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   پرسشنــامه مــدرسه
مدرسة شما براي شركت در پرلز 2016 )مطالعة بین المللي پیشرفت سواد 
خواندن(  انتخاب شــده است. پرلز یک مطالعة تحقیقاتي آموزشي 
است كه با حمایت انجمن بین المللي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي 
)IEA( انجام مي گیرد. پرلز روند پیشرفت دانش آموزان در خواندن 
را می ســنجد و با مطالعة تفاوت هاي نظام هاي آموزشي بیش از 
50 كشور، به بهبود یاددهی و یادگیري دانش آموزان در سراسر دنیا 

كمک می كند. 
مخاطب این پرسشــنامه مدیران مدارس هستند كه مي بایست 
اطالعاتــي را دربارة مدارس خود ارائه دهند. از آن جا كه مدرســة 
شما یكي از مدارسي است كه براي شركت در این مطالعه انتخاب 
شده است، پاسخ هاي شما در توصیف نظام آموزشي ایران در دورة 

ابتدایی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.  
دقت در پاسخگویي به هر سؤال داراي اهمیت بسیاري است تا 
این كه اطالعات فراهم شــده شرایط واقعي مدرسة شما را با دقت 
هرچه بیشتر نشان دهد. براي پاسخگویي به برخي از سؤال ها الزم 
اســت به سوابق مدرسه رجوع كنید. از این رو ممكن است از 
یكي از كاركنان مدرســه بخواهید تا در اســتخراج اطالعات 

شما را یاري دهد. 

پرلــــز  2016

از آن جا كه پرلز یک مطالعه بین المللي بوده و پرسشنامة یكساني 
در تمام كشــورها مورد استفاده قرار مي گیرد، ممكن است بعضي 
سؤال ها براي شما ناملموس بوده و یا كاماًل به شما و یا مدارس ایران 
ارتباطي نداشته باشد. علیرغم این موضوع سعي شما در پاسخگویي 
به تمام ســؤال ها حائز اهمیت است چرا كه در این صورت امكان 

مقایسة كشورهاي شركت كننده در مطالعه وجود خواهد داشت. 
زمان الزم براي تكمیل این پرسشنامه حدود 30 دقیقه برآورد مي شود. از 
تالش شما و زمانی كه صرف می كنید قدردانی می كنیم و از همكاری 

و مشاركت شما تشكر می كنیم.
پس از تكمیل پرسشنامه، آن را درون پاكتي كه به همراه آن است قرار 

داده و به مجري اجراي آزمون در مدرسه تحویل دهید. 

متشكریم.
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جمعیت شهر، روستا یا ناحیه ای که مدرسه شما در آن قرار 
دارد، چند نفر است؟

آیا مدرسه شما غذای مجانی به دانش آموزان می دهد؟

بهترین توصیف برای نزدیک ترین ناحیه  به محلی که مدرسة 
شما در آن قرار دارد، چیست؟

1

2

3

4

5

6

تا 15 فروردین سال 1395، تعداد کل دانش آمـوزان ثبت 
نام شده مدرسه شما چند نفر است؟

  در هر سطر  یک دایره را عالمت بزنید.

  در هر سطر  یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

تعداد دانش آموزان ثبت نام شده و خصوصّیات مدرسه

_____________ دانش آموز                                                                                                    
به عدد بنویسید.

_____________  دانش آموز                                                                                                    
به عدد بنویسید.

