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پرسشنــامه مــدرسه
مدرسةشمابرايشركتدرپرلز( 2016مطالعةبينالملليپیشرفتسواد
خواندن) انتخاب شــده است .پرلز یک مطالعة تحقيقاتي آموزشي
است كه با حمایت انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
( )IEAانجام ميگيرد .پرلز روند پيشرفت دانشآموزان در خواندن
را میســنجد و با مطالعة تفاوت هاي نظام هاي آموزشي بيش از
 50کشور ،به بهبود ياددهی و يادگيري دانش آموزان در سراسر دنيا
كمك میكند.
مخاطب اين پرسشــنامه مديران مدارس هستند كه مي بايست
اطالعاتــي را دربارة مدارس خود ارائه دهند .از آنجا كه مدرســة
شما يكي از مدارسي است كه براي شركت در اين مطالعه انتخاب
شده است ،پاسخهاي شما در توصيف نظام آموزشي ايران در دورة
ابتدایی از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
دقت در پاسخگويي به هر سؤال داراي اهميت بسياري است تا
اينكه اطالعات فراهم شــده شرايط واقعي مدرسة شما را با دقت
هرچه بيشتر نشان دهد .براي پاسخگويي به برخي از سؤالها الزم
اســت به سوابق مدرسه رجوع كنيد .از اين رو ممكن است از
يكي از كاركنان مدرســه بخواهيد تا در اســتخراج اطالعات
شما را ياري دهد.
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از آنجا كه پرلز یک مطالعه بين المللي بوده و پرسشنامة يكساني
در تمام كشــورها مورد استفاده قرار ميگيرد ،ممكن است بعضي
سؤالها براي شما ناملموس بوده و يا كام ً
ال به شما و يا مدارس ايران
ارتباطي نداشته باشد .عليرغم اين موضوع سعي شما در پاسخگويي
به تمام ســؤال ها حائز اهميت است چرا كه در اين صورت امكان
مقايسة كشورهاي شركتكننده در مطالعه وجود خواهد داشت.
زمان الزم براي تكميل اين پرسشنامه حدود 30دقيقه برآورد مي شود .از
تالش شما و زمانی که صرف میکنيد قدردانی میکنيم و از همکاری
و مشارکت شما تشکر میکنيم.
پس از تكميل پرسشنامه ،آن را درون پاكتي كه به همراه آن است قرار
داده و به مجري اجراي آزمون در مدرسه تحويل دهيد.

متشکریم.

تعداد دانشآموزان ثبت نام شده و خصوص ّیات مدرسه

1

تا  15فروردین سال  ،1395تعداد كل دانشآمـوزان ثبت
نام شده مدرسه شما چند نفر است؟

5

الف .جمعیت شهر ،روستا یا ناحیهای که مدرسه شما در آن قرار
دارد ،چند نفر است؟
بیش از  500‚000نفر

_____________ دانش آموز

به عدد بنويسيد.

2

 100‚ 001تا  500‚000نفر

 50‚001تا  100‚ 000نفر

 30‚001تا  50‚000نفر
 15‚001تا  30‚000نفر

تا  15فروردین سال  ،1395تعداد كل دانش آموزان ثبت نام
شده پایه چهارم در مدرسه شما چند نفر است؟

 3‚ 001تا  15‚000نفر

 3000نفر یا کمتر

_____________ دانش آموز

به عدد بنويسيد.

3

تقريب ًا چند درصد از دانشآموزان مدرسة شما پیشینههای
زیر را دارند؟

ب .بهترین توصیف برای نزدیکترین ناحی ه به محلی که مدرسة
شما در آن قرار دارد ،چیست؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
 0تا 10 %
 11 %تا 25 %
 26 %تا 50 %

الف) از نظر اقتصادی از خانواده هاي
		
محرومهستند

شهریپرجمعیت
شهری با اندازه متوسط یا شهرک بزرگ
شهرک کوچک یا روستا
روستاییدوردست

6

آیا مدرسه شما غذای مجانی به دانش آموزان می دهد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

تقریب ًا زبان مادری چند درصد از دانشآموزان شــما ،زبان
فارسی است؟
بيش از 90 %

 76 %تا 90 %

 51 %تا 75%

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

حاشیه،حومهیاحوالیناحیهشهری

بيش از 50 %

ب ) از نظر اقتصادی از خانواده هاي
مرفّههستند

4

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

بله ،برای تمام دانش آموزان
بله ،برای برخی از
دانش آموزان
خیر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
الف) صبحانه
ب ) نهار

 26 %تا 50 %
 25 %یا کمتر
پرسشنامه مدرسه
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منابع آموزشی و فن آوری

زمان آموزش

7

در مدرسة شما ،براي دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی:

9

الف .چند روز در سال مدرسة شما برای کار آموزشی دایر است؟

آیا مدرسه شما کتابخانه دارد؟

___________ روز

بله

به عدد بنويسيد.

