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 ١٥٦ ..........................هنیت فلسفی مدیران بر جوسازمانی هنرستانهاي فنی و حرفه اي و کاردانش دخترانه مشهدبررسی تأثیر آموزش ذ       
 

  

  پرسشنامھ جو سازمانی مدرسھ
عبارات زیر، محیط وشرایط مدرسھ را توصیف می کنند با گذاشتن عالمت در مقابل آنھا مشخص کنید کھ ھر 

  :ق می کند، لطفا بھ ھمھ عبارات پاسخ دھیدیک از عبارات تا چھ اندازه درباره مدرسھ شما صد
بھ   

  ندرت
  ھمیشھ  غالبا  گاھی

          .معلمان در حل مشکالت مدرسھ ھمکاری می کنند -١
          .معلمان مدرسھ از روحیھ گروھی خوبی برخوردارند -٢
          .معلمان وظایف خود را باجدیت انجام می دھند -٣
          .معلمان بھ یکدیگر احترام می گذارند -٤
          .معلمان اشتباھات و خطاھای خود رابھ یکدیگر گوشزد می کنند -٥
          .معلمان بھ کار آموزشی خود عالقھ دارند -٦
          .معلمان درس می دھند و می روند و بھ کار یکدیگر کاری ندارند -٧
          .معلمان از شغل خود رضایت دارند -٨
          .ت فرساستکاغذبازی ومسائل اداری مدرسھ طاق -٩

          .انتقادات سازنده معلمان مورد توجھ قرار می گیرد - ١٠
          .روابط معلمان با مدیر مدرسھ سرد و رسمی است - ١١
          .از تجربھ معلمان با سابقھ استفاده بھ عمل می آید - ١٢
          .معلمان از مدیر مدرسھ رضایت دارند - ١٣
          .علمان قرار می گیردکتب راھنمای تدریس در اختیار م - ١٤
          معلمان از طرف مدیر دعوت می شوند در مراسم مختلف شرکت کنند - ١٥
          .وسایل کمک آموزشی الزم برای استفاده معلمان فراھم  می شود - ١٦
          .معلمان پس از کالس بھ مشکالت آموزشی دانش آموزان رسیدگی می کنند - ١٧
          .وزشی خود بھ مدیر مراجعھ می کنندمعلمان برای حل مسائل آم - ١٨
          .معلمان در کار خود ابتکار و خالقیت نشان می دھند - ١٩
          .معلمان با عالقمندی در شورای معلمان شرکت می کنند - ٢٠
          .جلسات شورای معلمان بھ بحثھای بی ربط صرف می شود - ٢١
          .معلمان پیرامون ترک شغل معلمی صحبت می کنند - ٢٢
          .معلمان بھ پیشرفت آموزشی دانش آموزان توجھ دارند - ٢٣
          .معلمان بھ فکر انتقال بھ مدرسھ دیگری ھستند - ٢٤
          .معلمان مدرسھ دوستان صمیمی یکدیگرند - ٢٥
          .معلمان خارج از مدرسھ با یکدیگر دوستی و رفت وآمد دارند - ٢٦
          .ت معلمان مخالفنت می ورزندعده قلیلی از معلمان با اکثری - ٢٧
          .معلمان از معاشرت و گفتگو با یکدیگر در مدرسھ لذت می برند - ٢٨
          .معلمان در مشکالت آموزشی یکدیگر را یاری می دھند - ٢٩
معلمی کھ بر خالف نظر اکثریت معلمان رفتار می کند از سوی آنان تحت  - ٣٠

  .فشار قرارمی گیرد
        

          .درباره زندگی خصوصی خود با یکدیگر صحبت می کنند معلمان - ٣١
          .در زنگ تفریح معلمان بھ خنده و گفتگو مشغولند - ٣٢
          .مدیر در حل مشکالت شخصی معلمان کمک می کند - ٣٣
          .مدیر کمک می کند تا معلمان اختالفات جزئی خود راحل کنند - ٣٤
          .گیردمدیر ھر روز با معلمان تماس می  - ٣٥
          .معلمان بھ مدیر بھ چشم یک دوست می نگرند نھ مافوق - ٣٦
          .مدیر اشتباھات و خطاھای معلمان را دوستانھ تذکر می دھد - ٣٧
          .مدیر بھ معلمان وکارکنان مدرسھ فرصت اظھار نظر می دھد - ٣٨
          .مدیر بھ اقتضای شرایط، قاطعیت و نرمش نشان می دھد - ٣٩
مدیر سعی می کند قابلیت و توانایی معلمان راتشخیص داده از آنان استفاده  - ٤٠
  .کند

        

          .مدیر مدرسھ حضور وغیاب معلمان را کنترل می کند - ٤١
          .شورای معلمان با دستور جلسھ رسمی تشکیل می شود - ٤٢
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 ١٥٧ ..........................هنیت فلسفی مدیران بر جوسازمانی هنرستانهاي فنی و حرفه اي و کاردانش دخترانه مشهدبررسی تأثیر آموزش ذ       
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بھ   
  ندرت

  ھمیشھ  غالبا  گاھی

          .ع سخنان مدیر تشکیل می شودجلسات شورای معلمان عمدتا برای استما - ٤٣
          .مدیر بھ معلمان می گوید کھ چھ کار کنند و چھ کار نکنند - ٤٤
          .میر فقط مجری اداره آموزش و پرورش است - ٤٥
          .معلمان خوب و بد برای مدیر فرقی ندارند- ٤٦
          .مقرراتی کھ مدیر مدرسھ اعمال می کند ، چون وچرا ندارد - ٤٧
          .دیر شورای معلمان را بھ طور رسمی اداره می کندم - ٤٨
          .فعالیت توام با جدیت مدیر مدرسھ سر مشق معلمان قرار می گیرد - ٤٩
          .مدیر از انتقادات سازنده استقبال می کند - ٥٠
          .مدیر برای کمک بھ معلمان خود را بھ زحمت و دردسر می اندازد - ٥١
          .ی معلمان کمک می کندمدیر در کار آموزش - ٥٢
          .مدیر درباره اقدامات خود با معلمان مشورت می کند - ٥٣
          .مدیر با دالیل روشن از معلمان انتقاد می کند - ٥٤
          .معلمان در تصمیمات شوراای معلمان نقش موثری دارند - ٥٥
          .مدیر پیشرفت کار مدرسھ را حاصل تالش جمعی می داند - ٥٦
          .مدیر وظایف خود را بھ خوبی می داند - ٥٧
          .مدیر کار آموزشی معلمان را ارزشیابی می کند - ٥٨
          .مدیر قبل از معلمان در مدرسھ حاضر می شود - ٥٩
          .مدیر برنامھ درسی معلمان را تنظیم می کند - ٦٠
          .مدیر از کالسھا بازدید می کند - ٦١
          .را برای تسھیل کارآموزشی معلمان فراھم می کندمدیرخدمات اداری الزم  - ٦٢
          .مدیر برنامھ ثبت نام وامتحانات را شخصا تنظیم می کند- ٦٣
          .مدیر اشتباھات و خطاھای معلمان را تذکر می دھد - ٦٤
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