فرم رضایت سنجی از کارکنان

ایي پشسطٌبهِ سَاالتی دسخػَظ تجشبِ کبسی ضوب دس بیوبسستبى عشح ًوَدُ ٍ هیضاى سضبیت هٌذی ضوب اص حیغِ ّبی هختلف کبسی ٍ
ًَع احسبس ضوب ًسبت بِ بیوبسستبى سا هطخع هی کٌذ .اص ایٌکِ دس ایي سضبیت سٌجی ضشکت هی ًوبئیذ تطکش هی کٌین .
موضوع
1

بغَس کلی چمذس اص کبس کشدى دس بیوبسستبى سضبیت داسیذ؟
○بطذت ساضی ○خیلی ساضی ○ تب حذٍدی ساضی ○ تب حذٍدی ًبساضی ○خیلی ًبساضی

2

○بطذت ًبساضی

○ بی ًظش

بب جولِ ریل چمذس هَافك ّستیذ؟
هي ایي بیوبسستبى سا بشای کبس بِ دیگشاى تَغیِ هی کٌن .
○بطذت هَافمن

○کبهال هَافمن ○تب حذٍدی هَافمن ○ تب حذٍدی هخبلفن ○کبهال هخبلفن ○بطذت هخبلفن ○ بی ًظش

3

اص ًظش ضوب هْوتشیي هَسد یب اًگیضُ کِ ببػث کبس کشدى دس ایي بیوبسستبى هی ضَد چیست ؟

4

بِ ًظش ضوب ایي بیوبسستبى چِ کبسی ببیذ اًجبم دّذ کِ هحیظ بْتشی بشای کبس ضوب ایجبد کٌذ ؟

5

اص فشغتْبی پیطشفتی کِ بشای هي دس بیوبسستبى ٍجَد داسد اعالع داسم.

6

اص هي دس بخص استفبدُ هٌبسب ًوی ضَد.

7

هیضاى کبسی کِ اص هي خَاستِ هی ضَد هٌغمی است .

8

بیي هي ٍ ّوکبساى استببط خَبی بشلشاس است.

9

سٍحیِ بخص هحل کبس هي دس حذ ببال است .

10

استببط بیي افشادی کِ دس بخص هي هطغَل کبس ّستٌذ بب یکذیگش هٌبسب است .

کذاهیک اص ػَاهل فَق بیطتش دس سضبیت ضوب اص کبستبى دخیل است ؟ چشا؟
ب) تا چه میسان جمالت زیر مورد قبول شماست ؟
1

بغَس کلی هسئَل هستمین هي کبسش سا بخَبی اًجبم هیذّذ .

2

هسئَل هستمین هي بػَست فؼبل بِ پیطٌْبدات هي تَجِ هی کٌذ .

3

سفتبس هسئَل هستمین هي ببػث هی ضَد کِ حذاکثش ببصدّی سا داضتِ ببضن.

4

هسئَل هستمین هي سٍحیِ کبس تیوی سا دس بخص تمَیت هی کٌذ .

5

هي بِ عَس ٍاضح اًتمبدات هسئَل هستمین خَد سا دس خػَظ ضغل ٍ ػولکشد خَد هی داًن

6

هسئَل هستمین هي اسصضیببی هي سا بش اسبس لبػذُ ای هطخع اًجبم هی دّذ .

7

پیطٌْبدات هسئَل هستمین هي ببػث بْبَد ػولکشد هي هی ضَد.

8

ٌّگبهی کِ سَال یب دغذغِ ای داسم هسئَل هستمین هي هی تَاًذ بِ آًْب پبسخ دّذ.

کبهال هَافمن

4

هي اعالػبت کبفی ساجغ بِ ضغل خَد اص سَی بیوبسستبى دسیبفت ًوَدُ ام .

تبحذٍدی هَافمن

3

بیوبسستبى آهَصضْبی هْبستی هَسد ًیبص ضغل هي سا فشاّن ًوَدُ است .

تب حذٍدی هخبلفن

2

هٌببغ هَسد ًیبص دس اًجبم بْیٌِ کبس دس بخص بشای هي فشاّن ضذُ است.

کبهال هخبلفن

1

دس ضغل فؼلی فشغت یبدگیشی بشای هي فشاّن ضذُ است.

بی ًظش

الف) تا چه میسان جمالت زیر مورد قبول شماست ؟
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کبهال هَافمن

4

هي استببط بیي ضغل خَد سا بب سسبلت بیوبسستبى هی داًن .

5

هي احسبس ػضَیت ٍ تؼلك بِ بیوبسستبى داسم .

6

اص سَی کبسکٌبى بب هذیشیت استببط هٌبسبی بشلشاس است .

7

اص سَی هذیشیت بب کبسکٌبى استببط هٌبسبی بشلشاس است .

8
9
10

تبحذٍدی هَافمن

3

هي بب سسبلت بیوبسستبى بػَست کلی هَافك ّستن .

تب حذٍدی هخبلفن

2

بیوبسستبى بِ غَست ٍاضح سسبلت خَد سا بشای هشاجؼِ کٌٌذگبى هطخع کشدُ است .

کبهال هخبلفن

1

بیوبسستبى بِ غَست ٍاضح سسبلت خَد سا بشای کبسهٌذاى هطخع کشدُ است .

بی ًظش

ج) تا چه میسان جمالت زیر مورد قبول شماست ؟

بغَس کلی هیضاى سضبیت ضوب اص کبس دس بخص خَدتبى چمذس است؟
○بطذت ساضی ○ تب حذٍدی ساضی ○ بی ًظش

○ تب حذٍدی ًبساضی

○بطذت ًبساضی

○ خیلی ًبساضی

دس ًظش ضوب هْوتشیي هَسد یب اًگیضُ کِ ببػث کبس دس بخص هشبَعِ هی ضَد کذام است ؟
بخص ضوب چِ کبسی ببیذ اًجبم دّذ کِ هحیظ بْتشی بشای کبس ضوب ایجبد کٌذ ؟
هَسد دیگشی کِ دس خػَظ هسئَل هستمین دس سضبیتوٌذی اص ضغل ضوب  ،تأثیش هی گزاسد سا هشلَم بفشهبئیذ:

11

د) از موارد زیر چقدر رضایت دارید؟

کبهال

تبحذٍدی

تب حذٍدی

کبهال

ساضی

ساضی

ًبساضی

ًبساضی

1

پبیِ حمَق

2

پبداش

3

پیطشفت ضغلی تب کٌَى دس بیوبسستبى

4

اهکبى پیطشفت ضغلی دس آیٌذُ

5

فشغت هشخػی ٍ تؼغیالت

6

بشًبهِ ببصًطستگی

7

بیوِ دسهبًی

8

اهکبًبت سفبّی

9

فشآیٌذ افضایص سبلیبًِ دسآهذ ٍ حمَق سبلیبًِ

10

هیضاى افضایص سبلیبًِ دسآهذ

11

فشآیٌذ استمبء ضغلی

12

دیگش جٌبِ ّبی کبس دس بیوبسستبى کِ دس هیضاى سضبیت ضغلی ضوب تأثیش هی گزاسد چیست ؟

1

بخص فؼلی :

3

سببمِ کبس :

4

جٌس ○ :صى

2
○کوتش اص یکسبل
○ هشد

○1تب3سبل
5

سي :

بی ًظش

بخص ضشٍع بکبس دس بیوبسستبى :
○4تب6سبل

○ 18تب 29سبل

○بیطتش اص  6سبل

○30تب 39سبل

○40تب 55سبل

○ بیطتش اص  55سبل

