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مدرسة ش��ما براي شركت در تيمز « 2011مطالعة بين المللي
روند آموزش ریاضی و علوم» )TIMSS(،انتخاب شده است.
تيمز یک مطالعة تحقيقاتي آموزشي است كه زير نظر انجمن بين
المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ( )IEAانجام ميگيرد.
تیمز روند پيشرفت دانشآموزان در رياضی و علوم را میسنجد
و با مطالعة تفاوت هاي نظام هاي آموزش��ي بيش از  60کشور ،به
بهبود ياددهی و يادگيري دانش آموزان در سراس��ر دنيا كمك
م��یكن��د.
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 آموزش��ي ايران در دورة راهنمايی از اهميت بس��يار
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 یک مطالعه بين المللي بوده و پرسشنامة يكساني
در تمام كش��ورها 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 س��ؤال ها حائز اهميت است چرا كه در اين صورت امكان
مقايسة كشورهاي 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.

تیمـــــز 2011

تعداد دانشآموزان ثبت نام شده و
خصوص ّیات مدرسه

1

5

تا اول ارديبهشت س��ال  ،1390تعداد كل دانش آمـوزان
ثبت نام شده مدرسه شما چند نفر است؟

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

بین  100/001تا  500/000نفر
بین  50/001تا  100/000نفر
بین  15/001تا  50/000نفر

تا اول ارديبهشت سال  ،1390تعداد كل دانش آموزان ثبت نام
شده پایه سوم راهنمایی در مدرسه شما چند نفر است؟

بین  3/001تا  15/000نفر
 3000نفر یا کمتر

_____________ دانش آموز
به عدد بنويسيد..

3

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

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

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

الف) از نظر اقتصادی از خانواده هاي
		
محرومهستند

بيش از
50%

حاشیه،حومهیاحوالیناحیهشهری
شهری با اندازه متوسط یا شهرک بزرگ
شهرک کوچک یا روستا
روستاییدوردست

باال

تقریب ًا زبان بومی چند درصد از دانشآموزان شما ،زبان فارسی
است؟
بيش از 90%

شهریپرجمعیت

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

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

ب ) از نظر اقتصادی از خانواده هاي
مرفّههستند

4

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

متوسط
پایین

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

 76تا 90%
 51تا 75%

 26تا 50%
 25 %یا کمتر
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3

2

منابع آموزشی و فنآوری

زمان آموزش

6

در مدرسة شما ،براي دانش آموزان پایه سومراهنمایی:

7

الف.چند روز در س��ال مدرس��ة ش��ما برای کار آموزشی دایر
است؟

__________ دستگاه رایانه (كامپيوتر)

__________ روز

به عدد بنويسيد.

به عدد بنويسيد.

ب .در یک روز معمولی ،بدون احتس��اب ساعت هاي تفريح،
نهار و نماز ،مجموع ًا چند ساعت آموزشي وجود دارد؟
_________ساعت و __________ دقيقه

بر حسب تعداد ساعات و دقایق بنویسید.

8

الف .آیا در مدرسـه شمـا یک آزمایشگـاه علـوم که دانشآمــوزان
پایه سومراهنمایی بتوانند از آن استفاده کنند ،وجود دارد؟

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

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

بله

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

خیر

ب .آی��ا معمو ً
ال هنگامی که دانشآموزان آزمایشهای علوم را
انجام میدهند ،دبیران دستیار دارند؟

 4/5روز
 4روز
ساير موارد

3

چه تعداد رایانه (كامپيوتر) براي تحقق هدف هاي آموزشي در
اختيار دانشآموزان پاية سومراهنمایی قرار دارد؟
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بله
خیر

فقط يك دايره را عالمت بزنيد.

