
 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ( 1991) آموز بلمونت و همکاراندانش-جو تعاملي معلماستاندارد    پرسشنامه

 

ل بوده که توسط بلمونت ، اسکینر ، ولبورن و  سوا  52جو تعاملی معلم و دانش آموز دارای  پرسشنامه استاندارد  

سوال   52این پرسشنامه دارای دو فرم بوده که فرم اصلی دارای طراحی و تنظیم شده است  1991کانل در سال 

دارای سه زیر مقیاس ) درگیری و توجه ، ساختار و حمایت سوال می باشد که    24آن دارای  و فرم کوتاه شده  

 اللی ( می باشد.قهای خود است

 

 قسمتی از سواالت:
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      معلمم مرا دوست دارد.  1

      معلمم واقعا به من توجه دارد. 2

      رسد که معلمم از حضور من در کالس لذت ببرد.به نظر نمی 3

      داند. معلمم درباره من چیزهای زیادی می 4

      شناسدمعلمم مرا بخوبی می 5

      کند معلمم درکم نمی 6

      کند صرف میمعلمم برای من وقت  7

      کند.معلمم با من صحبت می 8



      معلمم برای پاسخگویی به من همیشه وقت دارد)همیشه حضور دارد(.  9

      توانم روی پاسخگویی معلم خود حساب کنم. من می  10

11  =============================================================      

      کند وقتی حرفی برای گفتن دارم، معلمم حرفم را قطع می  45

      معلمم به نظرات من توجهی ندارد. 46

      های من توجهی ندارد. معلمم هرگز به صحبت  47

      دهد.کالس توضیح می معلمم درباره کاربرد مطالب یاد گرفته شده در   48

توانند برای من  کند که بفهمم کارهای مدرسه چگونه میمعلمم مرا تشویق می 49

 مفید باشند.

     

      دهد.دهم برایم توضیح نمیمعلمم اهمیت آنچه را که در مدرسه انجام می  50

      مدرسه یاد بگیرم. دهد که چرا باید بعضی چیزها را در  معلمم به من توضیح نمی  51

نمی 52 من  به  هرگز  میمعلمم  چگونه  که  مدرسه  گوید  در  که  مطالبی  از  توانم 

 یادگرفته ام استفاده کنم. 

     

 

 : شیوه نمره گذاری

 

 همیشه  اغلب  گاهی اوقات به ندرت هرگز عنوان 

 5 4 3 2 1 امتیاز 

 
 


