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پرسشنــامه معلم
مدرسه شما موافقت كرده است كه در پرلز  ( 2016مطالعه بينالمللي
پیشرفت ســواد خواندن )PIRLS ،شركت کند .پرلز یک مطالعه
تحقيقاتي آموزشي است كه با حمایت انجمن بينالمللي ارزشيابي
پيشــرفت تحصيلي ( )IEAاجرا ميشــود .پرلز با سنجش روند
پیشرفت در خواندن و با مطالعه و تفسير تفاوتهای موجود میان

نظامهای آموزشی بیش از  50کشور سعی میکند تا به بهبود یاددهی
و یادگیری در سطح جهان کمک کند.
مخاطب این پرسشــنامه معلمان پایه چهار م هســتند .از آنها
درخواست میشود تا اطالعاتی در مورد سوابق تحصیلی ،شغلی،
امکانات کالس درس ،رویکردهای آموزشــی و نگرش نسبت به
آموزش ارائه دهند .از آنجا که کالس شما به عنوان يکی از کالس های
مورد مطالعه کشور انتخاب شده است ،پاسخ های شما در کمک به
شناخت و توصيف آموزش در دوره ابتدایی در ايران از اهميت بسيار
زيادی برخوردار است.
بعضي از سؤالهاي اين پرسشنامه بهطور خاص به «کالس پرلز»
يا «اين كالس» اشــاره ميكند .اين همان كالســي است كه روي
جلد اين پرسشــنامه مشخص شده اســت و به عنوان يكي از
كالسهاي پروژه پرلز در مدرسه شما مورد آزمون قرار خواهد
خ دادن به سؤاالت مرتبط با کالس ،فقط
گرفت .لطف ًا به هنگام پاس 
به دانشآموزانی که شــما به آنها درس میدهید ،فکر کنید .پاسخ
دقیق شما به هر یک از سؤاالت از اهمیت بسیاری برخوردار است تا
اطالعات ارائه شده توسط شما بتواند وضعیت شما را تا حد امکان
به دقّت منعکس نماید.

از آنجا كه پرلز یک مطالعه بينالمللي اســت و همة كشورها به
پرسشنامه يكساني پاسخ ميدهند ،ممكن است شما سؤاالتي را در
آن بيابيد كه ب ه نظرتان غيرمعمول بيايد و يا كام ً
ال با شما و يا با مدارس
ايران تناســب نداشته باشد .با وجود اين ،بسيار مهم است كه شما
سعي كنيد به تمام سؤالها پاسخ دهيد تا كار مقايسه كشورها در اين
مطالعه بتواند انجام پذيرد.

برآورد ميشــود كه پاسخ دادن به اين پرسشنامه حدود  35دقيقه
وقت شــما را بگيرد .ما از دقت و تالش شــما در اين مورد و از
همكاري و مشارکت شما تشکر ميكنيم.
لطف ًا پس از تكميل پرسشنامه ،آن را در پاكتي كه ضميمه آن است
قرار داده و به مسئول جمعآوري پرسشنامهتحويل دهيد.
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متشكريم.

دربارة شما

ع1

تا پايا ن سالتحصيليجاري ،در مجموع ،چند سا ل است
س میکنید؟
كه تدري 

ع5

الف  .رشته يا گرايش اصلي شما در تحصيالت بعد از دبیرستان
چه بوده است؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

_______________ سال

بله

لطف ًا به نزدیکترین عدد صحیح گرد کنید.
الف ) آموزش -آموزش ابتدایی

ع2

ب ) آموزش -دبیری

جنسيت شما چيست؟
زن
مرد

پ ) زبان فارسی

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

ت ) سایر رشتهها

ب .به عنوان بخشی از تحصیالت یا دوره های آموزشی
رسمیتان ،تا چه اندازه در هر یک از زمینه های زیر مطالعه
داشته اید؟

ع3

چند سال داريد؟
كمتر از  25سال

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

اص ً
ال

 25 - 29سال
 30- 39سال
 40- 49سال

الف )
ب )