9

كمبود و يا نارسائي در زمينه هاي زير تا چه حد توانآموزشي مدرسة شما را تحت تأثير قرار مي دهد؟
در هرسطريك دايره را عالمت بزنيد.
اص ً
ال

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

پ ) ساختمان و محوطه مدرسه
ت ) سيس��تمهای روش��نايي و
گرمازا یا سرمازا
ث ) فضايآموزشي(مانندكالس
درس)
ج ) کارکنان متبحر در استفاده از
فنآوری
ب .منابع آموزشی برای
تدریس ریاضی

الف) معلمان داراي تخصص در
آموزش رياضي
ب ) کامپیوت��ر ب��رای تدری��س
ریاضی

اص ً
ال

كمي
تاحدي

الف .منابع عمومی مدرسه

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
كمي
تاحدي

بسيار زياد

بسيار زياد

پ .منابع آموزشی برای
تدریس علوم
الف) معلمان داراي تخصص در
آموزش علوم
ب ) کامپیوتر برای تدریس علوم
پ ) ن��رم افزاره��ای کامپیوتری
برای تدریس علوم
ت ) مناب��ع آموزش��ی موجود
در کتابخان��ه در ارتباط با
تدریس علوم
ث ) امکانات س��معی – بصری
برای تدریس علوم
ج ) ماشین حساب برای تدریس
علوم
چ ) تجهیزات و م��واد مرتبط با
علوم

پ ) نرمافزارهایکامپیوتریبرای
تدریس ریاضی
ت ) مناب��ع آموزش��ی موجود
در کتابخان��ه در ارتباط با
تدریس ریاضی
ث ) امکانات س��معی – بصری
برای تدریس ریاضی
ج ) ماشین حساب برای تدریس
ریاضی
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4

مشارکت والدین در مدرسة شما

10

الف .هرچند وقت یکبار ،مدرسة شما فعالیتهای زیر را برای
والدین تکتک دانشآموزان انجام میدهد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هیچ وقت

پ .هر چند وقت یکبار مدرسه شما فعالیتهای زیر را برای
همة والدین انجام میدهد؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هیچ وقت
یک بار در سال

یک بار در سال

 2تا  3بار در سال

 2تا  3بار در سال
بیش از  3بار
در سال

الف) مطلع کردن والدین از پیشرفت
یادگیریفرزندشان

الف) مطلع کردن همة والدین از
دستاوردهایعلمیمدرسه
(مانندنتایجآزمونهایسراسری،
نتایجبررسییادگیری)

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 گفتوگو در مورد
دغدغهها و خواستههای والدین
پیرامون یادگیری فرزندشان
ت ) حمایت انفرادی از والدین در
کمک به فرزندشان در انجام
تکلیفمدرسه

پ ) مطلع کردن والدین از اهداف
آموزشیواصولتربیتیمدرسه

ب .هر چند وقت یکبار مدرسه شما از والدین میخواهد تا
فعالیتهای زیر را انجامدهند؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
هیچ وقت

یک بار در سال

 2تا  3بار در سال

الف) داوطلب شدن جهت اجرای
طرحها ،برنامهها و گردشهای
مدرسه

بیش از  3بار
در سال

ب ) همکاری در برنامههای انجمن
مدرسه

5

بیش از  3بار
در سال
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ت ) مطلع کردن والدین از قوانین
مدرسه
ث ) بحث و گفتوگو در مورد
دغدغههایاخواستههایوالدین
نسبت به امور اجرایی مدرسه
(مانندقوانینوآییننامهها،جدول
زمانی برنامهها ،تدابیر ایمنی)
ج ) ارائه منابع تکمیلی یادگیری
به والدین (مانند کتابها،
نرمافزارهای کامپیوتری) برای
استفادة دانشآموزان در خانه
چ ) ترتیبدادنکارگاههایاسمینارها
برای والدین در زمینة موضوعات
یادگیرییامباحثتربیتی

جو مدرسه
ّ

11

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

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
خيلي باال

الف) رضايت شغلي معلمان

ب ) درک اهداف برنامه درسی
مدرسه توسط معلمان
پ ) می��زان موفقی��ت معلمان
در اج��رای برنامه درس��ی
مدرسه
ت ) انتظاراتمعلمانازپیشرفت
تحصیلیدانشآموزان
ث ) حمايت والدين از پيشرفت
تحصيلي دانش آموزان

ج ) مش��ارکت والدین در
فعالیتهایمدرس��ه
چ ) احساسمسئوليتدانشآموزان
در قبال اموال مدرسه
ح ) تمایل دانش آموزان به
عملکرد خوب
در مدرسه

باال

متوسط

پايين

12

الف .تا چه اندازه هر يك از مسايل زير در مدرسه شما بین دانشآموزان
پایة سوم راهنمایی 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

خيلي
پايين

مشكل جدي
است

الف) دیر آمدن به مدرسه
ب ) غيبت (غيبت غيرموجه)
پ ) برهم زدن نظم كالس
ت ) تق ّلب
ث ) فحاشي و بي حرمتي

