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  3 و علیرضاکیامنش *2 ، مهناز اخوان تفتی*1 سیده ماهرخ موسوی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، اسالمشهر، ایران. )نویسنده مسئول( روانشناسیگروه استادیار . 1
 دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. استاد گروه روانشناسی. 2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران. استاد گروه روانشناسی .3

 دهیچک
ت در؛ شناخت، آموزشی به معنی؛ توانایی تولید نتایجی با کیفیناپذیر است. کیفیتبهبود کیفیت آموزشی ضرورتی انکار 

آموزشی در مدرسه است. طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسشنامه کیفیت  مهارت و هدف است. هدف پژوهش حاضر،
های شهر تهران آموزان هنرستانو جامعه آماری شامل کلیه دانش توصیفی از نوع مطالعات روان سنجی ،روش پژوهش

هنرستان  19پسر( ، در  460دختر و  519نفر ) 979ای تعداد ای چندمرحلهگیری خوشهبوده است. با استفاده از روش نمونه
پرسش نامه،  اختس به منظور آموزشی، پاسخ دادند.کالس به صورت تصادفی، انتخاب شده و به پرسشنامه کیفیت 39و 

د. در نهایت، ش بررسیموجود،  کتبو  ها مقالهکیفیت آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی در قالب ادبیات مربوط به 
طراحی گردید. به منظور بررسی روایی  ،جمله در قالب پرسش نامه 47به صورت کیفیت آموزشی تعاریف و مفاهیم 

لیل عاملی ، از تحکیفیت آموزشیتعیین آیتم های پرسش نامه نیز برای پرسش نامه از روایی محتوایی و روایی سازه و 
 جهت بررسی میزان تطابق و نام گذاری عوامل ،اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی با چرخش واریماکس

 کل واریانس از درصد 270/51چهار عامل که مجموعاً  .عامل استخراج شد و چهار استفاده گردید ی،استخراج

های مقیاس کردند. ضریب پایایی و همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده تبیین را پرسشنامه
و  56/0سنجی ، استعداد کلی و رغبت89/0های آموزشی ، امکانات و برنامه91/0ای معلمان های رفتار حرفهویژگی
تواند برای سنجش ها نشان داد که پرسشنامه حاضر، می. یافتهمحاسبه گردید 75/0های خروجی برابر با شاخص
 .آموزشی، ابزار مناسبی باشدکیفیت
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 مقدمه  
آموزان اثرگذار بر فرایند یادگیری دانشعوامل مختلفی 

آموزشی، مفهوم اصلی اصالحات و همچنین هستند، کیفیت
هدف اساسی آن در آموزش و پرورش است. اصالح آموزش و 

آموزشی آن، بی اثر است و پرورش بدون توجه به کیفیت
اتالف هزینه  اصالحاتی که کیفیت را بهتر نکنند چیزی جز

کیفیت را معادل استانداردهای آموزش،  [1] 1نیستند. چپمن
داند، این تعریف از همچون سطح پیشرفت یادگیرندگان می

کیفیت، همخوانی کاملی با تمرکز به وجود آمده بر یادگیری 
های آموزشی به آن دسته از ویژگییادگیرندگان دارد. کیفیت

شود که با حداکثر استفاده از عناصر آموزش اطالق می
توان نیازها و انتظارات های آن میتواناییاستعدادها و 

اندرکاران آموزش را برآورده کرد و آموزان و دستدانش
آموزشی بحث . وقتی از کیفیت[2]رضایت آنان را جلب نمود

آموزان در های دانششود بسیاری از افراد به نمرهمی
آموزان ای که دانشهای مختلف توجه نموده و مدرسهآزمون

ای باالیی داشته باشند را مدارس اثربخش و با هآن نمره
 دانند. کیفیت می

، معتقد است نظرات مخاطبان در تعریف [3] 2ایوانسویچ
کیفیت مرکزیت دارد، بر این اساس کیفیت تابع نظر 

گر است. بنابراین ارائه نیمرخی از کیفیت، همیشه با مشاهده
ین کند. همچنعینیت همراه نیست و با ذهنیت حرکت می

آموزشی به معنی؛ توانایی تولید نتایج با کیفیت، در کیفیت
شناخت، مهارت و هدف است، بنابراین توجه و بررسی 

آموزشی یکی از اصول اساسی آموزش و پرورش است کیفیت
 ترینعمده از یکی 3کیفیت بهبود چرخه به توجهیو بی

آموزش و پرورش  [4] .ارزشیابی است چارچوب هایضعف
تواند ادعا کند که در کار آموزش، تربیت و تامین یزمانی م

این نیروی انسانی موفق بوده است که از نظر کمی و کیفی به 
وری آن امر مهم بپردازد. بهبود کیفیت در یک سازمان، بهره

دهد و باعث موفقیت سازمان در درازمدت را افزایش می
ره کیفیت را مجموع برآیندهای یک دو [5] 4شود. بیکرمی

توان یک دوره کند؛ از نظر وی زمانی میآموزشی تعریف می
هایی مانند ایجاد سطح را با کیفیت قلمداد کرد که خروجی

خاصی از توانایی در حداقل زمان ممکن، رفع نیازهای مهارتی 
ای حاصل کرده باشد. و برآورده کردن نیازهای توسعه حرفه
آموزشی را یتکیف [6]آلکین به نقل از ابیلی و هداوندی 

                                                           
1 Chapman 
2 Ivancevich 
3 quality development cycle 
4 Baker 
5 input indicators  
6 output indicators  

برگرفته از کیفیت عملکرد یادگیرنده، تدریس مدرسان و 
، منابع [6]داند، همچنین ابیلی و هداوندیتخصیص منابع می

کیفیت در آموزش را از دیدگاه سالیس، شامل منابع کیفیت 
های قوی و هدفمند سازمانی، در آموزش، شامل ارزش

 مدرسان برجسته، مرکز آموزشی مناسب، شناسایی
های یادگیرندگان، تدارک دوره آموزشی مناسب و توانمندی

مطرح  [7]شمارد. عمادزاده یا ترکیبی از این موارد می
کند، کیفیت آموزش و پرورش به کیفیت عواملی بستگی می

این خدمت مشارکت دارند این عوامل عبارتند  دارد که در ارائه
 یزات، کیفیتآموزان، معلمان، کیفیت امکانات و تجهاز: دانش

ریزان های هدایت کننده و برنامهخدمات اداری سازمان
 آموزشی در جامعه. 

