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                                                             به نام خدا

 پرسشنامه تعهد سازمانی 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا   لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت

 

 

 

کامال  سوال

 مخالفم
 مخالفم

نظری 

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم
محل کارم با افراد خارج از سازمان صححت    از این که درباره سازمان 1

 کنم لذت می برم
     

که مشکالت این سحازمان مشحکل خحود محن      واقعا احساس می کنم 2

 اس 
     

اندازه ای که به ایحن سحازمان    ه همانفکر کنم به سادگی می توانم ب 3

 عالقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلتستگی پیدا کنم
     

      .احساس تعلق زیادی نست  به سازمان محل کار خود ندارم 4
از عواقب ترک کردن کار فعلی خود بدون دسترسی داشتن بحه کحار    5

 دیگر، ترسی به دلراه نمی دهم
     

ک کردن محل کار برایم دشحوار اسح  . هحر  نحد     در حال حاضر تر 6

 اس  به این کار نیز تمایل داشته باشم ممکن
     

محل کارم بگیرم زنحدگیم بحه    اگر هم اکنون تصمیم به ترک سازمان 7

 شدت از هم گسیخته می شود
     

بار  سازمان برایم بسیار پر هزینه و زیان ممکن اس  هم اکنون ترک 8

 باشد
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کامال  والس

 مخالفم
 مخالفم

نظری 

 ندارم
 موافقم

کامال 

 موافقم
در حال حاضر، باقی ماندن درسازمان محل کارم به همان اندازه  9

 می که ناشی از ضرورت اس ، ناشی از تمایل شخصی خودم نیز

 باشد

     

احساس می کنم احتمال پیدا کردن کار دیگر کمتر از آن اس   11

 کردن این سازمان را در سر بپرورانمکه فکرترک 
     

کارهحای   سحازمان کمتحود   یکی از عواقب جدی ترک کردن این 11

 موجود دیگر اس 
     

      ندارم که شخص باید همیشه به محل کارش وفادار بماند اعتقاد 12
محل کحار بحه هحیج وجحه کحاری  یحر        به نظر من تغییر سازمان 13

 اخالقی نیس 
     

این سازمان آن اسح  کحه بحه     ی از دالیل اصلی ادامه کارم بایک 14

اعتقاد من وفاداری مهم می باشد. بنابراین خود را ملزم میحدانم  

 در این سازمان باقی بمانم
     

اخالقی و وفادار ماندن به یک سحازمان بحه محن     اعتقاد به ارزش 15

 آموخته شده اس 
     

ندگی شغلی خود را در یحک  بیشترین مدت ز روزگاری که مردم 16

 اوضاع بهتر بود ،سازمان می ماندند
     

دیگححر معقححول نیسحح  کححه فححردی بخواهححد بححه عنححوان  رفححدار  17

 پروپاقرص سازمان معروف باشد
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 توضیحات پرسشنامه
 

 عنوان پرسشنامه: ارزیابی تعهد سازمانی در سازمان

 محقق ساختهنوع پرسشنامه: 

 سوال 71االت:  تعداد سئو

 71-73-71-5-4-3  دارد سوال معکوس:

 (وفاداری سازمانیو  ترک شغل،  تعلق سازمانیبعد یا مولفه: دارد )سه بعد: 

 

  گزینه ای 5رت لیکِ : یا سطح اندازه گیریمقیاس << 

 
 کامال موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم پاسخ ها

 کد یا نمره
 (SPSSا به اکسل یا )جه  ورود پاسخ ه

1 2 3 4 5 

 

 

 تقسیم بندی سواالت پرسشنامه تعهد سازمانی<< 

 

 پرسشنامه 71الی  7سواالت :  سوال استاندارد 71شامل  :سازمانی مولفه های متغیر تعهد

 

  4-3-1-7:  سوال  4شامل      :تعلق سازمانی

 77-71-9-8-1 -6- 5   :سوال 1شامل      :    ترک شغل

 71-76-75-74-73-71:  سوال 6شامل  : سازمانی وفاداری

 

 

 
 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا"
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