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  Teacher morale questionnaireپرسشنامه روحیه معلمان

عببرات سیز، جٌبِ ّبی هختلفی اس ضغل هعلوی را ًطبى هی دّذ. بب تَجِ بِ همیبس سیز، ًظز خَد را هطخص 

 .کٌیذ

 ...خیلی کن =1

 ... کن =2

 ...هتَسظ  =3

 ... سیبد =4

 خیلی سیبد =5

 .هعلوبى در هحیظ کبر احسبس اهٌیت هی کٌٌذ.1

 .فضبی هٌبسب ٍ کبفی بزای اًجبم دادى ٍظبیف ٍجَد دارد.2

 .هعلوبى اس سالهت جسوبًی هٌبسبی بزخَردارًذ.3

 .هعلوبى اس ٍضعیت رٍاًی هٌبسبی بزخَردارًذ.4

 .َد دارددر هحیظ کبری بیي ّوکبراى ّوذلی ٍ یک رًگی ٍج.5

 .هذیز هذرسِ بب هعلوبى رفتبر دٍستبًِ ٍ صویوبًِ ای دارد.6

 .هذیز هذرسِ کوتز بِ ًیبسّبی هعلوبى تَجِ هی کٌذ ٍ بیطتز بز تحمك اّذاف آهَسضی تبکیذ هی کٌذ.7

 .هذیز هذرسِ اس ًظزات هعلوبى در ًصوین گیزی استفبدُ هی کٌذ.8

 .کِ اًجبم هی دٌّذ حمَق ٍ هشایبی هعلوبى هتٌبسب بب کبری است.9

 .بب بْزُ گیزی اس تخصص آهَسضی خَد؛ در تغییز ًگزش ٍ رفتبر داًص آهَساى هَثز ّستن.10

 .بب تَجِ بِ فعبلیت ّبی آهَسضی خَد، احسبس هَفمیت هی کٌن.11

 .بب تَجِ بِ ًمص تزبیتی خَد؛ احسبس ارسش ٍ احتزام هی کٌن.12

 .ی دارًذهعلوبى بب یکذیگز ارتببط اجتوبعی هٌبسب.13

 .افزاد بب سببمِ ٍ بب تجزبِ بِ ّوکبراى تبسُ ٍارد کوک هی کٌٌذ.14

 تب چِ اًذاسُ عمبیذ ضوب در سهیٌِ هیبئل هذرسِ هَرد پذیزش لزار هی گیزد؟.15

 ضوب در اًجبم دادى ٍظبیف ضغلی خَد تب چِ اًذاسُ آسادی عول داریذ؟.16

 استعذادّبی هلوبى ٍ رضذ آًبى تالش هی کٌذ؟تب چِ اًذاسُ هذیز هذرسِ در ضکَفب ًوَدى .17

 

 هیشاى فزصتی کِ بزای ًَآٍری ٍ خاللیت بِ ضوب دادُ هی ضَد، چمذر است؟.18
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 بِ ًظز ضوب هیشاى رضذ ضغلی تبى در آیٌذُ، بِ چِ هیشاى است؟.19

 تب چِ حذ ًسبت بِ هذرسِ ٍ اّذاف آى احسبس تعلك هی کٌیذ؟.20

 ئَلیت داریذ؟تب چِ حذ توبیل بِ لبَل هس.21

 تب چِ اًذاسُ هبیل ّستیذ بزای تحمك اّذاف هذرسِ تالش کٌیذ؟.22

 تب چِ اًذاسُ فبرغ التحصیالى هذرسِ ضوب در جبهعِ هَرد تَجِ لزار هی گیزًذ؟.23

 تب چِ اًذاسُ فبرغ التحصیالى ضوب بب تَجِ بِ رضتِ تحصیلی ضبى در جبهعِ، بِ کبر گوبردُ هی ضًَذ؟.24

 ضوب تب چِ اًذاسُ در تبهیي اهکبًبت رفبّی هعلوبى تالش هی کٌذ؟ هذیز هذرسِ.25

 تب چِ اًذاسُ حمَق دریبفتی ضوب در همبیسِ بب سبیز ّوکبراًتبى هٌبسب است؟.26

 اس ضزایظ فیشیکی هحیظ کبرتبى تب چِ حذ راضی ّستیذ؟.27

 تب چِ اًذاسُ اس ضزایظ فیشیکی هحیظ خَد راضی ّستیذ؟.28

 

 

 9831کبهکبری؛کبهبیش . عسکزیبى؛ هٌْبس . آسهًَْبی رٍاى ضٌبختی . ًطز ٍیزایص .  سبعتچی؛ هحوَد .

 

جٌبِ عبعفی یب "تفبٍت کلوِ کبر را دارًذ ، احتوبال یکی ببیذ  12ٍ  12پزسطی هبْن است ٍ پزسص  12پزسص 

 .ببضذ "رٍاًی 
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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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