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

تقریباً چند درصد از دانش آموزان مدرسة شما پیشینه های 
زیر را دارند؟

تقریباً زبان مادری چند درصد از دانش آموزان شــما، زبان 
فارسی است؟

بیش از 000 ‚500 نفر
001  ‚100 تا 000 ‚500 نفر
001  ‚50 تا 000  ‚100 نفر
001  ‚30 تا 000  ‚50 نفر
001  ‚15 تا 000  ‚30 نفر
001  ‚3 تا 000  ‚15 نفر
3000 نفر یا كم تر

شهری پر جمعیت 

حاشیه، حومه یا حوالی ناحیه شهری 

شهری با اندازه متوسط یا شهرک بزرگ  

شهرک كوچک یا روستا 

روستایی دوردست
از نظر اقتصادی از خانواده هاي 

محروم هستند  
 

صبحانه

0 تا 10% 
%11 تا 25% 

بله، برای تمام دانش آموزان

%26 تا 50% 

بله، برای برخی از 
دانش آموزان

بیش از 50% 

خیر

بیش از 90% 

76 تا 90% 
51 تا 75%  
26 تا %  50
%   25 یا كمتر 

از نظر اقتصادی از خانواده هاي 
مرفّه هستند

نهار

الف(

الف(

ب  (

ب  (

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

الف.

ب.

  %

  %

  %
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8

زمان آموزش

7
    در مدرسة شما، براي دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی:

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

در یک روز معمولی، بدون احتســاب ساعت هاي تفریح، 
ناهار و نماز، مجموعاً چند ساعت آموزشي وجود دارد؟

در یک هفته، چند روز آموزشي وجود دارد؟

6  روز 
5/5 روز
   5 روز
4/5 روز
  4 روز  
  سایر موارد    

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

الف.

ب.

پ.

___________  روز
به عدد بنویسید.

___________ دقیقه
بر حسب تعداد دقیقه در روز بنویسید.

لطفاً تعداد ساعت ها را به دقیقه تبدیل كنید.

الف. آیا در مدرســه شما مکانی وجود دارد که دانش آموزان 
بتوانند قبل یا بعد از ساعات کاری مدرسه، در آن جا تکالیف 

مدرسه ی خود را انجام دهند؟

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

ب.

)اگر پاسخ خیر است، به سوال 9 بروید.(

اگر پاسخ بله است،

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

بله
خیر

بله
خیر

9
آیا مدرسه شما کتابخانه دارد؟

تقریباً چند جلد کتاب )چاپی( با عنوان های مختلف در 
کتابخانه وجود دارد؟ )بدون احتساب مجالت و نشریات 

ادواری(

تقریباً چند عنوان مجله و نشــریه ادواری ) چاپی( در 
کتابخانه مدرسه شما موجود است؟

الف.

ب.

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

)اگر پاسخ خیر است، به سوال 10 بروید.(

اگر پاسخ  بله است،

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

250 جلد یا كم تر
251 تا 500 جلد
501 تا 2000 جلد
2001 تا 000 5 جلد
001 5 تا 10000 جلد
بیش از 10000 جلد

0
1 تا 5 عنوان
6 تا 10 عنوان
11 تا 30 عنوان
31 عنوان یا بیشتر

بله
خیر

منابع آموزشی و فن آوری

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
بله
خیر

پ.
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در هرسطریک دایره را عالمت بزنید.

الف(

الف(

ب  (

ب  (

پ  (

ت  (

پ  (
ت  (

ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

خ  (

مواد آموزشي )مانند كتاب 
درسي( 

معلمان دارای تخصص در 
آموزش خواندن

برنامه ها ونرم افزارهای 
رایانه ای برای آموزش خواندن

منابع موجود در كتابخانه 
) كتاب های چاپی، 

الكترونیكی، مجالت و 
غیره(

وسایل )مانند كاغذ، مداد و 
سایر مواد(

ساختمان و محوطه مدرسه 
سیســتم های روشــنایي و 

گرمازا یا سرمازا
)مانند  آموزشــي  فضــاي 

كالس درس(
كاركنان متبحر در استفاده از 

فناوری  
امكانات ســمعی و بصری 
برای ارائـــه آموزش ) مانند 
تخته های تعاملی، پروژ كتور(

