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  پرسشنامه تعهد سازمانی  
 

اره
شم

 

 گـــــــــزیــــــــنـــه عبــــــــــــــــــارت

1 
من خیلی خوشحالم از اینکه باقی دوران خدمتم 

      .رادراین سازمان بگذرانم

     .این سازمان معنا ومفهوم مهمی براي من ندارد 2

     .من واقعا مشکل سازمان رامشکل خود می دانم 3

     .وابستگی عاطفی نسبت به سازما نم احساس نمی کنم 4

5 
) محل خدمت خود(از بحث و گفتگو راجع به سازمان 

 .با دیگران لذت می برم
    

     .احساس تعلق و وابستگی نسبت به سازمان ندارم 6

7  
همانطور که به این سازمان وابسته هستم به سادگی می 

      .وابسته شومتوانم به سازمانی دیگر نیز 

8 
احساس اینکه عضوي از خانواده سازان هستم را نمی 

 .نمایم
    

9 
بدون نگرانی از یافتن شغلی دیگر می توانم شغل خود 

 .را ترك نمایم
    

10 
برایم خیلی دشوار است هم اکنون شغل خود راترك 

 .نمایم حتی اگر میل به این کار داشته باشم
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11  
اززندگی من اگراکنون تصمیم به قسمت  عمده اي 

      .ترك سازمان بگیرم، با مشکل موا جه خواهد شد

12  
ترك سازمان در آینده نزدیک براي من هزینه بر 

      .نخواهد بود

13  
در شرایط فعلی ادامه کاردر سازمان برایم ضروري و 

  .مطلوب است
  

    

  
 خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد  

14  
با ترك این سازمان ازگزینه هاي  اعتقادم براین است

      ..محدودي جهت انتخاب کار برخوردارخواهم بود

15  
یکی از پیا مدهاي منفی که موجب ماندن من در 

سازمان است، این است که گزینه دیگري براي انتخاب 
  .شغل ندارم

    

16  
یکی از دالیل مهم ادامه کاردر سازمان این است که 

خوردن زندگی شخصی ام می ترك آن موجب ضربه 
  .شود

    

یکی ازدالیل ادامه کاردراین سازمان این است که معتقدم   17
      .وفاداري مهم است واحساس می کنم که باید بمانم

من این ارزش اعتقادي را آموختم که به سازمانم  وفادار   18
      .باشم

بمانم امروزه اگربراي تمام دوره کاري دریک سازمان باقی   19
      کارها با نظم بیشتري انجام میشود
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