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  :سريزه

 او پراخ کيفيتد  تدريس د کچه ن�يواله په 9خه لوئمس مهمو له يو يک لوړو زده ک�و په غون4و د ،اوسمهال
ن�يوالو پوهنتونونو د کارونو په لوم�يتوبونو کي د @ول?ی کيفي ارزونه او بررسی د  .ده ارزونه دوامداره

قرار لري. د يادوني وړ ده، چي دوه عمده اصطالحات همزمانه تر غور الندي دي، چي عبارت دي ده: 
) ده، کوم چي پر زده ک�ي، تدريس Evaluation) او د اصالحي ارزيابی (Need Assessmentارزونه (

او پايلو باندي والړه ده. دغه ارزونه په پراخه کچه د \ودلو او ياد کولو په پار تهيه کي]ي. دغه ډول ارزونه 
د محصالنو او استادانو تر منe يو متقابل عمل بلل کي]ي، چي په مc يې دا 9رaندي]ي چي محصالن 9ه 

  په 9ه ډول تدريس کوي. ډول زده ک�ه کوي او استادان

د پورته معلوماتو په مc کوالی شو چي د زده ک�ي محيط ته تغير ورک�و او و\ايو چي 9ه ډول نوموړي 
معلومات د محصالنو سره شريک کوالی شو تر 9و د محصالنو د معلوماتو د ياد کولو د قوې د لوړاوی 

 لپاره ورسره الزمه مرسته وک�ي.

مضامينو د محتوياتو پر  د يکچ تر ماسpرۍ د ارزونه انعکاس او کولو بندي درجه ؤاجزا د @ول?ی د م?ر
  .لري يوړتياو ينور او چمتوالی، ،مرستي بحث، د ارزونه ډول دا اساس والړه ده.

  الندي جدول دغه رن?ه ارزونه په لن4ه بtه يو د بله 9خه بېلوي:

 توپيرونه )Evaluation(اصالحي ارزونه )Assessment(ارزونه 

وروستی او يا پُرحجمه: آخرنی، د زده 
 ک�ي د کيفيت اندازه کولو لپاره

سمونکی او يا پرمخ وړونکی: د زده ک�ي 
 د \ه والي او اصالح دوام

محتوا: د وخت له نظره، لوم�نی 
 موخي

کوم شيان په ياد شوي دي  کولو تمرکزُرخ پلpنه: پر اندازه  9ه ډول زده ک�ي صورت نيسي   

د نمرې او يا درجې په السته راوړلو 
 کي قضاوت

تشخيص: د اصالح او \ه والي په موخه د 
 لوٻدلو @کو په aوته کول 

 پرٻک�ي نيوني:
 

د پورته ياد شويو مطالبو په نظر کي نيولو سره نوموړې ارزونه هماغه اصالحي ارزونه ده چي ياد کولو او 
  ور زده کولو د \ه والي او غوروالي په په لوړو زده ک�و کي @ين?ار ور باندي کي]ي. 

taل کي]ي.  د زده ک�ي په اصولو کي، اصالحي ارزونه د مؤثره تدريس او ياد کولو لپاره يو کليدي عنصر
اصالحي ارزونه د ياد کولو د بهير يو اړينه برخه ده. په تيره لسيزه کي د لوړو زده ک�و په چوکاټ کي يو 

د لوړو زده ک�و د ک�نو اود ياد ورکولو او يادولو د عمده بدلون اصالحي ارزونه او �واب ورکوونه ده. 
زده ک�و مؤسسې او پوهنتونونه په دوامداره او  ده. د لوړو�واب ورکوونه پايلو لپاره ده هماغسي د شواهدو 

   مؤثره توaه ه�ه کوي، تر 9و پخپلو مراکزو کي اصالحي ارزونه او �واب ورکوونه په کار واچوي.

استادان درس خود را ارزيابی نمايند، ديپارتمنت ها، پوهنحی ها، پوهنتون ها و باالخره ارزيابی اصالحی 
ک�و په سيستم کي اصالحي ارزونه په دوو موخو ترسره کي]ي: لوم�ی،  د لوړو زده بيرونی صورت بگيرد.