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)
خ ) رساندن آسیب جسمانی به
دانشآموزان دیگر

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)
ذ ) رساندن آسیب جسمانی به
معلمان یا کارکنان

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

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

الف) دیر رسیدن یا زود رفتن

ب ) غيبت

پرسشنامه مدرسه  -پايه سوم راهنمایی

6

معلمان مدرسه شما

13

در مدرسه شما از کدام یک از روشهای زیر برای ارزیابی تدریس
معلمان ریاضی پایة سومراهنمایی استفاده میشود؟

15

درسالتحصیلیجاری،تأمینکادرآموزشیپایهسومراهنمایی
در موضوعات درسی زیرتا چه اندازه مشکل بود؟

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
نیازی به جذب نیروی جدید در این
موضوع درسی نبود

خیر

به سهولت انجام گرفت

الف) مشاهده توسط مدیر یا
کارکنان ارشد

تا حدی مشکل بود
خیلی
مشکل بود

ب ) مشاهده توسط بازرسان یا
افراد دیگری از خارج از
مدرسه
پ ) عملکرد دانشآموزان

الف) ریاضی
ب ) علوم

ت ) بررسی معلمان همکار

14

16
در مدرسه شما از کدام یک از روشهای زیر برای ارزیابی
تدریسمعلمانعلومپایةسومراهنماییاستفادهمیشود؟

آیا در حال حاضر در مدرسه شما از برنامههای تشویقی
(مانند افزایش حقوق ،مسکن ،اعطای پاداش ،کالس با
دانشآموزانکمتر)جهتجذبیاادامههمکاریدبیرانپایه
سومراهنماییدرموضوعاتزیراستفادهمیشود؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.
بله

خیر

الف) مشاهده توسط مدیر یا
کارکنان ارشد

ب ) مشاهده توسط بازرسان
یا افراد دیگری از خارج
از مدرسه
پ ) عملکرددانشآموزان
ت ) بررسی معلمان همکار

7
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بله

الف) ریاضی
ب ) علوم
پ ) سایر موارد

خیر

فعاليت هاي مديريتي
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در طول س��ال گذش��ته ،تقریب ًا چه زمانی را در ایفای نقشتان به عنوان مدیر مدرس��ه ،صرف انجام فعالیتهای مدیریتی زیر
نمودهايد؟
در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

در هر سطر يك دايره را عالمت بزنيد.

هیچ زمانی

زمان کمی

الف) ارتقا اهداف یا دورنمای
آموزشی مدرسه
ب ) تدوین اهداف آموزشی و
برنامه درسی مدرسه
پ ) نظارت بر پیاده سازی اهداف
آموزشی مدرسه توسط
معلماندرتدریسشان
ت ) نظارت بر پیشرفت یادگیری
دانشآموزان برای حصول
اطمینان از دستیابی به
اهداف آموزشي مدرسه

زمان زیادی

هیچ زمانی

ذ ) بازدید از مدارس دیگر يا
حضور در کنفرانسهای
آموزشی برای آشنایی با
ایدههای جدید
ر ) شروع طرحها یا توسعههای
آموزشی

زمان کمی

زمان زیادی

ز ) شرکت در فعالیتهای رشد
و توسعه حرفهای مخصوص
مدیران مدرسه

ث ) حفظ نظم در مدرسه
ج ) حصول اطمینان از وجود
قوانینی واضح برای رفتار
دانشآموزان
چ ) رسیدگیبهرفتارمشكلآفرين
دانشآموزان
ح ) ایجاد فضای اعتماد بین
معلمان
خ ) پیش قدم شدن برای بحث و
گفتوگوبهمنظورکمکبهمعلمانی
که در کالس مشکل دارند
د ) مشاوره دادن به معلمانی که
در تدریسشان با سؤال
با مشکل روبه رو هستند
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متشكريم
از اينكه وقت خود را در اختيار ما قرار داده و اين پرسشنامه
را با دقت تكميل نموديد از شما سپاسگزاريم.

ﺗﻴﻤــﺰ
2011

ﭘﺮﺳﺸﻨـﺎﻣﻪ

ﻣـﺪﺭﺳـﻪ

ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻮﻡ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ

©
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ
2011 ، IEA