 50- 59سال

ع4

خیر

 60سال يا بيشتر

باالترين سطح آموزشرسميكهتكميلكردهايد ،چيست؟
زیر دیپلم
اتمام دورة دبيرستان (ديپلم)
اتمام دورة پيشدانشگاهي
اتمام كارداني رشتههاي فنيوحرفهاي یا
رشتههای نظری

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

پ )
ت )
ث )
ج )
چ )
ح )
خ )
د )

زبان فارسی
ادبیات
تدریس و یا تعلیم خواندن
روان شناسی آموزشی
آموزش جبرانی خواندن
نظریه های خواندن
آموزش کودکان استثنایی
یادگیری زبان دوم
روش های ارزیابی در
خواندن
آموزش پیش از دبستان

در حد گذرا یا
آشنایی با موضوع
در حد زیاد و تأکید

اتمام دورة كارشناسي یا معادل آن
اتمام دورة كارشناسي ارشد يا معادل آن
اتمام دورة دکترا یا معادل آن
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تأکیداتمدرسه
برموفقیتعلمی

ع6

در دو سال گذشته ،مجموع ًا چند ساعت به صورت آموزش
رسمی (مانند کارگاه های آموزشی ،سمینار ها  ،درس پژوهی
و غیره) که مستقیم ًا با موضوع خواندن یا آموزش خواندن،
ارتباط داشته اند (مانند نظریة خواندن و روش های تدریس)،
شرکت کرده اید؟

ع7

هر يك از موارد زير را در مدرســ ه خود ،چگونه توصيف
ميكنيد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنید.

خيلي باال

باال

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

هیچ

کمتر از  6ساعت
 6 -15ساعت

 16 - 35ساعت

بیش از  35ساعت

الف ) درک معلمان از اهداف برنامه درسی
مدرسه
ب ) میزان موفقیت معلمان در پیاده سازی
برنامهدرسیمدرسه
پ ) انتظار معلمان از پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان
ت ) توانایی معلمان در ایجاد انگیزه در
دانشآموزان
ث ) همکاری بین مدیریت مدرسه
(شامل معلمان راهنما) و
معلمان در طراحی آموزش

ج ) مشارکت والدین در فعالیت های
مدرسه
چ ) میزان همراهی والدین در آماده کردن
دانشآموزان برای یادگیری
ح ) انتظارات والدین از پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان
خ ) حمایت والدین از پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان
د )
ذ )
ر )
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پیشرفت
تحصیلی بیشتری دارند

متوسط

پايين
خيلي
پايين

جو مدرسه
ّ

ع8

دربارة معلم بودن

مدرسهاي كه در حال حاضر با آن همكاري داريد را در
نظر بگيريد و میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از
عبارتهای زیر را مشخص كنيد.

ع9

هر چند وقت يكبار ،تعامالت زير را با معلمان ديگر داريد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنید.

تقریب ًا همیشه

اغلب

خيلي موافقم

الف)) اين مدرسه در محلي امن واقع
الف
شده است
ب) ) در اين مدرسه احساس امنيت
ب
ميكنم
پ ) تدابير و سياستهاي
پ
مدرسه در حفظ امنیت
مناسب است
ت ) دانشآموزان با نظم و ترتیب
رفتار میکنند
ث ) دانشآموزان با احترام با
ث
معلمانشان رفتار میکنند
جج ) دانشآموزان حفـظ اموال
مدرسه را محترم می شمارند
چچ ) قوانین مدرسه برای برخورد
با رفتارهای دانشآموزان
مشخص و واضح است
حح ) قوانین مدرسه با عدالت و
همسانی اجرا میشود

كمي موافقم
كمي مخالفم
خيلي
مخالفم

برخی اوقات
هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

الف) در میان گذاشتن آنچه از
تجارب تدریسم یادگرفتهام
با دیگران

ب ) مشــاهده کردن از كالسهای
ديگر به منظور کسب اطالعات
بیشتردرزمینهتدریس
پ ) کار کردن با یکدیگر برای بهبود
روش تدریــس یک موضوع
خاص
ت ) کار کــردن روی برنامــه
درســی با معلمان مدرسه
دیگر
ث ) همکاریبامعلمانپایه های
دیگر به منظــور حصول
اطمینان از ادامه یادگیری

