
 

 

 پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

 

 بعد مختلفجو توانمندسازی سازمان در نه : بررسی هدف

توانمندسازی در سازمانی می پردازد كه شما در آن شاغل هستيد، رسشنامه زير به بررسی جو : پنحوه پاسخ دهی

لطفاً هر عبارت را دقيقاً مطالعه نموده و سپس در همان مورد به سازمان خود و كاری كه در آنجا انجام می دهيد 

كار فكر كنيد آنگاه احساس خود را در مورد آن عبارت بر حسب ميزان درستی آن در سازمانی كه در آن شاغل به 

 .هستيد، تعيين كنيد. لطفاً به همه سواالت پاسخ دهيد. نيازی به قيد نام و نام خانوادگی نيست
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 سواالت پرسشنامه

ف
دی

ر
 

 1 .وظايف و مسئوليتهای افراد به طور واضح تعيين شده اند    

 2 .نقص هستند سيستم ها و روشهای كار بی    

 3 .می دانيم كه علت وجودی سازمان جيست    

 4 .مديران به برآوردن نيازها و انتظارات كاركنان توجه می كنند    

 5              .خط مشی های سازمان با توجه به نيازهای شخصی كاركنان انعطاف پذيری كافی دارند    

 6 .كاركنان هستندمديران پاسخگوی سواالت و ابهامات     

 7 .مورد احترام هستند  در اين سازمان ارزشهای شخصی    

 8 .كاركردن در اين سازمان را دوست دارم    

 9 .در اين سازمان روحيه مثبت وجود دارد    

 10 .اگر مشكل شخصی داشته باشم سازمان در رفع آن مرا كمك می كند    

 11 .كند كه در سازمانها و انجمن های حرفه ای عضو شوندسازمان كاركنان را تشويق می     

 12 .در اين سازمان با كاركنان به صورت مناسب رفتار می شود    

 13 .به آنچه كه سازمان می گويد اعتماد دارم    



 

 

 14 .به تالشهای فردی به طور مناسب پاداش داده می شود    

 15 .به حساب می آورد و پارتی بازی نمی كندسازمان توانايی فرد در انجام كار را     

 16 .سازمان از كاركنان انتظار دارد كه به بهترين وجه ممكن كار كنند    

 17 .همكاران به يكديگر كمك می كنند    

 18 .كاركنان با يكديگر كار می كنند كه امور مشكل را حل كنند    

 19 .كاركنان به همديگر توجه عاطفی دارند    

 20 .كاركنان در اينجا برای سازمان كار می كنند نه برای خودشان    

 21 .نظر كاركنان در تصميمات مؤثر است    

 22 .تشويق می شوم كه به جوان ترها مسائل كاری را آموزش دهم    

 23 .كاركنان در حل مسائل و مشكالت سهيم هستند    

 24 .دسترسی دارندكاركنان به منابع الزم برای كار     

 25 .من ازآنچه كه در سازمان می گذرد با خبر هستم    

 26         .سازمان در مورد ادامه تحصيل، ارتقاء، پاداش و مرخصی اطالعات الزم را به كاركنان می دهد    

 27 .ارتباطات در اين سازمان روشن و سريع است    

 28 .حل و فصل كنند كاركنان می توانند فشارهای كاری را    

 29 .بدون نگرانی می توانم انتقادات و پيشنهادات خود را مطرح نمايم    

 30 .از من انتظار نمی رود تكاليف سنگينی را انجام دهم    

 31 .تغييرات سازمانی به خوبی اداره می شود    

 32 .كاغذ بازی در اين سازمان رايج نيست    

 343 .خود را به طور منظم دريافت می كنمبازخورد عملكرد     

 34 .از من خواسته می شود كه آمار عملكرد خود را گزارش دهم    



 

 

 35     .روش هايی مثل طوفان فكری، ترسيم جريان فرآيند كار و حل مساله به كاركنان آموزش داده می شود    

 36 .بيماران استآموزش هايی كه به من داده می شود در جهت حل مشكل     

 37 .در اين سازمان من می توانم رشد كرده و ياد بگيرم    

 38 .در اين سازمان فرصت هايی برای توسعه شغلی ام وجود دارد    

 

 

 شیوه نمره گذاری و تفسیر

زير شيوه نمره دهی به سواالت در جدول اين پرسشنامه جو توانمندسازی سازمان را در نه جنبه بررسی می كند. 

 :ارائه شده است

 

 گزینه کامال نادرست تا حدودی نادرست تا حدودی درست کامال درست

 امتياز 1 2 3 4

 

هر جنبه دارای تعدادی سوال است كه در جدول زير مشخص شده است. محاسبه نمره به اين ترتيب است كه 

، سوال برانگيز است. 2كمتر از مجموع نمره هر بخش بر تعداد عبارات همان بخش تقسيم می شود و ميانگين 

 70نمره كل نيز به همين ترتيب محاسبه می شود. جو توانمندسازی بر اساس مالک زير تعيين می شود: باالتر از 

 .درصد 50درصد و كمتر از  70درصد تا  50درصد، 

 

 

 عبارات جنبه مورد بررسی

 1-3 روشنی هدفها

 4-11 روحيه

 12-13 رفتار عادالنه

 14-16 قدردانی شناخت و

 17-20 كارتيمی

 21-24 مشاركت

 25-27 ارتباطات

 28-34 محيط كار سالم

 35-38 آموزش



 

 

 روایی و پایایی 

بازآزمون بررسی گرديده  –( با روش آزمون 1389اعتماد اين پرسشنامه در پژوهش عابد سعيدی و همكاران )

( محاسبه گرديد. اين ٪4/91نمرات بين دو اجرا، )(، ضريب همبستگی ٪5/81است. عالوه بر آلفای كرونباخ )

پرسشنامه  در ايران ترجمه و به دفعات در مطالعات مختلف اعتبار و اعتماد آن تاييد و مورد استفاده قرار گرفته 

 (.1389، به نقل از عابد سعيدی و همكاران، 2008؛ تورانی و همكاران، 2005است )ضعيمی پور و همكاران، 

 

 منابع:

(، بررسی جو توانمندسازی 1389بد سعيدی، ژيال، مظفری، مصيب، پازارگادی، مهرنوش، علوی مجد، حميد، )عا -

در مراكز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی كشور ايران، مجله علوم پزشكی دانشگاه ايالم، دوره هجدهم، 

 شماره دوم.

1Scott C D, Jaffe DT. Empowerment. London: Kogan Page: 199  

 

 
 

 


