پرسشنامه سنجش رضایت شغلی
سایت امیه آرامش
aminaramesh.ir

ایه پزسشىامٍ کامال رایگان است ي تزای کمک تٍ شما در جُت یافته شغلی رضایت تخش
طزاحی شذٌ است.
گذاشته آن در اختیار دیگزان ،وٍ تىُا مجاس ،تلکٍ ياجة است.
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در طًل تاریخ عمًما افزاد اوتخابَای شغلی چىذاوی وذاشتٍاوذ.
کار محصًل سزوًشت ي ویاس تًدٌ است تا اوتخاب ي آسادی.
ایي پشسشٌاهِ سضایت شغلی شاهل دُ بٌذ است کِ شوا بایذ بستِ بِ هَافمت یا هخالفتتاىِ با ّش بٌذ ،عذدی
بیي  1تا  5بِ آى ًسبت بذّیذ.
عذد  5یعٌی با آى جولِ کاهال هَافمیذ ٍ عذد  1یعٌی کاهال با آى هخالفیذ.
پیش اص پشداختي بِ ایي پشسشٌاهِ ،لغفا بِ ایي ًکات تَجِ کٌیذ:






با خَدتاى صادق باشیذ .لشاس ًیست کسی غیش اص شوا ًتیجِ پرسشنامه میزان رضایت شغلی سا بذاًذ.
خَدتاى سا با جَابْای غیشٍالعی گَل ًضًیذ.
جوالت سا با دلت بخَاًیذ .بشای دادى ًوشُ بِ ّش جولِ ،شایذ الصم باشذ دلایمی تفکش کٌیذ .ششایظ
ٍالعی شغلتاى سا دس رٌّتاى هجسن کٌیذ ٍ بعذ عذد هشبَط بِ ّش هَسد سا ثبت کٌیذ.
سٍی بشگِای یا بش سٍی هَبایلتاى یا ّش جای هوکي دیگش عذد هشبَط بِ ّش هَسد سا یادداشت کٌیذ .بِ
هجوَع ایي اعذاد ًیاص خَاّین داشت.

پشسشٌاهِ سٌجش سضایت شغلی
 -1هعوَال ٍلتی هشغَل کاسم ّستن ،آًچاى غشق دس کاس هیشَم کِ گزس صهاى سا احساس ًویکٌن.
(دقت کنید که از واژه معموال استفاده شده .حتی کسانی که بیشترین رضایت شغلی را هم دارند از
تمامی لحظات شغلشان لذت نمیبرند).

 -2احساس هیکٌن شغلن هیتَاًذ کوک کٌذ دًیا بِ جای بْتشی بشای صًذگی تبذیل شَد.
(اگر تا حاال به این مىرد فکر نکردهاید ،فکر کنم حاال وقتش رسیده که به آن تىجه کنید).

 -3اص ایٌکِ با شغلن هیتَاًن تغییشی دس صًذگی یا کسب ٍ کاس دیگشاى ایجاد کٌن ،بسیاس خَشحالن.
(این تغییر میتىاند بسیار کىچک یا بسیار بزرگ باشد).
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 -4دس شغلن اص استعذادّاین بِ خَبی استفادُ هیکٌن ٍ اگش فشد دیگشی کِ ایي استعذادّا سا ًذاشت هشغَل ایي
کاس بَد بِ اًذاصُ هي هَفك ًبَد.
(تنها خىد شما میدانید که در چه کارهایی استعداد بیشتری دارید).

 -5اگش الصم باشذ حاضشم بعضی اص سٍصّای تعغیل سا ّن سش کاس بشٍم.
میبرید که حاضر باشید روزهای تعطیل هم به
(به عبارت بعضی تىجه کنید ،آیا اینقدر از کارتان لذت 
سر کار بروید؟)

 -6اص دسآهذ شغلن ساضین.
(دخلم با خرجم میخىاند؟ در نظر داشته باشید که آدمی که از پىل بیشتر بدش بیاید ،گىنه بسیار نادری
است! با تىجه به این واقعیت به این بند نمره بدهید).

 -7هیتَاًن با افتخاس بشای دیگشاى تعشیف کٌن کِ هشغَل چِ کاسی ّستن.
(آیا با هیجان از شغلتان برای دیگران تعریف میکنید؟)

 -8دس هجوَع خَشحالن ششایظ شغلیام بِ ًحَی است کِ دس آى احساس آصادی هیکٌن.
(طبیعتا هر شغلی بخشی از وقت ما را به خىد اختصاص خىاهد داد .با درنظر گرفتن این واقعیت به
این بند نمره بدهید).

 -9اگش تالشن سا بکٌن ،آیٌذُ خَبی دس شغلن دس اًتظاس هي است.
(اگر تا حاال به آینده شغل کنىنیتان فکر نکردهاید ،لطفا االن این کار را بکنید).

 -11اص سٍابغی کِ با سایش آدهْا بِ ٍاسغِ شغلن داسم ،ساضین.
(روابط با همکاران ،مدیران ،مشتریان و )...
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بشای اعالع اص عَاهل هَثش بش سضایت شغلی ٍ دسیافت ًتیجِ پشسشٌاهِ بِ لیٌک صیش هشاجعِ کٌیذ:

دریافت نتیجه پرسشنامه رضایت شغلی

فراموش نکنید که این فایل را در اختیار دیگران هم قرار دهید.
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