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 پرسشىامه سىجش میسان محبوبیت معلمان در بیه داوش آموزان

پزسطٌاهِ ای را کِ هالحظِ هی کٌیذ، تِ هٌظَر اًجام یک تحمیك علوی در سهیٌِ تزرسی هیشاى هحثَتیت 

تِ  تٌاتزایي خَاّطوٌذ است تا دلت ٍ حَصلِ راٌّوایی ٍ ٍیژگی یک هعلن خَب تْیِ ضذُ است، هعلویي دٍرُ

 .سَاالت سیز پاسخ دّیذ

 () سَم          () دٍم        ()اٍل: پایِ              () دختز        ()پسز     :جٌس 

  

 هخالف تی ًظز هَافك هتي سَال ردیف

       .تا تچِ ّا صویوی تاضذ 1

       .سعی کٌذ هطکالت خٌَادگی داًص آهَساى را تذاًذ 2

اختیار پذر  اطالعاتی را کِ درتارُ کارّای خصَصی داًص آهَساى تذست آٍرد در  3

 .ٍ هادر آًْا تگذارد

      

       .کارّا ٍ اخالق تذ داًص آهَساى را پٌْاًی ٍ دٍر اس ًظز دیگزاى تِ آًْا تذکز دّذ 4

       .اگز اضتثاّی کزد تایذ اضتثاُ خَد را اصالح کٌذ 5

       .اس خَدش کوتز تعزیف کٌذ 6

       .ًثایذ تیي ضاگزداى خَد فزق تگذارد 7

       .اگز کسی اس اٍ تعزیف کزد تایذ تِ اٍ ًوزُ سیاد تذّذ 8

       .داًص آهَساى ضعیف را سزسًص کٌذ 9

       .خطوگیي ٍ عصثاًی ًطَد 10
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       .تچِ ّای سرًگ ٍ درس خَاى راتیطتز دٍست تذارد 11

       .آًمذر درس را تکزار کٌذ تا تیطتز داًص آهَساى کالس آى درس را تفْوذ 12

       .کٌٌذ اس داًص آهَساى سرًگ تخَاّذ تا تزای تچِ ّا ی کالس درس را تکزار  13

       .داًص آهَساى را ٍادار کٌذ کِ ساکت ٍ تذٍى ّیچ حزکتی تٌطیٌٌذ 14

       .در هَلع درس دادى تِ ّوِ ضاگزداى ًگاُ کٌذ 15

       .درس را تا هثال تِ تچِ ّا تفْواًذ 16

       .عالٍُ تز هطالة کتاب ، اطالعات دیگزی ّن درتارُ درس داضتِ تاضذ 17

       .اگز حزفی سد ، تایذ عول کٌذ 18

       .اگز تکلیف تِ تچِ ّا داد حتوا آًزا تخَاّذ 19

       .ًثایذ داًص آهَساى را تٌثیِ تذًی کٌذ 20

       .آتزٍ داًص آهَساى را در کالس حفظ هی کٌذ 21

       .ًسثت تِ ّوِ داًص آهَساى عذالت را رعایت هی کٌذ 22

       .در هَاجِْ تا هطکالت ٍ حَادث هتاًت ٍ خًَسزدی خَد را حفظ هی کٌذ 23

       .تِ تالش ٍ هَفمیت ضوا ارج هی ًْذ ٍ پاداش دّذ 24

 .تِ هَلع ٍ تِ جا اس لذرت ٍ اختیار خَد استفادُ کٌذ 25
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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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