د تدريس په برخه کي بدلون، وسعت، اصالح او \ه والی دی. دوهم، د استادانو د ک�نو په اړه پرٻک�ه نيونه 
لکه لوړاوی، توصيه او ستاينه ده. د اصالحي ارزوني د ميتودونو او تخنيکونو له الري د تدريس په اړه د 



و\تنپا�و، مصاحبو، بحثونو، مشاهداتو، في4بک او ورته نورو تخنيکونو او ميتدونو په مc معلومات را پ
  @ولي]ي.

له 9رن?ه چي د تدريس د کيفيت ارزونه د هيواد د لوړو زده ک�و په سيستم کي يوه نوې پديده نده �که چي 
په داسي بtه چي صورت نيسي م?ر  په زياترو پوهنتونونو او لوړو زده ک�و مؤسساتو کي نوموړې ارزونه

منسجم، منظمه او الزامي اصالحي ارزونه په پراخه او دوامداره توaه ترسره شي، نوموړی طرزالعمل 
  برابر شوی دی. 

  :لوم�ی ماده

  موخي

اصالحي ارزونه د لوړ زده ک�و د پرمختګ او معياري کووني لپاره د معلوماتو په را@ولولو، تصنيف، تحليل 
معلوماتو د تدقيق په پار د حاالتو 9ې�نه، او د محصالنو د غوره زده ک�ي او د هغوی د ه�ي او ودي او د 

  په موخه په @ول?ی کي دننه او يا دباندي د الندي موخو له کبله سرته رسول کي]ي:

  په @ول?ی کي او دباندي د زده ک�ي \ه والی، اصالح او د زده ک�ي د بهير لوړاوی. -١

نو له لوري په تدريس کي د نوي او مؤثره ميتودنو 9خه استفاده او په تدريس او \ودلو کي د د استادا -٢
  .مسليکتوبغوره او \ه استادانو 

  د زده ک�ي او د هغه د \ه والي په موخه د محصالنو \کېلتيا. -٣

او ددوی و علمي شخصتيونو ته هر اړخيزه د محصالنو د وړتياؤ پېژندنه او وده، مهارتونه، د دوی ذوق  -۴
   او برابره وده ورکول.

د محصالنو د زده ک�ي د ان?ېزو د تقويې په موخه د مناسبو فرصتونو زمينه برابرول لکه نو\تنه،  -۵
  مهارتونه ايجادونه کول او �ان ارزونه. 

   پروaرامونو او ميتودونو د تقويې، \ه والی، اصالح او ارزوني په موخه معلومات برابرول. د تدريس د  -۶

  دوهمه ماده:

  تعريفونه

نظور بررسی، يک و مستمر جمع آوری معلومات به مروند منسجم، منظم، سيستمات  :اصالحي ارزونه -١
 اساتيد جهت دستيابی به اهدافداوری و قضاوت پيرامون تالش های يادaيری محصالن و فعاليت های 

  می باشد. آموزش و تحصيلی بر اساس معيار های معين

ی از نوع ارزيابی است که معلومات الزمی، معتبر و مستند برای شيوه ارزيابی اصالحی توصيفی: -٢
انند گيری، با استفاده از افزار و روش های مناسب مجانبه محصالن در ابعاد مختلف ياددانستن دقيق و همه 

گيری به دست می آيد، تا ی عملی در طول روند ياددهی و يادپرسشنامه ها، مصاحبه ها، مشاهدات، کار ها
  نتايج کيفی مورد نياز برای اصالح، بهبود و کمک تدريس حاصل آيد.به اساس آن 

ستمر . آموزش به طور مداوم و مرزيابی است که در طول روند تدريسنوع ا ارزيابی اصالحی تکوينی: -3
  گيرد.ا و مشکالت آموزش محصالن صورت ميبرای شناخت نقاط ضعف، قوت، موانع، تهديدها، فرصت ه



به منظور تشخيص تحقق اهداف تحصيلی و آموزش در ختم هر سمستر از  ارزيابی اصالحی پايانی:  -۴
طريق جمع بندی و تحليل ارزيابی اصالحی تکوينی و ساير معلومات بدست آمده صورت گرفته و نتايج آن 

  به شکل توصيفی گزارش داده می شود.

