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  ש"שאלו
 מחוייבות ארגונית ושביעות רצו
 של עובדי מע

  ,1992Tsui, Egan & O`Reilly  � ו   Meyer & Allen, 1990: מבוסס על

  

ה עם כל /ה מסכים/י באיזו מידה את/ציין. ההצהרות הבאות נוגעות למגוון של תחושות ופעולות הקשורות לעבודתך
  .י בכל שורה את התשובה המתאימה ביותר/סמן. אחת מההצהרות הבאות

  

'מס בהחלט  ההצהרה 

 מסכים

די  מסכים

 מסכים

די לא  ניטרלי

 מסכים

לא 

 מסכים

אוד מ

לא 

 מסכים

1.         אני מרוצה מסוג עבודתי הנוכחית 

ת ממה שיקרה לי אם אעזוב /אנני חושש 2
גם אם לא תחכה לי עבודה , את עבודתי

  אחרת

       

3. ה מאוד לעבוד בארגון הזה /הייתי שמח 
 עד פרישתי מהעבודה

       

4.         אני מרוצה מהממונים עלי 

5. עזוב את הארגון גם יהיה לי קשה מאוד ל 
  אם אני רוצה בכך

       

6. יותר מדי דברים היו נפגעים בחיי אם  
  ה לעזוב את הארגון/היית מחליט

       

7. אני נהנה לשוחח על הארגון שלי עם  
 אנשים מחוצה לו

       

8. ת שיכולתי להתקשר בקלות /אני חושב 
 כמו לארגון הזה, לארגון אחר

       

9.         מחברי לעבודה אני מרוצה 

10. ה רגשית לארגון /ה שאני קשור/אני חש 
 הזה

       

11. , ה שיש לי אופציות מועטות/אני חש 
  ת עזיבת הארגון/כאשר אני שוקל

       

12. זה לא יעלה לי יותר מדי לעזוב את  
  הארגון עכשיו

       

13.         אני מרוצה מההזדמנויות לקידום 

14. ותי בארגון הוא עניין של כרגע השאר 
צורך חיוני באותה מידה כמו עניין של 

  רצון

       

15. אחת הבעיות הרציניות של עזיבת  
  הארגון היא חוסר באלטרנטיבות אחרות

       

16.         ה כאחת מהמשפחה בארגון הזה/אני חש 



17. ה /אחת הסיבות שבגללן אני ממשיכ 
דרוש לעבוד הארגון הזה היא שעזיבתי ת

ארגון אחר לא יעניק לי ( קורבן גדול 
  )את אותן ההטבות

       

18.          אין לי תחושת שייכות חזקה לארגון הזה 

19.          אני מרוצה מהשכר הנוכחי שלי 

20. ה כי בעיותיו /אני באמת ובתמים מאמין 
  של הארגון הזה הן גם בעיותי

       

21.         אני מרוצה באפן כללי מעבודתי 

22. ה /לדעתי אין עוד חשיבות בלהיות מסור 
 ש זה או אחר"ה במע/כמדריך

       

 

  

 


