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 پرسشنامه کاربرد رسانه در تدریس

 همکار گرامی سالم عليکم

 با  -مشخص کنيد (Ð  خواهشمند است به سواالت زیر با دقت پاسخ دهيد .)لطفا ٌ جواب صحيح را باعالمت

 محترم همکاران از تشکر

 ............................      سن:

 ¨ زن         ¨ مرد                                                                             جنسيت:

 ¨ ارشد کارشناسی ¨ کارشناسی ¨دیپلم نفوق  ¨ دیپلم         مدرک تحصيلی : 

 سابقه کار :

5- 0¨  00-6 ¨ 05-00 ¨ 00-06 ¨ 05-00 ¨ 00-06¨ 

 به نظر شما موارد زیر تا چه حد مانع از به کارگيري رسانه آموزشی در فرایند تدریس و یادگيري می شود؟

 قبالً از همکاري شما متشکرم. 

  
  

 سواالت

  

 گزینه ها

 بسيار زیاد زیاد متوسط کم

         استفاده ضعيف از طرح درس روزانه -0

         تدریس فعالاستفاده ناقص از روشهاي  -0

         پرهزینه بودن تهيه و توليد رسانه ها -0

ضعف دانش نظري مدیران در مورد اهميت و ضرورت بهره  -4

 گيري از رسانه آموزشی در تدریس

        

ضعف نظري و مهارت هاي معلمان در زمينه تکنولوژي  -5

 آموزشی

        

         معلمانضعف درنظام ارزشيابی عملکرد  -6

         ضعف ظوابط موجود براي استفاده ازرسانه ها -7

         عادت معلمان به روشهاي غير فعال تدریس  -8

         عدم وجود تکنولوژیست آموزشی درواحد آموزشی -9

کمبود فضاي مناسب کارگاه براي تهيه موادآموزشی  -00

 مناسب
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         کمبود وسایل و رسانه آموزشی درمدرسه  -00

مهارت ناکافی معلمان براي تهيه مواد ، وسایل و رسانه  -00

 آموزشی درمدرسه

        

         ناقص بودن وسایل آموزشی موجود درمدرسه -00

         نظام امتحانات مبتنی بر حافظه سنجی -04

استفاده از رسانه مرتبط با عدم آموزش روش هاي صحيح  -05

 متن مورد آموزش

        

 رسانه وتهيه مطالعه جهت موظف طور به ساعتی  نبودن -06

 ها

        

         تهيه کردن رسانه ها توسط مدیر بدون راهنمایی معلمين -07

         بی انگيزگی همکاران و معلمان در کالس -08

         وقت گير بودن کاربرد رسانه -09

         به تعویق افتادن دروس -00

         محدود بودن رسانه ها به فقط سمعی یا فقط بصري -00

         عدم نياز محتواي پایه مربوطه به رسانه -00

         گویا واستاندارد نبودن رسانه -00

         مورد عالقه نبودن رسانه به دليل رنگ و شکل ظاهري آن -04

عدم همکاري مسئوالن آموزش و پرورش در تهيه و به  -05

 کارگيري رسانه
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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