فناوری رایانه برای 
یاددهی و یادگیری) مانند 

رایانه ها، تبلت ها برای 
استفاده دانش آموزان (
منابع مورد نیاز برای 

دانش آموزان با ناتوانی های 
خاص

الف. منابع عمومی مدرسه

ب. منابع برای آموزش    
        خواندن

                                                                                                                

اصاًل  
   کمي         

  تاحدي      
بسیار زیاد

آیا مدرسه امکان دسترسی کتاب های الکترونیکی را برای شما 
فراهم می کند؟

چه تعداد  رایانه )شامل تبلت ها( در اختیار دانش آموزان پایة چهارم 
ابتدایی قرار دارد؟

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

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
بله
خیر

10

11

12

____________ دستگاه رایانه 
به عدد بنویسید.

مواد آموزشی برای خواندن 
) مانند مجموعه كتاب های 
خواندنی ها، كتاب های درسی(
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تأکیدات مدرسه
نظم و انضباط و ایمنیبر موفقّیت های علمی

مدرسه خـود را در هر یـک از مـوارد زیر چگـونه توصیف 
مي کنید؟ 

13

خیلي باال
باال

متوسط
پایین

خیلي 
پایین

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

تا چه اندازه هر یک از مسایل زیر در مدرسه شما بین دانش آموزان 
پایة چهارم به عنوان مشکل وجود دارد؟ 

14

دیر آمدن به مدرسه 
غیبت )غیبت غیرموجه(

برهم زدن نظم كالس
تقّلب

فحاشی و بي حرمتي
خراب كردن اموال مدرسه

ارعاب یا آزار از طریق بیان 
كلمات زشت و ركیک بین 
دانـش آموزان )همچنین از 
طریق نوشتـن پیام كـوتاه یا 
پست الكترونیكی و غیره(

در گیری فیزیكی بین 
دانش آموزان

ارعاب یا آزار از طریق بیان 
كلمات زشت و ركیک بین 

معلمان  و كارمندان )همچنین 
از طریق نوشتن پیام كوتاه یا 

پست الكترونیكی و غیره(

دزدي

مشکلي وجود  ندارد
مشکل کمي وجود دارد

مشکل در حد متوسط است
مشکل جدي

 است

ب  (

پ  (
ت  (
ث  (
ج   (

چ   (
ح   (

خ   (

د   (

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

الف( الف(

ب  (

پ  (

ت (

ث (

ج  (

چ  (

ح  (

خ  (

د   (

ذ   (

ر   (

درک اهداف برنامه درســی 
مدرسه توسط معلمان 

میزان موفقیــت معلمان در 
اجرای برنامه درسی مدرسه

انتظارات معلمان از پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان

توانایی معلمان در ایجاد انگیزه 
در دانش آموزان

همكاری بین مدیریت مدرسه 
)شامل معلم راهنما( و معلمان 

در طراحی آموزشی
مشاركت والدین در 
فعالیت های مدرسه

مشاركت والدین برای 
حصول اطمینان از آمادگی 
دانش آموزان برای یاد گیری

انتظارات والدین از 
عملكرد دانش آموزان

حمایت   والدین از موفقیت های 
دانش آموزان

تمایل دانش آموزان برای این 
كه در مدرسه موفق باشند

 توانایی دانش آموزان برای 
دستیابی به اهداف آموزشی 

مدرسه
احترام دانش آموزان به 

همكالسی هایی كه پیشرفت 
تحصیلی  بیشتری دارند
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16
تقریباً چه تعداد از دانش آموزان مدرســة شما هنگامی که 
کالس اول ابتدایــی را آغاز می کنند قادر به انجام کارهای 

