيدبک و ساير انواع جمع آوری

در بسياری از پوھنتون ھا . رتحصي�ت عالی کشور ما نيز يک پديده نو نيستھرچند ارزيابی از کيفيت تدريس د

و موسسات تحصي�ت عالی اين کار صورت می گيرد اما از اينکه به طور منسجم، منظم و الزامی ارزيابی 

  . اص�حی به طور گسترده و مستمر اجرا شود اين طرز العمل تھيه گرديده است

در بسياری از پوھنتون . ا نيز يک پديده نو نيستي�ت عالی کشور متدريس در تحصھر چند ارزيابی از کيفيت 

ھا و موسسات تحصي�ت عالی اين کار صورت می گيرد اما ازاينکه به طور منسجم ، منظم و الزامی ارزيابی 

  . ور گسترده و مستمر اجرا شود، اين طرز العمل تھيه گرديده استطاص�حی به 

  اھداف: ماده اول 

مع آوری، تصنيف ، تحليل و تدقيق عياری شدن تحصي�ت عالی از طريق جارزيابی اص�حی برای پيشرفت و م

از آن به  آموزش بھتر محص�ن در صنف و خارج معلومات برای مطالعه وضعيت ، جد و جھد ، پيشرفت و

  :اھداف ذيل انجام می گيرد

 آن بھبود، اص�ح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از -  1

استفاده از روش ھای جديد و موثر تدريس توسط استادان و مسلکی شدن ھرچه بيشتر و بھتر اساتيد در  -  2

 تدريس و ياد دھی

 سھيم ساختن محص�ن در روند آموزش و بھبود آن  -  3

ع�يق محص�ن و کمک به پرورش متعادل  و ھمه جانبه ، مھارت ھا، ناسايی و رشد استعداد ھا ش -  4

 �ن شخصيت اکادميک محص

ه ھا و فرصت ھای مناسب برای تقويه انگيزه ھای آموزش از جمله خ�قيت، نوآوری و ايجاد ايجاد زمين -  5

 مھارت ھای ارزيابی خودی در محص�ن

 .تھيه معلومات برای ارزيابی، اص�ح، بھبود و تقويت برنامه ھا و روشھای تدريس -  6
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  تعريف ھا: ماده دوم 

سيستماتيک و مستمر جمع آوری معلومات به منظور بررسی ،  روند منسجم، منظم، :ارزيابی اص�حی -  1

اوری و قضاوت پيرامون ت�ش ھای ياد گيری محص�ن و فعاليت ھای اساتيد جھت دستيابی به اھداف د

 . می باشد موزشی و تحصيلی بر اساس معيار ھاآ

و مستند برای  شيوه و از نوع ارزيابی است که معلومات 5زمی، معتبر :ارزيابی اص�حی توصيفی -  2

ابعاد مختلف يادگيری با استفاده از افزار و روش ھای مناسب دانستن دقيق و ھمه جانبه محص�ن در 

روند ياد دھی و ياد گيری به دست مانند پرسشنامه ھا، مصاحبه ھا، مشاھدات، کارھای عينی درطول 

 .ک تدريس حاصل آيدمی آيد تا به اساس آن نتايج کيفی مورد نياز برای اص�ح، بھبود و کم

نوع از ارزيابی است که در طول روند تدريس و آموزش به طور مداوم و  :ارزيابی اص�حی تکوينی -  3

مستمر برای شناخت نقاط ضعف ، قوت، موانع ، تھديدھا ، فرصت ھا و مشک�ت آموزش محص�ن 

 . صورت می گيرد

به منظور تشخيص تحقق اھداف تحصيلی و آموزشی در ختم ھر سمستر از  :ارزيابی اص�حی پايانی -  4

طريق جمع بندی و تحليل ارزيابی اص�حی تکوينی و ساير معلومات بدست آمده، صورت گرفته و نتايج 

 . آن به شکل توصيفی گزارش داده می شود

ھای پوھنتون ھا  گانمی است که از طرف استادان، اريک تعداد پرسش ھای معياری و رس :پرسشنامه  -  5

و موسسات تحصي�ت عالی يا وزارت تحصي�ت عالی جھت ارزيابی اص�حی تدريس توزيع می گردد 

که بايد با صداقت ، شفافيت و واقيعبينانه از طرف محص�ن و اساتيد خانه پری گردد، می تواند سری  

