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 مقیاس اندازه گیری نگرش کارکنان بو سازمان
 

 

 هػخص کٌیذ* بب عالهت  در زیر تعذادی گْیَ درببرٍ ضبزهبى غوب هطرح غذٍ اضت ، ُرکذام را کَ هْافك ُطتیذ

. 

 گْیَ ُب

 . بَ ًظر هي ایي ضبزهبى بِتر از ضبزهبى ُبی دیگر بَ کبرکٌبى خْد هی رضذ -1

 

 . کردم اگر هجبْر هی غذم کبر را از اّل غرّع کٌن ، ببز ُن برای ایي ضبزهبى کبر هی -2

 

 . در ایي ضبزهبى پبرتی ببزی ّجْد ًذارد -3

 

 . در ایي ضبزهبى ، بَ غرط آى کَ خْدهبى بخْاُین ، راٍ ًرلی ّجْد ًذارد -4

 

 . بَ پسغک ضبزهبى بَ اًذازٍ پسغک خبًْادگی خْد اطویٌبى دارم -5

 

 . راضت هی گْیذ ایي ضبزهبى ّلتی هی گْیذ کَ هی خْاُذ ًظر کبرکٌبى را در ًظر بگیرد ، ّالعب -6

 

 .تػْیك هی کٌذ ًظبم دضتوسدُبی ایي ضبزهبى طْری اضت کَ کبرگراى ّ کبرکٌبى ّظیفَ غٌبش را -7

 

 . در هجوْع ایي ضبزهبى بب هب ُوبى طْر رفتبر هی کٌذ کَ هب برای آى کبر هی کٌین -8

 

 . هراجعَ کرد همررات ایي ضبزهبى طْری اضت کَ حتی ببیذ بَ خبطر یک خراظ کْچک بَ پسغک -9

 

 . پیع بیٌی ُب ُر چَ ببغذ ، هطوئي ُطتن حْادثی اتفبق خْاُذ افتبد -10

 

 . کٌٌذ کبرگراى ، بیػتر از آى چَ ضبزهبى بَ آى ُب هی ریذ ، خْد را ّلف ضبزهبى ًوی -11

 

 . ضبزهبى ، بَ کبرُبی خیریَ بیػتر عاللَ ًػبى هی دُذ -12

 

 . رعبیت همررات ، بَ ًحْ خطرًبک گطترظ هی یببذ -13

 

 . در ایي ضبزهبى ، فکر ًوی کٌن کَ بب هتمبضیبى غغل هْدببًَ رفتبر غْد -14

 

 . بطیبری از تْصیَ ُبی جبلب، از جبًب رّضب ًبدیذٍ گرفتَ هی غْد -15

 

 . رئیص هي ، ُوَ پطت ُب را بَ دّضتبى خْد هی دُذ -16
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 . خبرج اضتخذام هی کٌذ ضبزهبى بَ جبی ایي کَ افراد غبغل را ارتمب دُذ ، برای تصذی هػبغل ببال از -17

 

 . در ایي ضبزهبى ، برای پیػرفت ، ببیذ بب افراد خبصی رابطَ برلرار کرد -18

 

 . در بلٌذ هذت ، ایي ضبزهبى بر کبرکٌبى ضْار هی غْد -19

 

 . در ایي ضبزهبى ، دضتوسد بَ ًحْ ّحػتٌبکی پبییي اضت -20

 

 . در ایي ضبزهبى، ُر فرد درضتکبری غکطت هی خْرد -21

 

 ًػر ضبّاالى. ارزغیببی غخصیت . گٌجی ، حوسٍ 

 . ضبزهبى ُبی ایراًی ًیبزهٌذ ببزًگری اضت رّایی صْری آى برای. همیبش از ًْع ترضتْى اضت : تْجَ 
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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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