زیر هستند؟

بیشتر حروف الفبا را تشخیص 
می دهند

بعضی كلمات را می خوانند
جمالت را می خوانند

داستان می خوانند
حروف الفبا را می نویسند

بعضی كلمات را می نویسند

ب  (
پ  (
ت  (
ث  (
ج   (

الف(

مشکل جدي
 است

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

دیر رسیدن یا زود رفتن 
غیبت

عدم تكمیل برنامه درسی

مشکلي وجود ندارد
مشکل کمي وجود دارد

مشکل در حد متوسط است

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

15

ب  (
پ  (

الف(

آمادگی خواندن و نوشتن دانش آموزان

8 پرسشنامه مدرسه -  پایه چهارم ابتدایی

تقریباً چه تعداد از دانش آموزان مدرس��ة ش��ما هنگامي که 
کالس اول ابتدای��ی را آغاز مي کنند قادر به انجام کارهاي 

زیر هستند؟

دانستن حروف الفبا 
بيشتر حروف الفبا 

را تشخيص می  دهند

دانستن رابطه حروف با 
صداي آن ها

بعضي كلمات را مي خوانند

جمالت را مي خوانند
حروف الفبا را مي نویسند

را  كلمات  بعضي 
مي نویسند

تا 100 یا بيشتر را 
می  شمارند

كليه نمادهای نوشتاری 
اعداد 1 تا 10 را 

تشخيص می  دهند
همه اعداد از 1 تا10 

را می  نویسند

خواندن كلمات
خواندن جمالت مستقل
خواندن یك متن پيوسته

پيدا كردن اطالعات در متن
تشخيص مفهوم اصلی 

یك متن
توضيح دادن و یا ارائه 
دليل برای برداشت از 

یك متن
مقایس��ه ی��ك متن با 

تجارب شخصی
مقایسه متون مختلف
پي��ش بين��ي این  كه 
بعداً در یك متن چه 

اتفاقی می افتد
تعميم دادن و نتيجه  گيری 

كردن براساس یك متن
توصيف ش��يوه نگارش و 

ساختار یك متن
تعيين دی��دگاه ی��ا منظور 

نویسنده

پایه اول و پایه هاي پایین تر
پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

در این پایه  ها  
تأکید نمی  شود

25 کمتر از 

25  - 50 
51  - 75

75 بیش از 

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنيد.
در هر سطر یک دایره را عالمت بزنيد.

الف(
الف(

ب  ( ب  (

پ  (
ت  (
ث  (

ج  (

چ  (

ح  (

پ  (
ت  (
ث  (
ج  (
چ  (

ح  (

خ  (

د  (
ذ  (

ر  (

ز  (

ژ  (

در مدرسة شما، در تدریس کدام پایه راهبردها و مهارت هاي 
خواندن زیر براي اولین بار مورد تأکید بسیار قرار مي  گیرد؟

1617

خواندن در مدرسه شماآمادگی برای مدرسه
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خواندن در مدرسه شما

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

دانستن حروف الفبا
دانستن رابطه حروف با 

صدای آن ها
خواندن كلمات

خواندن جمالت مستقل
خواندن یک متن پیوسته

پیدا كردن اطالعات در متن
تشخیص مفهوم اصلی 

یک متن
توضیح دادن و یا ارائه دلیل 

برای برداشت از یک متن
مقایسه یک متن با تجارب 

شخصی
مقایسه متون مختلف

پیش بینی این كه بعداً در 
یک متن چه اتفاقی می افتد
تعمیم دادن و نتیجه گیری 

كردن براساس یک متن
توصیف شیوه نگارش و 

ساختار یک متن
تعیین دیدگاه یا منظور 

نویسنده

الف(
ب  (

پ (
ت (
ث (
ج  (
چ  (

ح  (

خ  (

د  (
ذ  (

ر  (

ز  (

ژ  (

17

پایه اول یا پایه های پایین تر
پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