 .باشد) بدون نام و موجوديت نام(يا علنی 

رای ثبت و توصيف وقايع ، عملکرد، شيوه تدريس ، شيوه آموزش روشی است ب :ثبت مشاھدات -  6

 . محص�ن و استادان که از مراجع قانونمند به عمل می آيد و معلومات مناسبی را بدست می دھد

روندی است که در آن استاد عکس العمل ھای خود را در قبال ت�ش و عملکرد  :فيدبک از تدريس -  7

...) ک�می، کتبی (به آنھا با استفاده از روش ھا و افزار مختلف محص�ن ، رھنمايی، تشويق و کمک 

 . ارائه می دھد و از آن برای بھبود و اص�ح تدريس خود استفاده می نمايد

فعاليت ھا و اقداماتی است که محصل به رھنمايی و ھدايات استاد جھت دستيابی به  :روند ياد گيری -  8

 . دھداھداف تحصيلی پيش بينی شده ، انجام می 

يک دوره ن نصاب درسی و مفردات درسی برای اھدافی اند که توسط پ�نگذارا :اھداف برنامه تحصيلی  -  9

 . پيش بينی شده و رسماً تاييد شده باشد) ليسانس، ماستری و دوکتورا(معين تحصيلی 
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جمع بندی معلومات و نتايج ارزيابی اص�حی تکوينی است که در  :گزارش پيشرفت تحصيلی - 10

ند تدريس و آموزش با افزار مناسب و شيوه ھای مختلف صورت گرفته و ارائه تصويری کلی طول رو

از آموزش مھارت ، توانايی و طرز ديد محص�ن به منظور تقويت نقاط ضعف و رفع موانع يادگيری 

 . محص�ن می باشد

 ن است که در آن روند يادگيری باشرايط، موقعيت و محل محص� :وضعيت آموزشی  - 11

 . ظرداشت مستندات جمع آوری شده تعين می گردددرن

يک مفھوم قرار دادی است که بر اساس آن اندازه فعاليت محص�ن جھت دستيابی به  :مقياس  - 12

 . اھداف سنجش و تعين می شود

  نحوه اجرای ارزيابی اص�حی : ماده سوم

 اساتيد می توانند توسط پرسشنامه و فيد بک در طول سمستر الی ختم ھفته :توسط استاد یارزيابی خود -  1

بھتر است پرسشنامه واحد بعد از . يازدھم سمستر خود را توسط تمام محص�ن صنف ارزيابی نمايند

تدريس خويش  از نتايج آن در بھبود واص�ح. مورد استفاده قرار گيرد پوھنځیتصويب شورای علمی 

 . شنامه ھا را دريک دوسيه نزد خود حفظ نمايدپرس استفاده نموده و

اين ارزيابی در پرتو اسناد تقنينی وزارت تحصي�ت عالی از طرف  :ارزيابی اص�حی ديپارتمنت  -  2

آمرين ديپارتمنت، استادان رھنما و يا کميته ای که مشتمل از سه نفر استادان تحت رياست آمر ديپارتمنت 

ارزيابی الی ھفته دوازدھم . سمستر صورت می گيردند اند در طول از رتبه ھای پوھندوی تا پوھا

 . ارسال گردد پوھنځیارتمنت به آن آماده و بعد از تصويب مجلس ديپر بايد گزارش تسمس

اين ارزيابی تحت نظر کميته ای مشتمل از آمرين ديپارتمنت ھا تحت رياست  :پوھنځیارزيابی اص�حی  -  3

م سمستر از آنعده محص�نيکه در سمستر گذشته اوسط نمرات شان الی ھفته سيزدھ پوھنځی، رئيس 

فيصد است، تکميل و در مقايسه به گزارش ديپارتمنت توحيد بعداً به تصويب شورای علمی  70بيشتر از 

ارزيابی شامل تمام استادان ديپارتمنت شده و نقاط ضعف برای بھبود و اص�ح . رسانيده شود پوھنځی

قابل ياد آوری است که رمز برای ھر استاد تعيين و . ستاد مشخص صورت گيردبدون نام بردن از ا