ان های پوهتون ها و يک تعداد پرسش های معياری و رسمی است که از طرف استادان، ارگ پرسشنامه: -۵
که  موسسات تحصيالت عالی يا وزارت تحصيالت عالی جهت ارزيابی اصالحی تدريس توزيع می گردد

بايد با صداقت، شفافيت و واقعبينانه از طرف محصالن و اساتيد خانه پری گردد. می تواند سری يا علنی 
  (بدون نام و موجوديت نام) باشد.

الن و استادان که ی ثبت و توصيف وقايع، عملکرد، شيوه آموزش محصروشی است برا ثبت مشاهدات: -۶
  مند به عمل می آيد و معلومات مناسبی را بدست ميدهد.از مراجع قانون

روندی است که در آن  استاد عکس العمل های خود را در قبال تالش و عملکرد  فيدبک از تدريس: -٧
اده از روش ها و افزار مختلف (کالمی، کتبی...) ارايه محصالن، رهنمايی، تشويق و کمک به آنها با استف

  نمايد.ميدهد و از آن برای بهبود و اصالح تدريس خود استفاده می

محصل به رهنمايی و هدايات استاد جهت دستيابی به اهداف  کهفعاليت ها و اقداماتی است  روند يادگيری: -٨
  تحصيلی پيش بينی شده، انجام ميدهد.

اهدافی اند که توسط پالن گذاری نصاب درسی و مفردات درسی برای يک دوره  اهداف برنامه تحصيلی: -٩
 ً   تاييد شده باشد. معين تحصيلی (ليسانس، ماستری و دوکتورا) پيش بينی شده رسما

جمع بندی معلومات و نتايج ارزيابی اصالحی تکوينی است که در طول گزارش پيشرفت تحصيلی:  -١٠
مختلف صورت گرفته و ارايه تصوير کلی از آموزش،  روند تدريس آموزش با افزار مناسب و شيوه های

  مهارت، توانايی و طرز ديد محصالن به منظور تقويت و رفع موانع يادگيری محصالن می باشد.

داشت که در آن روند يادگيری با در نظرشريط موقعيت و محل محصالن است  وضعيت آموزشی: -١١
  مستندات جمع آوری شده تعين ميگردد. 

دادی است که بر اساس آن اندازه محصالن جهت دستيابی به اهداف سنجش و يک مفهوم قرار مقياس: -١٢
  شود.تعيين می

  ماده سوم:

  اصالحینحوه اجرای ارزيابی 

اساتيد می توانند توسط پرسشنامه و فيدبک کتبی در طول سمستر الی ختم  ارزيابی خودی توسط استاد: -١
محصالن صنف ارزيابی نمايند. بهتر است پرسشنامه واحد بعد از هفته يازدهم سمستر خود توسط تمام 

مورد استفاده قرار گيرد. از نتايج آن در بهبود و اصالح تدريس خويش  ديپاتمنتتصويب شورای علمی 
  استفاده نموده و پرسشنامه ها را در يک دوسيه نزد خود حفظ نمايد.

