
 

 

 

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

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بالنچارد

 
طراحی و    1999سال    چارد درسط هرسی و بالنسوال بوده که تو  12پرسشنامه سبک رهبری مدیران دارای    نای

این پرسشنامه سنجش سبک   از  باشد  مدیر  رهبری تنظیم شده است که هدف  نظر کارمندان می  اساس  بر  ان 

کارمندان بر اساس شناختی که از مدیر  خود دارند یکی از پاسخها را که به شیوه رفتاری او نزدیک تر است انتخاب  

 .می نمایند 

 

 قسمتی از سواالت:

 

  موقعیتها 
مدیر احتماال به یکی از شیوه های زیر عمل  

 خواهد کرد. 

معلمان این مدرسه اخیرا به صحبت های   -1

دوستانه و عالقه مشهود مدیر به رفاه و آسایش  

اعضا اهمیتی نمی دهند، عملکرد آنان به سرعت  

 رو به نزول است. 

 الف

 ب

 

 ج 

 

 یکنواخت مقررات و تاکید بر لزوم انجام وظایف اجرای -

برای مذاکره آمادگی دارد ولی اصرار به دخالت  -

 شخصی ندارد. 

ابتدا با معلمان صحبت می کند و سپس اهداف را  -

 تعیین می کند.

 عمال دخالت نمی کند.-



 

 

 د

عملکرد قابل مشاهده معلمان این مدرسه در   -2

همواره این بوده  حال افزایش است. سعی مدیر 

است که معلمان از وظایف و معیارهای عملکردی  

 مورد انتظار آگاه شود. 

 الف

 

 

 ب

 ج 

 

 د

ضمن ایجاد روابط دوستانه سعی می کند که معلمان  -

به وظایف خود آشنا شوند و کار خود را با یک معیار  

 قابل قبول انجام دهند. 

 هیچ اقدام مشخصی به عمل نمی آورد. -

علمان احساس کنند که در کارها دخالت  برای اینکه م-

 دارند هر چه از دستش برآید انجام می دهد. 

اهمیت دقت در انجام وظایف در موعدهای مقرر را  -

 مورد تاکید قرار می دهد.

معلمان این مدرسه در حل مشکالت عاجز   -3

هستند. مدیر معموال آنها را به حال خود گذاشته  

 آنان خوب بوده است. است. عملکرد و روابط بین 

 الف

 

 ب

 ج 

 

 د

ضمن همکاری با معلمان و با استفاده از روش حل  -

 مساله در حل مشکل اقدام می کند. 

 اجازه می دهد معلمان خود مشکل را حل کنند. -

باسرعت و قاطعیت در اصالح اشتباه و تعیین خط  -

 مشی جدید اقدام می کند.

ای آنان  معلمان را تشویق به حل مشکل کرده و تالشه-

 را در این زمینه مورد حمایت قرار می دهد. 



 

 

 =================================  == - ======================================= 

مدیر جدیدا به این سمت منصوب شده  -11

دخالتی نمی  است. مدیر قبل در کارهای معلمان 

کرده است و گروه در گذشته کارها و وظایف خود  

را به خوبی انجام می داده است. روابط انسانی  

 میان اعضای گروه نیز خوب است. 

 الف

 

 ب

 

 ج 

 

 د

معلمان را برای انجام کار با روش دقیق و مشخص  -

 هدایت می کند.

معلمان را در تصمیم گیری مشارکت داده و کمک  -

 ورد تاکید قرار مید هد.موثر آنان را م

عملکرد گذشته را با معلمان مورد بحث و تبادل نظر  -

قرار می دهد، سپس لزوم انجام اقدامات جدید را  

 بررسی می کند. 

 مانند گذشته معلمان را به حال خود می گذارد.  -

اطالعات اخیر نشان دهنده وجود مشکالتی  -12

گروه در در بین معلمان است. رکورد کاری این 

حد قابل مالحظه است. اعضای گروه به طور  

موثری اهداف اهداف بلند مدت را دنبال کرده 

اند. سال گذشته گروه با هم به طور هماهنگ کار  

 کرده و همگی در کار خود تبحر کافی دارند. 

 الف

 

 ب

 

 ج 

 

 د

 

مدیر راه حلی را که به نظرش می رسد در مورد  -

نکه لزوم انجام اقدامات  معلمان به کار می بندد، ضمن آ

 جدید را بررسی می کند.

مدیر به معلمان اجازه می دهد مشکل خود را  -

 خودشان حل کنند.

با سرعت و قاطعیت در اصالح اشتباه و خط مشی  -

 جدید اقدام می کند. 

در بحث مربوط به مشکل شرکت می کند، ضمن آنکه  -

 معلمان را مورد حمایت قرار می دهد. 

 

 
 