 . می باشد پوھنځیصرف نزد رئيس 

کميته تضمين کيفيت و اعتبار دھی موسساتی اين ارزيابی را با  :ارزيابی اص�حی در سطح پوھنتون  -  4

آنعده  درنظرداشت رمز که کليد آن صرف نزد معاون علمی موسسه است در طول سمستر از

فيصد است انجام می دھد و الی ھفته  70ر گذشته شان بيشتر از تمحص�نيکه اوسط نمرات سمس

کر نام استادان توحيد و نقاط ضعف بدون ذ پوھنځیگزارش آن با گزارش . چھاردھم سمستر تکميل شود
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فق کامل با اسناد تقنينی  وزارت تحصي�ت عالی گزارش اميته در توکاين . شود برای بھبود ارسال

 .تضمين کيفيت و اعتبار دھی گسيل نمايدرياست خويش را تھيه و رسماً به 

ارزيابی نظارتی توسط کميته ای که از طرف وزارت تحصي�ت عالی  :ارزيابی اص�حی بيرونی -  5

قای کيفيت تدريس از پوھنتون ھا منظور می گردد، در طول سمستر از روند تدريس و آموزش برای ارت

زيابی به يکی از شيوه ھای مروج يعنی توزيع اراين . و موسسات تحصي�ت عالی بعمل می آيد

اين ارزيابی . پرسشنامه ھا، مصاحبه ھا، مشاھدات ، فيدبک ھا، بحث ھا، و توصيه ھا صورت می گيرد

در تدريس لکچرنوت ھا و ساير مواد  بر ع�وه از شيوه تدريس کاربرد ماخذ جديد ، تکنالوژی جديد

 . درسی را در بر می گيرد

شته مربوط مشغول کار اند با تدوير رارزيابی اص�حی بيرونی توسط فارغ التحصي�ن که عم�ً در  -  6

 .جلسات سا5نه فارغان در ھر ديپارتمنت نيز صورت گرفته می تواند

  چگونگی تھيه گزارش نتايج:  ماده چھارم

ی ارسال سميپارتمنت الی کميته تضمين کيفيت و اعتبار دھی موسساتی به شکل کتبی و رگزارش ھا از د -  1

 . گردد

ھا و کميته تضمين کيفيت موسساتی بعد از توحيد رسماً به رياست تضمين کيفيت و  پوھنځیگزارش ھای  -  2

 . اعتباردھی ارسال گردد

نی که توسط کميته ارزيابی از زيابی بيروارگزارش ھای ارزيابی خودی پوھنتون ھا با گزارش ھای  -  3

 . کيفيت تدريس تھيه شده در کميته مذکور بحث و بعداً نتايج آن اب�غ می گردد

  مشمولين ارزيابی اص�حی :  ماده پنجم 

 . محصلن به مثابه عناصر يادگيرنده ، ارزيابی از تدريس را به روش ھای معمول انجام می دھند -  1

 . امکانات ، تسھي�ت ، مديريت و اداره را ارزيابی نمايند محص�ن، وضعيتمثابه مدرسين بايد اساتيد به  -  2

  اص�حی تدريس فصول ارزيابی:  مماده شش

  . اجرای ارزيابی شفاف عاری از تعصب و سليقه روند را تضمين شده ، متداوم و قابل اعتماد می سازد

مجموع . رت گرفته باشد، تھيه نمايدھر استاد بايد دوسيه ارزيابی خودی تدريس را که از ھر سمستر صو -  1

تدابيری که برای بھبود و اص�ح تدريس ناشی از ارزيابی اتخاذ نموده درج نموده و آنرا در سمستر ھای 

 . بعدی نيز پی گيری نمايد
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اين دوسيه ھا نزد خود استاد حفظ بوده و بخشی از مجموعه اسناد نه بلکه منحيث شواھد برای مواقع  -  2

 .باشندضروری می 

استادان در آغاز ھر سال جديد دوسيه ارزيابی اص�حی خود را مرور نموده پيشرفت ھا و عدم آنرا  -  3

 . تعيين نمايند

 . اساتيد معيارھا را پيوسته بازنگری و در زمينه پيشنھاد ھای خويش را ارائه نمايند -  4

ت پيگيری نموده، موانع و اساتيد بايد توقعات خود را از ارزيابی اداره، وضعيت ، امکانات و تسھي� -  5