خیر

ب .در یک روز معمولی ،بدون احتســاب ساعتهاي تفريح،
ناهار و نماز ،مجموع ًا چند ساعت آموزشي وجود دارد؟
___________ دقيقه

بر حسب تعداد دقیقه در روز بنویسید.
لطف ًا تعداد ساعت ها را به دقیقه تبدیل کنید.

پ .در یک هفته ،چند روز آموزشي وجود دارد؟
 6روز

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

الف .تقریب ًا چند جلد کتاب (چاپی) با عنوان های مختلف در
کتابخانه وجود دارد؟ (بدون احتساب مجالت و نشریات
ادواری)
فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
 250جلد یا کم تر
 251تا  500جلد

 5 001تا  10000جلد

 4/5روز

بیش از  10000جلد

 4روز

ساير موارد

الف .آیا در مدرســه شما مکانی وجود دارد که دانشآموزان
بتوانند قبل یا بعد از ساعات کاری مدرسه ،در آن جا تکالیف
مدرسهی خود را انجام دهند؟
خیر

اگر پاسخ بله است،

 2001تا  5 000جلد

 5روز

بله

(اگر پاسخ خیر است ،به سوال  10بروید).

 501تا  2000جلد

 5/5روز

8

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

(اگر پاسخ خیر است ،به سوال  9بروید).

اگر پاسخ بله است،

ب .تقریباً چند عنوان مجله و نشــریه ادواری (چاپی) در
کتابخانهمدرسهشماموجوداست؟
فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
0
 1تا  5عنوان

 6تا  10عنوان

 11تا  30عنوان

 31عنوان یا بیشتر

ب .آیا در آن جا فردی هست تا در تکالیف مدرسه شان
به آن ها کمک کند؟
بله

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

خیر

پ .آیا دانش آموزان می توانند کتاب را برای بردن به منزل
از کتابخانه امانت بگیرند؟
بله
خیر

3

پرسشنامه مدرسه

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

10

آیا مدرسه امکان دسترسی کتابهای الکترونیکی را برای شما
فراهم می کند؟
بله

12

کمبود و یا نارسائی در زمینه های زیر تا چه حد توان آموزشی
مدرسة شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در هرسطريك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

اص ً
ال

خیر

11

الف .منابع عمومی مدرسه

چهتعداد رایانه(شاملتبلتها)دراختیاردانشآموزانپایةچهارم
ابتدایی قرار دارد؟
____________ دستگاه رایانه

به عدد بنویسید.

كمي

تاحدي

بسيار زياد

الف) مواد آموزشي (مانند كتاب
درسي)
ب ) وسايل (مانند كاغذ ،مداد و
سایر مواد)
پ ) ساختمان و محوطه مدرسه
ت ) سيســتمهای روشــنايي و
گرمازا یا سرمازا
ث ) فضــاي آموزشــي (مانند
كالس درس)
ج
چ
ح

خ

) کارکنان متبحر در استفاده از
فناوری
) امکانات ســمعی و بصری
برای ارائـــه آموزش ( مانند
تختههایتعاملی،پروژکتور)
) فناوری رایانه برای
یاددهی و یادگیری( مانند
رایانه ها ،تبلت ها برای
استفاده دانش آموزان )
) منابع مورد نیاز برای
دانشآموزان با ناتوانیهای
خاص

ب .منابع برای آموزش
خواندن

الف) معلمان دارای تخصص در
آموزش خواندن
ب ) برنامه ها ونرم افزارهای
رایانه ای برایآموزشخواندن
پ ) منابع موجود در کتابخانه
( کتاب های چاپی،
الکترونیکی ،مجالت و
غیره)
ت ) مواد آموزشی برای خواندن
( مانند مجموعه کتاب های
خواندنیها،کتابهایدرسی)
پرسشنامه مدرسه
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تأکیدات مدرسه
بر موفق ّیت های علمی