ی ها برای بررسترین شیوهرویکرد سیستمی یکی از جامع
 مناسبی رویکرد سیستمی، آموزشی است، رویکردکیفیت

 و علوم اجتماعی در هاهپدید توصیف و درک برای که است
 و تشریح توصیف، برای تالش شد. امروزه ایجاد طبیعی علوم
 هاسیستم نظریه به کلی طور به رفتار سازمانی بینیپیش

 در درک را ما ها،سیستم نظریه کارگیری به دارد. بستگی

 قوی گرایش این از مقابل در و دهدمی یاری هاپدیده صحیح

منحصر به فرد نسبت دهیم باز  عاملی به را هاپدیده که
 . [8]داردمی

 از منسجمی رویکرد سیستمی مدرسه، سیستماز نگاه 

 درک در باید که است هم به مرتبط وظایف و ساختارها

 توجه هانظام زیر همه پویای تعامل آن، به درونی فرایندهای

 بدون اجرایی بررسی کیفیت، مراحل به شود چرا که ورود

 تواندروند مناسب، می و چارچوب از استفاده به کافی توجه

 .گذارد جای بر سوء تأثیر به آن، نپرداختن اندازهبه  کم دست
، فرآیندی و 5های ورودیدر این رویکرد بر شاخص

  .شودآموزشی تأکید میبرای کیفیت 6های خروجیشاخص
شود و بدون وجود آن سیستم قادر آنچه وارد سیستم می

، به عبارتی [9]به کار نیست ورودی سیستم نام دارد
شاره دارند به منابع مدرسه و ، ا"های ورودیشاخص"

فرایندها، از جمله سرعت آموزش، محتوای آموزش، تعداد 
یی که صرف بودجه آموزشی هامعلمان واجد شرایط و هزینه

 . [10]شودو غیره می
واحد پردازش به فرآیند تبدیل ورودی سیستم به خروجی 

 هموردنظر پردازش اشاره دارد. به بیان دیگر فعل و انفعاالتی ک
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پیوندند تا آنچه را که سیستم در درون سیستم به وقوع می
دریافت داشته است به خروجی مناسب خود تبدیل کند 
پردازش نام دارد. مانند تولید و انجام محاسبات ) در برخی 
منابع به جای واحد پردازش از اصطالح ذخیره استفاده 

، به "های فرآیندیشاخص". به عبارت دیگر [9]شودمی
یند نظام آموزش اعم از فرآیند تدریس، یادگیری و فرآیند فرآ

 .[10]ساختاری آموزش اشاره دارد
شود و آنچه از یک سیستم به خارج از سیستم منتقل می

و یا به بیان دیگر، آنچه که حاصل پردازش سیستم است 
های شاخص"به عبارتی  [9].خروجی سیستم نام دارد

آموزان، از جمله دانش نش، اشاره به دستاوردهای دا"خروجی
 .[10]ها داردهای آنو مهارت

ها پدیده به طور خالصه؛ تفکر سیستمی، تفکری است که
یک از این  گیرد. هریک سیستم در نظر می را به مثابه

ها شامل عناصری در درون خود بوده و این عناصر و پدیده
اجزا برای تحقق یک هدف مشترک، در تعامل و تقابل دو 

یه هستند. هر یک از عناصر درون سیستم یا سازمان بر سو
یکدیگر تاثیر متقابل دارند. هر عنصر باید دقیقاً در جای خاص 
خودش قرار گیرد تا به وظیفه خود بهتر عمل کند در چنین 

اثیر تواند تسیستمی فقدان یا نقصان کارکرد یک عنصر می
عنوان  ا بههمنفی بر نیل به هدف سیستم داشته باشد. سازمان

یک سیستم متشکل از عناصر هدف، ساختار اجتماعی، 
تکنولوژی و کارکنان هستند که خود در درون محیط و 
اجتماع قرار دارند. این اجزا با یکدیگر رابطه تعاملی دارند و 
نقص و یا عدم کارکرد مناسب یک جزء بر کل سیستم تاثیر 

 گذاشته و به طور مطلوب به هدف نخواهد رسید. 
ای در این پژوهش، نمونه پژوهشی از مدارس فنی و حرفه

انتخاب گردید، دلیل این انتخاب رو به رشد بودن این نظام 
آموزشی است و پیامدهایی که تا کنون به دنبال خود داشته 

های اندکی که در این زمینه صورت گرفته است و نیز پژوهش
 رینتمهم از ای یکیفنی و حرفه آموزش است. نظام

 جمله از آن توجه به و کشور است هر آموزش نظام یهابخش

 انسانی نیروی تربیت برای کشورها اساسی هایمشی خط

 [12، 11] آیدمی شمار به دانشگاه از پیش سطح در کارآمد
.  

 ایفنی و حرفه هایهنرستان کیفیت متعددی الگوهای

 اما دارند. قوتی و نقاط ضعف یک هر که اندکرده ارزیابی را

  1پراتزر و کوهان اسمیت، کینی،مک فارلی، که گونههمان
 ، اظهار[14]به نقل از صالحی و همکاران 2و سیروتنیک [13]

                                                           
1 Farley, McKinney, Smith, Kohan & Pratzner  
2 Sirotnik 
3 Lin Tianyou  

 بروندادها، بر که است آن الگوها این بیشتر ضعف اند،داشته

 بسیار تأکید اشتغال( )مانند اقتصادی بروندادهای ویژه به

 به توجه نگر،جزئی یهاازدیدگاه دوری اند،داشته زیادی

برنامه،  یا سازمان بیرونی محیط عناصرسازمانی، میان تعامل
  .داشت دور نظر از نباید نیز را اختیار در امکانات و زمان

داند آموزشی را سطح مورد نظری میکیفیت 3یوتیانلین 
که در بین عموم مردم شناخته شده و مورد انتظار است و به 

ها، مقررات، دولت آموزشی شامل سیاستطور خاص، کیفیت
و نظام، اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، فرآیند آموزش و 

شاخص کیفیت آموزش و  5نتایج آن است. در ایاالت متحده 
. استانداردهای 2آموزان؛ . عملکرد دانش1تند از: پرورش عبار

. فرهنگ 4. کیفیت تدریس معلمان؛ 3آموز؛ یادگیری دانش
در پژوهشی بر اثرات  [10] . لی [10]. منابع مدرسه 5مدرسه؛ 

ت یابی به موفقیآموزشی بر دستمثبت قابل توجه، کیفیت
های دیگری نیز نشان آموزان دست یافت، پژوهشدانش

، بافت و جو مدرسه [15]اند عواملی مثل امکانات مدرسههداد
 [18، 15]آموزان در مدرسه و کالس ، تعداد دانش[17، 16]

آموزشی هستند با ی کیفیتها، که جزو مؤلفه
دستاوردتحصیلی رابطه دارند. هیکو، کیفیت را با سه مؤلفه 
بررسی نمود؛ نتایج و پیامدهای یادگیری، مرتبط بودن 

