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 MLQپرسشنامه چند عاملی رهبری 

Multi-factor Leadership Questionnaire 

ضوب ثبیذ قضبٍت کٌیذ کِ ّز جولِ ثب چِ فزاٍاًی در هَرد سزپزست هحل .  جولِ تَصیفی است45ایي پزسطٌبهِ ضبهل 

 :جْت پبسخگَیی، هی ثبیستبس هقیبس درجِ ثٌذی سیز استفبدُ کٌیذ. کبرتبى صذق هی کٌذ

 هکزرا؛ ًِ ّویطِ= 5... اکثز اٍقبت = 4... ثعضی اٍقبت = 3...ّزاس چٌذگبّی = 2... اصال = 1

 .در هقبثل تالش ّبی دیگزاى ثِ آى ّب یبری هی رسبًذ .1

 .فزض ّبی اسبسی خَد را هجذدا ثزرسی هی کٌذ تب اس تٌبست آى ّب اطویٌبى حبصل ًوبیذ .2

 .اس هذاخلِ کزدى اجتٌبة هی ٍرسد، هگز ٍقتی کِ هطکالت ضکلی جذی ثِ خَد ثگیزًذ .3

 .تَجِ خَد را ثز ثی ًظوی، خطبّب، استثٌب ّب ٍ اًحزافبت اس هالک ّب هتوزکش هی کٌذ .4

 .اس درگیزی در هسبئل هْوی کِ پیص هی آیذ ، اجتٌبة هی ٍرسد .5

 .درثبرُ هْوتزیي ارسش ّب ٍ ثبٍرّبی خَد صحجت هی کٌذ .6

 .سهبًی کِ ثِ ٍجَدش ًیبس است، در دستزس ًوی ثبضذ .7

 .ثِ ٌّگبم حل هسبئل دیذگبُ ّبی هختلف را جَیب هی ضَد .8

 .اس آیٌذُ ثِ ًحَی خَش ثیٌبًِ صحجت هی کٌذ .9

 .در دیگزاى ثِ خبطز داضتي ارتجبط ثب ٍی؛ احسبس غزٍر ٍ افتخبر ایجبد هی کٌذ.10

 .ثب کلوبت هطخص، رٍضي هی سبسد کِ چِ کسی هسئَل دستیبثی ثِ اّذاف عولکزد است.11

 .پیص اس آى کِ اقذاهی اًجبم دّذ، هٌتظز هی هبًذ تب کبرّب خزاة ضًَذ.12

 .ثب ضَر ٍ ضَق درثبرُ آى چِ ثبیذ اًجبم ثگیزد، صحجت هی کٌذ.13

 .اّویت پیذا کزدى درک ٍ فْوی جذی اس داضتي ّذف را رٍضي هی کٌذ.14

 .در کبر آهَسش ٍ هزثی گزی ٍقت صزف هی کٌذ.15

 .رٍضي هی سبسد کِ پس اس حصَل اّذاف عولکزد، فزد هی تَاًذ دریبفت چِ ًتیجِ ای را اًتظبر داضتِ ثبضذ.16

 . اعتقبد دارد"ثِ سزی کِ درد ًوی کٌذ ًجبیذ دستوبل ثست"ثِ ضزة الوثل .17

 .اس هٌبفع خَد ثِ خبطز خیز ٍ صالح گزٍُ صزف ًظز هی کٌذ.18

 .ثب دیگزاى ًِ ثِ عٌَاى عضَی اس گزٍُ ثلکِ ثِ عٌَاى یک فزد رفتبر هی کٌذ.19

 .ًطبى دادُ است کِ تب هطکالت حبد ٍ هشهي ًطًَذ، دست ثِ اقذام ًوی سًذ.20

 .ثِ گًَِ ای رفتبر هی کٌذ کِ احتزام دیگزاى را ثِ خَد جلت ًوبیذ.21

 .ّوِ تَجْص را در جْت رفع خطبّب، ضکبیبت ٍ ضکست ّب هتوزکش هی سبسد.22

 .پیبهذّبی اخالقی تصویوبت را در ًظز هی گیزد.23
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 .ّوِ خطبّب را پی گیزی هی کٌذ.24

 .هفَْهی اس قذرت ٍ اطویٌبى را ثِ ًوبیص هی گذارد.25

 .ضکست ّب راهَرد تَجِ قزار هی دّذ تب استبًذاردّب حبصل ضًَذ.26

 .اس تصوین گیزی اجتٌبة هی ٍرسد.27

 .ثِ ّز فزدی ثبدیذی هی ًگزد کِ گَیی ًیبسّب، تَاًبیی ّب ٍ ثلٌذ پزٍاسی ّبیص ثب دیگزاى هتفبٍت است.28

 .دیگزاى را ٍا هی دارد تب اس سٍایبی هختلف ثِ هسبلِ تَجِ کٌٌذ.29

 .راُ ّبی تبسُ اس ًحَُ اًجبم کبرّب پیطٌْبد هی کٌذ.30

 .پبسخگَیی ثِ پزسص ّبی فَری را ثِ تبخیز هی اًذاسد.31

 .ثز اّویت داضتي درک گزٍّی اس هبهَریت سبسهبًی تبکیذ دارد.32

 .ٍقتی افزاد اًتظبرات را ثزآٍردُ هی سبسًذ، رضبیت خبطزش را اثزاس هی کتذ.33

 .اثزاس اطویٌبى هی کٌذ کِ اّذاف ثزآٍردُ خَاٌّذ ضذ.34

 .در ثزآٍردُ سبختي ًیبسّبی ضغلی دیگزاى اثز ثخص است.35

 .ضیَُ ّبیی اس رّجزی را ثِ کبر هی گیزد کِ خطٌَد کٌٌذُ اًذ.36

 .دیگزاى را ٍا هی دارد تب ثیص اس حذ اًتظبر خَد کبر کٌٌذ.37

 .ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ دیگزاى در راثطِ ثب هقبهبت ثبال کبرآهذ است.38

 .ثب دیگزاى ثِ رٍضی رضبیت ثخص کبر هی کٌذ.39

 .اًگیشُ دیگزاى را ثزای هَفقیت ثبال هی ثزد.40

در ثزآٍردى خَاست ّبی سبسهبًی اثز ثخص است.41

اضتیبق دیگزاى را ثِ سخت تز کبر کزدى افشایص هی دّذ.42

گزٍّی را کِ رّجزی هی کٌذ اثز ثخص است.43

چطن اًذاسی رٍضي اس آیٌذُ تَصیف را هی کٌذ.44

ثزای اًجبم دادى کبرّب راُ ّبی تبسُ ای را پیطٌْبد هی کٌذ.45

  1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْبی رٍاى ضٌبختی . عسکزیبى؛ هٌْبس . کبهکبری؛کبهجیش . سبعتچی؛ هحوَد 
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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