نظم و انضباط و ایمنی

13

مدرسه خـود را در هر يـك از مـوارد زير چگـونه توصیف
ميكنيد؟

14

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي باال
باال

الف) درک اهداف برنامه درســی
مدرسه توسط معلمان
ب ) میزان موفقیــت معلمان در
اجرای برنامه درسی مدرسه

متوسط

پايين

خيلي
پايين

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

مشكلي وجود ندارد
مشكل كمي وجود دارد
مشكل در حد متوسط است
مشكل جدي
است

الف) دیر آمدن به مدرسه

ب ) غيبت (غيبت غيرموجه)
پ ) برهم زدن نظم كالس
ت ) تق ّلب
ث ) فحاشی و بي حرمتي

پ ) انتظارات معلمان از پیشرفت
تحصیلیدانشآموزان
ت ) توانایی معلمان در ایجاد انگیزه
در دانش آموزان

ج ) خراب كردن اموال مدرسه
چ ) دزدي
ح ) ارعاب یا آزار از طریق بیان
كلمات زشت و ركيك بين
دانـشآموزان(همچنیناز
طریقنوشتـنپیامکـوتاهیا
پست الکترونیکی و غیره)

ث ) همکاری بین مدیریت مدرسه
(شامل معلم راهنما) و معلمان
در طراحی آموزشی
ج ) مشارکت والدین در
فعالیتهایمدرسه

چ ) مشارکت والدین برای
حصول اطمینان از آمادگی
دانش آموزان برای یادگیری
ح ) انتظارات والدین از
عملکرد دانشآموزان

خ ) درگیری فیزیکی بین
دانشآموزان

د ) ارعاب یا آزار از طریق بیان
كلمات زشت و ركيك بین
معلمان و کارمندان (همچنین
از طریق نوشتن پیام کوتاه یا
پست الکترونیکی و غیره)

خ ) حمایت والدینازموفقیتهای
دانشآموزان
د ) تمایل دانشآموزان برای این
که در مدرسه موفق باشند
ذ ) توانایی دانشآموزان برای
دستیابی به اهداف آموزشی
مدرسه
ر ) احترام دانش آموزان به
همکالسیهاییکهپیشرفت
تحصیلیبیشتریدارند

5

تا چه اندازه هر يك از مسايل زير در مدرسه شما بین دانشآموزان
پایة چهارم به عنوان مشكل وجود دارد؟

پرسشنامه مدرسه

نوشتن دانشآموزان
خواندن و
آمادگی
مدرسه
آمادگی برای

15

تا چه اندازه هر یک از مسایل زیر بین معلمان مدرسة شما به
عنوان مشکل وجود دارد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

مشكلي وجود ندارد
مشكل كمي وجود دارد
مشكل در حد متوسط است

الف) دیر رسیدن یا زود رفتن

ب ) غيبت

پ ) عدم تکمیل برنامه درسی

16
16

هنگامیکه
شما هنگامي
مدرســةش��ما
آموزانمدرس��ة
دانشآموزان
تعدادازازدانش
تقریب ًا چه تعداد
که
انجامکارهاي
قادربهبهانجام
کنند قادر
ميیکنند
ابتدایــیراراآغاز
کالس اول ابتدای��ی
کارهای
آغاز م
زیر هستند؟
در هر سطر یک دایره را عالمت بزنيد.
کمتر از 25

25 - 50

مشكل جدي
است

حروفراالفبا
بیشتربيشتر
الف)الف)
تشخیص
حروف الفبا
دهند
می را تشخيص می دهند
کلمات را
ب )ب )
خوانندخوانند
میرامي
كلمات
بعضیبعضي
پ ) جمالت را میخوانند
پ )
خوانندمي خوانند
جمالت را
ت ) داستان می
نویسند
میرا مي
حروف ارالفبا
ث )ت )
نویسند
حروف الفبا
كلمات را
بعضیبعضي
ج )ث )
نویسند
کلمات را می

51 - 75
بیش از 75

مينویسند

ج ) تا 100یا بيشتر را
میشمارند
چ ) كليه نمادهای نوشتاری
اعداد  1تا  10را
تشخيص می دهند
ح ) همه اعداد از  1تا10
را می نویسند

پرسشنامه مدرسه

6

پر

تجربه و
تحصیالت مدیر

خواندن در مدرسه شما

17

در مدرسة شما ،در تدریس کدام پایه راهبردها و مهارت های
خواندن زیر برای اولین بار مورد تأکید بسیار قرار می گیرد؟