ع10

هر چند وقت یک بار ،دربارة معلم بودن احساسات زیر را
دارید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تقریب ًا همیشه
اغلب

الف) من از شغلم به عنوان معلم
راضي هستم
ب ) من کار معلمی را هدفمند و
معنادار میدانم

برخی اوقات
هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

پ ) من نسبت به کارم شور و اشتیاق
دارم
ت ) حرفه ام ،الهام بخش من است
ث ) از کاری که انجام می دهم
احساس غرور می کنم
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دربارة تدریس خواندن به کالس پرلز

خ1

الف .تعداد دانش آموزان این کالس چند نفر است؟

خ5

______________ دانش آموز
به عدد بنویسید.

به نظر شما تا چه حد موارد زیر ،نحوه تدریس شما را در این
کالس محدود میکنند؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

ب .چه تعدادی از دانش آموزان در خ  1الف ،در پایة
چهارممشغول بهتحصیلهستند؟
الف) دانشآموزانی که دانش یا مهارت
پيشنياز را ندارند	

______________ دانشآموز پایه چهارم
به عدد بنویسید.

خ2

چه تعدادی از دانشآموزان پایه چهارم در فهم زبان فارسی
گفتاریدچارمشکلهستند؟
______________ دانشآموز در این کالس
به عدد بنویسید.

خ3

الف .چه تعدادی از دانش آموزان ،به آموزش جبرانی خواندن
نیازدارند؟

ب .چه تعدادی از دانش آموزان در خ  3الف ،آموزش جبرانی
(خواندن ) دریافت می کنند؟
______________ دانشآموز
به عدد بنویسید.

چه تعداد از دانش آموزان این کالس در خواندن در سطح
پیشرفته هستند؟
______________ دانشآموز پایه چهارم این کالس
به عدد بنویسید.
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پ ) دانشآموزانی که از کمبود خواب
رنج میبرند
ت ) غیبت دانش آمــوزان از کالس
درس

ث ) دانشآموزان شرور
ج ) دانشآموزان بیعالقه

______________ نفر از دانشآموزان پایه چهارم این کالس
به عدد بنویسید.

خ4

ب ) دانشآموزاني كه از حداقل تغذیه
مناسب برخوردار نیستند

پرسشنــامه معلم

چ ) دانشآموزان با آسیب های ذهنی،
هیجانی ،روانی
ح ) پشتیبانی نکردن در به کارگیری
فن آوری اطالعات

تا حدودي
خيلي زياد

خ6

معمو ً
ال در یک هفته ،چقدر وقت برای تدریس و آموزش
زبان فارسی و یا انجام فعالیتهای مرتبط با آن با دانشآموزان
صرف میکنید؟

شامل تدریس یا فعالیت های مرتبط به خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن،
ادبیات و سایر مهارت های زبانی

خ7

_______________ دقیقه در هفته
تعداد دقایق در هفته را بنویسید.
لطف ًا تعداد ساعت ها را به دقیقه تبدیل کنید.

خ8

هنگامی که به آموزش و یا سایر فعالیت های مرتبط با خواندن
میپردازید ،هر چند وقت یک بار دانش آموزان را به شکلهای
زیر سازمان دهی میکنید؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف ) خوانــدن را به تمــام کالس
آموزش میدهم
ب ) دانشآموزانــی را که توانایی
یکســانی دارند ،در یک گروه
قرار میدهم

صرف نظر از این که برای تدریس خواندن در برنامه هفتگی،
رسم ًا ساعاتی را در اختیار دارید یا نه ،معمو ً
ال در یک هفته،
شما برای آموزش خواندن به دانشآموزان و سایر فعالیت های
مربوط به آن چقدر وقت صرف میکنید؟

پ ) دانشآموزانــی را که توانایی
متفاوتــی دارند ،در یک گروه
قرار میدهم

زمانیراکههنگامتدریسدیگرموضوعاتدرسیبرایخواندنصرفمیکنید
و نیز زمان اختصاصی تدریس خواندن را محاسبه کنید.

