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پرسشنامة مدرسه
مدرسة شما براي شركت در تيمز « 2011مطالعة بين المللي روند
آموزش ریاضی و عل��وم» )TIMSS(،و پرلز  « 2011مطالعه بین
الملی پیشرفت سواد خواندن » ) PIRLS( ،انتخاب شده است.
تيمز و پرلز دو مطالعة تحقيقاتي آموزش��ي هستند كه زير نظر
انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( )IEAانجام مي
گيرد .این مطالعات روند پيشرفت دانشآموزان در رياضی  ،علوم و
خواندن را میسنجند و با مطالعة تفاوت هاي نظام هاي آموزشي
بيش از  60کش��ور ،به بهبود يادده��ی و يادگيري دانش آموزان
در سراس��ر دنيا كمك می كنند .
مخاطب اين پرسشنامه مديران /سر گروهای آموزشی مدارس
هستند كه مي بايست اطالعاتي را دربارة مدارس خود ارائه دهند.
از آن جا كه مدرسة شما يكي از مدارسي است كه در سطح کشور
براي شركت در اين مطالعه انتخاب شده است ،پاسخ هاي 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 شده شرايط واقعي مدرسة شما را با دقت
هرچه بيشتر نشان دهد .براي پاسخگويي به برخي از سؤا ل ها الزم
اس��ت به سوابق مدرس��ه رجوع كنيد .از اين رو ممكن است از
يكي از كاركنان مدرس��ه بخواهيد تا در استخراج اطالعات شما
را ياري دهد.

از آ ن جا كه تيمز و پرلز دو مطالعه بين المللي بوده و پرسشنامة
يكس��اني در تمام كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد ،ممكن است
بعضي س��ؤالها براي ش��ما ناملموس بوده و يا كام ً
ال به شما و يا
مدارس ايران ارتباطي نداشته باشد .عليرغم اين موضوع سعي شما
در پاس��خگويي به تمام سؤال ها حائز اهميت است چرا كه در اين
صورت امكان مقايسة كش��ورهاي شركت كننده در مطالعه وجود
خواهد داشت.
زمان الزم براي تكميل اين پرسشنامه حدود  30دقيقه برآورد
ی کنيم
یکنيد قدردانی م 
مي شود .از تالش شما و زمانی که صرف م 
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 آزمون در مدرسه تحويل دهيد.

متشكريم.

تیمـــــز و پرلــــــز 2011

تعداد دانش آموزان ثبت نام شده
خصوصيات مدرسه
و
ّ

1

تا اول ارديبهشت سال  ،1390تعداد كل دانش آموزان 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؟

__________دانش آموز

به عدد بنويسيد.

2

تا اول ارديبهشت سال  ،1390تعداد كل دانش آموزان ثبت نام
شده پايه چهارم در مدرسه شما چند نفر است؟
__________دانش آموز

به عدد بنويسيد.

3

تقريب ًا چند درصد از دانش آموزان مدرسة شما پیشینههای
زیر را دارند؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

بیش از  500/000نفر
بین  100/001تا  500/000نفر
بین  50/001تا  100/000نفر
بین  15/001تا  50/000نفر
بین  3/001تا  15/000نفر
 3000نفر یا کمتر

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

0 -10

11 -25

الف) از خانواده ه��اي از نظر
اقتصادی محروم هستند

26 -50
بیش از 50

ب ) از خانواده ه��اي از نظر
اقتصادی مرفّه هستند

4

تقریب�� ًا زبان بومی چند درصد از دانشآموزان ش��ما ،زبان
فارسی است؟
بیش از 90
 76تا 90
 51تا 75
 26تا 50
 25یا ک م تر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

شهری پر جمعیت
حاشیه،حومهیاحوالیناحیهشهری
شهری با اندازه متوسط یا شهرک بزرگ
شهرک کوچک یا روستا
روستایی دوردست

پ .بهترین توصیف برای میانگین سطح درآمد نزدیک ترین ناحیه
به محلی که مدرسه شما درآن قرار دارد چیست؟
باال
متوسط
پایین

پرسشنامه مدرسه  -پایه چهارم ابتدایی

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

2

زمان آموزش

6

منابع آموزشی و فن آوری

در مدرسة شما ،براي دانش آموزان پاية چهارم:

7

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

___________ دستگاه رایانه (كامپيوتر)

8

_________ روز
به عدد بنويسيد.

ب .در یک روز معمولی ،بدون احتساب ساعت هاي تفريح ،نهار
و نماز ،مجموع ًا چند ساعت آموزشي وجود دارد؟
_________ساعت و __________ دقيقه
بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

چه تعداد رایانه (كامپيوتر) براي تحقق هدف هاي آموزشي در
اختيار دانش آموزان پاية چهارم قرار دارد؟

9

به عدد بنويسيد.

