
 پرسشنامه خودارزیابی کیفیت تدریس

 1394با تجدید نظر( چاپ چهاردهم  3منبع: کتاب ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی تالیف دکتر عباس بازرگان انتشارات سمت ) ویراست 

 شماره موضوع

کمترین  یادگیری -های قابل مشاهده برای بهبود فرایند تدریسفهرست جنبه

 مطلوبیت

 ترینمطلوب میزان مطلوبیت

 دانید:کیفیت تدریس  خود را تا چه اندازه مطلوب می

 ( 4مطلوب  /3نسبتاً مطلوب  /2نسبتاً نامطلوب  /1ای : نامطلوب )در مقیاس چهار درجه
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     هدفهای درس به طور آشکارا بیان شده است. 1

     یادگیری برای دستیابی به هدفها بر اساس طرح درس سازماندهی شده است. -یاددهیفرایند  2

     رابطه این درس با درسهای دیگر )به طور عمودی و افقی( بیان شده است. 3

     به مفاهیم و نکات اصلی درس اشاره شده است. 4

     به رابطه مباحث این درس با درسهای دیگر در ادامه دوره آموزشی اشاره شده است.  5

     نکات اصلی درس در پایان آن خالصه شده است. 6

     بین واقعیات علمی و نظرات فردی تمییز قائل شده است. 7

     در صورت ضرورت نقطه نظرات گوناگون عرضه شده است. 8

     به طور بهینه استفاده شده است. از وقت کالس 9

     در برقراری نظم و ترتیب مناسب در کالس مدرس توانمند است. 10



 شماره موضوع

کمترین  یادگیری -رایند تدریسفهای قابل مشاهده برای بهبود فهرست جنبه

 مطلوبیت

 ترینمطلوب میزان مطلوبیت

 دانید:کیفیت تدریس  خود را تا چه اندازه مطلوب می

 ( 4مطلوب  /3نسبتاً مطلوب  /2نسبتاً نامطلوب  /1ای : نامطلوب )در مقیاس چهار درجه
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     پیام نهایی درس در پایان جلسه درس آشکار شده است. 11

     اندیشه زیربنایی درس به طور آشکار بازنمایی شده است. 12

س
در

ه 
رض

( ع
ب

 

     همه دانشجویان قابل شنیدن است. سخنان مدرس به سهولت برای 13

     ادای سخن مدرس از تأکید مناسب برخوردار است )بلندی صدا، سرعت سخن و ...( 14

     شود.با نگاه مستقیم )چهره به چهره( به دانشجویان توجه آنان جلب می 15

     برداری دانشجویان مناسب است.سرعت سخن گفتن، برای یادداشت 16

     نماید.در ضمن سخن گفتن، مدرس به سؤالهای دانشجویان و اشارات آنان توجه می 17

     کند.اصطالحات نامأنوس، مفاهیم و اصول جدید را تعریف می 18

     شود.با مثالهای مناسب و مرتبط با مسائل جامعه )در صورت لزوم( نکات اصلی درس تشریح می 19

     شود.آشنا به ذهن دانشجویان، مطالب جدید شرح داده میبا عرضه مطالب  20

     شود.مطالب پیچیده و مشکل درسی به صورتهای گوناگون بازنمایی و تشریح می 21

     شود.های مختلف بازنمایی میاشتیاق مدرس به ماده درسی به شیوه 22



 شماره موضوع

کمترین  یادگیری -رایند تدریسفهای قابل مشاهده برای بهبود فهرست جنبه
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     شوند.درسی ترغیب میدانشجویان به عرضه پرسشهای  23

     گیرد.بحث دانشجویی درباره مطالب مورد تشویق قرار می 24

     شود.توجه دانشجویان به نکات و مطالب درسی جلب می 25

     شود.برای پایش یادگیری دانشجویان و اطمینان از پیشرفت آنان از ارزیابی مستمر استفاده می 26

غیرکالمی دانشجویان )حرکات صورت و غیره( توجه نموده و به اشتیاق آنان برای درک بهتر به رفتار  27

 دهد.مطالب پاسخ می

    

     کند.پرسشها و پاسخهای کالسی را در صورت لزوم، برای درک بیشتر مطالب تکرار می 28

الزم به بیرون از کالس موکول بحث درباره پرسشهایی که از نظر درسی اهمیت کمتری دارد و با ظرافت  29

 کند.می

    

     کند.گذارد و تعامل با همه آنان را به طور برابر رعایت میبه همه دانشجویان احترام می 30

     دهد.به پرسشها و اشارات دانشجویان به دقت توجه نموده و به آنان پاسخ می 31

     کند.می تفکر انتقادی و تحلیل مطالب درسی را ترغیب 32

دهد که دانشجویان آزادانه انتقادات خود را بیان کنند و مشتاقانه در محیط کالس را چنان سامان می 33

 نمایند.بحث مشارکت می

    

     انگیزد.کند و احترام آنان را بر میتوجه دانشجویان را جلب می 34
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کمترین  یادگیری -رایند تدریسفهای قابل مشاهده برای بهبود فهرست جنبه
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 ترینمطلوب میزان مطلوبیت
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     کند.بحث درسی تعیین میمدرس تکالیف درسی مناسب برای هر  35

     کند.یادگیری هر مبحث درسی را با بحث کالسی و تمرینهای ضروری تقویت می 36

     کند.های تدریس متنوع انتخاب میبا توجه به مباحث درسی و ضرورت آنها، شیوه 37

     کند.تعامل دانشجویان، مواد درسی را از طریق عملکرد تقویت می 38

یادگیری از رویکرد مناسب برای افزایش عملکرد یادگیری دانشجویان  -با توجه به رویکردهای یاددهی 39

 کند.استفاده می

    

برای ارتقای یادگیری دانشجویان، تعامل میان آنان را از طریق مشارکت در فعالیتهای کالسی یا تکالیف  40

 دهد.گروهی، افزایش می

    

 

 

 سال تحصیلی: ................................................             نام مدرس: ........................               نام درس: ........................   نیمتاریخ تکمیل: 


