این فایل فقط برای مشاهده قسمتی از پرسشنامه می باشد.
این پرسشنامه

برای خرید و دریافت فایل کامل
به داخل سایت مراجعه نماید.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای  28سوال بوده که توسط پادکساکف و همکارنش طراحی و تنظیم شده
است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.
قسمت از سواالت:

ردیف
5

درکمک به همکاران جدید تا خود را با محیط کاری وفق دهند تمایل دارم.

6

درکمک به همکاران برای حل مشکالت مرتبط باکار تمایل دارم.

7

به انجام تکالیف کاری همکاران ،هنگامی که آنها نیازمند کمک هستند،
تمایل دارم.

خیلی زیاد

4

به شرکت فعاالنه درجلسات سازمان تمایل دارم.

زیاد

3

پیشنهادات سازنده که عملیات واحدسازمانی رابهبود بخشد ارائه می دهم.

متوسط

2

به انتقال اخبار واطالعات خوب ومثبت ازسازمان به افرادخارج ازسازمان
تمایل ندارم.

کم

1

به حفظ وجهه و خوشنامی سازمان تمایل دارم.

خیلی کم

سواالت

.به هماهنگی وبرقراری ارتباط باهمکاران تمایل دارم

8

 حتی در زمانی که هیچ کس ناظر برفعالیت های،ازقوانین و مقررات سازمانی
. تبعیت می کنم،آنها نیست ویا شاهدی وجود نداردکه آنهارا ردیابی کند

9

.درانجام وظیفه ی خودجدی هستم و اشتباهات کاری کمتری دارم

10

===========================================================

11

از تجاوز به حقوق دیگران برای کسب منابعی که با دیگران مشترک و سهیم
هستم اجتناب می کنم

25

.از اقداماتی که به دیگران صدمه وخسارت وارد می کند اجتناب می کنم

26

با افرادی که ممکن است از اقدام آنها تاثیر منفی بپذیرم مشورت نمیکنم

27

.سعی می کنم تا مشکلی برای همکارانم ایجاد ننمایم

28
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