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معارف     اي  فنی حرفه   اردانش ک   انسانی    تجربی    ریاضی : رشته

 راهنمایی
دهید؛ در زیر اظهار نظرهایی در مورد  که وقت خویش را در اختیار ما قرار می دوست عزیز با تشکر از این 

ها  آموزان نوشته شده است، لطفاً پرسشنامه را با دقت بخوانید و نظر خود را در مورد آن پذیري دانش  مسئولیت
باید به آن  کنید میچه فکر  ، عالمت بزنید نه آنکنید میچه را که به آن اعتقاد دارید یا عمل  آن. مشخص کنید
 با تشکر.  معتقد باشید

 هاي زیر شرکت دارید؟ ها یا گروه ـ در کدامیک از فعالیت1
) خارج از مدرسه(باشگاه ورزشی ) الف

انجمن اسالمی ) ب

 بسیج ) ج
 هالل احمر ) د
 من هاي علمی و ادبی انج)  ر  

 هاي هنري  کانون) س

 هاي سیاسی  کانون) ط
 کانون قرآن ) ق
  آموزي  شوراهاي دانش) و
 ) در داخل مدرسه(هاي فوق برنامه ورزشی  فعالیت) ه

... موارد دیگر ) ي

 هایی را که روزانه در منزل دارید کدامند؟ ـ مسئولیت2
 نظافت منزل ) الف
  خرید ) ب
  شست و شوي وسایل ) ج
  شستشوي وسایل شخصی ) د
نگهداري خواهر یا برادر کوچکتر )  ر

 هاي خانواده  گیري تصمیممشارکت در ) س
 گیري امور محوله در خانواده  پی) ط
 آماده نمودن وسایل سفر ) ق

 نگهداري و رسیدگی فضاي سبز منزل ) ك
کمک فکري به افراد خانواده ) ل

  پذیرایی از میهمان ) م
 پختن غذا ) ن
 کمک درسی به سایر اعضاي خانواده ) و
 تعمیر جزئی وسایل ) ه

  ...موارد دیگر  )ي

 ؟نماید میـ کدامیک از موارد زیر وضعیت حضور و غیاب شما را در دو ماه گذشته مشخص 3
 ام  اصالً غیبت نداشته) الف
 ام  اصالً تأخیر نداشته) ب
  ام  بار غیبت داشته 1 )ج
  ام  بار تأخیر داشته 1) د

 ام  بار غیبت داشته 3بیش از )  ه
 ام بار تأخیر داشته 3بیش از ) و
  ام  بار غیبت داشته 3تا  2) ق
ام  بار تأخیر داشته 3تا  2) ف
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 .هاي زیر مشخص نمایید ـ لطفاً میزان رضایت خود را با گزینه4

 عبارات
کامالً 

 یت دارمرضا
 رضایت دارم

رضایت
 ندارم

 اصالً
 رضایت ندارم

ـ میزان ساعات کار مدرسه 1
 ام در این مدرسه ـ میزان پیشرفت درسی2
ـ تشویق مالی نظیر اهداي جوایز 3
 ـ تشویق گروهی نظیر بردن به اردو4
ـ احساس امنیت در مدرسه 5
ـ شرایط فیزیکی دبیرستان 6
 اي مدرسه ـ امکانات کتابخانه7
ـ وسایل و تجهیزات کمک درسی در دبیرستان 8
 ـ نمره دادن دبیران بر اساس انصاف و عدالت9

 ـ تناسب معدل و نمراتم با میزان تالشم10
تشویق منظم از سوي دبیران -11
 مدرسه آموزان به دبیران و مسئولین ـ میزان اعتماد دانش12
 ـ پر جاذبه بودن محیط مدرسه13
 آموزان نسبت به امر تحصیل ـ احساس مسئولیت دانش14
 ـ احساس موفقیت و پیشرفت تحصیلی15
 ـ شایستگی و صالحیت معاونین و کادر مدرسه16
آموزان  ـ واگذاري اختیارات الزم از سوي مسئولین مدرسه به دانش17
 آموزان احترام گذاشتن دبیران و کادر مدرسه به دانشـ 18
 آموزان ـ محبت و عالقه دبیران و کادر مدرسه به دانش19
 آموزان و دبیران ـ عالقه متقابل بین دانش20
 آموزان و کادر مدرسه ـ عالقه متقابل بین دانش21
 آموزان ـ اعتماد دبیران و کادر مدرسه به دانش22

 .ـ لطفاً مشخص کنید با هر یک از عبارات ذیل به چه میزان موافق یا مخالف هستید5

کامالً  عبارات
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامالً 
 مخالفم

 .هاي مدرسه صاحب نظرند گیري تصمیمآموزان این مدرسه در  ـ دانش1
 .شوند میهاي مدرسه دخالت داده  گیري تصمیمآموزان در برخی از  ـ دانش2
 .شوند نمیهاي مدرسه دخالت داده  گیري تصمیمآموزان در  ـ هیچ کدام از دانش3
 .آموزان است هاي مدرسه کامالً منطبق با نظرات دانش گیري تصمیمـ 4
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کامالً  عبارات
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامالً 
 مخالفم

 .ـ با آمدن در این مدرسه روحیه تحصیل در من افزایش یافته است5
 .نمایم میرسه تحصیل که در این مد کنم میـ من افتخار 6
 .دیگري باشم یا در مدرسه در این مدرسه تحصیل کنم که کند نمیمن فرقی  ـ براي7
 .ـ اگر فرصتی برایم فراهم شود این مدرسه را ترك خواهم کرد8
 .ـ من سعی زیادي کردم که تحصیالتم را فقط در این مدرسه به پایان برسانم9

