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 مقدمه:

ریس در یت تدامروز یکی ار مسایل مهم مورد بحث در محافل تحصیالت عالی ارزیابی گسترده و مستمر از کیف

ز یاد ارد. ادبین المللی است. بررسی نحوه ارزیابی کیفی صنف در دستور کار پوهنتون های جهان قرار سطح 

( Evaluation)صالحیانبریم که دو اصطالح همواره مورد مطالعه قرار می گیرد که همانا: ارزشیابی و با ارزیابی 

یه ددهی، تهو یا ات را پیرامون یادگیریکه باالی آموزش، تدریس و نتایج آن متمرکز است. این ارزیابی معلوم

محصالن  ید کهمی نماید. این گونه ارزیابی روند عمل متقابل میان محصالن و اساتید معلومات حاصل می نما

 و خود شان چگونه تدریس می نمایند. چگونه می آموزند

محصالن شریک ساخت که به جمع آوری معلومات فوق می توان در محیط آموزش تغییر رونما کرد و آنرا با 

 برای شان کمک نماید تا چگونه عادت مطالعه یاد گیری خویش را ارتقا بخشند.

ا وای مضمون ت( روی درجه بندی )نمره دهی( و بازتاب مؤلفه های صنف نظر به محتAssessmentاما ارزیابی )

ختلف می های و سایر توانایسطح درجه ماستری متمرکز است این نوع ارزیابی شامل مباحثه، همکاری، حاضری 

 می باشد.

 جدول ذیل این نوع ارزیابی را به شکل خالصه از هم تفکیک می نماید:

 تفاوت ها (Evaluationارزیابی اصالحی) (Assessmentارزیابی )

زه پایانی یا تراکمی: نهایی، برای اندا

 گیری کیفیت آموزش

درست کننده یا تکوینی: متداوم برای بهبود و 

آموزش اصالح  
مقاصد اولیه محتوی: از نظر زمان،  

 جهت یابی: تمرکز روی اندازه گیری چگونه آموزش صورت می گیرد چه چیزها یاد گرفته شده

 تصمیم گیری ها: تشخیص: تعین ضعف ها برای اصالح و بهبود داوری بدست آوردن درجه یا نمره
 

صالح بهبود و ا ( بوده و رویEvaluationارزیابی اصالحی)با در نظر داشت مطالب یاد شده این ارزیابی همانا 

 گیری و یاددهی در تحصیالت عالی تاکید دارد.بهتر سازی روند یاد

ارزیابی شود. و تدریس مؤثر پنداشته می در اصول آموزش، ارزیابی اصالحی به عنوان یک عنصر کلیدی یاد گیری

دهه گذشته، ارزیابی  ت بر جسته تحصیالت عالی درگیری است. یکی از تغییرااصالحی بخش مهم روند یاد

اصالحی و پاسخگویی بوده است. پاسخگویی همانا فراهم ساختن شواهد روشن در باره فعالیت های جاری 

تحصیالت عالی و نتایج یاددهی و یادگیری می باشد. پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی عموماً الزم می 



منظم و مستمر ارزیابی اصالحی نمایند. استادان درس خود را ارزیابی نمایند، دانند تا درس ها را به شکل 

 دیپارتمنت ها، پوهنحی ها، پوهنتون ها و باالخره ارزیابی اصالحی بیرونی صورت بگیرد.

بهبود  وصالح اشود: یکی کمک به تغییر، توسعه، ی اصالحی به دو هدف بزرگ علمی میدر تحصیالت عالی ارزیاب

 کنیک هایا و تت و دیگری تصمیم گیری ها مانند ارتقاء، توصیه و تمجید از عملکرد اساتید. روش هتدریس اس

مع آوری جنواع اارزیابی اصالحی از تدریس همانا پرسشنامه ها، مصاحبه ها، بحث ها، مشاهدات فیدبک و سایر 

 معلومات می باشد.

ا وهنتون هپی از ا نیز یک پدیده نو نیست در بسیارهر چند ارزیابی از کیفیت تدریس در تحصیالت عالی کشور م

حی یابی اصالی ارزاما از اینکه به طور منسجم، و منظم و الزام گیردات تحصیالت عالی این کار صورت میو موسس

 .به گسترده و مستمر اجرا شود، این طرزالعمل تهیه گردیده است

 ماده اول:

 اهداف

قیق و تد شدن تحصیالت عالی از طریق جمع آوری، تصنیف، تحلیل ارزیابی اصالحی برای پیشرفت و معیاری

اف ه اهدببهتر محصالن در صنف و خارج از آن  معلومات برای مطالعه وضعیت، جد و جهد پیشرفت و آموزش

 ذیل انجام می گیرد:

 . هبود، اصالح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از آنب -۱

ید در موثر تدریس توسط استادان و مسلکی شدن هر چه بیشتر و بهتر اسات واستفاده از روش های جدید  -۲