ت ) بــرای آمــوزش خواندن ،با
دانشآموزان به شکل انفرادی
کار میکنم

_______________ دقیقه در هفته
تعداد دقایق در هفته را بنویسید.
لطف ًا تعداد ساعت ها را به دقیقه تبدیل کنید.

همیشهیاتقریب ًا همیشه
بیشتروقتها
بعضیاوقات
هیچوقت

ث ) دانشآموزان به طور مستقل ،بر
رویهدفیابرنامهازپیشتعیین
شده،کارمیکنند

پرسشنــامه معلم
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دربارة تدریس خواندن به کالس پرلز

خ9

هنگامی که به آموزش یا انجام فعالیت های مربوط به آموزش
خواندن با دانشآموزان میپردازید ،هر چند وقت یک بار
دانشآموزان را مکلف به خواندن متون زیر می کنید؟
(بهصورتچاپییاالکترونیکی)

خ10

هنگامی که به آموزش یا انجام فعالیت های مربوط به خواندن با
دانش آموزان می پردازید ،هر چند وقت یک بار کارهای زیر را
انجام می دهید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هر روز یا تقریب ًا هر روز
یک یا دوبار در هفته

الف .متون خواندن ادبی
الف ) داستان های کوتاه (مانند
حکایت ها ،افسانه ها،
داستان های جنگی،
داستان های علمی تخیلی،
داستان های پلیسی)

هر روز یا تقریب ًا هر روز
یک یا دوبار در هفته

یک یا دو بار در ماه

هیچ وقت یا
تقریب ًاهیچوقت

ب ) از دانش آموزان میخواهم
مطلبی را با صدای بلند در
کالسبخوانند

ب ) کتابهایداستانیبلندتر
که دارای فصل های
مشخصهستند

پ ) از دانش آموزان می خواهم
مطلبی را بدون صدا برای
خودشان بخوانند

پ ) نمایشنامه ها

ت ) راهبردهای پی بردن به
مفهوم اصوات و کلمات
را به دانش آموزان درس
میدهم

ب .متون خواندن اطالعاتی
الف ) کتاب های درسی یا
غیردرسی با موضوعات
غیر داستانی

ث ) لغات جدید را به طور
نظام مند به دانش آموزان
درس میدهم

ب ) کتاب های غیر داستانی
بلندتر که دارای فصل های
مشخصهستند

ج ) آموزش دانش آموزان
برای خالصه کردن
ایدههای اصلی متن

پ ) مقاله های غیر داستانی که
اشیاء ،مردم ،وقایع یا نحوه
کار کردن وسایل را توصیف
کرده یا دربارة آن ها توضیح
می دهد (مانند مقاالت
روزنامهها،بروشورها)
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الف ) مطلبی را در کالس برای
دانشآموزان با صدای بلند
می خوانم

چ ) راهبردهای خواندن از
طریق مرور سطحی
یا دیدن سریع متن را
آموزش می دهم

پرسشنــامه معلم

یک یا دو بار در ماه
هیچ وقت یا
تقریب ًاهیچوقت

خ11

هر چند وقت یک بار ،کار های زیر را به هنگام تدریس
خواندن به این کالس ،انجام می دهید؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

الف ) متون مورد عالقه
دانش آموزان را به
کالس میآورید
ب ) در اختیار قرار دادن مواد
آموزشی در ارتباط با
خواندن ،متناسب با سطح
هریک از دانشآموزان
پ ) برقراری ارتباط بین
محتوای جدید با دانش
قبلی دانش آموز
ت ) دانشآموزان را تشویق
میکنید تا به متن معنا
بدهند
ث ) تشویق دانش آموزان
برای بحث و گفتگو
درباره متن
ج ) دانش آموزان را تشویق
میکنید تا نظری که در
متن آمده را به چالش
بکشند
چ ) برای ارتقای درک،
جنبه های مختلف را
بررسی میکنید ( بین
دانشآموزان و متون)
ح ) به دانشآموزان وقت
میدهید تا کتابی که
خودشان انتخاب کرده اند
را بخوانند
خ ) بازخورد فردی به هر یک
از دانشآموزان میدهید

