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 معلمان  سواالت رسوی 

 ارزیابی قابلیت های معلمان در حالت اضطرار  

 اطالعات مرتبط با معلم{  –  اول}قسمت 

 : شماره پرسشنامه

 

 

 

 

، اجتمایع و اقتصادی (   آسایش نقش و  – دوم }قسمت   معلم{ )سالمت روابی

 : 1ب 
ً
 دهید.  پاسخموارد درج شده در جدول سواالت زیر را با استفاده از به لطفا

لطفا سوال را با دقت و حوصله خوانده و فقط یک گزینه را از جدول مقابل انتخاب کنید. در صورتی که سوال را نفهمیدید    راهنما : 

سید.    از شخص راهنما بپر

  کامال موافقم
(5 ) 

م  فکیم مخال ( 3) موافقم  کیم
(2 ) 

مخالفم  کامال 
(1 ) 

 سواالت  

سطح تحصییل معلم:  

   ن تر از  12پایی 

 12 پاس   

 14   پاس 

  لیسانس 

 و باالتر  ماسپی 

 زبان مادری معلم: 

شتو پ 

  دری 

  ازبک 

 ترکمنن 

 جنسیت معلم  سن معلم: 

 مونث 

 مذکر 

  

 :نام والیت

 :ولسوایل

 قریه:  

 نام مکتب: 

که    مضامینن / مضمون

 کنید:  تدریس یم

صنف را تدریس   کدام

 میکنید؟  )درجه صنف( 

  بود و باش معلم  فاصله

 تا محل کار: 

 چند دقیقه با موتر: 

 چند دقیقه پیاده: 

  در معارف   سابقه کاری معلم

 )تعداد سال (: 

تحصییل معلم)در  رشته 

صورت فراغت از  

 (: یا تربیه معلم  پوهنتون 

این  مدت زمان کار در 
صنف تعلیمات محیل  

(CBE  :) 

 نوع مکتب:  

 صنوف محیل 
 مکاتب دولنی 

 شاگردان :  جنسیت
ان   :تعداد دخپی

 :تعداد پرسان

 

 زبان تدریس:  تعداد شاگردان در صنف: 

شتو پ 

  دری 

  ازبک 

 ترکمنن 

 ناتواتن جسیم دارید؟ آیا     

  بله 

   خپ 
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را  دریس به طور کامل مطالب مربوط به موضوع  قادر هستم  من    .1    
 آموزش دهم.  ،دیر آموز ردگشا حنی به  

یم توانم با   در مکتب منازعه / یم دانم که حنی در صورت ایجاد تنش .2    
 .برقرار کنم  موثر و خوب  ارتباطاطفال والدین 

  شاگرد  دیرآموزترین به حنی یم کنم ، یم توانم  م را تالش نهایت وقنی  .3    
ن   نماییم رسید  نپ 

ی
 .گ

  در زمینه پیداگوژی توانمند من اطمینان دارم که با گذشت زمان ،   .4    
ی های  نیاز تا  خواهم شد   .  شاگردانم را رفع کنمیادگپ 

ند: رس و صدای شاگردان،  اخالل  )مان در صنف اگر هنگام تدریس   .5    
ون از صنف ، اطمینان دارم که یم توانم   د شو ( ایجاد رس و صدای بپ 

ل نموده   خود ادامه دهم.  عادی   و به تدریسصنف را کنپی

اطمینان   خود  شاگردان  من به تواناتی خود برای پاسخگو بودن به  .6    
ایط مناسنی ندا دارم ، حنی اگر    .شته باشمبه لحاظ رویح رسر

 تالش کنم یم توانم تأثپ  مثبنی  .7    
ن
فت    باالی اگر به اندازه کاف پیرسر

 .داشته باشم شاگردانم علییم شخیص و ت 

  برای مقابله با محدودیت های را  من یم توانم روش های خالقانه ای  .8    
و یا کمبود   سایر مشکالت اداری  ،)مانند کاهش بودجه    رسیم

 .خود را ادامه دهم  تدریسایجاد کرده و به خوتی   قرطاسیه (

فعالیت های  را برای مشارکت در  خود  شاگردان  یم توانم   من .9    
 نماییم. تشویق  )در داخل و خارج از مکتب(  ه خالقان