اين ارزيابی در پرتو اسناد تقنينی وزارت تحصيالت عالی از طرف آمرين ارزيابی اصالحی ديپارتمنت:  -٢
ی که مشتمل از سه نفر استادان تحت رياست آمر ديپارتمنت از رتبه ديپارتمنت، استادان رهنما و يا کميته



های پوهندوی تا پوهاند اند در طول سمستر صورت می گيرد. ارزيابی الی هفته دوازدهم سمستر بايد گزارش 
  ارسال گردد. هن£یاز تصويب مجلس ديپارتمنت به پوآن آماده و بعد 

در يابی را شه تضمين کيفيت و اعتباردهی موسساتی اين ارزکميتارزيابی اصالحی در سطح پوهنتون:  -٣
فيصد است انجام ميدهد ) ٧٠آن عده محصالنيکه اوسط نمرات سمستر aذشته شان بيشتر از (طول سمستر از 

و الی هفته چهاردهم سمستر تکميل شود. در توافق کامل با اسناد تقنينی وزارت تحصيالت عالی گزارش 
  رسماً به رياست تضمين کيفيت و اعتباردهی گسيل نمايد.خويش را تهيه و 

ت تحصيالت عالی منظور ری که از طرف وزايابی نظارتی توسط کميتهشارزارزيابی اصالحی بيرونی:  -۴
می گردد در طول سمستر از روند تدريس و آموزش برای ارتقای کيفيت تدريس از پوهنتون ها و موسسات 

آيد. اين ارزيابی يه يکی از شيوه های مروج يعنی توزيع پرسشنامه ها، مصاحبه تحصيالت عالی بعمل می 
تدريس،  شيوهاين ارزيابی بر عالوه از  در يرد.ها، مشاهدات، فيدبک ها، بحث ها و توصيه ها صورت می گ

  د.درميگ نيز بررسیکاربرد ماخذ جديد، تکنالوژی جديد در تدريس، لکچر نوت ها و ساير مواد درسی 

توسط فارغ التحصيالنی که عمالً در رشته مربوط مشغول کار اند با تدوير  :ارزيابی اصالحی بيرونی -۵
  جلسات ساالنه فارغان در هر ديپارتمنت نيز صورت گرفته می تواند.

  ماده چهارم:

  چگونگی تهيه گزارش نتايج

کميته تضمين کيفيت و اعتباردهی موسساتی به شکل کتبی و رسمی ارسال  بهگزارش ها از ديپارتمنت   -١
  گردد.

گزارش های پوهنحی ها و کميته تضمين کيفيت و موسساتی بعد از توحيد رسماً به رياست تضمين کيفيت  -٢
  و اعتباردهی ارسال گردد.

بيرونی که توسط کميته ارزيابی از گزارش های ارزيابی خودی پوهنتون ها با گزارش های ارزيابی   -٣
  کيفيت تدريس تهيه شده در کميته مذکور بحث و بعد نتايج آن ابالغ می گردد.

  ماده پنجم:

  مشمولين ارزيابی اصالحی

  محصالن به مثابه عناصر يادگيرنده، ارزيابی از تدريس را به روش های معمول انجام ميدهند. -١

  ريت و اداره را ارزيابی نمايند.يصالن، وضعيت، امکانات، تسهيالت، مداساتيد به مثابه مدرسين بايد مح -٢

  ماده ششم:

  اصول ارزيابی اصالحی تدريس

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

هر استاد بايد دوسيه ارزيابی خودی تدريس را که از هر سمستر صورت گرفته باشد، تهيه نمايد. مجموع  -١
درج نموده و آن را در سمستر های تدابيری که برای بهبود و اصالح تدريس ناشی از ارزيابی اتخاذ نموده 

  گيری نمايد.عدی نيز پيب



ی از مجموعه اسناد نه بلکه منحيث شواهد برای مواقع اين دوسيه ها نزد خود استاد حفظ بوده و بخش -٢
  ضروری می باشند.

استادان در آغاز هر سال جديد دوسيه ارزيابی اصالحی خود را مرور نموده پيشرفت ها و عدم آنرا  -٣
  تعيين نمايند.

  نمايند.ها را پيوسته بازنگری و در زمينه پيشنهاد های خويش را ارايه اساتيد معيار -۴

اساتيد بايد توقعات خود را از ارزيابی اداره، وضعيت، امکانات و تسهيالت پي?يری نموده، و موانع و  -۵
  نقاط ضعيف را در زمينه ابراز نمايند.