ت با نیروی کار و نوآوری در آموزش و تحصیال
، در پژوهشی به بررسی [19]یادگیری.همچنین دورانی 

موزشی آنگرش دانشجویان دربارة عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت
ی آن پژوهش نشان داد که؛ بهبود محتوای هاپرداخت و یافته
های تدریس مدرسان، استفادة مناسب از آموزشی، روش

های ارزشیابی دروس مک آموزشی و شیوهامکانات و وسایل ک
 آموزشی مؤثر است.در بهبود کیفیت

منابع انسانی در یک موسسه آموزشی که شامل؛ 
آموزان، معلمان، کادر آموزشی و اداری و پرورشی دانش

آموزشی نقش دارد. در این میان شود در کیفیتمدرسه می
 نقش معلمان و کادرمدرسه را به عنوان اثرگذاران بر

توان و نباید آموزی را نمیآموزشی در سطح دانشکیفیت
نادیده گرفت، چرا که معلمان عنصر اساسی برای کارآمدی 

گردند. معلمان نقشی عمده در هر نظام آموزشی تلقی می
ا آموزان ایفگیری شخصیت و یادگیری اثربخش دانششکل

ای از فرایند اجتماعی شدن نمایند. در واقع، بخش عمدهمی
آموزان و یادگیری آنان در مدارس به واسطه معلمان دانش
ی آموزششود. آگاهی از عوامل مرتبط با کیفیتپذیر میامکان

معلمان، و تالش در نگهداری آن در سطوحی باال، ضامن 
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وری باال است. برخورداری از نظام آموزشی سالم و با بهره 
پرورش و گذاری بر نهاد آموزش و بنابراین هرگونه سرمایه

آموزش و پرورش اعضاء آن در جهت بهبود کیفیت
های کننده پیشرفت کشور است. دانش و مهارتتضمین

ای معلمان به عنوان یکی از عناصر اساسی حرفه
ان را آموزتحصیلی دانشآموزشی، دستاورد و انگیزشکیفیت

توانند اثربخش باشند که دانش دهد. و معلمانی میافزایش می
های مورد نظر در جهت دستیابی به اهداف آموزشی و مهارت

ها را در زمان مناسب و به شیوه را داشته باشند و این مهارت
 مطلوب و مورد انتظار به کارگیرند. 

ای معلمان که های حرفهشناسایی دانش و مهارت
 ایکند کار سادهصالحیت و شایستگی آنها را مشخص می

های فراوانی که با هم تفاوت نیست، چرا که جوامع گوناگون با
دارند انتظارات متفاوتی نیز از معلمان خود دارند و تغییرات 

های مورد نیاز معلمان سریع علوم و تکنولوژی نیز صالحیت
.  [20]کنندشان را دچار تغییر و تحول میبرای انجام وظایف

رها، ها، باوها، گرایشمثالً تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرش
های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی را که ها و شیوهعادت

گیرد چرا که خواهیم در فراگیران ایجاد کنیم را در بر میمی
 [21]تدریس خوب و یادگیری خوب با هم در ارتباط هستند

ود ها اشتراکاتی وجبندی. بنابراین اگرچه در بسیاری از دسته
وت هستند از جمله دارد اما در نکاتی نیز با یکدیگر متفا

؛  [23]2؛ هانتلی[22]1های؛ والکربندیتوان به دستهمی
 اشاره نمود. [25]4سون، دانیل[24]3استرانگ

آموزشی با در این پژوهش در ساخت پرسشنامه کیفیت
ای معلم در عملکرد های حرفهتوجه به آن که دانش و مهارت

محتوای بنابراین تسلط معلمان بر  [26] یابدوی تجلی می
آموزشی، راهبردهای شناختی، راهبردهای آموزشی، 

های ریزی آموزشی، مهارتگزاری، برنامههای هدفمهارت
های ارتباطی، های انگیزشی، مهارتمدیریت کالس، مهارت

های آموزان مختلف و نیز مهارتمهارت در کار کردن با دانش
ای معلم های حرفهبه عنوان دانش و مهارت  [27]تکنولوژیکی
 شود.سنجش می

معتقدند:  [14]6؛ بورنستد و استچر5ماستلر، الیت و ساچ
گیرنده، محتوای برنامه درسی، یادهای استعدادها و توانایی

آموزان، فضای یادگیری و نقش معلم، ارتباط متقابل دانش

                                                           
1 Walker  
2 Huntly  
3 Stronge  
4 Danielsn  
5 Mosteller,Light & Sachs 
6 Bohrnstedt & Stecher 
7 Santrock  
8 Woolfolk  

هستند. وسایل آموزشی هر کدام به نوعی در یادگیری مؤثر 
این عوامل باید به صورت یک مجموعه بهم پیوسته عمل کند 

فضای آموزشی و و هر عامل جزیی از کل محسوب شود. 
آموزان، تجهیزات و با نیازهای آموزشی دانش تناسب آن

آموزشی موجود در مدارس؛ نقش امکانات آموزشی و کمک
ت آموزان دارد. و از عوامل اساسی اسمهمی در یادگیری دانش

که بر کیفیت آموزشی تاثیر گذار است که در این پژوهش نیز 
ود شبه بررسی موارد ذکر شده در این بخش نیز پرداخته می

. 
درسی به  ریزیهبرنام کندطرح میم، [28] 7سانتراک

دهد و راهنمایی برای اوست که معلم اعتماد به نفس می
تلف های مهم را پوشش داده است و او را از بیشتر موضوع

خلق برنامه درسی  دارد.کردن وقت با ارزش کالس برحذر می
های هر نظام آموزشی است، اصوالً باکیفیت و کارآ از آرمان

تهیه برنامه درسی فعالیتی انسانی است که دارای پیچیدگی 
 تواند فارغ از بررسی کیفیو ظرافت خاصی است بنابراین نمی

برنامه، [30] 8ولفلکبه اعتقاد و .[29]و بهبود مستمر باشد 
ریزی در چندین سطح گوناگون، گام مهمی در آموزش است. 

