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 پرسشنامهسنجشگرایشبهورزش

 باسمهتعالی

 :همکارمحترمسالم

 جایگاُ تزتيت تذًی در همطع "پزسص ًاهِ ای وِ در اختيار ضواست، تزای اًجام یه تحميك علوی در راتطِ تا

. لطفاً تِ ّوِ سَاالت تا دلت پاسخ دّيذ.  طزاحی ضذُ است"اتتذایی ضْزستاى سرًذیِ

.  لثال اس ّوىاری ٍ تذل تَجِ ضوا سپاسگذارین

: اطالعات خَاستِ ضذُ را واهل ٍ تا دلت پز ًوایيذ

سى هزد : جٌسيت

آهَسگار هذیز هعاٍى پزٍرضی هعاٍى آهَسضی هعاٍى اجزایی : سوت

دیپلن فَق دیپلن ليساًس فَق ليساًس : هذرن تحصيلی

سال  : ........... ساتمِ خذهت در آهَسش ٍ پزٍرش

آهَسش اتتذایی اهَر تزتيتی هذیزیت تزتيت تذًی سایز : رضتِ تحصيلی

واهال  گَیِ ّا

 هَافمن

ًظزی  هَافمن

 ًذارم

هخال

 فن

واهال 

هخال

 فن

      . تزتيت تذًی در همطع اتتذایی، جایگاُ هٌاسثی لزار دارد. 1

      .تزتيت تذًی در همطع اتتذایی تزای گزٍُ دختزاى ضزٍری است. 2

      . تزتيت تذًی در همطع اتتذایی تزای گزٍُ پسزاى ضزٍری است. 3

هطاّذُ ٍضع ظاّزی داًص آهَساى تا حذ سیادی تِ ضٌاخت هعلن اس ضعف جسواًی داًص . 4

 .آهَساى ووه هی وٌذ

     

     فعاليت در ساعت درس تزتيت تذًی داًص آهَساى تا حذ سیادی تِ ضٌاخت هعلن اس ضعف . 5
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 .جسواًی داًص آهَساى ووه هی وٌذ

فعاليت در سًگ تفزیح داًص آهَساى تا حذ سیادی تِ ضٌاخت هعلن اس ضعف جسواًی داًص . 6

 .آهَساى ووه هی وٌذ

     

      .درس تزتيت تذًی در ایي همطع تحصيلی تاعث ًطاط ٍ ضاداتی داًص آهَساى هی ضَد. 7

      .درس تزتيت تذًی در ایي همطع تحصيلی تاعث آهادگی جسواًی ٍ رٍاًی داًص آهَساى هی ضَد. 8

درس تزتيت تذًی در ایي همطع تحصيلی تاعث ووه در اهز تحصيل ٍ پيطزفت تحصيلی داًص . 9

 .آهَساى هی ضَد

     

      .درس تزتيت تذًی در ایي همطع تحصيلی تاعث تْيٌِ ساسی ٍ وارآهذی سایز درٍس هی ضَد. 10

      .در تزًاهِ ریشی درسی تزتيت تذًی دٍرُ اتتذایی جایگاُ هٌاسثی دارد. 11

      .فعاليت ّای تذًی تِ دٍرُ تحصيلی خاصی اختصاظ دارد. 12

      .فعاليت تذًی در یادگيزی ٍ پيطزفت تحصيلی داًص آهَساى همطع اتتذایی هَثز خَاّذ تَد. 13

      .آگاّی افزاد اس هسائل هزتَط تِ تزتيت تذًی، جایگاُ ٍرسش را در هذارس ارتما هی تخطذ. 14

      .هحتَای آهَسضی درٍس اتتذایی ارتثاطی تِ تزتيت تذًی ًذارد. 15

ضزایط سٌی ٍ هَلعيت تحصيلی داًص آهَساى همطع اتتذایی آًْا را اس درس تزتيت تذًی هثزی . 16

 .هی ساسد

     

      .ًمص فزٌّگ در تَسعِ ٍرسش هَثز است. 17

      .تزتيت تذًی در ایي دٍرُ سثة واّص هطىالت داًص آهَساى هی ضَد. 18

      .اهىاًات السم تزای ایي تثييي ایي درس در ایي دٍرُ ٍجَد ًذارد.19

      .داًص آهَساى همطع اتتذایی ًياسی تِ درس تزتيت تذًی ًذارًذ.20

      .وتاب ٍرسش تزای تذریس درس ٍرسش ضزٍری است.21

      .اًجام ٍرسش صثحگاّی در تزًاهِ آغاسیي هذرسِ ضزٍری است.22

      .ّز دتستاًی تِ هزتی ٍیژُ ٍرسش احتياج دارد. 23

      .اٍليا داًص آهَساى تِ در ٍرسش اّويت هی دٌّذ. 24

      .هجالت یا رٍسًاهِ ّای ٍرسضی در گزایص تِ ٍرسش هؤثز است. 25

      .تلَیشیَى در افشایص گزایص تِ ٍرسش هؤثز است. 26
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