خ12

هر چند وقت یک بار از دانشآموزان می خواهید که کارهای
زیر را برای کمک به بهبود راهبردها و مهارتهای درک مطلب
انجامدهند؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در تمام درس ها یا تقریب ًا در همه درسها
تقریب ًا در نیمی از درس ها
در برخی از درس ها
هیچوقت

هرروزیاتقریب ًاهرروز
یک یا دوبار در هفته
یک یا دوبار در ماه

هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

الف ) پیداکردن اطالعات در
متن
ب ) مشخص کردن پیام و
ایدة اصلی متن خوانده
شده
پ ) توضیح و ارائه دلیل
برای برداشتشان از
متنی که خوانده اند
ت ) مقایسه کردن متن
خوانده شده با تجربیات
شخصی خود
ث ) مقایسه کردن متن خوانده
شده با متون دیگری که
قب ً
ال خوانده اند
ج ) پیش بینی وقایع و اتفاقات
در بخش های بعدی متنی
که در حال خواندن آن
هستند
چ ) تعمیم دادن و نتیجه گیری
کردن بر مبنای آن چه در
متن خوانده اند
ح ) توصیف شیوه نگارش و
ساختارمتونخواندهشده
خ ) تبیین دیدگاه یا مقصود
نویسنده
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رایانه و منابع در کتابخانه

خ13

هر چند وقت یک بار از دانشآموزان میخواهید پس از
خواندن یک مطلب ،کارهای زیر را انجام دهند؟

خ14

الف .آیا دانش آموزان پایه چهارم کالس پرلز برای استفاده از
درس های خواندن ،به رایانه ( شامل تبلت ها) دسترسی دارند؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

بله
خیر

هرروزیاتقریب ًاهرروز
یک یا دوبار در هفته

ب ) به سواالت شفاهی در مورد
متنی که خوانده اند پاسخ
دهند یا به طور شفاهی
خالصه آن را بیان کنند
پ ) در مورد آن چه خوانده اند
با یکدیگر صحبت کنند

ب .دسترسی دانش آموزان به رایانه چگونه است؟

هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف ) هر دانش آموز ،یک رایانه دارد

خیر

ب ) در کالس تعدادی رایانه است که دانش آموزان از آن ها
استفاده می کنند
پ ) در مدرسه تعدادی رایانه است که کالس می تواند
برخی اوقات از آن ها استفاده کند

پ .هر چند وقت یک بار فعالیت های رایانه ای زیر را در
کالس خواندن انجام می دهید؟

ت ) در آزمون کتبی یا
امتحانات کوتاه در ارتباط
با مطالبی که خوانده اند،
شرکت کنند

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هرروزیاتقریب ًاهرروز
یک یا دوبار در هفته

الف ) از دانش آموزان میخواهید تا متون
الکترونیکیبخوانند
ب ) راهبردهایخواندنمتونالکترونیکیرا
به دانشآموزان آموزش میدهید
پ ) به دانشآموزان یاد میدهید تا وقتی
متنی را در اینترنت میخوانند ،نقادانه
به آن بنگرند
ت ) از دانش آموزان میخواهید تا به
دنبال اطالعات بگردند ( برای مثال
حقایقعلمی،تعاریفوغیره)
ث ) از دانش آموزان میخواهید تا در
زمینه موضوع یا مسئله ای خاص
تحقیقکنند
ج ) از دانش آموزان میخواهید تا داستان
یا متنی بنویسند

9

(اگر پاسخ خیر است ،به خ  15بروید)