آموزان یاد خواهند گرفت، اثر دارد. ریزی بر آنچه دانشبرنامه
ها و ریزی، زمان و مواد درسی موجود را به فعالیتبرنامه

کند. معلمان در چندین آموزان تبدیل میتکالیف برای دانش
کنند: ساالنه، واحد درسی، هفتگی و ریزی میسطح برنامه

 ها باید با هم هماهنگ باشند.روزانه. تمام سطح
 عینی و منصفانه مند،نظام جامع، قضاوت برای حال هر به

 ساز و کار از استفاده در ایران، آموزشی وضعیت کیفیت دربارة

 ترینمناسب تواندسیستمی، می رویکرد بر مبتنی ارزشیابی،

 با زیرا است. انکارناپذیر ضرورتی و آید شمار به گزینه

 توانسیستمی، می ارزشیابی از منتج یهایافته از گیریبهره

 برای را راهکارهایی موجود، وضعیت جامع شناخت ضمن

که در مورد این .کرد ارائه وضعیت مطلوب سمت به حرکت
آموزشی استانداردهای جهانی و بومی در کیفیت

شود یا خیر؟! که جهت بررسی این های ما لحاظ میهنرستان
های ورودی، فرآیندی و نیاز به ابزاری جامع که به مولفه

نماید. خروجی در کنار هم تاکید داشته باشد ضروری می
کیفیت هم هدف است و هم وسیله؛ بنابراین اگر وسیله باشد 

های تربیتی است لذا هرقدر این وسیله اثر ابزار تحقق، هدف



 

5 

 و همکاران سیده ماهرخ موسوی                                                                                          (QESQآموزشی در مدرسه )پرسشنامه کیفیتطراحی، تدوین و هنجاریابی 

 ابد.یدتر باشد، امکان تحقق اهداف افزایش میتر و کارآمبخش

 های پژوهشسوال
 آموزشی کدامند ؟عوامل سازنده پرسشنامه کیفیت . 1

آموزان آموزشی برای دانشآیا پرسشنامه کیفیت. 2
 هنرستانی دارای روایی است؟

آموزان آموزشی برای دانشآیا پرسشنامه کیفیت. 3
 هنرستانی دارای پایایی است؟

 پژوهشروش 
 سنجی روان مطالعات نوع از توصیفی و پژوهش روش

های آموزان هنرستاناست. جامعه آماری شامل تمامی دانش
بود  1391-92ای شهر تهران در سال تحصیلیفنی و حرفه

ای ای چندمرحلهگیری خوشهکه با استفاده از روش نمونه
خوشه جغرافیایی شمال،  5انتخاب شدند. شهر تهران به 

بندی مناطق از ، مرکز، غرب و شرق بر اساس تقسیمجنوب
نظر آموزش و پرورش تقسیم شد، سپس از بین مناطق 

منطقه  2گانه شهر تهران از هر منطقه جغرافیایی نوزده
، 8، 6، 5، 3، 2، 1آموزشی به تصادف تعیین شد )مناطق 

هنرستان  2(. به دنبال آن از هر منطقه 19و  12،13،16
ان دخترانه و یک هنرستان پسرانه به دولتی یک هنرست

تصادف انتخاب شد)البته در یکی از مناطق به دلیل 
محدودیتهای خود هنرستان مسئوالن هنرستان اجازه انجام 

آموزان پایه سوم هر پژوهش را ندادند(؛ در پایان از بین دانش
 979کالس انتخاب شد و در مجموع  2هنرستان به تصادف 

کالس به  39هنرستان و  19پسر( در  460دختر و  519نفر)
 آموزشی پاسخ دادند.پرسشنامه کیفیت

 و آموزش کل اداره هماهنگی با حاضر پژوهش اجرای در
 ،8 ،6، 5 ،3 ،2 ،1 مناطق ادارات به تهران شهر پرورش

 و پژوهشگر معرفی از پس و شد مراجعه19 و 12،13،16
 مرد همکاران از پسرانه مدارس در اجرا برای) همکاران
 اجرای و مدارس در حضور جهت نامهمعرفی( شد استفاده

 نمونه به توجه با. گردید دریافت مدارس در پرسشنامه
 اختیار در پرسشنامه مدارس مدیریت هماهنگی با پژوهش

 اهداف مورد در الزم توضیحات و گرفت قرار آموزاندانش
 و شد داده سواالت به پاسخگویی نحوه و آن اهمیت پژوهش،

 جهت افراد بودن آزاد و هاپاسخ بودن محرمانه به نسبت
 پژوهش این پرسشنامه. شد داده اطمینان پژوهش در شرکت

 هایپرسشنامه نهایی تحلیل در ساخته است و پژوهشگر
 کنار پژوهش از اندنداده پاسخ را هاسوال %10 تا که ناقصی

 شدند. گذاشته
با توجه به اینکه موضوع اصلی پژوهش ساخت مقیاس 

آموزشی بود، پژوهش حاضر جنبه اکتشافی داشته کیفیت

است. برای ساخت پرسشنامه از مبانی نظری موجود و نظر 
متخصصان استفاده شد و نیز به منظور تکمیل و غنی ساختن 

های انجام شده و دیگر الذکر به نتایج پژوهشاطالعات فوق
های داخلی و خارجی مراجعه و تعدادی از هپرسشنام

های یاد شده های آنان نیز شناسایی و به جمع نشانهنشانه
ر آموزشی دهای جمع شده مربوط به کیفیتاضافه شد، نشانه

شناسی و علوم تربیتی و نفر از متخصصان روان 25اختیار 
معلمان قرار گرفت که در نتیجه آن، در برخی از آنها اصالحات 

 وری، ادبی و محتوایی صورت گرفت.ص
خرده مقیاس 7ماده همراه با  72فرم اولیه شامل 

ای های رفتار حرفهسنجی، ویژگیاستعدادکلی، رغبت"
معلمان، برنامه درسی معلم و مدرسه، تجهیزات و امکانات 

های آموزشی، فضای آموزشی و پژوهشی و شاخص
شتغال و خروجی)دانش، مهارت، خالقیت، ادامه تحصیل، ا

بود. که این تعداد بعد از تغییرات اصالحی به  "بیکاری(
ای های رفتار حرفهویژگی "خرده مقیاس  4ماده و 47

های آموزشی، استعدادکلی و معلمان، امکانات و برنامه
کاهش یافت. فرم  "های خروجیسنجی و شاخصرغبت

 یشناسی تربیتنفر از اساتید روان 14اصالح یافته در اختیار 
قرار گرفت تا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند. 