را یکی از بهترین  ، آنکنم میـ وقتی با دوستانم در مورد دبیرستانم صحبت 10
 .کنم میمدارس معرفی 

.ام به عنوان یکی از بهترین مدارس شناخته شود مدرسه کنم میمن سعی  -11
ام؛ اگر امکان  ـ چون مسیر این مدرسه برایم نزدیک بود، به این مدرسه آمده12

 .دادم ، آن را تغییر میتغییر مدرسه بود
 .ـ تصمیم من مبنی بر تحصیل در این مدرسه یک اشتباه بود13
 .ـ ترك این مدرسه برایم خیلی سخت است14
. کنم نمیگاه فراموش  ـ بعد از اتمام تحصیالتم این مدرسه را هیچ15
 .زنم می ام سر درسهم بار به هستم بعد از تحصیالتم حداقل سالی یک ـ من مطمئن16
 .ـ من دوست دارم، حتی بعد از سـاعت درسی در مـدرسه بمانم17
 .آموزان وابستگی عاطفی شدیدي به مدرسه دارند ـ اکثر دانش18
 .ام بیزارم ـ من از محیط مدرسه19
هاي تقویتی دایر تشکیل  هاي درسی باید کالس همۀ مدارس عالوه بر کالس 20
 .یندنما
) در صورت خراب شدن(ـ وظیفۀ مسئولین مدرسه است که اموال مدرسه را 21

 .تعمیر نمایند
 .نمایند تعمیر )دارد تعمیر جزئی که نیاز به( که وسایلی است آموزان ـ وظیفۀ دانش22
مقررات مدرسه را رعایت کنم، چه مسئولین مدرسه مرا ببینند و  کنم میـ سعی 23

 .نندچه نبی
درسی که تخصص دارند، به فرزندان کمک هاي  زمینهـ الزم است والدین در 24

 .نمایند؛ در غیر این صورت امکان افت درسی زیاد است
 .و نیاز به تذکر دیگران ندارم شوم میـ غالباً سر موقع در مدرسه حاضر 25
 .ردازمپ میـ من غالباً بدون تذکر والدین به مطالعه دروس 26
 .آموزان، مستخدمین را در نظافت مدرسه یاري دهند ـ الزم است دانش27
 .هاي کنکور موفق باشند بدون شرکت در کالس توانند میآموزان  ـ دانش28
 .هاي کنکور الزمۀ قبولی در کنکور است ـ به نظر من شرکت در کالس29
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کامالً  عبارات
 موافقم

 مخالفم موافقم
کامالً 
 مخالفم

 .م با تأخیر به مدرسه بیایمـ اگر مدرسه سختگیري نکند، دوست دار30
 .دهم میتذکر  کنند میآموزان وسایل مدرسه را تخریب  ـ اگر ببینم دانش31
 ها را یاري آن در اولین فرصت درسی داشته باشند ـ اگر دوستانم نیاز به کمک32
 .کنم می
 .دهم میـ معموالً تکالیف درسی را به طور روزانه انجام 33
 .کنم میالباً تکالیف درسی را به وقت دیگر محول ـ غ34
 .دهم میـ غالباً تکالیف درسی را در شب امتحان یا لحظات پایانی انجام 35
 .دهم نمیـ غالباً تکالیف را انجام 36
 .هایم قرار دارد ـ درس خواندن در اولویت اول برنامه37
 .هایم قرار دارد برنامه هاي بعدي ـ درس خواندن در اولویت38
 .اي براي درس خواندن ندارم ـ انگیزه39
 .دهم میـ وقت کمی را براي درس خواندن قرار 40
 .دهم نمیـ اصالً وقتی را براي درس خواندن قرار 41
آمیزي دارند و خطاي  آموزان رابطه صمیمی و احترام ـ معاونین با اکثریت دانش42

 .کنند میبا محبت گوشزد افراد را 
آمیز و تحقیر کننده دارند و خطاي  آموزان رفتار اهانت ـ معاونین با اکثریت دانش43

 .دهند میافراد را با توهین پاسخ 
آمیز دارند و با خطاي افراد به  آموزان رفتار خشونت ـ معاونین با اکثریت دانش44

 .کنند میشکل تنبیه برخورد 
 .ثریت دبیران و کادر مدرسه را دوست دارمـ اک45
 .ـ به اکثریت دبیران و کادر مدرسه احساس خاصی ندارم46
 .ـ از اکثریت دبیران و کادر مدرسه رضایت ندارم47
 .ـ از اکثریت دبیران و کادر مدرسه به شدت ناراضی هستم48
 .ذارندگ میآموزان احترام  ـ اکثریت دبیران به دانش49
 .کنند میاحترامی  آموزان بی ـ اکثریت دبیران به دانش50
 .هاي مدرسه مشارکت ندارند کدام از امور و فعالیت آموزان در هیچ ـ دانش51
. هاي مدرسه به میزان نسبتاً زیادي مشارکت دارند آموزان در فعالیت ـ دانش52
 .سه کامالً مشارکت دارندهاي مدر آموزان در فعالیت ـ دانش53
 .کنند میآموزان در مسایل مربوط به آنان نظرخواهی  ـ همیشه مسئولین از دانش54
 .آموزان نظرخواهی کنند ـ خیلی کم پیش آمده که مسئولین مدرسه از دانش55
 .آید نمیآموزان در امور مربوط به عمل  خواهی از دانش ـ اصالً نظر56
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