اگر پاسخ بله است،

یک یا دوبار در ماه

الف ) در مورد متنی که خوانده اند
یا در پاسخ به آن ،مطلبی
بنویسند

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
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یک یا دوبار در ماه
هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

خ15

الف .آیا در کالستان ،کتابخانه یا فضای مطالعه دارید؟
بله

خیر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

هر چند وقت یک بار دانشآموزان را با خود به کتابخانه ای
خارج از کالس خود میبرید یا آن ها را به کتابخانهای خارج
از کالس می فرستید؟
حداقل یک یا دو بار در هفته

ب .تقریب ًا چند جلد کتاب در کتابخانه کالس وجود دارد؟

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

یک یا دو بار در ماه

(اگر پاسخ خیر است ،به خ  16بروید)

اگر پاسخ بله است،

 0 - 25جلد

خ16

چند بار در سال

هیچ وقت یا تقریباً هیچ وقت

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 26 - 50جلد

 51 - 100جلد

بیش از  100جلد

پ .تقریب ًا چند عنوان مجله در کتابخانه کالس وجود دارد؟
 0عنوان

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 1 - 2عنوان

 3 - 5عنوان

بیش از  5عنوان

ت .هر چند وقت یک بار به دانشآموزان کالس فرصت
استفاده از کتابخانه یا فضای مطالعه در کالس را می دهید؟
هر روز یا تقریباً هر روز

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

یک یا دو بار در هفته

یک یا دو بار در ماه

هیچ وقت یا تقریباً هیچ وقت

ث .آیا دانشآموزان می توانند از کتابخانه یا فضای مطالعه در
کالس ،کتاب برای بردن به خانه امانت بگیرند؟
بله

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

خیر

پرسشنــامه معلم
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تکالیف خواندن

خ17

مشکالت خواندن

هر چند وقت یک بار از دانش آموزان میخواهید که مطلبی را
( برای هر درس ) به عنوان بخشی از تکلیف شب ،بخوانند؟
من تکلیف خانه برای
خواندن نمیدهم

خ20

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

همیشه

( اگر این گزینه را انتخاب نمودید ،به سوال خ  20بروید)

 1یا  2بار در هفته
 3یا  4بار در هفته

ب ) یک دستیار معلم

هر روز

پ ) یک بزرگسال یا یکی از
والدین که داوطلب این
کار باشد

به طور معمول  ،هر بار که مطلبی خواندنی را (در هر درس)
بهعنوانتکلیفشببرایدانشآموزانتعیینمیکنید،انتظار
دارید چه مدت زمانی را برای خواندن آن صرف کنند؟
 15دقیقه یا کمتر

خ21

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 16 - 30دقیقه

هر چند وقت یک بار ،هر یک از فعالیت های زیر را در ارتباط
با تکالیف شب خواندن انجام می دهید؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
همیشه یا تقریب ًا همیشه

بعضی اوقات
هیچ وقت یا
تقریب ًا هیچ وقت

ب ) بحث و گفت گو دربارة
تکلیف در کالس
پ ) نظارت بر کامل بودن یا
نبودنتکالیف

11

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
الف ) از دانش آموز می خواهم تا با یک
متخصص( مانند متخصص خواندن،
متخصص گفتار درمانی ) کار کند

بیش از  60دقیقه

الف ) تصحیح تکالیف و ارائه
بازخورد به دانشآموزان

اگردانشآموزیدرخواندنعقببیفتد،معمو ً
الچهکارمیکنید؟
بله

 31 - 60دقیقه

خ19

گاهی

هیچ وقت

الف ) یک متخصص( مانند
متخصصخواندن،
متخصص گفتار درمانی)

کمتر از یک بار در هفته

خ18

آیا برای کار کردن با دانشآموزانی که در خواندن مشکل
دارند ،به امکانات زیر دسترسی دارید؟

پرسشنــامه معلم

ب ) صبر می کنم تا ببینم آیا عملکرد دانش آموز با
رشد او بهبود می یابد یا خیر
پ ) زمان بیشتری را برای تمرین خواندن با
دانشآموزان به طور انفرادی صرف میکنم

ت ) از والدین دانش آموز میخواهم تا به او در
ارتباط با خواندن کمک کند
ث ) توصیه می کنم که دانشآموز در برنامه های
خاص خواندن ثبت نام کند

خیر

ارزیابی خواندن

توسعه حرفه ای ( ضمن خدمت)

م1.