مشکل 
جدي است

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

18

19

20

21

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؟

باالترین مدرک تحصیلی رسمی شما چیست؟

آیا در زمینه مدیریت آموزشی مدرک نشان دهنده صالحیت های 
حرفه ای زیر را دارید؟

____________ سال
لطفاً به نزدیک ترین عدد طبیعی گرد کنید.

____________ سال
لطفاً به نزدیک ترین عدد طبیعی گرد کنید.

كارشناسی یا معادل آن را 
تمام نكرده ام

كارشناسی یا معادل آن

كارشناسی ارشد یا معادل آن 

دكترا یا معادل آن

الف( مجوز یا گواهی نامه

ب( كارشناسی ارشد یا معادل آن

پ( دكترا یا معادل آن

بله
خیر

تجربه و
تحصیالت مدیر

در هر سطرفقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.
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22

23

وضعیت اشتغال شما در این مدرسه چگونه است؟

آیا عالوه بر مدیریت در این مدرسه تدریس نیز مي کنید؟

رسمي

قراردادي

پيماني

بازنشسته

پاره وقت

ساير

بله، 4 ساعت در هفته يا كمتر 

بله، تقريباً نيمه وقت

بله، به عنوان مدير- آموزگار

خير

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

فقط یک دایره را عالمت بزنید.

24

25

حدود چند نفر از دانش آموزان در یک روز عادي در مدرسه 
شما غایب هستند )با احتساب غیبت موجه و غیرموجه(؟

در سال تحصیلي گذشته چند دانش آموزِ ثبت نام شده قبل 
از پایان یافتن سال تحصیلي، این مدرسه را ترک کردند )به 

غیر از انتقالي ها(؟

به عدد بنویسید
دانش آموز

به عدد بنویسید
دانش آموز

در هر یک از پست هاي فهرست شده در زیر چند نفر در 
حال حاضر در مدرسه مشغول به کار هستند )پاره وقت 

یا تمام وقت(؟
به عدد بنویسید.

26

معلمان)كساني كه فعاليت اصلي آن ها آموزش 
به دانش آموزان است(

كاركنان براي ارائه خدمات آموزشي-تربيتي
)شامل همه افرادي كه براي معلمان خدمات 

ارائه مي دهند، متخصصان برنامه درسي يا 
تكنولوژي آموزشي، روانشناسان يا مشاوران(

كاركنان اجرايي مدرسه
)شامل دفترداران، كاركنان تداركاتي، 

تأسيساتي و خدمه(
كاركنان مديريتي مدرسه

)شامل مدير و معاونان(
ساير كاركنان

نفر

نفر

نفر

نفر
نفر

الف(

ب  (

پ (

ت (

ث (
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الف(

ب  (
پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ (

ح (

جذب معلمان زبان فارسي 
باكیفیت

غني سازي منابع كتابخانه
جذب كاركنان براي 

پشتیباني معلم یا دانش آموز
بهسازي ساختمان مدرسه و 

كالس ها
جبران نامناسب بودن مواد 

آموزشي )مثل كتاب درسي(
تجهیز كالس ها به رایانه 
)كامپیوتر( براي آموزش

دسترسي كافي به اینترنت
فراهم نمودن نرم افزار هاي 

آموزشي 

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
اصاًل 

   کمي         
  تاحدي      

بسیار زیاد

تا چه اندازه مدرسه شما ظرفیت تأمین شرایط زیر را براي 
ارائه آموزش با کیفیت دارد؟

27

سرانه دانش آموزي از دولت: 
شهريه:

كمك هاي والدين به غير از شهريه:
كمك هاي خيريه شامل كمك هاي افراد 

نيكوكار، بنيادهاي خيريه و غيره:
كمك يا عوارض از موسسات غير از آموزش 

و پرورش شامل موسسات صنعتي، شهرداري ها 
و غيره:

ساير موارد: 

حدود چند درصد از بودجه جاري مدرســه در ســال 
تحصیلي جاري از منابع زیر به دست مي آید؟

درصد هر فعالیت را بنویسید.