 . تدریس و یاددهی

 . سهیم ساختن محصالن در روند آموزش و بهبود آن -۳

خصیت شد استعداد ها، مهارت ها، عالیق محصالن و کمک به پرورش متعادل و همه جانبه ششناسایی و ر -۴

 . اکادمیک محصالن

 یجادا و آوری نو خالقیت جمله از آموزش های زهیګو فرصت های مناسب برای تقویه ان ایجاد زمینه ها -۵

 . محصالن در خودی ارزیابی های مهارت

 . هیه معلومات برای ارزیابی، اصالح، بهبود و تقویت برنامه ها و روش های تدریست -۶

 

 



 ماده دوم:

 تعریف ها

اوری و دنظور بررسی، مستمر جمع آوری معلومات به م یک وروند منسجم، منظم، سیستمات ارزیابی اصالحی: -۱

و  آموزش اهداف به دستیابی جهت اساتید های فعالیت و محصالن یریګقضاوت پیرامون تالش های یاد

 می باشد. تحصیلی بر اساس معیار های معین

قیق دانستن د ی از نوع ارزیابی است که معلومات الزمی، معتبر و مستند برایشیوه ارزیابی اصالحی توصیفی: -۲

 نامه ها،د پرسشگیری، با استفاده از افزار و روش های مناسب ماننجانبه محصالن در ابعاد مختلف یادو همه 

نتایج ن آ ساساگیری به دست می آید، تا به ی عملی در طول روند یاددهی و یادمصاحبه ها، مشاهدات، کار ها

 کیفی مورد نیاز برای اصالح، بهبود و کمک تدریس حاصل آید.

تمر برای . آموزش به طور مداوم و مسابی است که در طول روند تدریسرزینوع ا ارزیابی اصالحی تکوینی: -3

 گیرد.ا و مشکالت آموزش محصالن صورت میشناخت نقاط ضعف، قوت، موانع، تهدیدها، فرصت ه

ریق طر ختم هر سمستر از به منظور تشخیص تحقق اهداف تحصیلی و آموزش د حی پایانی:ارزیابی اصال  -۴

کل شن به آجمع بندی و تحلیل ارزیابی اصالحی تکوینی و سایر معلومات بدست آمده صورت گرفته و نتایج 

 توصیفی گزارش داده می شود.

 ن های پوهتون ها واستادان، ارگایک تعداد پرسش های معیاری و رسمی است که از طرف  پرسشنامه: -۵

ا باید بکه  موسسات تحصیالت عالی یا وزارت تحصیالت عالی جهت ارزیابی اصالحی تدریس توزیع می گردد

 ودون نام نی )بصداقت، شفافیت و واقعبینانه از طرف محصالن و اساتید خانه پری گردد. می تواند سری یا عل

 موجودیت نام( باشد.

ز االن و استادان که حصروشی است برای ثبت و توصیف وقایع، عملکرد، شیوه آموزش م ثبت مشاهدات: -۶

 مند به عمل می آید و معلومات مناسبی را بدست میدهد.مراجع قانون

حصالن، مر قبال تالش و عملکرد دروندی است که در آن  استاد عکس العمل های خود را  فیدبک از تدریس: -۷

آن برای  دهد و ازایه میآنها با استفاده از روش ها و افزار مختلف )کالمی، کتبی...( اررهنمایی، تشویق و کمک به 

 نماید.بهبود و اصالح تدریس خود استفاده می

ه اهداف بت استاد جهت دستیابی محصل به رهنمایی و هدایا کهفعالیت ها و اقداماتی است  روند یادگیری: -۸

 تحصیلی پیش بینی شده، انجام میدهد.



وره معین سی و مفردات درسی برای یک داهدافی اند که توسط پالن گذاری نصاب در اهداف برنامه تحصیلی: -۹

 تایید شده باشد. تحصیلی )لیسانس، ماستری و دوکتورا( پیش بینی شده رسماً

ند الحی تکوینی است که در طول روجمع بندی معلومات و نتایج ارزیابی اصگزارش پیشرفت تحصیلی:  -۱۰

توانایی و  هارت،ممختلف صورت گرفته و ارایه تصویر کلی از آموزش،  دریس آموزش با افزار مناسب و شیوه هایت

 طرز دید محصالن به منظور تقویت و رفع موانع یادگیری محصالن می باشد.

ت داشت مستندابا در نظر که در آن روند یادگیریشریط موقعیت و محل محصالن است  وضعیت آموزشی: -۱۱

 جمع آوری شده تعین میگردد. 

