એમ્પાવરમેન્ટ સ્કેલ

નિર્ણયો લેવા
િીચે જીવિિા કોઈ પરરપ્રેક્ષ્ય અિે નિર્ણયો લેવાિા સંબધ
ં માં ઘર્ા નિવેદિો છે . કૃપા કરીિે નિવેદિ નવશે તમે કેવી રીતે
અનુભવો છો તે િજીકિા પ્રનતસાદ ઉપરિી સંખ્યાિે વર્ુળ
ણ કરો. તમે હવે કેવ ુ ં અનુભવો છો તે સ ૂચવો. પ્રથમ છાપ
સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ હોય છે . કોઈપર્ એક પ્રશ્ન પર ઘર્ો સમય આપશો િહીં. કૃપા કરીિે તમારી પોતાિી સાથે પ્રામાણર્ક
રહો જેથી તમારા જવાબો તમારી સાચી લાગર્ીઓિે પ્રનતણબિંણબત કરે .
કૃપા કરીિે તમે જે અનુભવો છો તે શ્રેષ્ઠ વર્ણવે છે તે િંબરિે વર્ુળ
ણ દ્વારા બધા પ્રશ્નોિા જવાબ આપો. કૃપા કરીિે ફક્ત

[emp01]

મારા જીવિમાં શુ ં થશે તે હુ ં

[emp02]

લોકો જે નવચારે છે તે શક્ય છે

[emp03]

જો લોકો જૂથ તરીકે જોડાય તો

[emp04]

કંઈક નવશે ગુસ્સે થવુ ં એ ક્યારે ય

[emp05]

હુ ં મારી જાત તરફ હકારાત્મક

[emp06]

હુ ં જે નિર્ણયો લઈ રહ્યો છં સામાન્ય

ુ ી થી િક્કી કરી શકુ ં છં
બહખ
ુ બ
તેિાથી જ તેઓ મયાણ રદત છે .
તેઓ પાસે વધુ શક્ક્ત હોય છે .
મદદ કરશે િહીં.
દ્રષ્ષ્ટકોર્ ધરાવુ ં છં.
રીતે તેિા પર હુ ં નવશ્વાસ કરું છં.
લોકોિે કંઈક ગમર્ુ ં િથી તેિાથી જ

[emp07]

તેઓિે ગુસ્સે થવાિો કોઈ અનધકાર
િથી.
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પડર્ુ ં િથી

અથવા લાગુ

જાર્ીર્ુ ં િથી

અસહમત

પુરી રીતે

અસહમત

સહમત

સહમત

પુરી રીતે

એક જ તપાસો

[emp08]

દુ ભાણ ગ્ય ખરાબ િસીબિા કારર્ે
હતા.

[emp09]

હુ ં પોતાિે સક્ષમ વ્યક્ક્ત તરીકે જોઉં

[emp10]

તરં ગો બિાવીિે તમિે જે ક્યારે ય

[emp11]

એક સાથે કામ કરતા લોકો તેમિા

[emp12]

હુ ં વારં વાર અવરોધો દૂ ર કરવામાં

[emp13]

હુ ં સામાન્ય રીતે ભનવષ્ય નવશે

છં.
પર્ િહીં મળે .
સમુદાય પર અસર કરી શકે છે .
સક્ષમ છં.
આશાવાદી છં
જ્યારે હુ ં યોજિા બિાવુ ં છં, ત્યારે હુ ં

[emp14]

તે કાયણ કરવા લગભગ ચોક્કસ હોઉં
છં.
કંઈક નવશે ગુસ્સે થવુ ં એ તેિે

[emp15]

બદલવાિી રદશામાં પ્રથમ પગલું
છે .

[emp16]

સામાન્ય રીતે હુ ં એકલતા અનુભવુ ં
છં.
લોકોએ શુ ં કરવુ ં જોઈએ અથવા શુ ં

[emp17]

શીખવુ ં જોઈએ તે િક્કી કરવા માટે
નિષ્ર્ાતો શ્રેષ્ઠ ક્સ્થનતમાં છે .

[emp18]

અન્ય લોકોિી જેમ હુ ં પર્ કંઈક

[emp19]

સામાન્ય રીતે હુ ં જે કરવાનુ ં િક્કી

કરી શકવા સક્ષમ છં.
કરું છં તે પરરપ ૂર્ણ કરું છં.
લોકોએ જેમ તેઓ ઇચ્છે છે તેમ

[emp20]

જીવિ જીવવાિો પ્રયત્િ કરવો
જોઈએ.
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પડર્ુ ં િથી

અથવા લાગુ

જાર્ીર્ુ ં િથી

અસહમત

પુરી રીતે

અસહમત

સહમત

સહમત

પુરી રીતે
મારા જીવિમાં મોટાભાગિા

તમે સરકાર સામે લડી શકતા િથી.

[emp22]

હુ ં મોટાભાગે શક્ક્તહીિ અનુભવુ ં છં.
જ્યારે હુ ં કંઈક નવશે અચોક્કસ છં,

[emp23]

ત્યારે હુ ં સામાન્ય રીતે બાકીિા જૂથ
સાથે જતો રહુ છં
મિે લાગે છે કે હુ ં ઓછામાં ઓછા

[emp24]

અન્ય લોકો સાથે સમાિ ધોરર્ે
મ ૂલ્યવાિ વ્યક્ક્ત છં
લોકોિે પોતાિા નિર્ણયો લેવાિો

[emp25]

અનધકાર છે , પછી ભલે તેઓ ખરાબ
હોય.

[emp26]

મિે લાગે છે કે મારી પાસે ઘર્ા

[emp27]

હુ ં સામાન્ય રીતે ભનવષ્ય નવશે

સારા ગુર્ો છે
આશાવાદી છં
જ્યારે હુ ં યોજિા બિાવુ ં છં, ત્યારે હુ ં

[emp28]

તે કાયણ કરવા લગભગ ચોક્કસ હોઉં
છં.
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પડર્ુ ં િથી

અથવા લાગુ

જાર્ીર્ુ ં િથી

અસહમત

પુરી રીતે

અસહમત

સહમત

સહમત

પુરી રીતે
[emp21]