های پرسشنامه نهایی در سه بخش با توجه به شیوة گویه
 پاسخدهی آنها تقسیم شده است:

ای معلمان از های حرفه:که به بررسی ویژگیبخش اول
ای لیکرت درجه 5پردازد. در یک مقیاس آموزان مینگاه دانش

آموزان باید پاسخی را برای هر عبارت شگذاری شد و داننمره
ای یا پرسش، انتخاب کنند که به کار بستن آن ویژگی حرفه

 کهدهد.آنها باید پاسخ دهند را از سوی معلمان آنها نشان می
تر شود یا، بیشآیا آن ویژگی در بین تمام معلمان آنها دیده می

چ یک معلمان، نیمی از معلمان، تعداد کمی از معلمان یا هی
ه ها باز معلمان آن ویژگی را ندارند. بر این اساس این گزینه

 گذاری شد. نمره 1-2-3-4-5ترتیب معادل با 
آموزان و های خود دانشبه بررسی ویژگی بخش دوم:

پردازد، براساس یک مقیاس ها و امکانات مدارس آنها میبرنامه
 دهندگان بایدگذاری شد، پاسخای لیکرت نمرهدرجه 5

های عالی، خوب، متوسط، ضعیف و بسیارضعیف که به پاسخ
 شد را انتخاب نمایند.می 1-2-3-4-5ترتیب معادل با نمره 

: به بررسی رغبت و نگرش آنها در مورد رشته بخش سوم
های پردازد، در این قسمت بیشتر بر شاخصشان میتحصیلی

 ها بعد ازد، البته بعضی از این شاخصشوخروجی تأکید می
التحصیلی قابل سنجش هستند که در این پژوهش نگرش فارغ

دهندگان باید آموزان در مورد آنها سنجیده شد. پاسخدانش
های کامالً موافقم، تا حد زیادی موافقم، نظری ندارم، تا پاسخ
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 حد کمی موافقم و کامالً مخالفم را انتخاب نمایند. این بخش 
گذاری شد، ای لیکرت نمرهدرجه 5نیز براساس یک مقیاس 

شد به می 1-2-3-4-5ها به ترتیب معادل با نمره که گزینه
 گذاری شد.که وارونه نمره 44جز عبارت شماره 

های ورودی، در این پرسشنامه آن دسته از شاخص
آموزان توانایی آموزشی که دانشفرآیندی و خروجی کیفیت

های مقیاسشد. خرده آنها را دارند سنجش پاسخگویی به 
 آموزشی مورد سنجش در این پرسشنامه به قرار زیرند: کیفیت
-6-5-4-3-2-1ای معلمان:های رفتار حرفهویژگی -

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17. 

-26-25-24-23های آموزشی:امکانات و برنامه -
27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-
38. 

-45-44-43-42-41سنجی:و رغبتاستعداد کلی  -
46-47. 

های خروجی)دانش، مهارت، خالقیت، ادامه شاخص -
-22-21-20-19-18تحصیل، اشتغال و بیکاری(:

39-40. 

 هایافته
 نامةپرسش متعدد ذکر شده، مراحل طی با

 ماده 47 از مذکور نامةپرسش .شد آموزشی ساختهکیفیت
ابعادی  از یکی هاماده این از کدام هر که است شده تشکیل

 اکند رآموزشی را ارزیابی میکیفیت رسدمی نظر به که را
 را هاماده این آموزان،همة دانش .دهدمی قرار سنجش مورد

 .های مربوطه پاسخ دادندبه سوال و خواندند
عاملی باالی  بارهای از عوامل تحلیل برای پژوهش این در 
 املیع ضریب دیگر، عبارت به. شد استفاده( برش نقطة) 30/0

 ره بین قبول قابل به عنوان حداقل میزان همبستگی 30/0
ها داده عوامل تحلیل. شد تعیین شده استخراج عامل و ماده

 متعامد چرخش روش و اصلی هایمؤلفه روش از استفاده با
 .شد عامل 4 استخراج به منجر واریماکس

ن صفر بودبرداری و برای کسب اطمینان از کفایت نمونه
و آزمون کرویت بارتلت  KMOماتریس همبستگی آزمون 

شود هر مالحظه می 1گونه که در جدول محاسبه شد. همان
دو شاخص برای نمونه کل در حد مناسب بوده و مناسب بودن 

 دهد.ها را برای تحلیل عاملی نشان میداده

 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 1جدول

 سطح معناداری بارتلتآزمون کرویت  KMOآزمون 
93/0 10582 000/0 

نمودار  هااستخراج عامل برای نتایج مشاهده از پس
ریزه و فاصله عوامل استخراج شده مبنا قرار گرفت. سنگ
عامل متمایز با  4شود مشاهده می 1طور که در نمودار همان

فواصل بیشتری از سایر عوامل قابل تشخیص بوده که همین 
استخراج عوامل برای نمونه کل در نظر گرفته عامل مبنای  4

 شد.

 به هاداده تر،ساده عاملی ساختار به منظور دستیابی به

 این چرخش از پس شدند. داده چرخش واریماکس، روش
ه ب عاملی و ساختار ایماده ترکیب بهترین و ترینمناسب
 16 اول، عامل روی ماده 16 گرفتن قرار به منجر و آمد دست
ماده روی 7سوم،  عامل روی ماده 7 و دوم، روی عامل ماده

 شده استخراج هایعامل تعیین از پس. عامل چهارم گردید

 از هر کدام های هر عامل، نامگذاریمحتوای ماده به توجه با

 صورت گرفت.  عوامل

 
 آموزانآموزشی دانشهای استخراجی پرسشنامه کیفیتمؤلفهریزه . نمودار سنگ1نمودار
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 آموزشیها در هر عامل پرسشنامه کیفیتشده و تعداد مادهشده، درصد واریانس تراکمی تبیین. درصد واریانس تبیین 2لجدو

 هاتعداد ماده درصد تراکمی واریانس تبیین شده درصد واریانس تبیین شده شماره عامل
1 441/19 441/19 17 
2 249/15 690/34 16 
3 978/8 668/43 7 
4 602/7 270/51 7 

 عدادو ت تراکمی واریانس شده،تبیین واریانس ،2 جدول در
 که گونههمان .است شده داده نشان عامل هر هایماده

 %270/51عامل استخراج شده مجموعاً  4شود،می مشاهده
 کردند.  تبیین را پرسشنامه کل واریانس از

های رفتار اول )ویژگی عامل هایهبارهای عاملی، ماد
( در 9)سوال 68/0( تا 5)سوال  44/0ای معلمان(؛ بین حرفه

دوم  عامل هایتغییر است. همچنین بارهای عاملی، ماده
( 26)سوال  71/0( تا 23)سوال  47/0)امکانات آموزشی(، از 

ها )استعداد متغیر است. در عامل سوم، بارهای عاملی ماده

)سوال  82/0( تا 45)سوال 42/0سنجی(، برابر با کلی و رغبت
عامل چهارم  هایبارهای عاملی ماده .( در نوسان است41

)سوال 68/0تا  0(40/)سوال 42های خروجی(، از )شاخص
 گزارش شده است. 3( متغیر است که در جدول 19

در ضمن نتایج آزمون همبستگی خرده مقیاسها با یکدیگر 
نشان داد که متغیرها  4و با نمره کل آزمون مندرج در جدول 