 .نقاط ضعف را در زمينه قبول نمايند

قابل دقت است که ارزيابی اص�حی جز 5ينفک روند ياددھی و ياد گيری بوده و جز گزارش فعاليت  -  6

 . ھای اکادميک استادان ميباشد

و زمانش  استفاده از نتايج ارزيابی برای بھبود و اص�ح روند تدريس و آموزش است که بايد در وقت -  7

 . اين اص�حات بعمل آيد

ھيچگاھی نتايج گزارش ارزيابی اص�حی برای تھديد ، فشار ، اخطار و غيره مظاھر غير اکادميک  -  8

 . ند اص�حی می باشدصورت گرفته نمی تواند زيرا يک رو

د تقنينی مکافات و مجازات از خوب مطابق اسنا ددر صورت لزوم و تکرار بی تفاوتی و يا عملکر -  9

 . ح صورت می گيردف مقامات ذيص�طر

بينانه تھيه شده باشد با تھيه کننده اقعنبوده و غير و دھرگاه گزارش ارزيابی اص�حی قابل اعتما - 10

 . آن برخورد قانونی به عمل می آيد

تنوع روشھا ، افزار اندازه گيری و سنجش کيفيت تدريس با درنظرداشت اھداف، ماھيت، نوع مواد :  ماده ھفتم

ابی، انواع مختلف روش ھا و افزار مانند پرسشنامه ھا، روش ھای متعدد مشاھداتی، کارھای عملی، مقا5ت ارزي

اما اين روشھا بايد مسايل . استفاده ميگردد.... و طرح ھا، ارزيابی عملی، ارزيابی مستمر، روش  ارزيابی خودی

  :ذيل را احتوا نمايد

 مستند، مستدل و دقيق -  1

 .تحصيلی و اسناد را لطمه نزنداستق�ل موسسه  -  2

 .اصل رعايت قواعد اخ�قی و انسانی در ارزيابی حفظ گردد -  3

 . اصول، قواعد و مطالعات يک اجتماع اکادميک رعايت گردد -  4

به  د، اصول  اعتماارزيابی بايد به گونه ای سازماندھی و اجراشود که موجب خدشه دار شدن حقوق  -  5

 . ودنفس و س�مت روانی استاد و محصل نش

 . اصل توجه به تفاوت ھای فردی مراعات گردد -  6
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معيار ھای مشابه ارزيابی صورت  ھمآھنگی در تحقق اصول و روش ارزيابی موجود باشد يعنی روی -  7

 .يردبگ

  ار ھا برای ارزيابی اص�حیيعوضع م:  ھشتم ماده 

  :سجل گرددمارزيابی تدريس ميتواند با معيار ھای کيفی ذيل صورت بگيرد تا ھماھنگی در آن 

 .اھداف واضح باشد -  1

 .آمادگی کافی اساتيد به تدريس  -  2

 روش ھای مناسب تدريس -  3

 نتايج مھم آموزش از تدريس -  4

 ارائه موثر مواد درسی در تدريس -  5

 نقد دقيق و متفکرانه در مورد تدريس -  6

 معياری ساختن و نوسازی مواد درسی به شکل مستمر -  7

 درس حين تدريسد معملکر ورفتار -  8

 تسھي�ت برای تدريسسطح امکانات و  -  9

 معياری بودن نصاب و مفردات درسی  - 10

  مستند سازی ارزيابی اص�حی:  ماده نھم 

اين مستند سازی با توزيع پرسشنامه ھا به محص�ن و استادان صورت می گيرد که بعد از جمع آوری آن 

به منظور ارزيابی  در ھر پوھنتون بايد پرسشنامه ھای واحد معياری موجود باشد،. ارزيابی بعمل می آيد

بيرونی، کميته ارزيابی از کيفيت تدريس در وزارت تحصي�ت عالی دوپرسشنامه را که برای محص�ن و اساتيد 

  .تھيه نموده، در ضميمه ھای شماره يک و شماره دوم نمونه ھای آن گنجانيده شده است

ری مقام وزارت تحصي�ت عالی مرعی اين طرزالعمل در ده ماده و دو ضميمه تھيه و بعد از منظو:  ماده دھم

  .ا5جرا می باشد
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