ش آموزان پایة
آیا در مدرسه شما یک آزمایشگاه علوم که دان 
چهارم بتوانند از آن استفاده کنند ،وجود دارد؟
بله
خیر

آيا در مدرسة شما كتابخانه وجود دارد؟
بله
خیر

پ .در یک هفته ،چند روز آموزشي وجود دارد؟
 6روز
 5/5روز
 5روز
 4/5روز
 4روز
سایر موارد

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

)اگر پاسخ «خير» است ،به سؤال  10برويد(

اگر جواب «بله» است،

الف .تقريب ًا چند جلد كتاب با عنوان هاي مختلف در كتابخانه شما
وجود دارد؟ (بدون احتساب مجله و نشریات ادواری)
 250جلد يا كمتر
 251تا  500جلد
 501تا  2/000جلد
 2/001تا  5 /000جلد
 5/001تا  10/000جلد
بيش از  10/000جلد

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

ب .تقريب ًا چند عنوان مجله و نشريه ادواري در كتابخانة مدرسه
شما موجود است؟
هيچ
 1تا  5عنوان
 6تا  10عنوان
 11تا 30
 31عنوان يا بيشتر
3

پرسشنامه مدرسه  -پایه چهارم ابتدایی

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

10

كمبود و يا نارسائي در زمينه هاي زير تا چه حد توان آموزشي مدرسة شما را تحت تأثير قرار مي دهد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

الف .منابع عمومی مدرسه

الف) مواد آموزشي (مانند
كتاب درسي)
ب ) وسايل (مانند كاغذ و
مداد)

پ ) ساختمان و محوطه
مدرسه
ت ) سيست مهایروشنايي
و گرمازا یا سرمازا
ث ) فضايآموزشي(مانند
كالس درس)
ج ) کارکن��ان متبحر در
استفاده از فنآوری
چ ) كامپيوتر براي آموزش

ب .منابع برای آموزش
خواندن

الف) معلمان دارای تخصص
در آموزش خواندن
ب ) نرم افزارهای کامپیوتری
برای آموزش خواندن
ب های کتابخانه
پ ) کتا 

پ ) امکانات سمعی -بصری
برای آموزش خواندن

كمي

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

تاحدي

بسيار زياد

پ .منابع برای آموزش
ریاضی

كمي

تاحدي

بسيار زياد

الف) معلمان دارای تخصص
در آموزش ریاضی

ب ) نرم افزارهای کامپیوتری
برای آموزش ریاضی

پ ) منابع موجود در کتابخانه
مربوط به آموزش ریاضی
ت ) امکانات سمعی -بصری
برای آموزش ریاضی
ث ) ماش��ین حس��اب برای
آموزش ریاضی

ت .منابع برای آموزش
علوم

الف) معلمان دارای تخصص
در آموزش علوم

ب ) نرم افزارهای کامپیوتری
برای آموزش علوم

پ ) منابع موجود در کتابخانه
مربوط به آموزش علوم
ت ) امکانات سمعی -بصری
برای آموزش علوم
ث ) مواد و تجهیزات علوم

پرسشنامه مدرسه  -پایه چهارم ابتدایی

4

مشارکت والدین در مدرسه شما

11

الف .هرچند وقت یک بار ،مدرسة شما فعالیت های زیر را
ی دهد؟
برای والدین تک تک دانشآموزان انجام م 

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

ت های زیر را برای
پ .هر چند وقت یک بار مدرسة شما فعالی 
ی دهد؟
همة والدین انجام م 
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هرگز

هرگز

یک بار در سال
 2تا  3بار در سال

یک بار در سال
 2تا  3بار در سال
بیش از
 3بار در سال

الف) مطلع کردن والدین
از پیشرفت یادگیری
فرزندشان
ب ) مطلع کردن والدین
از رفتار و سالمت
فرزندشان در مدرسه

ب ) مطلع کردن والدین از
اقدامات و موفقیتهای
مدرسه (مانند نتایج
مسابقات ،بهبود امکانات)

