
 پرسشنامه كيفيت زندگي شغلي

  شبکه بهداشت و درمان شماکس از   در ضمن هيچ. لطفا زمان زيادی را صرف هر سوال نکنيد و هيچ سوالی را بی جواب نگذاريد 
 .پرسشنامه شما را نخواهد ديد، و هيچگونه اطالعاتی که ممکن است ماهيت فردی را مشخص کند منتشر نخواهد شد

 اصالح نماييد Oاگر اشتباه پر نموديد بدين شکل  ،O :لطفا پاسخ هر سوال را با پر کردن دايره مورد نظر مشخص نماييد

                 
  چه اندازه با موارد زير موافق هستيدتا               

کامال  
  مخالفم

  
  
  مخالفم

   
  خنثی 

  
  

  موافقم

  کامال   
  موافقم 

اهداف کاری مشخصی دارم که در من توانايی انجام کار را   من  . ١
  ايجاد می کند

 O   O  O  O    O 
را بيان کنم و بر تغييرات محيط  می توانم نظراتم احساس می کنم    . ٢

   مکارم تاثيرگذار
 O   O  O  O    O 

شرايط کاری ام به گونه ای است که می توانم از تمام توانايی هايم   .٣
  استفاده کنم 

 O   O  O  O    O 
 O   O  O  O    O   سالمتی می کنم هم اکنون احساس  .۴
تسهيالت کافی را برای من فراهم    کارفرمای من  انعطاف پذيری و  .۵

  می آورد، تا کارم با زندگی خانوادگی ام تناسب داشته باشد
 O   O  O  O    O 

 O   O  O  O    O   شخصی ام متناسب است زندگی کاری فعلی من با  ساعت های   .۶
 O   O  O  O    O   تحت فشار هستم در محل کار  احساس می کنم که  اغلب  .٧
وقتی من کار خوبی انجام می دهم، برای انجام آن کار از طرف   .٨

  خود، مورد تاييد و قدردانی قرار می گيرم ما فوقمدير 
 O   O  O  O    O 

 O   O  O  O     O   اخيرا احساس ناراحتی و افسردگی داشته ام  .٩
 O   O  O  O    O   از زندگی ام راضی ام   .١٠
 O   O  O  O    O   من تشويق می شوم تا مهارتهای جديدی را ياد بگيرم   .١١
تاثير می گذارد مشارکت  من من در تصميماتی که در محيط کارم بر  .١٢

  داده می شوم 
 O   O  O  O    O 

نياز دارم تا کارم را به طور موثر انجام  کارفرمای من آنچه را که   .١٣
  دهم را برای من فراهم می کند 

 O   O  O  O    O 
 O   O  O  O    O   .من زمان کاری انعطاف پذيری را ارائه می دهد افوقمدير م  .١۴
 O   O  O  O    O   ايده آل هايم نزديک است در اغلب موارد زندگی ام به  .١۵
 O   O  O  O    O   من دريک محيط کاری ايمن کار می کنم   .١۶
 O   O  O  O    O   است  اوضاع بر وفق مراد ،به طور کلی برای من  .١٧
 O   O  O  O    O   امکان رشدی که در محيط شغلی ام فراهم است راضی ام  از   .١٨
 O   O  O  O    O   من در اغلب مواقع در کارم، احساس استرس شديد دارم    .١٩
من از آموزشهايی که به منظور انجام بهتر شغل کنونی ام دريافت   .٢٠

  می کنم راضی ام
 O   O  O  O    O 

 O   O  O  O    O    با در نظر گرفتن جميع شرايط، احساس خوشحالی می کنم اخيرا   .٢١
 O   O  O  O    O   شرايط کاری ام رضايت بخش است  .٢٢
که در محيط کاری ام هستند تاثير افرادی  روی تصميماتی کهمن در   .٢٣

  می گذارد، مشارکت داده می شوم
 O   O  O  O    O 

 O   O  O  O    O   به طور کلی از کيفيت زندگی کاری ام رضايت دارم    .٢۴


