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  :دبیر گرامی
لطفاً مجموعه دبیران موجود در این مدرسه را به عنوان یک گروه در نظر گرفتـه و بـر ایـن اسـاس بـه      

  :سئواالت زیر پاسخ دهید
 

خیلی   با جمالت زیر تا چه حد موافق هستید؟  ردیف
  موافق

  نه موافق  موافق
  نه مخالف

خیلی   مخالف
مخالف

  .پذیر بود، مایل به ترك گروه خود بودم اگر پیوستن من به گروه هاي دیگر امکان  1
  

          

  .اعضاي گروه از بودن با هم لذت می برند  2
  

          

  .هنگامیکه اکثریت اعضاي گروه به یک تصمیم واحد می رسند، سایر اعضا با آن موافقت می کنند  3
  

          

  .افراد گروه سعی در نزدیک کردن آراي اعضا به یکدیگر دارند  4
  

          

  .اي گروه هدف هاي مشترکی را دنبال می کننداعض  5
  

          

  .ایده ها و نظرات هر عضوي از گروه، اغلب نزدیک به نظریات سایر اعضاي گروه است  6
  

          

  .هر گاه عضوي از گروه، نیاز به کمک داشته باشد، سایر اعضاي گروه به او کمک می کنند  7
  

          

  .موفقیت، از حمایت و تشویق دیگر اعضا  برخوردار است هر یک از اعضاي گروه براي رسیدن به  8
  

          

  .هر شخصی در این گروه کار خودش را انجام می دهد و کمتر به دیگران فکر می کند  9
  

          

  .در این گروه افراد از اینکه با یکدیگر صادق و صمیمی باشند، واهمه دارند  10
  

          

  .با یکدیگر روابط دوستانه و صمیمی دارندافراد گروه در خارج از محیط کار،   11
  

          

  .اعضاي گروه با یکدیگر رقابت مخرب زیادي دارند  12
  

          

  .وقتی اعضاي گروه در کنار یکدیگر هستند، با طیب خاطر کار کرده و مانع یکدیگر نمی شوند  13
  

          

  .ایر اعضاي گروه صحبت می کندهر گاه عضوي از گروه با مشکل روبرو شود، درباره آن مشکل با  س  14
  

          

  .هرعضوي احساس می کند از سایر  اعضاي گروه فاصله دارد  15
  

          

            .اعضاي گروه در ایجاد فضاي دوستانه و با نشاط براي کاهش تعارضات و تنشهاي احتمالی می کوشند  16
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پاسخ  17الی  1خواهشمند است بر اساس نوع رفتار و عملکرد مدیر مدرسه به سئواالت  ،دبیر محترم

  .دهید
  

خیلی   :مدیر  ردیف
  موافق

  نه موافق  موافق
  نه مخالف

خیلی   مخالف
مخالف

            . براي نفوذ و تاثیر گذاري برکارکنان سعی می کند تا به شیوه هاي مختلف، دستمزد آنها را افزایش دهد  1

  .یطی فراهم می کند که دبیران احساس ارزشمندي کنندشرا  2
  

          

  .شرایطی فراهم می کند که دبیران احساس کنند مورد قبول مدیریت هستند  3
  

          

  .شرایطی فراهم می کند که دبیران احساس کنند که تعهداتی دارند که بایستی در مسیر آنها تالش نمایند  4
  

          

  .خودشان را قبول داشته باشنددبیران  که شرایطی فراهم می کند  5
  

          

  .احساس اهمیت کننددبیران که شرایطی فراهم می کند   6
  

          

  .پیشنهادات اجرایی خوب و مناسبی  به دبیران ارائه می دهد   7
  

          

  .تجربیات و آموخته ها ي خود را با دبیران در میان می گذارد  8
  

          

  .مان براي دبیران خوشایند شودکاري می کند که امور ساز  9
  

          

  .کمک می کند دریافتی دبیران بیشتر شود  10
  

          

  .شرایطی فراهم می کند که دبیران احساس کنند که بایستی الزامات شغلی خویش را انجام دهند  11
  

          

  .به دبیران در رابطه با شغلشان توصیه هاي معقولی ارائه می دهد  12
  

          

  .تامین می کنددبیران خاصی را براي منافع   13
  

          

  .موجبات ارتقاء دبیران را فراهم می سازد  14
  

          

  .در دبیران  احساس مسئولیت ایجاد می کند  15
  

          

  .دانش فنی الزم را در اختیار دبیران قرارمی دهد  16
  

          

  .دبیران را به وظایفشان آگاه می سازد  17
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