18

____________ سال

لطف ًا به نزدیکترین عدد طبیعی گرد کنید.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
پایه اول یا پایه های پایینتر
پایه دوم
پایهسوم

پایهچهارم

19

مشكل
جدياست

الف) دانستن حروف الفبا
ب ) دانستن رابطه حروف با
صدای آن ها
پ ) خواندن کلمات

ت ) خواندن جمالت مستقل
ث ) خواندن یک متن پیوسته
ج ) پیدا کردن اطالعات در متن
چ ) تشخیص مفهوم اصلی
یک متن
ح ) توضیح دادن و یا ارائه دلیل
برای برداشت از یک متن
خ ) مقایسه یک متن با تجارب
شخصی
د ) مقایسه متون مختلف
ذ ) پیش بینی این که بعدا ً در
یک متن چه اتفاقی میافتد
ر ) تعمیم دادن و نتیجهگیری
کردن براساس یک متن
ز ) توصیف شیوه نگارش و
ساختار یک متن
ژ ) تعیین دیدگاه یا منظور
نویسنده

تا پایان این سال تحصیلی ،روی هم چند سال مدیر بوده اید؟

تا پایان این سال تحصیلی ،روی هم چند سال مدیر این مدرسه
بوده اید؟

____________ سال

لطف ًا به نزدیکترین عدد طبیعی گرد کنید.

20

باالترینمدرکتحصیلیرسمیشماچیست؟
فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
کارشناسی یا معادل آن را
تمام نکرده ام
کارشناسی یا معادل آن
کارشناسی ارشد یا معادل آن
دکترا یا معادل آن

21

آیا در زمینه مدیریت آموزشیمدرکنشاندهندهصالحیتهای
حرفه ای زیر را دارید؟

در هر سطرفقط يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف) مجوز یا گواهی نامه
ب) کارشناسی ارشد یا معادل آن
پ) دکترا یا معادل آن

7

پرسشنامه مدرسه

خیر

22

26

وضعيت اشتغال شما در اين مدرسه چگونه است؟
رسمي

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر يك از پستهاي فهرستشده در زير چند نفر در
حال حاضر در مدرسه مشغول بهكار هستند (پاره وقت
يا تمام وقت)؟

به عدد بنويسيد.

قراردادي
پيماني

الف) معلمان(كساني كه فعاليت اصلي آنها آموزش
به دانشآموزان است)

بازنشسته

ب ) كاركنان براي ارائه خدمات آموزشي-تربيتي

پاره وقت

(شامل همه افرادي كه براي معلمان خدمات

ساير

23

ارائه ميدهند ،متخصصان برنامه درسي يا

آيا عالوه بر مديريت در اين مدرسه تدريس نيز ميكنيد؟

تكنولوژي آموزشي ،روانشناسان يا مشاوران)

تأسيساتي و خدمه)

ت ) كاركنان مديريتي مدرسه
(شامل مدير و معاونان)

بله ،تقريباً نيمه وقت
بله ،به عنوان مدير -آموزگار

ث ) ساير كاركنان

خير

نفر

پ ) كاركنان اجرايي مدرسه

(شامل دفترداران ،كاركنان تداركاتي،

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
بله 4 ،ساعت در هفته يا كمتر

24

نفر

نفر
نفر
نفر

حدود چند نفر از دانشآموزان در يك روز عادي در مدرسه
شما غايب هستند (با احتساب غيبت موجه و غيرموجه)؟
دانشآموز

به عدد بنويسيد

25

در سال تحصيلي گذشته چند دانشآموزِ ثبت نام شده قبل
از پايان يافتن سال تحصيلي ،اين مدرسه را ترك كردند (به
غير از انتقاليها)؟

به عدد بنويسيد

دانشآموز

پرسشنامه مدرسه
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منابع مالی مدرسه

۲۷

تا چه اندازه مدرسه شما ظرفيت تأمين شرايط زير را براي
ارائه آموزش با كيفيت دارد؟

28

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

كمي

تاحدي

بسيار زياد

حدود چند درصد از بودجه جاري مدرســه در ســال
تحصيلي جاري از منابع زير بهدست ميآيد؟

درصد هر فعاليت را بنويسيد.
الف) سرانه دانشآموزي از دولت:
ب ) شهريه:

