
 پرسشنامه ی نگرش به مدرسه)دانش آموزان(

 

یت شماست انتخاب عسواالت زیر را با دقت بخوانید و پاسخ مناسب را که مبین وض راهنمای تکمیل پرسشنامه:

 کنید و عالمت بزنید.

 دوستان من:-1

 تقریبا همگی از کالس خودم هستم. -(    )

 هستند.چندتایی از کالس خودم  -(    )

 هیچ کدام از کالس خودم نیستند. -(    )

 چه کسی باید مبصر کالس را برگزیند؟-2

 فقط معلم -(   ) 

 معلم با دانش آموزان-(    )

 فقط دانش آموزان -(    )

 وقتی به کالس جدید میروم  -3

 دوست دارم همکالسی های قبلی با م باشند-(    )

 ا من باشنددوست دارم فقط چند تایی از همکالسی های قبلی ب -(    )

 دوست دارم هیچ کدام از همکالسی های قبلی با من نباشند. -(    )

 به چه فاصله زمانی با دیگران دعوا میکنید؟ -4

 اکثریت اوقات -(    )



 گاه گاهی -(   ) 

 هیچ گاه-(    )

 عکس العمل معلم نسبت به اظهار نظر دانش آموزان درباره نحوه ی اداره کالس چیست؟-5

 ش آموزان نمیکندتوجهی به نظر دان -(    )

 توجه اندکی به نظر دانش آموزان میکند -(    )

 توجه زیادی به نظر دانش آموزان میکند -(    )

 به چه اندازه در اداره کالس به معلم کمک میکنم: -6

 در اکثر مواقع -(    )

 گاه گاهی  -(    )

 هیچ گاه -(    )

 اگر میتوانستم خودم تصمیم بگیرم دوست میداشتم: -7

 ز مدرسه را ترک کنمهمین امرو -(   ) 

 هیچ گاه مدرسه را ترک نکنم. -(    )

 اگر نتوانم درس را بفهمم فکر می کنم: -8

 اکثر همکالسی هایم به من کمک خواهند کرد-(    )

 بعضی همکالسی هایم به من کمک خواهند کرد-(    )

 کسی از همکالسی هایم به من کمک نخواهد کرد-(    )

 روی طرحی باشند: اگر دانش آموزان کالس مشغول کار بر-9



 همگی میکوشند تا طرح را هر چه رود تر به پایان برسانند -(   ) 

 کسی همکاری نخواهد کردو در نتیجه طرح هرگز به پایان نخواهد رسید -(    )

 چه کسی باید قوانین ومقررات کالس را تعیین کند؟-11

 فقط معلم-(    )

 معلم با نظر دانش آموزان  -(    )

 فقط دانش آموزان -(    )

 معلم و دانش آموزان با نظر مدیر مدرسه -(    )

 مدرسه جایی است که دوست دارم.-11

 اکثر اوقات در انجا باشم -(   )

 گاه گاهی در آنجا باشم -(    )

 هیچ گاه در آنجا نباشم  -(    )

 