قابل دقت است که ارزيابی اصالحی جز الينفک روند ياددهی و يادaيری بوده و جز aزارش فعاليت های  -۶
  .اکادميک استادان می باشد

استفاده از نتايج ارزيابی برای بهبود و اصالح روند تدريس و آموزش است که بايد در وقت و زمانش  -٧
  اين اصالحات بعمل آيد.

هيچ?اه نتايج aزارش ارزيابی اصالحی برای تهديد، فشار، اخطار و غيره مظاهر غير اکادميک صورت  -٨
  aرفته نميتواند زيرا يک روند اصالحی می باشد.

ر صورت لزوم و تکرار بی تفاوتی و يا عملکرد خوب مطابق اسناد تقنينی مکافات و مجازات از طرف د -٩
  صالح صورت مي?يرد.مقامات ذي

هرaاه aزارش ارزيابی اصالحی قابل اعتماد نبوده و غير واقعبينانه تهيه شده باشد با تهيه کننده aان آن  -١٠
  برخورد قانونی به عمل می آيد.

  هفتم:ماده 

تنوع روشها، افزار اندازه aيری و سنجش کيفيت تدريس با در نظر داشت اهداف، ماهيت، نوع مواد ارزيابی، 
انواع مختلف روش ها و افزار مانند پرسشنامه ها، روش های متعدد مشاهداتی، کار های عملی، مقاالت و 

?ردد. اما اين روش ها بايد اده ميروش ارزيابی خودی... استف طرح ها، ارزيابی عملی، ارزيابی مستمر،
  مسايل ذيل را احتوا نمايد:

  تدلل و دقيق باشد.مستند، مس  -١

  استقالل موسسه تحصيلی و استاد را لطمه نزند. -٢

  اصل رعايت قواعد اخالقی و انسانی در ارزيابی حفظ aردد. -٣

  عايت aردد.واعد و مطالب يک اجتماع اکادميک راصول، ق -۴

ارزيابی بايد به aونه سازماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، اصول اعتماد به نفس و  -۵
  سالمت روانی استاد و محصل نشود.

  اصل توجه به تفاوت های فردی مرعات aردد. -۶



های مشابه ارزيابی صورت زيابی موجود باشد يعنی روی معيارهماهن?ی در تحقق اصول و روش ار -٧
  ب?يرد.

  ماده هشتم:

  وضع معيار ها برای ارزيابی اصالحی

  های کيفی ذيل صورت ب?يرد، تا هماهن?ی در آن سجل aردد:ارزيابی تدريس ميتواند با معيار

  اهداف واضح باشد.  -١

  آمادaی کافی اساتيد به تدريس. -٢

  روش های مناسب تدريس. -٣

  نتايج مهم آموزش از تدريس. -۴

  درسی در تدريس.ارايه موثر مواد  -۵

  تدريس. نقد دقيق و متفکرانه در مورد -۶

  معياری ساختن و نو سازی مواد درسی به شکل مستمر. -٧

  رفتار و عملکرد مدرس حين تدريس. -٨

  سطح امکانات و تسهيالت برای تدريس. -٩

  معياری بودن نصاب و مفردات درسی. ١٠

  ماده نهم:

  مستند سازی ارزيابی اصالحی

مستند سازی با توزيع پرسشنامه ها به محصالن و استادان صورت می aيرد که بعد از جمع آوری آن اين 
ارزيابی بعمل می آيد. در هر پوهنتون بايد پرسشنامه های واحد و معياری موجود باشد. به منظور ارزيابی 

ا که برای محصالن ر های پرسشنامه ت تدريس در وزارت تحصيالت عالیبيرونی، کميته ارزيابی از کيفي
  نمونه های آن aنجانيده شده است.اساتيد تهيه نموده، در ضميمه ها و 

  ماده دهم:

اين طرزالعمل در ده ماده و دو ضميمه تهيه و بعد از منظوری مقام وزارت تحصيالت عالی مرعی االجرا 
  می باشد.
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