الف) جذب معلمان زبان فارسي
باكيفيت

پ ) كمكهاي والدين به غير از شهريه:
ت ) كمكهاي خيريه شامل كمكهاي افراد

پ ) جذب كاركنان براي
پشتيباني معلم يا دانشآموز

ث ) كمك يا عوارض از موسسات غير از آموزش

ب ) غنيسازي منابع كتابخانه

نيكوكار ،بنيادهاي خيريه و غيره:

و پرورش شامل موسسات صنعتي ،شهرداريها

ت ) بهسازي ساختمان مدرسه و
كالسها

و غيره:

ج ) ساير موارد:

ث ) جبران نامناسب بودن مواد
آموزشي (مثل كتاب درسي)
ج ) تجهيز كالسها به رايانه
(كامپيوتر) براي آموزش
چ ) دسترسي كافي به اينترنت

ح ) فراهم نمودن نرمافزارهاي
آموزشي

9
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درصد
درصد
درصد
درصد

درصد
درصد

تضمین کیفیت معلمان

میزان اختیارات

۲۹

۳۰

در مدرسه شــما پائينترين ســطح تصميمگيري در
فعاليتهاي زير بر عهده چه كسي است؟

چه کسی در مدرسه شــما انواع ارزيابي زير را از كار
معلمان را انجام ميدهد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
مدير

الف)
ب)
پ)
ت)
ث)
ج)
چ)
ح)
خ)
د)
ذ)
ر)

بهكارگيري معلمان يا ساير
كاركنان مدرسه
انتخاب معلمان از نيروهاي
رسمی موجود در منطقه
تعيين ميزان پاداشهاي
مالي به معلمان
تصميمگيريدرباره
تخصيص بودجه درون
مدرسه
برقرار كردن سياستها يا
رويههاي انضباطي مدرسه
پذيرفتن دانشآموز براي
ثبتنام در مدرسه
انتخاب متن كتاب درسي
اضافه كردن يك درس به
دروس رسمي مدرسه
تدوين تقويم آموزشي
ساليانه مدرسه
تغيير ساعات آموزشي
درسها
برنامهريزي و اجراي
آموزشهاي ضمنخدمت
معلمان
تصميمگيري براي تأمين
تجهيزات مدرسه

انجمن اولياء و مربيان
هيأت امنا يا هيأت مديره
منطقهآموزشوپرورش
اداره كل استان
وزارتخانه

الف) مشاهده مستقيم از
تدريس معلمان

افراد يا موسسات بيروني
مدير
هيأت امنا يا هيأت مديره
منطقهياادارهكل
در مدرسه انجام
نميشود

ب ) انجام نظرسنجي از
دانشآموزان درباره
تدريس معلمان
پ ) سنجش ميزان دانش
محتوايي معلمان

ت ) تحليل نمرات
آزمونهاي كالسي
دانشآموزان
ث ) استفاده از خودارزيابي های
معلمان از كار خود (مثل
ارائه پوشهكار)
ج ) استفاده از نظرات و
بازخوردهاي والدين
چ ) استفاده از آزمونها يا
سنجشهاي هماهنگ
منطقهاي يا استاني
ح ) اجراي نظرسنجي از
ساير معلمان

پرسشنامه مدرسه

10

فعاليتهاي مدير

۳۱

آيا از شيوههاي زير به منظور بهبود كيفيت مدرسه استفاده
كردهايد؟

۳۲

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف) توصيف نوشت ه شدهاي از
اهداف آموزشي مدرسه
ب ) توصيف نوشت ه شدهاي از
استانداردهايعملكردي
دانشآموزان
پ ) ثبت منظم دادهها شامل نرخ
ارتقای مدرسه ،نتايج آزمون و
رشد حرفهاي معلمان
ت ) اجراي ارزيابي توسط خود
شما يا افراد يا موسساتي
بيرون از مدرسه
ث ) مشورت منظم با يك يا چند
كارشناس به منظور بهبود
مدرسه در دوره حداقل
شش ماهه

خیر

بهطور متوسط در طول سال تحصيلي چند درصد از زمان
خود را بهعنوان مدير به وظايف زير در مدرسه اختصاص
داديد؟

درصد هر فعاليت را بنويسيد.

