
FERICIREA LA LOCUL DE MUNCA 

 

CONSEMN: Vă rugăm să răspundeţi la întrebările din tabelul de mai jos şi să evaluaţi în ce măsură 
afirmaţiile vi se potrivesc raportându-vă la organizaţia în care lucraţi, pe o scală de la 1 la 5, unde: 

1 = dezacord total       2 = dezacord moderat 3 = indecis 4 = acord  moderat      5  = acord total 

Acest chestionar este anonim, vă rugăm să nu vă semnaţi şi să răspundeţi sincer, deoarece obiectivul 
nostru este obţinerea unei viziuni reale şi colective asupra satisfacţiei la locul de muncă. 

Nr  Intrebare 1 2 3 4 5 

1.  Simt că sunt plătit corespunzător muncii pe care o fac.           

2.  Atunci când îmi fac treaba bine, primesc recunoaşterea pe care o merit.           

3.  Imi plac oamenii cu care lucrez.           

4.  Ȋn cadrul acestei organizaţii comunicarea este bună.           

5.  Cei care îşi fac bine treaba au şanse reale de fi promovaţi.           

6.  Superiorul meu este nedrept cu mine.           

7.  Nu simt că munca pe care o fac ar fi apreciată.           

8.  Oamenii avansează aici la fel de rapid ca în alte locuri.           

9.  Superiorii arată prea puţin interes pentru sentimentele subordonaţilor.           

10.  Sunt puţine recompense pentru angajaţii care lucrează aici.           

11.  Am prea multe de făcut la muncă.           

12.  Sunt satisfăcut de şansele pe care le am în a obţine măriri salariale.           

13.  Ȋmi place de şeful (supervizorul) meu.           

14.  Simt că eforturile mele nu sunt recompensate aşa cum ar trebui.           

15.  Sunt mulţumit de şansele la promovare.           

16.  Sunt prea multe certuri şi lupte la locul meu de muncă.           

17.  Mă simt sub o presiune constantă.           

18.  Mă bucur de activităţile normale de zi cu zi.           

19.  Mă simt fericit în ansamblu.           

20.  Nu pot dormi din cauza grijilor.           

21.  Mă simt nefericit sau deprimat.           

22.  Simt că nu pot trece peste dificultăţile pe care le întâmpin.           

23.  Pot face faţă problemelor apărute.           

24.  Mă simt în stare să iau deciziile necesare.           

25.  Mi-am pierdut încrederea în propria persoană.           

26.  Mă gândesc la mine ca la o persoană lipsită de valoare.           

 