اعضای  مخالفت وجود  با را ابتکاری فعالیت های  توانم ن یمم .10    
م.    دیرباور  همکاران  جامعه/   پیش بپی

 

س مرتبط با محیط کار  قسمت سوم  : سواالت مرتبط با اضطراب معلم: اسپی

 از جدول  راهنما: 
ً
 ، یک گزینه را انتخاب نمایید.  در محل کار و با توجه به تجربه خود استفاده کنید  نمره دیه مقابل هر سواللطفا

 

  .11 نه خپ   1 2 3 4 5 6 7 بله همیشه
ی

 وجود دارد.    زمان کم برای آماده گ

 وجود دارد.   برای انجام دادن   یزیادهای  کار  .12         

 . گذرد   ساعت دریس  بسیار رسی    ع  یم .13         

 .  بسیار زیاد است تعداد شاگردان  .14         

 شود.  اولویت های شخیص نا دیده گرفته یم .15         

    . کاغذ پراتن / بروکرایس  بسیار زیاد است .16         

 

 راقبت معلم از خودم  قسمت چهارم: 

 سواالت ذیل را خوانده و با توجه به جدول مقابل یک گزینه را انتخاب نمایید.  راهنما: 

 

17.  / هستند که  در صورت نیاز به   همکاراتن ماسپی تریپن
 بدهند.  مسلیک من  مشوره  

هیچ کس  
   نیست

یک یا دو  
   نفر 

 یا بیشپی نفر پنج    نفر سه یا چهار  

18.  / هستند که وقنی در صنف با   همکاراتن ماسپی تریپن
 توانم از آنها راهنماتی بخواهم.   شوم  یم   مشکل روبرو یم 

هیچ کس  
   نیست

یک یا دو  
   نفر 

 یا بیشپی نفر پنج    نفر سه یا چهار  

19 . / یا  همکاراتن هستند که وقنی در مکتب ماسپی تریپن
  تریپن ماسپی  / مدیر / با رس معلمصنف تعلیمات محیل 

 توانم از آنها راهنماتی بخواهم.   یم  ،شوم  دچار مشکل یم

هیچ کس  
   نیست

یک یا دو  
   نفر 

 یا بیشپی نفر پنج    نفر سه یا چهار  

که یم توانم    هستند دوستان یا افرادی  در فامیل من    .20
 در مورد مشکالت محل کار  با آنها صحبت کنم. 

هیچ کس  
   نیست

یک یا دو  
   نفر 

 یا بیشپی نفر پنج    نفر سه یا چهار  
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همچون   روشهاتی من برای کاهش اضطراب خود از .  21
ه..( )  . استفاده میکنم دعا، ورزش ، رسگریم و غپ 

اصال از این 
روشها  

استفاده 
    نمیکنم 

گایه  
استفاده 
 میکنم.  

معموال استفاده  
   میکنم. 

زیاد استفاده   
  میکنم. 

 

 اصولنامه رفتار مسلیک معلم  - قسمت پنجم

 : کند   توصیف یماز موارد درج شده در جدول، کدام یک شما را دقیق تر  لطفا مشخص کنید راهنما: 

به او  خودم  
تذکر یم  

 . دهم
)5) 

من مطمئنا  
این مورد را  

گزارش  
خواهم داد  

(4 ) 

این   ال احتم
گزارش  مورد را  

 ( 3) یم دهم  

احتماال من این  
گزارش  مورد را  

 ( 2) نیم دهم 

من مطمئنا این  
گزارش  مورد را   

 ( 1)نخواهم داد  

 

) اعضای شورا یا   مشاهده کنم  که یک همکار وقنی .  22     
به دلیل جنسیت/    ماسپی تریپن صنف تعلیمات محیل( 

قومیت / مذهب  خود توسط یک همکار دیگر مورد  
 .بدرفتاری قرار گرفته است

) اعضای شورا یا ماسپی  مشاهده کنم كه يك همكار    وقنی .  23     

به دليل جنسیت/ قومیت /  تریپن صنف تعلیمات محیل( 

)مدیر و یا رس معلم و...( مورد   آمر  مذهب  خود از سوي 

تحقپ     استفاده از کلمات ناشایست، مثال  )بدرفتاري 

 قرار گرفته است.  ( کردن... 

