
  برداشت دیگران -پرسشنامه اثربخشی رهبري 
ید و سپس میزان به کارگیري هر مورد را در رابطه با مدیر مدرسه لطفا همه موارد را با دقت مطالعه فرمای 

  . مشخص نمائید   üخود در طیف مقابل آن با گذاشتن عالمت 
  oتا حدودي موافق o  بسیار موافق.  زیر دستانش را به گونه اي مستمر و کامل مطلع و آگاه می سازد -1

          oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف    
   oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .    افکارش را به روشنی و قدرتمندانه ا براز می نماید -2

          oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف 
  o تا حدودي موافق   o بسیار موافق  .از جایگاه پشت تریبون بخوبی سخنرانی می کند -3
  oفتا حدودي مخال    oبسیار مخالف  
تا حدودي   oبسیار مخالف   o تا حدودي موافق oبسیار موافق   .   شنونده خوبی هست -4

oمخالف

oبسیار مخالف oتا حدودي موافق   o بسیار موافق. تمایل دیگران را به شنیدن حرفهایش جلب کند -5

         oتا حدودي مخالف 
   oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .    احساس مسئول بودن را به دیگران منتقل می نماید -6

   oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف 
oبسیار مخالف      oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .    کارکنان را به پیروان تبدیل می کند -7

 oتا حدودي مخالف 
  o تا حدودي موافق   o بسیار موافق    .نسبت به دیگران همدردي و دلسوزي نشان می دهد -8
          oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف  
 oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   . .   پاداشهایی را که براي پیروان مهم است ارائه می دهد -9
  oتا حدودي مخالف oیار مخالف بس



  oبسیار موافق   .    تالش براي برنده شدن را با اجازه به زیردستان براي برنده شدن پیگیري می کند -10
          oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف      oتا حدودي موافق     

   oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .   هش جذب می کنددیگران را براي پیوستن به گرو -11
          oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف 

 o بسیار موافق. از حمایت کامل تمام کسانی که برایش کار می کنند برخوردار است -12
  oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف   oتا حدودي موافق    

  .ساختار و نظم کافی براي ایجاد احساس اتحاد و همبستگی در بین کارکنان ارائه می دهد  -13
   oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف      oتا حدودي موافق     oبسیار موافق    

 oبسیار مواف  .سلسله مراتب اختیارات را روشن ، پایدار و مناسب موقعیت ایجاد می نماید -14
   oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف   oتا حدودي موافق   

 oبسیار موافق  .   از قدرت نقش، شخصیت و تخصص بگونه اي متعادل و موثر استفاده می کند -15
  oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف  oتا حدودي موافق   

 oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .   صورت نیاز محکم و قاطعانه برخورد می کنددر  -16
          oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف 

   oتا حدودي موافق     o بسیار موافق  .  هنگام استفاده از قدرت نقش یا موقعیت مورد احترام است -17
   oالفتا حدودي مخ  oبسیار مخالف   

تا حدودي موافق    oبسیار موافق   .   حساسیت استفاده می کند با از قدرت خود با قاطعیت ولی -18
o
   oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف    
 oموافقتا حدودي  o بسیار موافق.   پیش از اتخاذ تصمیمات مهم با دیگران مشورت می کند -19

   oتا حدودي مخالف   oبسیار مخالف  
  o تا حدودي موافق   o  بسیار موافق  .اتخاذ تصمیمات دشوار دارد درسابقه در خشانی  -20

oحدودي مخالفتا oبسیار مخالف 

  o  تا حدودي موافق  o  موافق بسیار  .از روشی منطقی براي تصمیم گیري استفاده می کند -21
   oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف  

  o  بسیار موافق .تصمیمات را با افتخار و قاطعیت به جمع ارائه و انتقال می دهد -22
          oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف  oتا حدودي موافق   

  oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .  دارد آن را توانایی پذیرش تباهدر صورت ارتکاب اش -23
          oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف 

  o تا حدودي موافق  o  بسیار موافق. تصمیمات دشوار را اتخاذ می کند با رویی باز -24



  oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف  
  oحدودي موافق  تا o بسیار موافق.   .می نماید دیگران همواره سعی در حفظ و ارتقاء نگرش -25

          oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف 
  o تا حدودي موافق oبسیار موافق . پیروان ارائه می دهد/ جذابی را به تمام کارکنان هايماموریت -26

          oمخالفتا حدودي  oبسیار مخالف 
تا حدودي موافق     oبسیار موافق   .  در کارکنان احساس افتخار و بهره وري باال ایجاد می نماید -27
o
         oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف     
تا حدودي   oافق   بسیار مو. . تبدیل می کنداهداف کاري کوتاه مدت را به ماموریت روحیه پرور  -28

  oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف oموافق   
oبسیار مخالف   oتا حدودي موافق     oبسیار موافق   .    کار را لذت بخش تر می کند -29

          oتا حدودي مخالف
  oتا حدودي موافق  oبسیار موافق  .پیروان را در پیروزي هاي کوچک و بزرگ مشارکت می دهد -30

          oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف  
  oتا حدودي موافق     o بسیار موافق .  دیگران را به درون جاذبه نیروي مثبت خود می کشاند - 31

  oتا حدودي مخالف oبسیار مخالف 

. رت دیگران را براي الگو گرفتن از آن برانگیزد ایجاد می نمایدجوي فعال به گونه اي که حس -32
   oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف    oتا حدودي موافق    oبسیار موافق    

 oتا حدودي موافق  o موافقبسیار . انتقال می دهد به در شرایط سخت و دشوار نگرش مثبت را -33
          oحدودي مخالفتا   oبسیار مخالف 

 oتا حدودي موافق    o بسیار موافق .  سرشار از انرژي است و از میز محوري اجتناب می کند -34
   oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف 

 o  بسیار موافق .  دیگران را ترغیب و تشویق می کند تا به آنچه می توانند باشند برسند -35
  oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف    oتا حدودي موافق    

.  اگر استعفاء بدهد یا به بخش دیگري منتقل شود دیگران ممکن است بخواهند از او پیروي نمایند -36
          oتا حدودي مخالف  oبسیار مخالف    oتا حدودي موافق    oبسیار موافق   




