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  سازمانی مدرسه پرسشنامه سالمت

Organizational health of School questionnaire  

  .هقیاس صیش ًظش خَد سا دس تاسُ ّش عثاست هطخص کٌیذ تا تَجِ تِ

  .تسیاس صیاد سخ هی دّذ= 4... صیاد سخ هی دّذ = 3...گاّی سخ هی دّذ  =2... تِ ًذست سخ هی دّذ  =1

  .هذسسِ هعلواى تِ یکذیگش کوک هی کٌٌذ دس ایي .1

  .اّذافی کِ تشای آى ّا تعییي ضذُ است ًائل ضًَذ دس ایي هذسسِ داًص آهَصاى هی تَاًٌذ تِ .2

  .آهَصضی کافی تْیِ هی گشدد تشای هعلواى ٍسائل کوک .3

  .جاهعِ، حوایت هی ضَد اص هعلواى دس هقاتل تقاضاّای غیش هعقَل ٍالذیي ٍ .4

  .هذیش هذسسِ صویوی ٍ قاتل دستشسی است .5

  .آًچِ سا کِ اص هافَق خَد هی خَاّذ، تِ دست هی آٍسد هذیش، .6

  .خَاّذ کِ هَاصیي ٍ هقشسات هصَب سا سعایت ًوایٌذ هذیش هذسسِ اص هعلواى هی .7

  .تِ یکذیگش تی تفاٍت ّستٌذ دس ایي هذسسِ هعلواى ًسثت .8

  .تعییي هی کٌذ هذسسِ تشای عولکشد تحصیلی، هالک ّای سطح تاالیی .9

  .اگش هَاد آهَصضی اضافی دس خَاست ضَد، فشاّن هی ضَد .10

  .هذسسِ ًسثت تِ فطاسّای خاسجی ، آسیة پزیش است .11

  .عٌَاى ّوکاس ٍ ّوتای خَد سفتاس هی کٌذ هذیش هذسسِ تا هعلواى تِ .12

  .سٍسای هافَق اٍ قشاس هی گیشد پیطٌْادّای هذیش هذسسِ هَسد تَجِ .13

  .هی دّذ هذیش هذسسِ، ًگشش ّایص سا تشای کاسکٌاى تَضیح .14

  .دس ایي هذسسِ هعلواى ًسثت تِ یکذیگش، اتشاص دٍستی هی کٌٌذ .15

  .داًص اهَصاى تِ آى ّایی کِ ًوشات تاالیی هی گیشًذ، احتشام هی گزاسًذ .16
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  .هعلواى تذاسکات هَسد ًیاص کالسی سا دسیافت هی کٌٌذ .17

  .صهاًی ّن کِ تا تشًاهِ آهَصضی ّوخَاًی ًذاسًذ، پزیشفتِ هی ضَد تقاضاّای جاهعِ حتی .18

  .تِ هعلواى هی گَیذ کِ اص آى ّا چِ اًتظاسی داسد هذیش هذسسِ .19

  .هعلواى عول هی کٌذ هذیش هذسسِ تِ پیطٌْادّای .20

  .ّستٌذ دس ایي هذسسِ هعلواى ًسثت تِ یکذیگش سشد ٍ کٌاسُ گیش .21

  .هعلواى، کاسّایطاى ساتا ضَس ٍ ضَق اًجام هی دٌّذ .22

  .هذسسِ هعلواى تِ اهش تذسیس ٍ یادگیشی هتعْذًذ دس ایي .23

  .ًیاص ، دستشسی داسًذ هعلواى تِ ٍسائل آهَصضی هَسد .24

  .ًفَر کٌذ هذیش هذسسِ قادس است دس اقذاهات افشاد هافَق خَد، .25

  .هعلواى اص طشف ٍالذیي، احساس فطاس هی کٌٌذ .26

  .ًسثت تِ ایجاد تغییش، عالقِ هٌذ است هذیش هذسسِ .27

  .خَتی کاس هی کٌذ هذیش هذسسِ تا سئیس ًاحیِ خَد، تِ .28

  .تعییي هی کٌذ هذیش هذسسِ تشای عولکشد کاسکٌاى، هالک ّای سٍضي ٍ صشیح .29

  .تَاًایی پیطشفت تحصیلی، تشخَسداسًذ دس ایي هذسسِ هعلواى هعتقذًذ کِ داًص آهَصاى آى ّا اص .30

  .هحیط یادگیشی هذسسِ هٌظن ٍ جذی است .31

  .اعضای اًجوي اٍلیاء ٍ هشتیاى تش هعلواى هذسسِ ًفَر داسًذ .32

  .ًسثت تِ خَاست ّای عاهِ هشدم، تَجِ داسد هذسسِ .33

  .هذسسِ هَسد قذسضٌاسی قشاس هی گیشد تحصیلی اص سَی [هَفقیت ]هَقعیت  .34

  .است هذیش تِ سفاُ ٍ آسایص هعلواى عالقِ هٌذ .35

  .ٍسایل کوک آهَصضی جْت استفادُ دس کالس دسس ، قشاّن است .36
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  .قلیلی اص ٍالذیي هعتشض، هی تَاًٌذ تشًاهِ هذسسِ سا تغییش دٌّذ عذُ .37

  .تشای اٍ ایجاد هاًع ٍ هطکل هی کٌٌذ سٍسای هذیش .38

  .سٍحیِ هعلواى تاالست .39

  .هذسسِ کاسّایی سا کِ قشاس است اًجام ضَد، صهاى تٌذی ٍ تٌظین هی کٌذ هذیش .40

  .ًسثت تِ یکذیگش اطویٌاى ٍ اعتواد داسًذ هعلواى .41

  .خَد، تِ سختی تالش هی کٌٌذ داًص آهَصاى تشای تْثَد ٍضع تحصیلی .42

  .دس ایي هذسسِ هعلواى یکذیگش سا دٍست داسًذ .43

 

  1389. ًطش ٍیشایص  . آصهًَْای سٍاى ضٌاختی. عسکشیاى؛ هٌْاص . کاهکاسی؛کاهثیض . ساعتچی؛ هحوَد 
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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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