
 ( SE- Index)اثربخشی مدرسه  پرسشنامه

ماده ای است که به منظور ارزیابی اثربخشی مدرسه در پنج بعد کیفیت و  ۸یک مقیاس   اثربخشی مدرسه پرسشنامه

( ۱۹۷۲) 1کمیت محصوالت، کارآیی، سازگاری و انعطاف پذیری تهیه و تدوین شده است. ابعاد برای اولین بار توسط مات

 2(، هوی و فرگوسن۱۹۷۹و برای ارزیابی اثربخشی بیمارستان به کار رفته است. این مقیاس توسط میسكل و همكاران )

( برای ارزیابی اثربخشی مدرسه مورد استفاده قرار گرفت. از معلمان خواسته می شود که ۱۹۹۱(، هوی و میسكل )۱۹۸۵)

ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم نمره گذاری کنند. امتیاز بیشتر به  هگزین ۶عملكرد مدرسه شان را در یک پیوستار 

 منزله اثربخشی باالتر است. 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدرسه و با یف می کند: اهداف تحقق یافته یک ( اثربخشی مدرسه را این گونه تعر۲۰۱۰بوثا ) مدرسه:اثربخشی 

 نبه ها و پیشرفت تجربیات فراگیران عملكردهای مناسب مدرسه در همه ج

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 4)میسكل، فورلی 3اثربخش مدرسه در فهرست اثربخشی مدرسه نمره ای که معلمان مدرسه به میزاناثربخشی مدرسه: 

 ( میدهند. ۱۹۷۹،،  5و استورات

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

و  ی، هو(۱۹۷۹و همكاران ) یسكلم مدرسه یاثربخش

 (۱۹۸۵فرگوسن  )

1-8 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

                                                 
1 Mott 
2 Ferguson 
3 School Effectiveness Index 
4 Fevurly 
5 Stewart 



و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 يمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 مدرسه یاثربخش

       استکیفیت محصوالت و خدمات تولید شده در این مدرسه عالی  1

       ت محصوالت و خدمات در این مدرسه زیاد است میک 2

       معلمان مدرسة من در مقابله با شرایط اضطراری و اختالالت، کار خود را به خوبی انجام می دهند.  3

       بیشتر افراد در این مدرسه تغییرات را قبول می کنند و خود را با آن وفق می دهند 4

       تغییرات در این مدرسه ایجاد می شود. معلمان به سرعت وقتی 5



 آن را قبول می کنند و خود را با آن وفق می دهند

       هندنوآوری هایی که می توانند بر آنها تاثیر بگذارند. کامال آگا خصوصمعلمان در این مدرسه در  6

       ها جلوگیری می کنندمعلمان در این مدرسه مشكالت را پیش بینی کرده و از آن  7

       ندناستفاده می ک اثربخشمعلمان در این مدرسه از منابع موجود به طور . 8

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیكرت عمل کنید .

( کنید. مثال اگر computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

با هم  به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آزمونی که می خواهید برای این پرسشن

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

 شدیدا گزینه  

 مخالف

 تا حدی تا حدی مخالف مخالف

 موافق

 شدیدا موافق

 موافق

 6 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.



پرسشنامه  10مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

8 24 48 

 ضعیف می باشد. مدرسه   یاثربخش باشد،  میزان  24تا  8در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. مدرسه   یاثربخش باشد،  میزان 30تا  24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. مدرسه   یاثربخش باشد،  میزان   30در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینكه ابزار یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد 

 دهد.گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست میاندازه

و  6؛ هوی، تارتر۱۹۸۵اعالم شده است )هوی و فرگوسن،  /۸۹تا  87/0آلفای کرونباخ فهرست در مطالعات مختلف بین 

(، اعتبار فهرست با پیشرفت تحصیلی، تعهد معلمان و ارزیابی داوران تأیید ۱۹۷۹؛ میسكل و همكاران، ۱۹۹۱، 7کات کمپ

به دست  84/0به روش آلفای کرونباخ  (1397اکبری نیا) (. پایایی مقیاس در مطالعه۱۹۸۵شده است )هوی و فرگوسن، 

 آمد. روایی صوری هر دو پرسشنامه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. 

 . می باشد./84مدرسه   یاثربخشآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 7/0 8 مدرسه   یاثربخش
84/0 
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