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پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی
Attitude to Organizational Change Questionnaire
ّز یک اس سَاالت [عثارات] سیز را تا دقت تخَاًیذ ٍ اس هیاى  7گشیٌِ هزتَط تِ ّز سَال ،گشیٌِ ای را کِ تِ ًظز ضوا
تْتزریي اًتخاب هی تاضذ ،تا گذاضتي عالهت ضزتذر هطخص فزهاییذ .سعی کٌیذ فقط یک گشیٌِ را اًتخاب تفزهاییذ.
 =1تسیار هخالفن ً =2 ...سثتا هخالفن  =3...کوی هخالفن ً =4 ...ظزی ًذارم  =5 ...کوی هَافقن ً =6 ...سثتا هَافقن =7 ...
تسیار هَافقن
 .1تِ طَر کلی تغییز تَاًایی هزا تزای کٌتزل آى چِ در کار رخ هی دّذ ،هی کاّذ.
 .2تِ طَر هعوَل در تزاتز افکار ٍ اًذیطِ ّای جذیذ ،هقاٍهت هی کٌن.
 .3تغییز را دٍست ًذارم.
 .4تغییز هَجة ًاکاهی ٍ عجش هي هی ضَد.
 .5تیطتز تغییزّای هحیط کار ،تزاین اسار دٌّذُ است.
 .6تِ طَر هعوَل  ،افکار ٍ اًذیطِ ّای جذیذ را تا تزدیذ ٍ دٍ دلی تِ کار هی گیزم.
 .7تِ طَر هعوَل ،تغییز تزای ساسهاى سَدهٌذ است.
 .8تیطتز ّوکاراًن اس تغییز سَد هی تزًذ.
 .9رای حوایت اس تغییز ّ ،ز آًچِ را کِ هوکي تاضذ ،اًجام هی دّن.
 .10تِ طَر هعوَل ،اس افکار ٍ اًذیطِ ّای جذیذ ،حوایت هی کتٌن.
.11دریافتِ ام کِ تیطتز تغییزّا  ،خَضایٌذ ّستٌذ.
.12تِ طَر هعوَل  ،اس تغییز سَد هی تزم.
.13در اًتظار تغییز در کارم ّستن.
.14توایل ًسثت تِ ایتفادُ اس افکار ٍ اًذیطِ ّای جذیذ دارم.
.15تغییزّا هَجة تزغیة ٍ تزاًگیختي هي هی ضًَذ.
 .16غالثا ضیَُ ّا ٍ رٍش ّای جذیذ را تزای کارّا پیطٌْاد هی کٌن.
.17تغییزّا اغلة تِ هي کوک هی کٌٌذ تا تْتز عول کٌن.
 .18افزاد دیگز فکز هی کٌٌذ کِ هي اس تغییز حوایت هی کٌن.
ساعتچی؛ هحوَد  .کاهکاری؛کاهثیش  .عسکزیاى؛ هٌْاس  .آسهًَْای رٍاى ضٌاختی ً .طز ٍیزایص 1389 .
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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