خ22

به منظور نظارت بر پیشرفت دانشآموزان در خواندن ،تا چه
حد بر هر یک از منابع زیر تأکید میکنید؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تأکید بسیار میکنم

الف ) ارزیابی مستمر کارهای
دانش آموزان

ب ) آزمون های کالسی (مانند
آزمون های معلم  -ساخته
یا آزمون های موجود در
کتاب درسی)
پ ) آزمون های پیشرفت
تحصیلی منطقه ای ،
کشوری ،استانی

همه فعالیتهای توسعه حرفهای (ضمن خدمت) که در
دو سال گذشته مشارکت داشتهاید را در نظر بگیرید .اين
فعاليتها تا چه حد نياز شما را در موارد زير برطرف كرده
است؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

تا حدودی تأکید میکنم
تأکید کم یا
اص ً
ال تأکید نمیکنم

اص ً
ال

كمي
تا حدي

الف) ساخت وســايل كمك
آموزشي فارسی
ب ) آموزش كتاب فارسی
پ ) روشهای آموزشی برای
تدریس خواندن
ت ) استفاده از کامپیوتر یا دیگر
فنآوریهــا در آموزش
خواندن
ث ) روشهایی برای سنجش
دانشآموزان در خواندن
یا نوشتن

پرسشنــامه معلم
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سنجش و ارزشیابی

م2.

در هر يك از موضوعات زير ،تا چه حد به توسعه حرفهاي
احساس نياز ميكنيد؟

م3.

تا چه اندازه از روشهاي زير براي ســنجش و ارزشيابي
يادگيري در اين كالس استفاده ميكنيد؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
درحال حاضر نيازي حس نميكنم
نیازکم
نیازمتوسط
نیاززیاد

الف) دانش پايه در زمينه
فارسی
ب ) صالحيتهاومهارتهاي
تدريس خواندن به دانش
آموزان
پ ) دانش برنامهدرسي
ت ) شيوهها و فعاليتهاي
متنوع سنجش و ارزشيابي
دانشآموزان
ث ) مهارتهاي فنآوري
اطالعات و ارتباطات
براي تدريس
ج ) مديريت كالس درس
چ ) تدريس به دانشآموزان با
نيازهاي خاص
ح ) تدريس در محيطهاي
چندفرهنگيوچندزباني
خ ) مديريت مدرسه
د ) روشهاي يادگيري
انفرادي
ذ ) راهنمايي و مشاوره به
دانشآموزان
ر ) تدريس مهارتهاي بين
برنامهاي (براي مثال حل
مسأله،فراشناخت)
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حداقل يكبار در هفته

يك يا دو بار در ماه

الف) شركت در آزمونهاي
طراحي شده خارج از
مدرسه
ب ) تشكيل و بهروز رساني
كارپوشهاي از فعاليتهاي
دانشآموزان
پ ) پرسش از دانشآموزان
پاي تخته
ت ) ارائه بازخورد نوشتاري از
كار دانشآموزان
ث ) تشويق دانشآموزان
براي ارزيابي از پيشرفت
خودشان
ج ) سنجش مشاهدهاي از
دانشآموزان در حين
انجامتكاليف
چ ) اجراي آزمون پيشرفت
تحصيليكتبي
ح ) تشویق دانشآموزان به
ایجاد کارپوشه توسط
خودشان
خ ) سنجش تکالیف عملی
دانشآموزان
د ) اجراي آزمونهاي كوتاه
كالسي (كوئيز)

م4.

تا چه اندازه از سنجش و ارزشيابي در اين كالس براي
رسيدن به اهداف زير استفاده ميكنيد؟

م۵.