) اعضای شورا یا   که یک همکار مشاهده  کنم   وقنی . 24     
  رآزا مورد  را  ان ، شاگرد  ماسپی تریپن صنف تعلیمات محیل( 

 قرار داده است.  و اذیت جسیم / جنیس  

) اعضای شورا یا   مشاهده کنم که یک همکار وقنی . 25     
به دلیل   ان را گردشا ماسپی تریپن صنف تعلیمات محیل( 

 جنسیت/ قومیت / مذهب  بدرفتاری  کرده است . 

) اعضای شورا یا  مشاهده کنم که یک همکار  وقنی . 26     
تحقپ   ) تعامل نامناسنی ماسپی تریپن صنف تعلیمات محیل( 

 داشته است.  ان با شاگرد (کردن، فریاد کشیدن... 

  

 اصولنامه رفتار مسلیک معلم قسمت ششم:  

 : یک گزینه را انتخاب کنید   وارد درج شده در جدول،با توجه به ملطفا 

 

من نمیدانم که   
چطور این مورد را 

 ( 1)  راپور دهم 

مبهیم  تصور من 
از نحوه  راپور  

 ( 2) دیه دارم

تصور نسبتا  من 
دباره   واضیح

نحوه راپور دیه  
 ( 3)  دارم 

به طور دقیق  
میدانم چطور  

را راپور   موارد این 
 ( 4)دهم  

) اعضای شورا یا ماسپی تریپن صنف  مشاهده کنم  که یک همکار  وقنی  .  27
خود توسط یک   قومیت/ مذهب / به دلیل جنسیت تعلیمات محیل( 

) مثال استفاده از کالمات ناشایست،  تحقپ  همکار دیگر مورد بدرفتاری 
 . قرار گرفته استکردن...( 

    

) اعضای شورا یا ماسپی تریپن صنف  همکار  مشاهده کنم كه يك  وقنی    .  28
آمر   خود از سوي  قومیت/ مذهب / به دليل جنسيتتعلیمات محیل( 

 . ...( مورد  بدرفتاري قرار گرفته است، ماسپی تریپن )مدیر و یا رس معلم 

    



4 
 

) اعضای شورا یا ماسپی تریپن صنف  مشاهده کنم که یک همکار    وقنی  .  29
 مورد آزار جسیم/جنیس  قرار داده است.   ان را ، شاگردتعلیمات محیل( 

    

) اعضای شورا یا ماسپی تریپن صنف  همکار  مشاهده کنم که یک    وقنی .  30
مورد   را  انشاگردقومیت/مذهب، / به دلیل جنسیتتعلیمات محیل( 

 قرار داده است.  بدرفتاری  

    

 

 و شمولیت   آسایشمحافظت از اطفال،  قسمت هفتم: 

 را ذکر کنید.  هستند؟ عدد    در صنف شما  و مهاجر )بر اثر جنگ، یا خشکسایل(شده  بیجا  شاگرد . چند  31

 راهنما: لطفا جمله های زیر  را بخوانید و یک از گزینه های مقابل را انتخاب کنید.  

کامال 
 ( 4) موافقم

 کیم موافقم  
(3 ) 

 کیم مخالفم 
(2 )   

کامال 
 ( 1)  مخالفم 

 

ن نیازهای عاطفن الزم  مهارتدانش و من  .  32      دارم.  م را شاگردانرواتن  و برای تأمی 

نحوه محافظت از  و  از وضعیت شاگردان بیجا شده در صنف ام اطالع دارم    من.  33    
 .  یم دانمرا آنها 

الزم برای    امکاناتکه من در آن کار یم کنم دارای مکتب یا صنوف تعلیمات محیل  .  34    
 میباشد.  مهاجر یا تی جا شدهشاگردان   ( آب و تشناب ... جسیم )مانند رفع نیازهای  

)مانند  که من در آن کار یم کنم دارای منابع الزم مکتب / صنوف تعلیمات محیل  .  35    
 )... تی جا شده یا  شاگردان برای رفع نیازهای عاطفن / رواتن  محیط آرام، امکانات ورزیسر

 . یم باشد  مهاجر 

هستم و یم توانم    شنا من صحبت یم کنند ، آ  شاگردانزبان های مختلفن که   با من  .  36    
 .به طور موثر با آنها ارتباط برقرار کنم

