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 تا چه حد با هر یک از عبارات زیر در مورد دانشگاه محل کار خود موافق هستید.

 .دربینهمکاراناحساسقویازعدالتوجوددارد-1     

اعتمادبینکارکنان
 

 همکاراندرتالشهستندتارفتاریمنصفانهوعادالنهبادیگران داشته باشند-2     

 اقداماتوفعالیتهایهمکارانهمیشهباثباترأیهمراهاست.-3     

 صداقت یک ارزش کلیدی در فعالیت های انجام شده است.-4     

 اکثریت همکاران به قول خود عمل میکنند.-5     

 درباره ی آنچه که برای من مهم است با گشاده رویی برخورد می کنند.همکاران این دانشگاه -6     

 دانش همکاران من درباره نیازهای شغلی خود باال است.-7     

 همکاران من به عنوان افرادی موفق درانجام وظایف شغلی خود شناخته شده اند.-8     

 دارم.من در مورد سطح مهارتهای همکاران اطمینان کافی -9     

 ..مناعتقاددارمبیشترهمکارانکارخودراخوبوبهدرستیانجاممیدهند-10 .1     

 اکثریت همکاران دارای صالحیتهای تخصصی هستند.-11     

 همکاران نگران رفاه و آسایش یکدیگرند.-12     

 نیازها و خواسته های من برای همکاران اهمیت دارد.-13     

 ..بهطورمعمولهمکارانبامسائلیکدیگرصادقانهبرخوردمیکنند-14     

 همکاران من تالش می کنند مفید و سودمند باشند تا مورد توجه واقع شوند.-15     

 مدیرانایندانشگاه به عدالت و رفتار منصفانه اعتقاد دارند.-16     

اعتمادکارکنانبه 

مدیر
 

 ..مدیراندررفتاربادیگرانعدالتوانصافرارعایتمیکنند-17     



 

 

 اقداماتمدیرانایندانشگاهباثباترأیهمراهاست.-18     

 .صداقتدرانجاماموریکارزشکلیدیمحسوبمیشود-19     

 -دراکثریت اوقاتمدیران ایندانشگاهبهقولخودعملمیکنند-20     

 مدیرانایندانشگاهدربارهیآنچهکهبرایمنمهماستباگشادهروییبرخوردمیکنند.-21     

 مدیرانایندانشگاهدانشباالییدربارهینیازهایشغلیخوددارند.-22     

 مدیرانایندانشگاهبهعنوانافرادیموفقدرموردآنچهانجاممیدهندشناختهشدهاند.-23     

 ایندانشگاهاحساساطمینانمیکنم.مندرموردمهارتهایمدیران -24     

 منعقیدهدارمبیشتر مدیرانایندانشگاهکارخودراخوبانجاممیدهند.-25     

 کثریتمدیرانایندانشگاهدارایصالحیتهایتخصصیهستند.-26     

 مدیرانایندانشگاهنگرانرفاهوآسایشمنهستند.-27     

 -28.مدیرانایندانشگاهاهمیتدارند.نیازهاوخواستههایمنبرای      

 معموالٌ مدیرانایندانشگاهبامسائلدیگرانصادقانهبرخوردمیکند.-29     

 مدیرانایندانشگاههموارهتالشمیکنندمفیدوسودمندباشندتاموردتوجهقرارگیرند.-30     

 دهد.به عقیده من این دانشگاه کارکنان را به طور مساوی مورد توجه قرار می -31     

اعتمادمؤسسهای
 

 مدیریت این واحد سازمانی به رفاه وآینده کارکنان عالقه مند است.-32     

 این دانشگاه منافع کل سازمان را در نظر می گیرد.-33     

 من این احساس اطمینان را دارم که این واحد سازمانی می تواند به تعهداتش عمل کند.-34     

 کردن در این دانشگاه رضایت دارم زیرا به تعهدات خود پایبند است.من از کار -35     

 بین گفتار و عمل مدیریت این دانشگاه هماهنگی وجود دارد.-36     



 

 

 

 مدیریت این دانشگاه دارای بینش الزم برای مواجه شدن با چالشهای آینده است.-37     

 من مهم است به طور مؤثرعمل می کند.مدیریت این دانشگاه در مورد آنچه برای -38     

 مدیریت این دانشگاه دارای یک بینش راهبردی قوی است.-39     

 نسبت به مسیری که مدیریت این دانشگاه را هدایت می کند احساس مثبتی دارم.-40     

 نسبت به رویکرد عملیاتی این دانشگاه آگاهی دارم.-41     

 ارتباط درونی در حد مطلوبی وجود دارد.در این دانشگاه -42     

 من نسبت به ظرفیت این دانشگاه برای بهبود مستمر ایمان دارم.-43     

 اعتقاد دارم که این واحد سازمانی ازنظر استفاده از فن آوری در سطح باالیی قرار دارد.-44
     

 مدیریت این دانشگاه دارای تخصص کافی است.-45     

 .منبراینباورهستمکهفرایندهایکاریدرایندانشگاهازکیفیتمناسبیبرخورداراست-46     

 سیستم اطالعاتی این واحد به خوبی از عملیات سازمانی پشتیبانی می کند.-47     

 

 رویه های مدیریتی منابع انسانی این دانشگاه از عملیات سازمان پشتیبانی می کند.-48     


