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  سالزمنپرسشنامه سبک رهبری

Salzman's LeaderShip Inventory 

در سیز گشیٌِ ای را کِ تیاًگزرفتار ضوا تِ عٌَاى یک رّثز . عثارات سیز، جٌثِ ّای هختلف رفتار رّثز را ًطاى هی دّذ

 .است، اًتخاب ًواییذ

 ّویطِ= 5... غالثا = 4... گاّی اٍقات = 3...تِ ًذرت = 2... ّزگش = 1

 ..هي تِ عٌَاى سخٌگَی گزٍُ عول هی کٌن .1

 .هي کارکٌاى را تِ اضافِ کاری تطَیق هی کٌن .2

 .هي تِ افزاد تحت ًظارت خَد آسادی عول در اًجام دادى کار هی دّن .3

 .هي افزاد را تطَیق هی کٌن تا اس رٍیِ ّای ثاتت ٍ ٍاحذی استفادُ کٌٌذ .4

 .هي تِ افزاد تحت ًظارتن، اجاسُ هی دّن کِ در حل هسالِ ، اس قضاٍت فزدی خَد استفادُ کٌٌذ .5

 .هي تِ افزاد تحت ًظارتن تاکیذ هی کٌن کِ اس گزٍُ ّای رقیة پیطی تگیزًذ .6

 .هي تِ عٌَاى ًوایٌذُ گزٍُ صحثت هی کٌن .7

 .هي کارکٌاى را تِ تالش تیطتز تزغیة هی کٌن .8

 .هي تالش هی کٌن افکار ٍ اًذیطِ ّای خَد را در گزٍُ هطزح ًواین .9

 .هي تِ افزاد تحت ًظارتن آسادی هی دّن تا کارضاى را تِ گًَِ ای کِ فکز هی کٌٌذ، تْتز است؛ اًجام دٌّذ .10

 .هي تزای ارتقا یافتي در ساسهاى، تِ سختی کار هی کٌن .11

 .هي اتْاهات ٍ تِ تعَیق افتادى کارّا ٍ ًاهطخص تَدى ٍضعیت را تحول هی کٌن .12

اگز در هحل کار ها هیْواًی ًیش حضَر داضتِ تاضذ، تا ایي حال هي تزای اعضای گزٍُ گزٍُ صحثت هی کٌن ٍ  .13

 .ًظزاتن را اتزاس هی دارم
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 .هي کارّا را یک گام سزیعتز اًجام هی دّن .14

 .هي افزاد را در چزخص ضغلی آساد هی گذارم ٍ اجاسُ هی دّن آًْا در هطاغل هختلف گزدش کٌٌذ .15

 .ٍقتی در گزٍُ تٌص ایجاد هی ضَد، آى را فزٍ هی ًطاًن .16

 .ٍقتی اطالعات تِ صَرت تفصیلی ٍ جشیی است، هي در جشئیات گزفتار هی ضَم ٍ سز در گن هی ضَم .17

 .در جلسات ٍ هالقات ّایی کِ در خارج اس ساسهاى دارم، گزٍُ را هعزفی هی کٌن .18

 .هي اس دادى آسادی عول تِ اعضا اکزاُ دارم .19

 .هي خَدم تصوین هی گیزم کِ چِ چیشی تایذ اًجام ضَد ٍ چگًَِ تایذ اًجام گیزد .20

 .هي تزای افشایص تَلیذ ٍ خذهت ، افزاد را تحت فطار قزار هی دّن .21

 .هي تِ افزاد تفَیض اختیار هی ًواین .22

 .کارّا هعوَال ّواى طَر کِ پیص تیٌی کزدُ اى، اًجام هی گیزًذ .23

 .تِ افزادگزٍُ اجاسُ هی دّن کِ اس اتتکار فزدی در کار، استفادُ کٌٌذ .24

 .اًجام دادى ٍظایف خاصی را تِ اعضای گزٍُ هحَل هی کٌن .25

 .هي تزای ایجاد تغییزات توایل دارم .26

 .اس اعضای گزٍُ هی خَاّن کِ سخت تز کار کٌٌذ .27

 .هي اعتواد ٍ اطویٌاى دارم کِ افزاد تحت ًظارتن تِ درستی قضاٍت هی کٌٌذ .28

 .هي تزًاهِ کاری را کِ هی تایستی اًجام ضَد، تزًاهِ ریشی هی کٌن .29

 .هي اس تطزیح کزدى اقذاهاتن اهتٌاع هی ٍرسم .30

 .افزاد را تَجیِ هی کٌن کِ افکار ٍ اًذیطِ ّاین تِ صالح آًْاست .31

 .تِ افزاد گزٍُ تزای تعییي سزعت ٍ هزاحل کار هزتَط تِ خَدضاى، آسادی عول هی دّن .32

 .اصزار دارم کِ افزاد گزٍُ رکَردّای قثلی خَد را تطکٌٌذ .33
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 .هي تذٍى هطَرت تا گزٍُ عول هی کٌن .34

 .اس اعضای گزٍُ هی خَاّن کِ استاًذاردّای قاًًَی ٍ هقزرات را رعایت کٌٌذ .35

 1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْای رٍاى ضٌاختی . عسکزیاى؛ هٌْاس . کاهکاری؛کاهثیش . ساعتچی؛ هحوَد 
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