
 

 

 پرسشنامه  استاندارد رضایت شغلی

 

بعد درونی  2در بررسی ابعاد رضایت شغلی سوال بوده و هدف آن  29دارای  شغلی رضایت استاندارد  پرسشنامه

 .می باشد (29تا  15)سواالت(، بعد بیرونی 14تا  1الت )سوا

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 با مناسب كار با است كه در سازمان خود شغل از فرد خاطر رضایت و رضایت احساس نوعی شغلی، رضایت

 های شغلی، تجربه پیشرفت استعدادها، شكوفایی منطقی، نیازهای تآمین شغل، در موفقیت میزان استعدادها،

 (.1386 دارد) میركمالی، ارتباط سازمانی جو و موفق

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

رضایت شغلی  گویه ای   پرسشنامة 29ای است كه كاركنان به سواالت نمره در این پژوهش منظور رضایت شغلی

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 14تا  1 بعد درونی

 29تا  15 بعد بیرونی

 

 پاسخگوی گرامی

از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک ضمن سپاس 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

هيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بد

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 رضایت شغلی درونی

 1 .در مورد مسائل كاری در حضور مافوقم بدون ترس اظهار نظر میكنم     

 2 .تا زمانی كه وظیفه ام را به خوبی انجام میدهم نگران از دست دادن شغلم نیستم     

 3 .آینده برنامه ریزی كنمهای توانم همراه شغلم برای سالمی     

 4 .شوداشتباه در كار باعث نگرانی از دست دادن پستم می     

 5 دانممافوقم را در كار خود ماهر و شایسته می     

 6 .مافوقم به ارزش كاری كه انجام میدهم واقف است، و برای آن احترام قائل است     

 7 .است ، برایم فراهم شدهاطالعاتی كه برای انجام كارم الزم      

 8 .وظیفه من به طور كامل و مشخص برایم تشریح شده     

 9 .شوداز من در پست تخصصی خودم استفاده می     

 10 .امكان پیشرفت و یادگیری برایم فراهم است     

 11 .دانمرفتار مافوقم با كارمندها را مناسب می     

 12 .احساس بودن در یک تیم را داردكار با دیگر كاركنان      

 13 .رابطه دوستانه ای با دیگر كاركنان دارم     

 14 .در رفتار مافوقم با بعضی از كارمندها تبعیض وجود دارد     

 رضایت شغلی بیرونی
 15 . ای دارمنسبت به كاری كه انجام میدهم درآمد عادالنه     

 16 .دیگری كه برایم وجود دارد مناسب استهای درآمدم نسبت به شغل     

 17 .باشندمزایای كاری مانند بازنشستگی وبیمه برایم وجود دارد و مناسب می     

 18 .امكانات بهداشتی مناسبی وجود دارد     



 

 

 19 .امكانات رفاهی و ابزار كار مناسبی فراهم است     

 20 .واقفممن كامال به هدف و نتیجه كار سازمان      

 21 .دانم كه چگونه كارم در پیشبرد اهداف سازمان موثر استمن می     

 22 از انتخاب این شغل پشیمانم.      

 23 از كار خود واقعاً لذت می برم.     

 24 اكثر روزها به كار خود عالقه زیادی دارم.     

دساات بیاورم، جالب تر احساااس می كنم شااغلم از مشااارل دیگری كه می توانم به      
 نیست.

25 

 26 ارلب اوقات باید خود را مجبور كنم كه سر كار بروم.     

 27 كارم ارلب حوصله ام را سر می برد.     

 28 من از كارم بیشتر لذت می برم تا از اوقات فرارتم.     

 29 شغلم آن اندازه جالب است كه معموالً حوصله ام سر نمی رود.     

 

 دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده كرد.به 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس كنید. البته قبل از وارد كردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف كنید و سپس شروع به وارد كردن داده ها 

 چگونگی كار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیكرت عمل مرحله اول. وارد كر

 كنید .

( computeپس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپیوت) .مرحله دوم

 كنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xكنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد 

كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه به طور مثال متغیر مدیریت  computeكردید را با هم 

 دانش یا ... است.



 

 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی كه می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

جمع كرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت  های به دست آمده را بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 كنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما 

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1واالت پرسشنامه* تعداد س

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

19 57 95 

 

باشد،  میزان رضایت شغلی  در این جامعه ضعیف  38تا  19در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین 

 می باشد.

متوسطی می باشد، میزان رضایت شغلی  در سطح  57تا 38در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین 

 باشد.



 

 

 باشد، میزان رضایت شغلی  بسیار خوب می باشد. 57در صورتی كه نمرات باالی 

 

 پرسشنامه ییایپا و ییروا

 .به منظور بدست آوردن روایی از نظر كارشناسان و اساتید مربوطه )سه تن از اساتید( استفاده شد

 بدست آمده است.. /86( پایایی پرسشنامه مورد نظر 1390در پژوهش مقیمی  )

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 86/0 رضایت شغلی 

 

 منابع:

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 

 