  شنا شود، آ صحبت یم   فامیل های شاگردانزبان های مختلفن که توسط    با من  .  37    
 .با آنها ارتباط برقرار کنم ی موثر  شکل هستم و یم توانم به  

اییط  .  38      یا تی جا شد  تمهاجر  که باعث  من از رسر
ی

 . ، آگاه هستم ند شده ا   مانشاگرد  گ

    39  . 
ی

ن  )مانند: زبان، آداب و رسوم...( من از تفاوتهای فرهنک خود آگاه  شاگردانبی 
 .هستم

 و قویم  توجه بهبا .  40    
ی

تا  دارم  را الزم   تواناتی من  ، در میان شاگردانم تفاوت های فرهنک
   . در صنف دریس  احساس شمولیت کنند    مشاگردانتمام 

د اآزار و اذیت قر   رد ر مو گرد دی گ توسط شا  ،رد منگر شا اگ. 41     نم او  امن میتو  ر گپ 
 . را شناساتی کنم

ن شا  یپ  گالزم برای جلو  تواناتی من . 42      .دارم را ردان خود گاز آزار و اذیت در بی 

 

 

 کریکولم  به  مرتبط    : ابعاد هشتم  بخش 

 عنوان یک معلم .......   بهراهنما:  

  
ً
کامال

درست  
 ( 4) است

تا حدی  
 درست است 

(3 ) 

به ندرت  
 درست است 

(2 ) 

 درست  
ً
اصال
 ( 1)  نیست

 

ن  روش های  از قادر هستم  . من  43       تا کنم    شاگردانم  استفاده  باالی  الزمنظم / دسیپلی 
ی آنها را به طور مؤثر     . افزایش دهمیادگپ 

آموزش   ،مبرای تدریس یک مضمون ) ریاضن ، دری /پشتو ....( به شاگردان.  44    
.  را گرفته امهای الزم   
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، پشتو و دری ( مضموتن محیل و میل مربوط به ارزش های  . من از مقررات / 45       )ریاضن
 . که  تدریس یم کنم آگاه هستم

 . . من مهارت های الزم  برای تدریس ریاضیات به شاگردان را دارم46    

ن  به شاگردان. من مهارت های الزم برای 47       . را دارم تدریس خوانش و نوشیی

  نصاباهداف متوقعه   باید مطابق با نم که مهارت های ریاضیات شاگردان . من میدا 48    
 باشد.  میل 

نصاب  اهداف متوقعه  باید مطابق با دانم که مهارت های خوانش شاگردان  . من می49    
 میل باشد. 

نصاب    اهداف متوقعه باید مطابق با من میدانم که مهارت های نوشتاری  شاگردان .  50    
 میل باشد . 

 

  زمینه ای معلم   - دانش پسقسمت نهم : 

 به ما بگو 
ً
 که درباره موارد ذیل چقدر آموزش گرفته اید؟    د ییلطفا

هیچ   
 ترینینگ

نگرفته ام  
(1) 

یک روز  
ترینینگ 
  گرفته ام 

(2)  

روز    5تا    2
ترینینگ 
 گرفته ام  

(3) 

بیشپی از 
روز    5

ترینینگ 
گرفته ام  

(4) 

آموزش  
 دانشگایه

(5)  

      .  درباره نیاز های اطفال عودت کننده و بیجا شده داخیل  51

      حمایت از اطفال عودت کننده و بیجا شده داخیل درباره وضعیت و . 52

شما  زبان    با    )در صورتی که  به آن صحبت یم کنند زباتن که شاگردان  درباره  .   53
 (متفاوت باشد

     

 فرهندرباره تفاوتهای .  54
ی

) در صورتی که با فرهنگ شما متفاوت   شاگردانک
 باشد(

     

       (همکاران و آمران  هب مرتبط ) مسلیک معلمرفتار اصولنامه درباره  . 55

        (شاگردانمرتبط با )رفتار مسلیک معلم درباره اصولنامه . 56

      خوانش )دری، پشتو...(تدریس درباره روش  . 57

      ریاضیات   درباره روش تدریس . 58

      پالن گذاری فعالیتهای دریس  درباره  . 59

ن در صنف  مدیریت رفتار شاگردان و  درباره. 60       دسپلی 
 


