
 

 

 

 

 CHESTIONAR 

“SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ” 

GHID DE INTERPRETARE 



 
 

 

DESCRIERE 

 

Obiectivele generale de business ale oricărei companii vizează productivitatea şi profitabilitatea, 

care derivă din performanţa echipei.  

Performanţa angajaţilor depinde de implicarea în muncă, implicarea fiind o consecinţă a 

satisfacţiei profesionale, a condiţiilor de muncă şi lipsei de stres. 

Acest chestionar reprezintă  o tehnică de a obţine informaţii cu un grad mare de acurateţe cu 

privire la nivelul de satisfacţie al angajaţilor. 

Chestionarul a fost creat prin traducerea şi adaptarea instrumentelor “General Health 

Questionnaire” (Goldberg, 1978) şi “Job satisfaction survey” (P. E. Spector, 1995). 

 

 

SCORARE ŞI INTERPRETARE 

 

 

ITEMI INVERSAŢI 

 

Dupa aplicarea chestionarului, introduceti raspunsurile participantilor in zona verde din excel-ul 

inclus. Acest document excel contine formulele predefinite pentru toate analizele. Puteti 

observa pe primul rand că întrebarile sunt marcate cu 0, respectiv 1  pentru itemii inversati. De 

exemplu întrebarea “Imi plac oamenii cu care lucrez” are sens pozitiv, iar un scor mare (5 – 

acord total) exprimă un nivel de satisfacţie ridicat, pe când “Superiorul meu este nedrept cu 

mine” are sens negativ, iar un scor mare (5 – acord total) exprimă un nivel de satisfacţie scăzut. 

De aceea, pentru corectitudinea analizelor statistice s-au inversat itemii negativi. Pentru aceşti 

itemi, scorurile se modifica astfel încât 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1. 

 

Itemii inversaţi sunt: 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26. 

 

ANALIZA DATELOR 

 

Pentru a obţine o viziune de ansamblu referitoare la satisfacţia angajaţilor se realizează media pe 

fiecare item (randul albastru) şi pe intreg chestionarul (celula portocalie). Aceste analize se fac 

automat în excel-ul inclus. 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 

 Medie 1 -2,50 

Un punctaj mic oferit de participanţi pe majoritatea întrebărilor reflectă un grad scăzut de 

satisfacţie cu privire la locul de muncă. Angajaţii nu sunt multumiţi de condiţiile de lucru, de 

relaţiile cu superiorii şi devin nefericiţi. Angajaţii nemultumiţi, stresaţi şi lipsiţi de încredere 

manifestă o scădere în performanţă, eficienţă şi în calitatea muncii. Climatul organizaţional, 

atmosfera de la locul de muncă si ataşamentul faţă de companie sunt puternic influenţate negativ. 



 
 

In cele mai multe cazuri, companiile în care angajaţii au nivel de satisfacţie in această marjă, au, 

de asemenea, un nivel ridicat de fluctuaţie de personal.  

Recomandăm companiilor care obţin rezultate in această marjă să implementeze soluţii 

personalizate de îmbunătăţire a gradului de satisfacţie a angajaţilor. Resursele umane sunt cele 

mai valoroase, astfel că îmbunătăţind satisfacţia angajaţilor schimbăm atitudinea faţă de locul de 

muncă, creştem performanţa şi implicit productivitatea companiei. 

 

 Medie 2,51 – 3,50 

Obţinerea unei valori în intervalul 2,51 – 3,50 reprezintă o atitudine neutră din partea 

colectivului. Nivelul lor de satisfacţie este mediu, lucrurile nu stau rău, dar cu siguranţă nu 

crează un sentiment puternic de mulţumire şi fericire.  

Pentru o mai bună înţelegere a percepţiei colective, în această situaţie recomandăm analizare 

mediilor pentru fiecare item. Este relevantă evidenţierea contextului care a produs acest rezultat. 

Se va urmari dacă au existat anumiţi itemi cu scoruri foarte mici (de exemplu întrebarile 

referitoare la salarizare/recompensare) versus itemi cu scoruri foarte mari (de exemplu întrebări 

referitoare la relaţia cu superiorul) a căror medie poate fi o valoare în această marjă. Se obţine 

astfel o percepţie mai detaliată şi corectă despre satisfacţia angajaţilor. 

Dacă participanţii au marcat valori medii la toate întrebările există posibilitatea unei atitudini de 

complezenţă, lipsită de implicare. Pentru a verifica dacă raspunsurile au fost sincere se pot 

realiza discuţii libere cu o parte din angajaţi. 

 

 Medie 3,51 – 5 

Cu cât scorurile marcate de participanţi sunt mai mari, cu atât nivelul de satisfacţie este mai 

mare. Valorile încadrate între 4 si 5 denotă o percepţie pozitivă asupra companiei şi o stare de 

bine la locul de muncă. Angajaţii mulţumiţi sunt uşor de motivat şi pot atinge performanţe 

deosebite.  

Dacă se observă că un nivel ridicat de satisfacţie nu corelează cu implicarea în muncă se pot 

implementa strategii de motivare şi responsabilizare a angajaţilor. 

De asemenea, trebuie luată în considerare tendinţa de faţadă si posibilitatea înregistrării unor 

raspunsuri dezirabile. Aceste aspecte se pot verifica prin discuţii deschise cu participanţii. 

 

 

Totul porneşte de la o bună cunoaştere a 

situaţiei actuale, de la înţelegerea 

punctelor forte ale companiei şi de la 

analiza aspectelor ce pot fi îmbunătăţite. 

Utilitatea acestui chestionar nu stă doar în 

aplicarea lui şi în formarea unei imagini 

despre satisfacţia angajaţilor. Adevaratul 

beneficiu vine din măsurile aplicate şi din 

rezultatele obţinute în urma implementării 

celor mai potrivite strategii. 

 