ها در با یکدیگر همبستگی مثبت داشته و این همبستگی
 معنادار است. 01/0سطح 

 ها و بارهای عاملی آنها بعد از چرخش واریماکس. ماده3جدول

 4 3 2 1 هاگویه 4 3 2 1 هاگویه

1 63/0    25  56/0   

2 61/0    26  71/0   

3 50/0    27  60/0   

4 52/0    28  64/0   

5 44/0    29  55/0   

6 50/0    30  63/0   

7 59/0    31  65/0   

8 61/0    32  56./   

9 68/0    33  52/0   

10 52/0    34  51/0   

11 46/0    35  61/0   

12 62/0    36  62/0   

13 61/0    37  64/0   

14 56/0    38  55/0   

15 49/0    39    60/0 

16 60/0    40    42/0 

17 51/0    41   82/0  

18    59/0 42   78/0  

19    68/0 43   68/0  

20    63/0 44   69/0  

21    55/0 45   42/0  

22    60/0 46   74/0  

23  47/0   47   55/0  

24  60/0        
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. ضرایب همبستگی چهار عامل پرسشنامه با یکدیگر و نمره کل 4جدول 

 آزمون

 4 3 2 1 مولفه ردیف

    1 ای معلمانرفتارحرفه 1

2 
و امکانات

 آموزشیهایبرنامه
55/0* 1   

3 
استعدادکلی و 

 سنجیرغبت
64/0** 

61 
/0** 

1  

 .1 **20/0 **50/0 **35/0 های خروجیشاخص 4

 **80/0 نمره کل آزمون 5
80 

/0** 
30/0** 66/0** 

 معنادار است 01/0همبستگی در سطح **

گیری نیز از آلفای بررسی پایایی ابزار اندازهبه منظور 
ضرایب پایایی مربوط  5کرونباخ استفاده شد. در جدول شماره 

به عوامل استخراج شده، گزارش شده است. نتایج حاصل از 
 .آموزشی پایا استها نشان داد که پرسشنامه کیفیتتحلیل

 . ضرایب پایایی عوامل استخراج شده5جدول 

 عامل
 آلفای کرونباخضریب 

 91/0 ای معلمانهای رفتار حرفهویژگی

 89/0 های آموزشیامکانات و برنامه
 56/0 سنجیاستعدادکلی و رغبت

 75/0 های خروجیشاخص

 هاگویهمقادیر ضریب آلفا در صورت حذف هر یک از . 6جدول

 ضریب آلفا هاگویه ضریب آلفا هاگویه ضریب آلفا هاگویه ضریب آلفا هاگویه ضریب آلفا 

1 928/0 11 929/0 21 930/0 31 930/0 41 931/0 

2 928/0 12 929/0 22 929/0 32 929/0 42 931/0 

3 928/0 13 928/0 23 929/0 33 928/0 43 931/0 

4 928/0 14 928/0 24 928/0 34 928/0 44 931/0 

5 929/0 15 928/0 25 928/0 35 928/0 45 931/0 

6 930/0 16 928/0 26 929/0 36 928/0 46 931/0 

7 928/0 17 929/0 27 928/0 37 928/0 47 931/0 

8 928/0 18 930/0 28 929/0 38 928/0   

9 928/0 19 930/0 29 929/0 39 931/0   

10 928/0 20 931/0 30 930/0 40 930/0   

مقادیر ضریب آلفا در صورت حذف هر  6در جدول شماره 
ها را نشان می دهد. که بر جایگاه هر یک از گویهیک از 

سواالت در محاسبه ضریب آلفای کرونباخ کل آزمون و خرده 
 مقیاسهای آزمون دارد.

های برای تهیه جدول هنجار این ابزار، ابتدا نمره
آموزان بررسی شد تا بر اساس آن جدول هنجار این دانش

آموزشی های کیفیتوضعیت مولفه 7مقیاس تهیه شود جدول 
 دهد.را نشان می

شود که: در مالحظه می 7بر حسب نتایج جدول 
های ی معلمان، امکانات و برنامهاهای رفتار حرفهمولفه

های خروجی سنجی و شاخصآموزشی، استعدادکلی و رغبت
ً مطلوب است.در حد نسبتا

 آموزشی مدرسههای کیفیت. وضعیت مولفه7جدول 

 انحراف معیار میانگین مولفه
 وضعیت

 (01/4-5)مطلوب  (01/3-4نسبتاً مطلوب ) (01/2-3نسبتاً نامطلوب ) (1-2نامطلوب )

     80/0 25/3 ای معلمانرفتارحرفه

     85/0 23/3 های آموزشیامکانات و برنامه
     76/0 10/3 استعداد کلی و رغبت سنجی

     76/0 96/3 های خروجیشاخص
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 و همکاران سیده ماهرخ موسوی                                                                                          (QESQآموزشی در مدرسه )پرسشنامه کیفیتطراحی، تدوین و هنجاریابی 

 گیریبحث و نتیجه
 عوامل سازنده "سوال اول پژوهش که عبارت بود از اینکه

آموزشی مدرسه کدامند؟ نتایج نشان داد پرسشنامه کیفیت
ی هاکه اجرای تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مولفه

های حاصل از اصلی و با چرخش متعامد واریماکس بر داده
 4آموزای منجر به استخراج اجرای مقیاس در نمونه دانش

ها مراحل و عامل برای نمونه می شود. برای تعیین عامل
 های زیر انجام شد:گام

آموزشی به عنوان در گام اول: مواد مقیاس کیفیت
متغیرهای مورد پژوهش انتخاب شدند؛ در گام دوم؛ ماتریس 
همبستگی بین این متغیرها محاسبه شد، در این مرحله ادامه 

 کار منوط به بررسی دو موضوع زیر بود:
 حصول اطمینان از این امر که حجم نمونه پژوهش -الف

کند، در پژوهش حاضر برای برای انجام تحلیل کفایت می
استفاده  1برداریبررسی این مطلب از آزمون کفایت نمونه

 93/0شد. مقدار این آزمون در این پژوهش برای نمونه کل 
 برداری در حد مطلوببرآورد شد که بیان کننده کفایت نمونه

 بوده است.
تریس کسب اطمینان نسبت به این امر که ما -ب

های آزمون که زیربنای تحلیل عاملی همبستگی بین ماده
است در جامعه برابر با صفر نیست. به منظور آزمون این امر 
از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد؛ همانطور که در قسمت 

شود حاصل آزمون کرویت بارتلت درباره ها مالحظه مییافته
است که در  10582های همبستگی برای نمونه کل ماتریس
معنادارند که در حد مطلوب است. در  P<0000/0سطح 

ی های همبستگنتیجه اجرای تحلیل عاملی بر مبنای ماتریس
 پذیر است.آموزشی توجیهبین متغیرهای مقیاس کیفیت

 پس ها پرداخته شد کهماده عوامل در گام بعد به تحلیل 
 و ایماده ترکیب بهترین و ترینمناسب به چرخش 5 از

 47 نامةیک پرسش نهایت، در. یافت دست عاملی ساختار
آموزشی کیفیت نامةپرسش نام برای نمونه کل به ایماده