 اهداف سنجش و دادی است که بر اساس آن اندازه محصالن جهت دستیابی بهیک مفهوم قرار مقیاس: -۱۲

 شود.تعیین می

 ماده سوم:

 نحوه اجرای ارزیابی اصالحی

ی ختم ه و فیدبک کتبی در طول سمستر الاساتید می توانند توسط پرسشنام ارزیابی خودی توسط استاد: -۱

صویب تعد از محصالن صنف ارزیابی نمایند. بهتر است پرسشنامه واحد بهفته یازدهم سمستر خود توسط تمام 

و  ده نمودهاستفا مورد استفاده قرار گیرد. از نتایج آن در بهبود و اصالح تدریس خویش دیپاتمنتشورای علمی 

 پرسشنامه ها را در یک دوسیه نزد خود حفظ نماید.

مرین قنینی وزارت تحصیالت عالی از طرف آتاین ارزیابی در پرتو اسناد ارزیابی اصالحی دیپارتمنت:  -۲

ای ز رتبه هاتمنت ی که مشتمل از سه نفر استادان تحت ریاست آمر دیپاردیپارتمنت، استادان رهنما و یا کمیته

رش آن د گزاپوهندوی تا پوهاند اند در طول سمستر صورت می گیرد. ارزیابی الی هفته دوازدهم سمستر بای

 ارسال گردد. یځهناز تصویب مجلس دیپارتمنت به پوآماده و بعد 

ر طول دیابی را شت و اعتباردهی موسساتی این ارزکمیته تضمین کیفیارزیابی اصالحی در سطح پوهنتون:  -۳

یدهد و الی فیصد است انجام م( ۷۰) از بیشتر شان ذشتهګآن عده محصالنیکه اوسط نمرات سمستر سمستر از 

ش را ش خویهفته چهاردهم سمستر تکمیل شود. در توافق کامل با اسناد تقنینی وزارت تحصیالت عالی گزار

 رسماً به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی گسیل نماید.تهیه و 

ت تحصیالت عالی منظور می گردد ری که از طرف وزایابی نظارتی توسط کمیتهشارزارزیابی اصالحی بیرونی:  -۴

در طول سمستر از روند تدریس و آموزش برای ارتقای کیفیت تدریس از پوهنتون ها و موسسات تحصیالت 

این ارزیابی یه یکی از شیوه های مروج یعنی توزیع پرسشنامه ها، مصاحبه ها، مشاهدات،  عالی بعمل می آید.



تدریس، کاربرد ماخذ جدید،  شیوهاین ارزیابی بر عالوه از  در یرد.فیدبک ها، بحث ها و توصیه ها صورت می گ

 د.درمیگ نیز بررسیتکنالوژی جدید در تدریس، لکچر نوت ها و سایر مواد درسی 

ت ویر جلساند با تدتوسط فارغ التحصیالنی که عمالً در رشته مربوط مشغول کار ا :ارزیابی اصالحی بیرونی -۵

 ساالنه فارغان در هر دیپارتمنت نیز صورت گرفته می تواند.

 ماده چهارم:

 چگونگی تهیه گزارش نتایج

سال موسساتی به شکل کتبی و رسمی ار کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی بهگزارش ها از دیپارتمنت   -۱

 گردد.

یفیت زارش های پوهنحی ها و کمیته تضمین کیفیت و موسساتی بعد از توحید رسماً به ریاست تضمین کگ -۲

 و اعتباردهی ارسال گردد.

از کیفیت  توسط کمیته ارزیابیزیابی خودی پوهنتون ها با گزارش های ارزیابی بیرونی که گزارش های ار  -۳

 تدریس تهیه شده در کمیته مذکور بحث و بعد نتایج آن ابالغ می گردد.

 ماده پنجم:

 مشمولین ارزیابی اصالحی

 حصالن به مثابه عناصر یادگیرنده، ارزیابی از تدریس را به روش های معمول انجام میدهند.م -۱

 نمایند. ریت و اداره را ارزیابییمکانات، تسهیالت، مداوضعیت، اساتید به مثابه مدرسین باید محصالن،  -۲

 ماده ششم:

 اصول ارزیابی اصالحی تدریس

 سازد. اد میاجرای ارزیابی شفاف، عاری از تعصب و سلیقه این روند را تضمین شده و متداوم و قابل اعتم

مجموع  ر استاد باید دوسیه ارزیابی خودی تدریس را که از هر سمستر صورت گرفته باشد، تهیه نماید.ه -۱

دی عبر های ر سمستدرج نموده و آن را دتدابیری که برای بهبود و اصالح تدریس ناشی از ارزیابی اتخاذ نموده 

 گیری نماید.نیز پی



واقع ی از مجموعه اسناد نه بلکه منحیث شواهد برای مخشباین دوسیه ها نزد خود استاد حفظ بوده و  -۲

 ضروری می باشند.

را تعیین ستادان در آغاز هر سال جدید دوسیه ارزیابی اصالحی خود را مرور نموده پیشرفت ها و عدم آنا -۳

 نمایند.

