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و از قوه  درشغلم احساس خود شکوفایی)احساس توانایی برای استفاده از ظرفیت های منحصر به فرد 1

 های بالقوه فردی( وجود دارد.به فعل در آوردن توانایی

     

      های ارزشمندی می کنم.در شغلم احساس موفقیت 2

      من در شغلم، از استقالل فکری و عملی بر خوردارم. 3

      برای انجام وظایفم، اختیارات الزم به من داده می شود. 4

      .برای کمک کردن به دیگران وجود دارددر شغلم، فرصت کافی  5

شغل من در خارج از سازمان، دارای جایگاه باالیی است و مورد توجه افراد خارج از سازمان قرار می  6

 گیرد.

     

      شغل من در سازمان دارای جایگاه باالیی است و دیگران در سازمان به آن توجه دارند. 7

      کارها به من کمک می کنند.همکارانم در انجام  8

      در محیط کار سعی می کنم احترام همکارانم را جلب نمایم. 9

      در محیط کار با همکارانم با صمیمیت برخورد می کنم. 10

      در محیط کار سعی می کنم مورد تمجید مدیر واقع شوم. 11

      احساس می کنم در کار خود بهترین هستم. 12

      احساس می کنم بر کارم کنترل زیادی دارم. 13



 

 

      احساس می کنم توانایی خودبازنگری در کارهای محوله ام را دارم. 14

      در کار خود سعی می کنم تمام توانم را برای هرچه بهتر انجام شدن وظایف به کار ببرم. 15

      ندارم.در محیط کارم دائمًا استرس از دست دادن شغلم را  16

      در شغلم  احساس تهدید از جانب عوامل محیطی را برای از دست دادن شغلم ندارم. 17

      در شغلم احساس تهدید از جانب عوامل سازمانی را برای از دست دادن شغلم ندارم. 18

      در شغلم احساس تهدید از جانب عوامل فردی را برای از دست دادن شغلم ندارم. 19

      در شغلم از حق شغل یا امتیاز شغلی برخوردار هستم. 20

      در شغلم از حق عائله مندی برخوردار هساتم. 21

      در شغلم از فوق العاده مدیریت برخوردا ر هستم. 22

      در شغلم امکان استفاده از اضافه کاری و مزایای آن وجود دارد. 23

      مسکن کارکنان برخوردار هستم. در شغلم از مزیت تعاونی 24

      در شغلم امکان دریافت وام های قرض الحسنه و کم بهره وجود دارد. 25

      در شغلم از خدمات درمانی و بیمه بازنشستگی برخوردار هستم. 26

      در سازمان ما امکان استفاده از اماکن رفاهی و تفریحی با تخفیف ویژه وجود دارد.  27

      در سازمان ما امکان برخورداری از مرخصی های استعالجی و استحقاقی وجود دارد. 28



 

 

 

 

 

 

 

 

      در شغلم، فرصت مشارکت در هدفگذاری وجود دارد. 29

در شغلم گاهی اوقات در زمینه مسائلی که تخصص دارم مورد مشورت مقامات باالی سازمان قرار می  30

 گیرم.

     

      وظایف محوله مسئولیت انجام صحیح و کامل وظایفم را بر عهده دارم.در شغلم در قبال  31

      در شغلم تفویض اختیار از سمت مقامات ارشد نسبت به من صورت می گرد. 32

      در سبک مدیریتی سازمان ما کارکنان احساس استقالل شغلی در کار خود را دارند. 33

      کارکنان احساس اشتراک در اهداف سازمانی را دارند.در سبک مدیریتی سازمان ما  34

      در سبک مدیریتی سازمان ما کارکنان و مدیران به یکدیگر اعتماد متقابل دارند. 35

      در سازمان ما سبک مدیریت مشارکتی بیشتر از سبک مدیریت آمرانه اعمال می شود. 36

      وجود دارد.در شغل من، فرصت رشد شخصی و بهبود  37

      اگر وظیفه ام را به نحوی عالی انجام دهم فرصت بهبود مهارت ها را دارم. 38

      اگر وظیفه ام را به نحوی عالی انجام دهم امکان یادگیری را دارم. 39

      اگر وظیفه ام را به نحوی  عالی انجام دهم امکان ارتقا به پست بهتر را می یابم. 40



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامالً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کامالً مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 

 مولفه های پرسشنامه:

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 7الی  1 ویژگی های شغل

 11الی  8 روابط بین فردی

 15الی  12 ویژگی های شخصیتی

 19الی  16 امنیت شغلی

 23الی  20 حقوق و مزایا

 28الی  24 امکانات رفاهی و ایمنی

 32الی  29 مشارکت و مسئولیت شغلی

 36الی  33 سبک مدیریتی

 40الی  37 پیشرفت و ارتقای شغلی

 


