
 

 

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

پرسشنامه   نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( 1395کوک ) می ت یرهبر ی اب یپرسشنامه خودارز

  

 

( می    میت  ی فرم اعضاو  موفقیت رهبری تیم  ) میزان  زیابی رهبری تیم دارای دو قسمت  پرسشنامه خود ار

  تقریباً همیشه این تا    صفر    نمره  موضوعیتی ندارد  /  دانمنمی گذاری ) از    نمره اساس طیف    برو  باشد  

 می باشد. (  نمره چهار  مکنطور رفتار می 

 

 م یت یرهبر یابیخود ارز : ۱قسمت 

در خانه    گویه برای هر    . تیم نمره دهیدزیر به رفتارهای خود به عنوان رهبر    ی قسمت  پنج با استفاده از طیف  
 . مناسب تیک بزنید 

 

 نمره عنوان 

 4 م. کنطور رفتار می   تقریباً همیشه این



 

 

 3 .کنممی  رفتار این طور گاهی

 2 . کنممی  رفتار به ندرت این طور

 1 . می کنمنرفتار  هیچ وقت این طور

 0 موضوعیتی ندارد. / دانم نمی 

 

 0 1 2 3 4 ها  هگوی

      . که همه اعضای تیم بپذیرند و اطاعت کنند مکناهداف روشنی تعریف می  .۱

        . برقرار استو منظمی درون تیم روشن  کنم که ارتباطات می  . اطمینان حاصل2

        است.  دیگر برقرار های تیم  تیم ما و  منظمی بین موثر و  ات ارتباط م کهکنمی  اطمینان حاصل. 3

ها وفادار  و به آن  کنند  تعریف   محوریهای  کنم که یک دسته ارزش می   تیم کمک  به اعضای  .۴

   بمانند. 

     

      . اطاعت کنند  و ندپذیربکه همه اعضای تیم  مکنتعریف می  یکاری و استانداردهای های رویه   .۵

      .  شده باشد توزیعکه حجم کار به طور برابر داخل تیم  مشوخاطر جمع می  .6

      د. باش  ک شدهخوب درء اعضاهمه  ها توسط مسئولیت  ها و   نقش  م کهشوخاطرجمع می  .7

      .شناسممی  رسمیت. تضاد را در تیم به 8

      م.شورو می مستقیم روبه ،د ندارباز می  که تیم را از کارکرد موثرش  مسائلی  با .9

10 ========================================================      

      .  مکنایجاد می ای  انگیزه  پرکاری  فضای  . ۲۰

      این توانایی را دارد بیرون از روزمره به سمت تصویر بزرگتر ماجرا را ببینم.   ۲۱

      کنم.  می  تشویق مشترک  را به تصمیم گیری افراد  ۲۲

       .کنممی  عوض را برای انطباق با شرایط   مرویکرد . ۲۳



 

 

       .زنممی  عمل به دست ها   آن ر مبنای ب و مکنمی  تشویق را جدید های یده . ا24

      .کنممی  تیم اطالع رسانی  به ها را خیلی شفاف  و آن  م مشخصی دارهای اولویت  . ۲۵

 م یت  یفرم اعضا:  ۲قسمت 

 

 ها  هگوی
4 3 2 1 0 

        . که همه اعضای تیم بپذیرند و اطاعت کنند مکناهداف روشنی تعریف می  .1

      که ارتباطات روشن و منظمی درون تیم برقرار است.   مکنمی  اطمینان حاصل .2

        . است دیگر برقرارهای  و تیم ما ارتباطات موثر و منظمی بین تیم  م کهکناطمینان حاصل می  .3

ها وفادار    آن به  محوری تعریف کنند  های  که یک دسته ارزش   مکنبه اعضای تیم کمک می   .۴

   . بمانند

     

      . و اطاعت کنند  رندکه همه اعضای تیم بپذی مکنتعریف می  یکاری و استانداردهای های رویه   .۵

      شده باشد.  تیم توزیع کار به طور برابر داخل حجم  که مشوخاطر جمع می  .6

      ک شده باشد.  خوب درء  که نقش مسئولیت ها توسط همه اعضا م شوخاطر جمع می  .۷

      م.  شناسنمی  این رسمیترا در تضاد  .8

      . شوممی  روبه رو مستقیم ،د ندارباز می  ش را از کارکرد موثرکه تیم  با مسائلی  .9

10 ==========================================================      

        .مکنایجاد می ای کاری پر انگیزه  فضای .۲0

      که بیرون از امور روزمره به و تصویر بزرگتر ماجرا را ببینند   ماین توانایی را دار. ۲۱

      .  مکنگیری مشترک تشویق می افراد را به تصمیم  . ۲۲

      . مکنرا برای انطباق با شرایط عوض می   مرویکرد . ۲۳

      .مزنمی به عمل  دست آن ها  و بر مبنای  مکنجدید را تشویق می های ایده  . ۲۴

      م. کنمی  اعضای تیم اطالع رسانی  به  ها را خیلی شفاف  آن م مشخصی دارهای اولویت  . ۲۵

 


