
 

 

 پرسشنامه انتظارات شغلی

 

 هدف: بررسی گرایش سازمان به مشتری، کارآفرینی و یادگیری.

 نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید.  
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 یبه مشتر شیگرا

      است. یمشتر تیکند، رضایم نتعیی را وکار که اهداف کسب یعامل نینخست  1

      .میکنینظارت م یمشتر یازهاین نیخود جهت تأم لیبر سطح تعهد و تما وستهپی طور ما به  2

 های حوزه تمام در آزادانه طور را به یموفق و ناموفق مشتر های ما اطالعات موجود درباره تجربه 3

 .میکنیم عیسازمان توز

     

      است. یمشتر یازهایبر درک ن یمبتن ،یرقابت تیکسب مز یما برا یاستراتژ 4

      .میسنجمی مند نظام طور را به انیمشتر تیما غالبًا رضا 5

      .مسنجی می منظم صورت را به انیمشتر یازهایما ن 6

      .میمحورتر هست یمشتر مان،یما نسبت به رقبا 7

      .باشد یم انیسازمان، ارائه خدمات به مشتر نیمعتقدم که فلسفه وجود ا 8

خود مراجعه  انیبار در سال به نظرات مشتر کیکاالها و خدماتمان، حداقل  تیفیک یابیجهت ارز 9

 .میکنیم

     

      شود. هایی درباره رضایت مشتری توزیع میدر تمام سطوح این سازمان، داده  10

 یسازمان یریادگیبه  شیگرا



 

 

عامل  کی د،یجد هایمهارت ایدانش و  یریادگیسازمان جهت  ییاساساً توافق دارند که توانا رانیمد 11

 .باشد یم یرقابت تیدر کسب مز یاصل

     

      .یداندبهبود م یرا به عنوان اصل یریادگیاست که  ای سازمان به گونه نیا یاصل هایارزش  12

      .نهیهز کیاست و نه  گذاری هیسرما کی یریادگیسازمان،  نیدر ا 13

      هدف مشترک وجود دارد. کیدر سازمان من،  14

      .یباشدم یبقاء سازمان کننده نیتضم یعامل اصل کیدر سازمان من به عنوان  یریادگی 15

وجود  سازمانی انداز درباره چشم یتوافق کل کیسازمان،  های بخش و ها در تمام سطوح، حوزه 16

 دارد.

     

      سازمان متعهد هستند. نیتمام کارکنان نسبت به اهداف ا 17

      .نندیبی کارکنان خودشان را به عنوان شرکاء سازمان م 18

      .میکنیخود را در مفروضات مشترکمان منعکس م انیمشتر های دهیما نظرات و ا 19

      مورد سؤال واقع شود. دیبا وستهیکه روش ادراک آنها از بازار، پ یکنندسازمان درک م نیکارکنان ا 20

      .مدهی یمورد سؤال قرار م وستهیرا پ یاطالعات مشتر ریخودمان درباره روش تفس های ما تعصب 21

 ینیبه کارآفر شیگرا

      دارد. یریپذ سکیبه ر یشتریب لینسبت به رقبا، سازمان ما تما 22

      دارد. انیمشتر های و خواسته ازهاین ییجهت شناسا یشتریب یینسبت به رقبا، سازمان ما توانا 23

 یزری مربوط به برنامه هایتیبه مشارکت در فعال یشتریب لینسبت به رقبا، سازمان ما تما 24

 دارد. کیاستراتژ

     

      دارد. یباالتر ینسبت به رقبا، سازمان ما سطح نوآور 25

      دارد. واقعی انداز چشم یده در شکل یباالتر یینسبت به رقبا، سازمان ما توانا 26

      دارد. دیجد هایفرصت ییجهت شناسا یباالتر یینسبت به رقبا، سازمان ما توانا 27

 



 

 

 پرسشنامه:و تفسیر نتایج نمره گذاری 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 موافقمکامال  موافقم نظری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد محاسبه کرده و در جدول زیر وارد کنید:

 شماامتیاز  حداکثر امتیاز ابعاد 

 ............. 50 گرایش به مشتری 1

 ............. 55 گرایش به یادگیری سازمانی 2

 ............. 30 گرایش به کارآفرینی 3

 

 

دهنده تمایل تر باشد، نشانهرچه سازمان امتیاز شما در هر یک از سه گرایش فوق به حداکثر امتیاز نزدیک

 باشدیادگیری و یا کارآفرینی میبیشتر سازمان به مشتری محوری، 