28

الف(

ب  (
پ (

ت (

ث (

ج (

درصد
درصد
درصد

درصد

درصد
درصد

منابع مالی مدرسه
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تضمین کیفیت معلمانمیزان اختیارات

در مدرسه شــما پائین ترین ســطح تصمیم گیري در 
فعالیت هاي زیر بر عهده چه کسي است؟ 

29

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
مدیر

انجمن اولیاء و مربیان 
هیأت امنا یا هیأت مدیره

منطقه آموزش و پرورش
اداره کل استان 

وزارتخانه
به كارگيري معلمان يا ساير 

كاركنان مدرسه
انتخاب معلمان از نيروهاي 

رسمی موجود در منطقه
تعيين ميزان پاداش هاي 

مالي به معلمان
تصميم گيري درباره 

تخصيص بودجه درون 
مدرسه

برقرار كردن سياست ها يا 
رويه هاي انضباطي مدرسه 
پذيرفتن دانش آموز براي 

ثبت نام در مدرسه
انتخاب متن كتاب درسي

اضافه كردن يك درس به 
دروس رسمي مدرسه

تدوين تقويم آموزشي 
ساليانه مدرسه

تغيير ساعات آموزشي 
درس ها 

برنامه ريزي و اجراي 
آموزش هاي ضمن خدمت 

معلمان
تصميم گيري براي تأمين 

تجهيزات مدرسه 

الف(

ب  (

پ (

ت (

ث (

ج (

چ (
ح (

خ (

د (

ذ (

ر (

چه کسی در مدرسه شــما انواع ارزیابي زیر را از کار 
معلمان را انجام مي دهد؟ 

30

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
 افراد یا موسسات بیروني

مدیر
هیأت امنا یا هیأت مدیره 

منطقه یا اداره کل 
در مدرسه انجام 

نمي شود
مشاهده مستقیم از 

تدریس معلمان
انجام نظرسنجي از 
دانش آموزان درباره 

تدریس معلمان
سنجش میزان دانش 

معلمان محتوایي 
تحلیل نمرات 

آزمون هاي كالسي 
دانش آموزان

استفاده از خودارزیابي های 
معلمان از كار خود )مثل 

ارائه پوشه كار(
استفاده از نظرات و 
بازخوردهاي والدین

استفاده از آزمون ها یا 
سنجش هاي هماهنگ 

منطقه اي یا استاني
اجراي نظرسنجي از 

سایر معلمان

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ (

ح (
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آیا از شیوه هاي زیر به منظور بهبود کیفیت مدرسه استفاده 
کرده اید؟

31

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

توصیف نوشته  شده اي از 
اهداف آموزشي مدرسه

توصیف نوشته  شده اي از 
استانداردهاي عملكردي 

دانش آموزان
ثبت منظم داده ها شامل نرخ 

ارتقای مدرسه، نتایج آزمون و 
رشد حرفه اي معلمان

اجراي ارزیابي توسط خود 
شما یا افراد یا موسساتي 

بیرون از مدرسه
مشورت منظم با یک یا چند 

كارشناس به منظور بهبود 
مدرسه در دوره حداقل 

شش ماهه

بله
خیر

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

وظایف و جلسات مدیریتي 
)شامل موضوعات پرسنلي یا منابع انساني، 

مقررات، گزارش ها، بودجه مدرسه، آماده سازي 
جدول زماني یا تركیب كالسي، برنامه ریزي 

راهبردي، فعالیت هاي رهبري و مدیریت، پاسخ 
به درخواست هاي منطقه یا استان(

وظایف و جلسات برنامه درسي و تدریس 
)شامل توسعه برنامه درسي، تدریس، مشاهده 

كالس درس، سنجش از دانش آموزان، راهنمایي 
معلمان، توسعه حرفه اي معلمان(

تعامل با دانش آموز 
)شامل مشاوره و مكالمه خارج از فعالیت هاي 

رسمي یادگیري، مسائل انضباط(

تعامل با والدین 
)شامل تعامالت رسمي و غیر رسمي(

تعامل با جامعه محلي، تجاري یا صنعتي
سایر

به طور متوسط در طول سال تحصیلي چند درصد از زمان 
خود را به عنوان مدیر به وظایف زیر در مدرسه اختصاص 

دادید؟ 
درصد هر فعالیت را بنویسید.