پ ) بحث و گفت وگو در مورد
دغدغ ه ها و خواست ه های
والدین پیرامون یادگیری
فرزندشان

پ ) مطلع کردن والدین از
اهداف آموزشی و اصول
تربیتیمدرسه

ت ) حمایت انفرادی از
والدین در کمک به
فرزندشان در انجام
تکلیفمدرسه

ت ) مطلع کردن والدین از قوانین
مدرسه

ب .هر چند وقت یک بار مدرسه شما از والدین میخواهد تا
ت های زیر را انجامدهند؟
فعالی 

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هرگز

یک بار در سال
 2تا  3بار در سال

الف) داوطلب شدن جهت
ح ها ،برنام ه ها
اجرای طر 
و اردوها مدرسه

بیش از
 3بار در سال

ب ) همکاری در برنام ه های
انجمن مدرسه

5

الف) مطلع کردن همة والدین از
دستاوردهایعلمیمدرسه
(مانندنتایجآزمو نهای
سراسری ،نتایج بررسی
یادگیری)
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ث ) بحث و گفت وگو در مورد
دغدغهها یا خواست ه های
والدین نسبت به امور
اجرایی مدرسه (مانند قوانین
و آییننامهها ،جدول زمانی
برنام ه ها ،تدابیر ایمنی)
ج ) ارائهمنابعتکمیلیویادگیری
به والدین (مانند کتاب ها،
نرمافزارهایکامپیوتری)
برای استفادة دانشآموزان
در خانه
چ) ترتیب دادن کارگاهها یا
سمینارها برای والدین در
زمینة موضوعات یادگیری
یا مباحث تربیتی

بیش از
 3بار در سال

جو مدرسه
ّ

12

مدرسه خود را در هر يك از موارد زير چگونه توصیف
مي كنيد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي باال

الف) رضايت شغلي معلمان
ب ) درک اهداف برنامه درسی
مدرسهتوسطمعلمان
پ ) میزان موفقی��ت معلمان در
اجرای برنامه درسی مدرسه
ت ) انتظاراتمعلمانازپیشرفت
تحصیلیدانشآموزان
ث ) حمايتوالدينازپيشرفت
تحصيليدانشآموزان
ج ) مش��ارکت والدی��ن در
فعالیتهای مدرس��ه
چ ) احس��اسمس��ئوليت
دان��ش آم��وزان در
قبال اموال مدرس��ه
ح ) تمایل دانش آموزان
به عملکرد خ��وب
درمدرس��ه

باال

متوسط

پايين

خيلي
پايين

13

الف .تا چه اندازه هر يك از مس��ايل زير در مدرس��ه شما بین
دانشآموزان پایة چهارم ابتدایی به عنوان مشكل وجود دارد؟

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 )فحاشي و بيحرمتي
ج ) خراب كردن اموال مدرسه
چ ) دزدي
ح ) ارعاب یا آزار از طریق بیان
كلمات زشت و ركيك بين
دانش آموزان (همچنین ازطریق
نوشتن پیام کوتاه یا پست
الکترونیکی و غیره)
خ ) درگيري فیزیکی بين
دانش آموزان
د ) ارعاب یا آزار از طریق بیان
كلمات زشت و ركيك بین
معلمان و کارمندان (همچنیناز
طریق نوشتن پیام کوتاهیاپست
الکترونیکیوغیره)

ب .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

الف) دیر رسیدن یا زود رفتن
ب ) غيبت
پرسشنامه مدرسه  -پایه چهارم ابتدایی

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

6

معلمان مدرسه شما

14

فعالیت های مدیریتی

در مدرسة شما از کدام یک از روش های زیر برای ارزیابی
تدریس معلمان پایة چهارم استفاده می شود؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

الف) مش��اهده توس��ط مدیر یا
کارکنان ارشد
ب ) مشاهده توسط بازرسان
یا افراد دیگری از خارج
از مدرسه

خیر

پ ) عملکرد دانشآموزان
ت ) بررسی معلمان همکار

15

در طول سال گذشته ،تقریب ًا چه زمانی را در ایفای نقشتان به عنوان
مدیر مدرسه ،صرف انجام فعالیتهای مدیریتی زیر نمودهاید؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هیچ زمانی

