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ני באיזו / לגבי כל אחד מהם  ציין  .ודתך השוטפתהמשפטים הבאים מתייחסים לעב
  : כאשר. כ  בעבודתך"מידה הוא מתאר נכונה את מה שקורה לך בדר

מתאים = 4, מתאים במידה בינונית= 3,  מתאים במידה מועטה= 2,  בכלל לא מתאים= 1
  .  מתאים במידה רבה מאוד= 5, במידה רבה

  . ני במשבצת המתאימה בכל שורה/נא סמן 

  

מידה ב
  רבה מאוד

במידה 
  רבה

במידה 
  בינונית

במידה 
  מועטה 

    בכלל לא

איני יכול להתמודד עם כל הדרישות הסותרות    )1(  )2(  )3(  )4(  )5(
  .הנדרשות ממני בזמן העבודה

  .אין לי מספיק זמן לבצע את עבודתי  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(

אבים אני נדרש לבצע עבודה בלי שיש לי מש  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(
  .מתאימים להשלים אותה

אני אף פעם לא מסיים את העבודה בהרגשה   )1(  )2(  )3(  )4(  )5(
  .שהספקתי את כל שעלי לעשות

אינני מסוגל לבצע באופן הטוב ביותר את   )1(  )2(  )3(  )4(  )5(
  .עבודתי בזמן שמוקצב לי

אני נדרש לבצע מטלות בסיסיות שמונעות ממני   )1(  )2(  )3(  )4(  )5(
  .לים מטלות חשובות יותרלהש

  

  

 