32
فعالیت هاي مدیر

درصد

درصد

درصد

درصد
درصد
درصد
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در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
اتفاق نمي افتد

 1 یا 2 بار در
طول سال

 3 یا 4 بار در
طول سال

هر ماه
مشاركت با معلمان براي حل 

مسائل انضباطي مدرسه
مشاهده تدریس در كالس درس

زمینه سازي جهت افزایش همكاري 
بین معلمان به منظور توسعه 

فعالیت هاي جدید تدریس
بحث با عوامل مدرسه در مورد 

نتایج عملكرد تحصیلي براي تعیین 
نقاط قوت و ضعف برنامه ها 

صحبت با معلمان در مورد اهداف 
آموزشي مدرسه 

فراهم كردن فرصت براي كاركنان 
جهت مشاركت در تصمیم گیري 

مدرسه 
تشویق معلماِن مشاركت دهنده ي 

دانش آموزان در یادگیري 
گفتگو با معلمان داراي مشكل در 

كالس درس 
ارائه اطالعات به والدین در مورد 

عملكرد دانش آموزان یا مدرسه
حصول اطمینان از همخواني بین 

فعالیت هاي معلمان با اهداف 
آموزشي مدرسه

همكاري با مدیراني از دیگر 
مدارس

حصول اطمینان از احساس 
مسئولیت معلمان نسبت به بازده 

یادگیري دانش آموزان خود 

الف(

ب  (
پ  (

ت  (

ث  (

ج  (

چ (

ح (

خ (

د (

ذ (

ر (

در زیر جمالتي درباره مدیریت این مدرســه ارائه شده 
است. لطفاً فراواني هر یک از رفتارها و فعالیت هاي زیر 
در مدرسه خود را در سال تحصیلي جاری تعیین کنید. 

33
تاچه اندازه معیارهاي زیر را در ثبت نام دانش آموزان در 

مدرسه، مالک عمل قرار مي دهید؟ 

34

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
اصاًل

کمي
تا حدي

بسیار 
زیاد

سوابق دانش آموز شامل عملكرد 
تحصیلي قبلي

توصیه نامه هایي از مسئوالن 
آموزش و پرورش 

همخواني وضعیت خانوادگي 
دانش آموز با فلسفه آموزشي و 

مذهبي مدرسه
اقامت در منطقه خاص

قبولي در آزمون هاي ورودي

الف(

ب  (

پ  (

ت  (
ث  (

سیاست های ثبت نام
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تا چه اندازه احتمال دارد که یک دانش آموز به دالیل زیر 
از مدرسه شما به مدرسه دیگري انتقال یابد؟ 

35

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.

احتمال ندارد
احتمال دارد

خیلي 
احتمال دارد

پیشرفت تحصیلي پایین
مشكالت رفتاري

نیازهاي یادگیري ویژه
درخواست والدین 

الف(

ب  (

ت  (
پ  (

هر چند وقت یک بار، درباره مدیر بودن احساسات زیر 
را دارید؟ 

36

در هر سطر یک دایره را عالمت بزنید.
تقریبًا همیشه
اغلب

برخي اوقات
هیچ وقت یا 

تقریبًا هیچ وقت من از شغلم به عنوان مدیر 
راضي هستم

از این كه مدیر این مدرسه 
هستم، راضیم

من كار مدیریت را هدفمند و 
معنادار مي دانم

من نسبت به كارم شور و 
اشتیاق دارم

حرفه ام، الهام بخش من است
از كاري كه انجام مي دهم 

احساس غرور مي كنم
تصمیم دارم تا هر زمان كه بتوانم 

به مدیریت ادامه بدهم

الف(

ب  (

پ  (

ت  (

ث  (
ج  (

چ  (
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