 ساختار به منظور دستیابی به تحلیل این در .شد ساخته

 شدند.  داده چرخش واریماکس، روش به هاداده تر،ساده عاملی
محتوای  به توجه با شده استخراج هایعامل تعیین از پس

انجام گرفت.  عوامل از هرکدام های هر عامل، نامگذاریماده
 ای معلمانهای رفتار حرفهویژگی با بیشتر اول عامل هایماده

های؛ قدرت تفهیم و انتقال مطالب مرتبط است که شامل ماده
درسی توسط معلمانم خوب است، بر موضوع آموزشی خود 

دادن استفاده  های مختلف در درستسلط دارند؛ از زوش

                                                           
1 KMO 
2 Liljeberg 
3 Lin Tianyou  

کنند؛ سعی کنند؛ به خوبی کالس درس را کنترل میمی
آموزان ارتباط دوستانه برقرار کنند و .... کنند با دانشمی

های آموزشی را امکانات و برنامه بیشتر دوم عامل هایماده
کند از جمله: میزان امکانات آزمایشگاهی؛ میزان پرسش می

های فوق برنامه؛ فضا ت کالسای مدرسه؛ کیفیامکانات رایانه
ها با محتوای و مساحت مدرسه؛ تناسب مدت زمان کالس

ها به مفهوم استعدادکلی و درسی و .... در عامل سوم ماده
هایی از جمله؛ با عالقه سنجی اشاره دارد که شامل مادهرغبت

ام؛ در حال حاضر هم رشته شخصی وارد این رشته شده
از تحصیل در این رشته پشیمان  ام را دوست دارم؛تحصیلی

های ها به بررسی شاخصهستم و ...  عامل چهارم ماده
هایی همچون سطح دانش شما در پردازد و گویهخروجی می

تان؛ سطح مهارت عملی شما در زمینه زمینه رشته تحصیلی
تان؛وجود خالقیت و نوآوری در کارهای رشته تحصیلی

رای معرفی مشاغل مرتبط تان؛ میزان همکاری مدرسه بعملی
شود. همچنین در رابطه با برخی تان و... میبا رشته تحصیلی

آموزشی در مدرسه که با پرسشنامه های کیفیتاز ویژگی
ه توان بشوند میگیری میتحلیل عاملی پژوهش حاضر اندازه

آموزان، استفاده از وسایل کمک آموزشی، نحوه عملکرد دانش
آموزان آموزی، مشارکت دانشنشرغبت به حل مشکالت دا

در کالس، تاکید بر کاربرد عملی مطالب درسی در محیط 
گیری نهایی از دروس، ارزیابی مستمر، دادن واقعی، نتیجه

برنامه، های فوقبازخورد به جا و مناسب، کیفیت کالس
و  ایای، امکانات بهداشتی، امکانات مشاورهکتابخانهامکانات

شرایط مناسب برای کارورزی، کاربرد  شناسی؛ ایجادروان
ریزی درسی؛ نقش فعال اولیاء و مربیان و... اشاره داشت. برنامه
آموزشی های کیفیتهای این عوامل با مولفهماده

 [10]3یوتیان؛ لین [16] و همکاران 2های؛ لیلجبرگپژوهش
؛ ولینکسون لی، ذانک،  [10]؛ لی [17]، واترز، کراس و رانیو

، گاتفردسون، گاتفردسون، پاینه و  [16]ویلهلم نانو و
 هماهنگی دارند.   [15] گاتفردسون

آموزشی برای سوال دوم: آیا پرسشنامه کیفیت
آموزان هنرستانی شهر تهران دارای روایی است؟ بررسی دانش

های آماری درباره این سوال نشان و تجزیه و تحلیل یافته
ورد نظر روایی مناسب دهد که این مقیاس برای جامعه ممی

روش روایی محتوایی، روایی سازه و  3دارد، این روایی به 
 تحلیل عاملی محاسبه شد:

روایی محتوایی؛ روایی محتوایی این پرسشنامه در  -الف
های جمع شده دو مرحله بررسی شد، در مرحله اول؛ نشانه
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نفر از متخصصان  25آموزشی در اختیار مربوط به کیفیت 
ی و علوم تربیتی و معلمان قرار گرفت و به دنبال شناسروان

آن اصالحات الزم انجام شد و در مرحله بعد فرم اصالح یافته 
شناسی قرار گرفت نفر از اساتید روان 14پرسشنامه در اختیار 

 تا روایی محتوایی نهایی آن را تائید نمایند.
روایی سازه؛ روایی سازه آزمون از طریق محاسبه  -ب

آموزشی با یکدیگر های کیفیتمقیاسخرده همبستگی
دهد که به دلیل وجود همبستگی بررسی شد، نتایج نشان می

های آزمون از روایی سازه مقبولی دار بین مقیاسمثبت معنی
های رفتار برخوردار است. در نمونه کل، عامل اول )ویژگی

 های آموزشی(ای معلمان( با عامل دوم )امکانات و برنامهحرفه
+ 64/0سنجی( + و با عامل سوم )استعداد کلی و رغبت55/0

+ همبستگی 35/0های خروجی( و با عامل چهارم )شاخص
های آموزشی( با دارد. همبستگی عامل دوم)امکانات و برنامه

+ و با عامل 64/0سنجی( عامل سوم)استعداد کلی و رغبت
+ است. همچنین 50/0های خروجی( نیز چهارم )شاخص

سنجی( با عامل ی عامل سوم)استعداد کلی و رغبتهمبستگ
 + است.20/0های خروجی( برابر با   چهارم )شاخص

تحلیل عاملی؛ اطالعات مربوط به تحلیل عاملی نشان  -ج
عامل 4آموزشی در نمونه کل از دهد که مقیاس کیفیتمی

دهد که این مقیاس ها نشان میاست، این یافته تشکیل شده
 بی دارد. روایی سازه خو

آموزشی برای سوال سوم؛ آیا پرسشنامه کیفیت
آموزان هنرستانی شهر تهران دارای پایایی است؟ بررسی دانش
آموزشی دهد پرسشنامه کیفیتهای آماری نشان مییافته

سطح مطلوبی از پایایی را در جامعه آماری مورد پژوهش دارد. 
)آلفای جهت برآورد پایایی مقیاس از روش همسانی درونی 

کرونباخ( استفاده شد. با استفاده از این روش، ضرایب آلفای 
ای های رفتار حرفههای ویژگیمقیاسکرونباخ برای خرده 

، استعداد 89/0های آموزشی ، امکانات و برنامه91/0معلمان 
 75/0های خروجی برابر با و شاخص 56/0سنجی کلی و رغبت