تا چه اندازه براي انجام موارد زير در زمينه فنآوري اطالعات
و ارتباطات احساس اطمينان ميكنيد؟
در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تقريب ًا هميشه
اغلب

الف) تصميمگيري در زمينه
رفتن دانشآموزان به پايه
باالتر
ب ) تنظيم سرعت تدریس
پ ) ارائه بازخورد به
دانشآموزان در مورد
روند یادگیری آنها
ت ) ایجاد گروهبندی در
کالس
ث ) تشخیص نقاط قوت
و ضعف يادگيري
دانشآموزان براي تغيير
نوع تدريس
ج ) تشخيصموضوعات
نيازمندتوضیحبیشتر
چ ) شناسايي علت برخی
از اشتباههاي رايج
دانشآموزان
ح ) ارائه اطالعات در زمينه
ميزان يادگيري به مدرسه
و والدين

برخياوقات
هيچوقتيا
تقريب ًاهيچوقت

خيليزياد
زياد

الف) استفاده از اينترنت براي جستجوي
منابع و اطالعات
ب ) استفاده از نرمافزارهاي واژهپرداز
مثل word
پ ) استفاده از نرمافزارهاي ارائه مثل

متوسط

كم

PowerPoint

ت ) استفاده از نرمافزارهاي صفحه
گسترده مثل Excel
ث ) استفاده از ايميل براي ارتباطات
ج ) طراحي يا اصالح صفحات اينترنتي
چ ) استفاده از نرمافزارهاي تدوين فيلم
يا ويرايش تصوير
ساخت وبالگها براي استفاده
شخصي
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کتاب درسی جدید

م۶.

م۷.

درباره كتاب جديد فارسی چه نظري داريد؟

تا پايان سال تحصيلي جاري ،در مجموع ،چند سال است
كه در پايه چهارم تدريس ميكنيد؟

در هرسطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيليموافقم

لطف ًا به نزديكترين عدد صحيح گرد كنيد.

كميموافقم
كميمخالفم

الف) کتابفارسيمنبعکافی
براییادگیریفارسی
توسطدانشآموزاناست
ب )در تدریس کتاب فارسي
احساس راحتی میکنم
پ )کتاب تمام مفاهیم الزم
در پایه چهارم را پوشش
داده است
ت )حجم کتاب فارسي
متناسب با ساعات درسی
فارسي تهیه شده است
ث )کتاب فارسي مفاهیم را
به طور عمیقی آموزش
داده است
ج ) نحوه ارائه مفاهیم در
کتاب فارسي مناسب
است
چ ) مثالها و تمرینهای
مناسبی در کتاب فارسي
مطرح شده است
ح ) دانشآموزان از کار با
کتاب جدید فارسي لذت
میبرند
خ ) کتاب جدید مهارتهای
الزم فارسي را بهخوبی
یاد میدهد

خيليمخالفم

م۸.

تا پايان سال تحصيلي جاري ،در مجموع ،چند سال است
كه در اين مدرسه تدريس ميكنيد؟

لطف ًا به نزديكترين عدد صحيح گرد كنيد.

م9.

در صورت استخدام بودن بهعنوان رسمي يا پيماني ،نحوه
ورود شما به آموزش و پرورش از طريق كداميك از
گزينههاي زير بوده است؟
فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

م10.

قانون متعهدان خدمت دانشسراهاي دو يا چهار ساله
قانون متعهدان خدمت مراكز تربيت معلم
قانون تعهد خدمت دانشجويان دبيري
قانون استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي
قانوناستخداممربيانمهدكودك و پيشدبستاني
قانون تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و قراردادي به پيماني
استخدام نيروهاي آزاد از طريق آزمون
ساير
استخدام رسمي نیستم

وضعيت اشتغال شما در اين مدرسه چگونه است؟
رسمي
قراردادي
پيماني
بازنشسته
حقالتدريسي
ساير

15

پرسشنــامه معلم

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

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

پرلـــز

2016
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