الف) وظايف و جلسات مديريتي
(شامل موضوعات پرسنلي يا منابع انساني،
مقررات ،گزارشها ،بودجه مدرسه ،آمادهسازي
جدول زماني يا تركيب كالسي ،برنامهريزي
راهبردي ،فعاليتهاي رهبري و مديريت ،پاسخ
به درخواستهاي منطقه يا استان)

ب ) وظايف و جلسات برنامهدرسي و تدريس
(شامل توسعه برنامهدرسي ،تدريس ،مشاهده
كالس درس ،سنجش از دانشآموزان ،راهنمايي
معلمان ،توسعه حرفهاي معلمان)

درصد

پ ) تعامل با دانشآموز
(شامل مشاوره و مكالمه خارج از فعاليتهاي
رسمي يادگيري ،مسائل انضباط)

درصد

ت ) تعامل با والدين

(شامل تعامالت رسمي و غير رسمي)

ث ) تعامل با جامعه محلي ،تجاري يا صنعتي
ج ) ساير
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درصد

درصد
درصد
درصد

سیاستهای ثبت نام

۳۳

در زير جمالتي درباره مديريت اين مدرســه ارائه شده
است .لطف ًا فراواني هر يك از رفتارها و فعاليتهاي زير
در مدرسه خود را در سال تحصيلي جاری تعيين كنيد.

۳۴

تاچه اندازه معيارهاي زير را در ثبت نام دانشآموزان در
مدرسه ،مالك عمل قرار ميدهيد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف) مشاركت با معلمان براي حل
مسائل انضباطي مدرسه

اتفاق نميافتد
 1يا  2بار در
طول سال
 3يا  4بار در
طول سال
هرماه

ب ) مشاهده تدريس در كالس درس
پ ) زمينهسازي جهت افزايش همكاري
بين معلمان به منظور توسعه
فعاليتهاي جديد تدريس
ت ) بحث با عوامل مدرسه در مورد
نتايج عملكرد تحصيلي براي تعيين
نقاط قوت و ضعف برنامهها
ث ) صحبت با معلمان در مورد اهداف
آموزشي مدرسه

اص ً
ال

الف) سوابق دانشآموز شامل عملكرد
تحصيلي قبلي

كمي

تا حدي
بسيار
زياد

ب ) توصيهنامههايي از مسئوالن
آموزش و پرورش

پ ) همخواني وضعيت خانوادگي
دانشآموز با فلسفه آموزشي و
مذهبي مدرسه
ت ) اقامت در منطقه خاص
ث ) قبولي در آزمونهاي ورودي

ج ) فراهم كردن فرصت براي كاركنان
جهت مشاركت در تصميمگيري
مدرسه
چ ) تشويق معلما ِن مشاركت دهندهي
دانشآموزان در يادگيري
ح ) گفتگو با معلمان داراي مشكل در
كالس درس
خ ) ارائه اطالعات به والدين در مورد
عملكرد دانشآموزان يا مدرسه
د ) حصول اطمينان از همخواني بين
فعاليتهاي معلمان با اهداف
آموزشي مدرسه
ذ ) همكاري با مديراني از ديگر
مدارس

ر ) حصول اطمينان از احساس
مسئوليت معلمان نسبت به بازده
يادگيري دانشآموزان خود

پرسشنامه مدرسه
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۳۵

تا چه اندازه احتمال دارد كه يك دانشآموز به داليل زير
از مدرسه شما به مدرسه ديگري انتقال يابد؟

۳۶

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
احتمال ندارد
احتمال دارد
خيلي
احتمال دارد

الف) پيشرفت تحصيلي پايين
ب ) مشكالت رفتاري
پ ) نيازهاي يادگيري ويژه

هر چند وقت يكبار ،درباره مدير بودن احساسات زير
را داريد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تقريب ًا هميشه
اغلب

الف) من از شغلم به عنوان مدير
راضي هستم

ب ) از اينكه مدير اين مدرسه
هستم ،راضيم
پ ) من كار مديریت را هدفمند و
معنادار ميدانم

ت ) درخواست والدين

ت ) من نسبت به كارم شور و
اشتياق دارم
ث ) حرفهام ،الهامبخش من است
ج ) از كاري كه انجام ميدهم
احساس غرور ميكنم

چ ) تصميم دارم تا هر زمان كه بتوانم
به مديریت ادامه بدهم
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برخي اوقات
هيچوقت يا
تقريب ًا هيچوقت

متشكريم
از همفکری ،زمان و تالشی که برای تکمیل این
پرسشنامه صرف کرده اید ،سپاسگزاریم.
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