 ایا بودن ابزار است.دهنده پمحاسبه گردید که همگی نشان
های پژوهش حاضر نشانگر پایایی و روایی در مجموع یافته

آموزشی است، از این رو این مناسب پرسشنامه کیفیت
آموزان هنرستانی و در فرهنگ ایرانی پرسشنامه برای دانش

های متعددی را قابلیت اجرایی مناسب دارد و زمینه پژوهش
 آورد.میشناسی تربیتی فراهم در روان

آموزان فراتر از نمرات تمرکز کنند؛ یادگیری دانش
حلی برای مشکالت کارکنان و معلمان به منظور یافتن راه

مختلف دانش آموزان باهم کار و برنامه ریزی کنند؛ مدارس 
ها و ساختارهای مختلفی را برای یادگیری جمعی از فرصت

 احترام برایطریق بحث آزاد در نظر بگیرند؛ فرهنگ اعتماد و 

خطر کردن و ریسک پذیری توسط مدیران ارشد و مدیران 
که معلمان هایی برای اینمدارس پذیرفته شود و  فرصت

رای هایی بچنین فرصتدست به تغییر بزنند، فراهم شود. هم
معلمان تدارک دیده شود تا همکاران خود را مشاهده کرده و 

تا معلمان ایده  مورد تشویق قرار دهند؛ شرایطی فراهم شود
ها و پیشنهادات خود را به طور غیر رسمی برای پیشرفت 

رای هایی بیادگیری دانش آموزان به اشتراک بگذارند؛ و فرصت
گری و نظارت همتا در بین معلمان در نظر گرفته شود. مربی

های پژوهشی در شود که ساالنه برنامهدر نهایت پیشنهاد می
های آموزش فعلی در مدارس جهت ارزیابی و بازتاب شیوه

 مختلف توسط وزارت آموزش و پرورش طراحی و تدوین شود.
های ای معلمان، برنامهگمان در راستای توسعه حرفهبی

تواند در تقویت فرهنگ ای میاجتماعات یادگیری حرفه
آموز، و در موفقیت برای همه، رشد معلم، موفقیت دانش

 ینده نقش مهمی ایفا کند.ی کشور در آنتیجه بهبود و توسعه
اندرکاران تعلیم و امید است این پژوهش مورد توجه دست

-چنین پژوهشی منابع انسانی قرار گیرد. همتربیت و توسعه

های بیشتری در راستای تبیین و تقویت اجتماعات یادگیری 
 ای صورت پذیرد.حرفه
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 پرسشنامه
 گرامی: آموزدانش

همچنین نظرسنجی در خصوص کیفیت  و استفاده بیشتر از امکانات آموزشی و هنرستانبردن سطح آموزش  به منظور باال
 هیچ سوالی خواهشمند استهای زیر پاسخ دهید، سواالتی در سه بخش تدوین شده است، لطفاً به گزینه ،مدرسه شما یآموزش

 .را بدون پاسخ نگذارید

و عملکرد معلمان شماست، تعیین نمایید که هر گزینه در مورد چه تعداد از معلمان عبارات در مورد ویژگی ها بخش اول: -الف
 شما درست است.

 مالک های مورد نظرسنجی ردیف
همه 
 معلمان

بیشتر 
 معلمان

نیمی از 
 معلمان

تعداد کمی از 
 معلمان

هیچ یک از 
 معلمان

      قدرت تفهیم و انتقال مطالب درسی توسط معلمانم خوب است. 1
      بر موضوع آموزشی خود تسلط دارند. 2
      کنندهای مختلف در درس دادن استفاده میاز روش 3
      دهند.آموزان بازخورد الزم را میبه نحوه عملکرد دانش 4
      کنند.از وسایل کمک آموزشی در تدریس خود استفاده می 5
      کنند.میاز پرسش کالسی در حین درس دادن استفاده  6
      برای تمام ساعت حضور در کالس درس برنامه دارند. 7
      دهند.آموزان عالقه و رغبت نشان میدر رفع مشکالت دانش 8
      پذیرند.آموزان را در خصوص مسایل مربوط به کالس مینظرات دانش 9

10 
برکاربرد عملی آنها دهند که توضیحات خود را از مطالب درسی طوری ارایه می

 شود.در محیط واقعی تاکید می
     

      کنند.گیری میپس از ارایه دروس کارگاهی، از آنها نتیجه 11
      کنند؛ نه مسایل شخصی.وقت کالس را صرف ارایه مطالب درسی می 12
      کنند.آموزان را ارزیابی میهای دانشبه طور مستمر)پی در پی( یادگیری 13
      کنند.به خوبی کالس درس را کنترل می 14
      کنند.های یادگیری صحبت میدر اوقات فراغت در مورد بهبود شیوه 15
      دهند.ی کافی توضیح میمطالب درسی را به اندازه 16
      آموزان ارتباط دوستانه برقرار کنند.کنند با دانشسعی می 17

 ها درباره شما و مسایل مربوط به مدرسه شماست.گزینه بخش دوم: -ب
 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی مالک های مورد نظرسنجی ردیف

      تان.سطح دانش شما در زمینه رشته تحصیلی 18
      تان.سطح مهارت عملی شما در زمینه رشته تحصیلی 19
      دوستانتان.اتان در مقایسه با وضعیت کارهای عملی 20
      تان.وجود نوآوری و خالقیت در کارهای عملی 21
      کیفیت جلسات توجیهی برای والدین توسط مدرسه 22
      های فوق برنامه در مدرسهکیفیت کالس 23
      کیفیت آموزش های بهداشتی مدرسه 24
      ای مدرسهمیزان امکانات کتابخانه 25
      امکانات ورزشی مدرسهمیزان  26
      شناسی مدرسهای و روانمیزان خدمات مشاوره 27
      میزان امکانات آزمایشگاهی مدرسه 28
      ای مدرسهمیزان امکانات رایانه 29
      فضا و مساحت مدرسه 30
      د(.گذرانیفضای کالس اصلی شما)کالسی که اکثر وقت حضور درمدرسه را در آنجا می  31
      ها با محتوای درسیتناسب مدت زمان کالس 32
      آموزانسطح همکاری مدرسه برای انجام کارورزی دانش 33
      میزان روشن و واضح بودن برنامه درسی هفتگی کالس شما 34
      تنوع موجود در ارایه برنامه درسی روزانه در مدرسه 35
      مدرسه برای معرفی مشاغل مرتبط با رشته تحصیلیمیزان همکاری  36
      سطح تجهیزات آموزشی مورد نیاز رشته شما در مدرسه 37
      میزان استفاده شما از تجهیزات آموزشی موجود در مدرسه 38
      تانسطح استعداد شما در رشته تحصیلی 39
      تانانجام تکالیف درسیریزی درسی برای میزان استفاده شما از برنامه 40
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