
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 پرسشنامه شیوه مدیریت کالس معلمان 

 

بر اساس    1378زدی و عالی در سال  وده که توسط یسوال ب  25معلمان دارای  کالس  یت  وه مدیریش پرسشنامه  

مقیاس ) مدیریت    3و همکارانش طراحی و تنظیم شده است و دارای  و مارتین  لیکمن  چارچوب نظری ولفگانگ و گ

 رفتار ، افراد و آموزش ( می باشد. 
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یادگیری به  من سعی می کنم، خودم شخصاً دانش آموزان را از یک فعالیت  1

 فعالیت بعدی هدایت کنم. 

    

من بطور مداوم، در حین انجام فعالیت درسی، بر کارهای دانش آموزان   2

 نظارت می کنم. 

    

     اجازه می دهم، دانش آموزان خود فعالیتهای روزانه کالس را تعیین کنند.  3

     آزاد باشند.من اجازه می دهم، دانش آموزان در پیروی از عالقه خود   4



     من تکالیف دانش آموزان را خودم تعیین می کنم.  5

در هفته اول کالس، من قوانین کالس را اعالم می کنم و دانش آموزان را از   6

 عواقب عدم رعایت قوانین آگاه می کنم. 

    

برای ایجاد یادگیری رضایت بخش، من خودم مواد آموزشی کالس را تعیین   7

کنم. می   

    

اگر دانش آموزی باعث آزار دیگری شود، من بالفاصله به دانش آموز تذکر   8

 می دهم که ساکت باشد و آن را تکرار نکند. 

    

من برای کالس قوانین تعیین نمی کنم، تا توانایی دانش آموزان برای رشد   9

 اخالق شخصی سرکوب نشود. 

    

آموزی شروع به صحبت درباره تجربه  در هنگام تدریس درس علوم، دانش   10

ای که خودش در این زمینه داشته است می کند، اما من به او اجازه نمی  

 دهم و میگویم؛ قبل از به پایان رسیدن وقت کالس، باید درس تمام شود.

    

11  ===========================================================     

آموزان تکالیف منزل تعیین می کنم، تا فرصتی ایجاد شود  من برای دانش   20

 که مهارتهای آموخته شده در کالس را تمرین کنند.

    

من درباره چگونه کار کردن با یکدیگر ) کارگروهی(، دانش آموزان را   21

 راهنمایی می کنم. 

    

که  در کالس من دانش آموزان آزادند، هر یک از وسایل کمک آموزشی را   22

 تمایل دارند، در طول تدریس به کار برند.

    

من برای هرفعالیت یادگیری زمانی را مشخص می کنم، و سعی می کنم   23

 برنامه ام را دقیق اجرا کنم. 

    

     در کالس من دانش آموزان اجازه دارند با یکدیگر تعامل آزاد داشته باشند. 24

کالس را بطور جدی اجرا می کنم. من برای دانش آموزان قوانین  25      

 