الف) ارتق��ا اهداف ی��ا دورنمای
آموزشی مدرسه

ب ) تدوی��ن اهداف آموزش��ی و
برنامه درسی مدرسه
پ ) نظارت بر پیاده سازی اهداف
آموزشیمدرسهتوسطمعلمان
در تدریسشان
ت ) نظارت بر پیشرفت یادگیری
دانش آم��وزان برای حصول
اطمین��ان از دس��تیابی به
اهداف آموزشی مدرسه
ث ) حفظ نظم در مدرسه
ج ) حص��ول اطمین��ان از وجود
قوانین��ی واضح ب��رای رفتار
ش آموزان
دان 
چ ) رسیدگی به رفتار مشکل آفرین
دانشآموزان
ح ) ایجاد فضای اعتماد بین معلمان

گفت وگو برای
خ ) ش��روع بحث و 
کمک ب��ه معلمانی که در کالس
مشکل دارند
د ) مش��اوره دادن به معلمان��ی که در
تدریسشان با سؤال یا مشکل روبه
روهستند
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ذ ) بازدید از مدارس دیگر با حضور
در کنفرانسهای آموزشی برای
آشنایی با ایدههای جدید
ر ) ش��روع طرحها یا توس��عههای
آموزشی
ت های رش��د
ز ) ش��رکت در فعالی 
و توس��عه حرف��های مخصوص
مدیران مدرسه

زمان کمی
زمان زیادی

آمادگی برای مدرسه

16

خواندن در مدرسه شما

تقريب ًا چه تعداد از دانش آموزان مدرس��ة ش��ما هنگامي كه
كالس اول ابتدای��ی را آغاز مي كنند قادر به انجام كارهاي
زير هستند؟

17

در مدرسة شما ،در تدریس كدام پايه راهبردها و مهارت هاي
خواندن زير براي اولين بار مورد تأكيد بسيار قرار ميگيرد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

پايه اول و پايه هاي پايين تر
پايه دوم

کمتر از 25

25 - 50

الف) بيشتر حروف الفبا
ی دهند
را تشخیص م 
ب ) بعضيكلماتراميخوانند

پ ) جمالت را مي خوانند
ت ) حروف الفبا را مي نويسند
ث ) بعضي كلمات را
مينويسند
ج ) تا 100یا بیشتر را
میشمارند
چ ) کلیه نمادهای نوشتاری
اعداد  1تا  10را
تشخیص میدهند
ح ) همه اعداد از  1تا10
را مینویسند

51 - 75

پايه سوم
پايه چهارم

بیش از 75

در این پایهها
تأکید نمیشود

الف) دانستن حروف الفبا

ب ) دانستن رابطه حروف با
صداي آن ها

پ ) خواندن كلمات

ت ) خواندن جمالت مستقل
ث ) خواندن يك متن پيوسته
ج ) پیدا کردن اطالعات در متن
چ ) تشخیص مفهوم اصلی
یک متن
ح ) توضيح دادن و یا ارائه
دلیل برای برداشت از
یک متن
خ ) مقایس��ه ی��ک متن با
تجارب شخصی
د ) مقایسه متون مختلف
ن که
ذ ) پي��ش بين��ي ای 
بعدا ً در یک متن چه
اتفاقیمیافتد
ر ) تعميم دادن و نتیج ه گیری
کردن براساس یک متن
ز ) توصيف ش��يوه نگارش و
ساختار یک متن
ژ ) تعیین دی��دگاه ی��ا منظور
نویسنده
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8

دربارة شما

18

مدرسه شما تا چه اندازه ،در مقایسه با حیطههای دیگر برنامه
درسی(مثلریاضیوعلوم)،برتدریسمهارتهایسوادآموزی
و زبانی ذیل به دانشآموزان پایههای  1تا  4تأکید دارد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
تأكيد بيشتر دارد
به طور يكسان تأكيد دارد

كمتر تأكيد دارد

الف) خواندن

ب ) نوشتن (رسمالخط را در
نظرنگیرید)
پ ) صحبت ک��ردن یا گوش
دادن (زبان گفتاری)

19

آيامدرسةشمابرايآموزشخواندنبهزبانمادري،بهدانشآموزان
كالس چهارم و پايين تر كه زبان مادري آنها ،فارسي نيست،
برنامه اي دارد؟
بله
خیر

9

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.
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متشكر يم
از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داده و اين پرسشنامه
را با دقت تكميل نموديد صمیمانه از شما سپاسگزاريم.
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