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  مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی )سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور(

 

 «شرایو م تزریاسپر یروانشناخت یپرسشنامه توانمندساز »

 

، ریمختادوخیستگی، کارکنان در سازمان و ابعاد آن )شای روانشناختی توانمندسازاین پرسشنامه به منظور بررسی 

نان داشته ه و اطمیش پاسخ دادتمام سواالت را با دقت و آرام لطفا .است شدهطراحی  د(عتماادن و بودار معنیاری، تأثیرگذ

 .های شما محرمانه خواهند بودباشید پاسخ

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 .............................................................: شغل ........................................ سن: .................................. جنسیت: 

 ...وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(:............. .......................... تعداد فرزند: .................... میزان تحصیالت:
 

 

 

      کاری را که انجام می دهم، برایم بسیار مهم است. .1

      ند.هست فعالیت های شغلی ام، برای من شخصا ارزشمند )معنی دار( .2

      کاری که انجام می دهم، برایم ارزشمند )معنی دار( است. .3

      نسبت به توانایی های خود برای انجام کار مطمئن هستم. .4

 مینانشایستگی های خود برای انجام دادن وظایف خود اطدرباره  .5
 دارم )کارم در محدوده تبحر و قابلیت هایم قرار دارد(.

     

ی از مبر مهارت هایی که برای انجام دادن وظایف شغلی مورد نی .6
 باشد، تسلط دارم.

     

ود خغلی شاین فرصت را دارم که در انجام وظایف شغلی، از ابتکار  .7
 کنم.استفاده 

     

 گیرمبمی توانم در مورد چگونگی انجام وظایف شغلی خود تصمیم  .8
 )من قادرم مطابق میل خودم عمل کنم(.

     

      در انجام دادن وظایف شغلی خود، استقالل زیادی دارم. .9

      ت.اد اسی زیتاثیر من بر آنچه در واحد کاری ام اتفاق می افتد، خیل .10

دی ل زیاواحد کاری ام اتفاق می افتد، کنترنسبت به آنچه که در  .11
 دارم.

     

      د.گیر نظر من در تصمیم گیری واحد کاری ام مورد توجه قرار می .12

      اطمینان دارم که همکارانم با من کامال صادق هستند. .13

ی ان ماطمینان دارم که همکارانم اطالعات مهم را با من در می .14
 گذارند.

     

      ند.دار همکارانم به کامیابی و موفقیت من توجه اعتقاد دارم که .15

 

 کامالً

 مخالفم

 

نظری  مخالفم

 ندارم

 کامالً موافقم

 موافقم

 

اهیهگو  