 ایه نمایند.ها را پیوسته بازنگری و در زمینه پیشنهاد های خویش را اراساتید معیار -۴

 طنقا و وانعم و نموده، یریګیاتید باید توقعات خود را از ارزیابی اداره، وضعیت، امکانات و تسهیالت پاس -۵

 .نمایند ابراز زمینه در را ضعیف

 ایه فعالیت زارشګ جز و بوده یریګابل دقت است که ارزیابی اصالحی جز الینفک روند یاددهی و یادق -۶

 .باشد می استادان اکادمیک

مانش این موزش است که باید در وقت و زاز نتایج ارزیابی برای بهبود و اصالح روند تدریس و آاستفاده  -۷

 اصالحات بعمل آید.

 فتهگر صورت اکادمیک غیر رمظاه غیره و اخطار فشار، تهدید، برای اصالحی ارزیابی زارشګ نتایج گاههیچ -۸

 .باشد می اصالحی روند یک زیرا نمیتواند

ات طرف مقام مطابق اسناد تقنینی مکافات و مجازات از تکرار بی تفاوتی و یا عملکرد خوب در صورت لزوم و -۹

 .یردګصالح صورت میذی

 آن انګ کننده تهیه با اشدب شده تهیه واقعبینانه غیر و نبوده اعتماد قابل اصالحی ارزیابی ارشزگاه گهر -۱۰

 .آید می عمل به قانونی برخورد

 ماده هفتم:

 عانوا ارزیابی، وادم نوع ماهیت، اهداف، داشت نظر در با تدریس کیفیت سنجش و ریگیرتنوع روشها، افزار اندازه 

 ها، طرح و مقاالت عملی، های کار مشاهداتی، متعدد های روش ها، پرسشنامه مانند افزار و ها روش مختلف

ل را د مسایل ذیین روش ها بایا اما. رددګروش ارزیابی خودی... استفاده می مستمر، ارزیابی عملی، ارزیابی

 احتوا نماید:

 ل و دقیق باشد.تدمستند، مس  -۱

 ستقالل موسسه تحصیلی و استاد را لطمه نزند.ا -۲

 .رددګاصل رعایت قواعد اخالقی و انسانی در ارزیابی حفظ  -۳



 .رددګعایت رواعد و مطالب یک اجتماع اکادمیک اصول، ق -۴

س و ه موجب خدشه دار شدن حقوق، اصول اعتماد به نفکسازماندهی و اجرا شود  ونهګارزیابی باید به  -۵

 سالمت روانی استاد و محصل نشود.

 .رددګتفاوت های فردی مرعات  اصل توجه به -۶

 .یردګبی صورت بارزیاهای مشابه زیابی موجود باشد یعنی روی معیارار روش و اصول تحقق در یگهماهن -۷

 ماده هشتم:

 وضع معیار ها برای ارزیابی اصالحی

 :رددګ سجل آن در یګهماهن تا یرد،ګهای کیفی ذیل صورت بارزیابی تدریس میتواند با معیار

 اهداف واضح باشد.  -۱

 .تدریس به اساتید کافی یګآماد -۲

 روش های مناسب تدریس. -۳

 نتایج مهم آموزش از تدریس. -۴

 ارایه موثر مواد درسی در تدریس. -۵

 تدریس. مورد نقد دقیق و متفکرانه در -۶

 عیاری ساختن و نو سازی مواد درسی به شکل مستمر.م -۷

 درس حین تدریس.رفتار و عملکرد م -۸

 و تسهیالت برای تدریس. سطح امکانات -۹

 معیاری بودن نصاب و مفردات درسی. ۱۰

 ماده نهم:

 اصالحیمستند سازی ارزیابی 

 ارزیابی آن آوری جمع از بعد که گیردها به محصالن و استادان صورت می این مستند سازی با توزیع پرسشنامه

 کمیته بیرونی، ارزیابی منظور به. باشد موجود معیاری و واحد های پرسشنامه باید پوهنتون هر در. آید می بعمل



اساتید تهیه نموده، در را که برای محصالن و  های پرسشنامه ت تدریس در وزارت تحصیالت عالیکیفی از ارزیابی

 .است شده نجانیدهگنمونه های آن ضمیمه ها 

 ماده دهم:

 اشد.جرا می بی االاین طرزالعمل در ده ماده و دو ضمیمه تهیه و بعد از منظوری مقام وزارت تحصیالت عالی مرع

 .است دیدهگرشورای رهبری وزارت تحصیالت عالی منظور  ۲۱/۹/۱۳۹۳نوت: در جلسه مورخ  

Address: MoHE, Karte Char, Kabul Afghanistan. Contact: 00930202511213, Email: addepartment@qaa.edu.af 


