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   שאלון איכות חיים

(Reiter & Schalock, 2007; Schalock & Keith, 1993 ) 

ותך למה שאתה עושה  האם התוכנית החינוכית )בית הספר( או השיקומית )הכנה לחיים(, הכינו א .1
 כעת?  

 בכלל לא.  .א

 קצת. .ב

 כן, מאד.  .ג

 ת ערך )חשובה(?  עושה היא בעלהעבודה שאתה  .2

 לא. .א

 קצת. .ב

 כן, מאד.  .ג

 איך אתה מרגיש בעבודתך?  .3

 יש לי צרות בעבודה.  .א

 אני טוב אבל אף אחד לא אומר לי.  .ב

 ואחרים אומרים לי שאני טוב. טוב מאד  .ג

 איך מתייחסים אליך אנשים בעבודה? .4

 גרוע.  .א

 י. בינונ .ב

 טוב מאד.  .ג

 האם אתה שבע רצון ממה שאתה לומד לעשות בעבודה?  .5

 רוצה. מ לא .א

 ככה ככה.  .ב

 מרוצה מאד.  .ג

 

 האם אתה שבע רצון מהניסיון שאתה רוכש בעבודה?   .6

 לא מרוצה.  .א

 ככה ככה.  .ב

 מרוצה מאד.  .ג



 

 האם מלמדים אותך בכל פעם דברים חדשים בעבודה?   .7

 בכלל לא.  .א

 לפעמים.  .ב

 כל הזמן.  .ג

 ? )הוגן=מתאים למה שאתה עושה( האם אתה מרגיש שאתה מקבל תשלום הוגן על עבודתך  .8

 א משלמים לי מספיק. לא, אני מרגיש של  .א

 לפעמים.  .ב

 כן, בהחלט. .ג

 האם סכום הכסף שאתה מרוויח מספיק לך לקנות דברים שאתה רוצה ?  .9

 לא, הכסף לא מספיק לי.  .א

 אני צריך לחסוך עד שיש לי מספיק כסף.  .ב

 יק לכל מה שאני רוצה. כן, הכסף מספ .ג

 האם אתה מקבל מספיק עידוד בעבודה? .10

 לא. .א

 לפעמים.  .ב

 ה מאד.כן, הרב .ג

 האם מסבירים לך למה קבלת עידוד )מחמאות( בעבודה?  .11

 לא. .א

 לפעמים.  .ב

 כן, תמיד.  .ג

 יש הטבות אחרות )דברים טובים( שמקבלים בעבודה חוץ מכסף. מהן?  .12

 ______________________________________________ __________  

 האם אתה מרוצה מההטבות? 

 לא מרוצה.  .א

 ככה ככה.  .ב

 מאד מרוצה.  .ג

 

 



 

 עליך השגחה?   האם יש .13

 המדריכים נמצאים כל הזמן בעבודה ובודקים את עבודתי. .א

 איתי רק בחלק מהזמן.  המדריכים נמצאים .ב

 אני עצמאי בעבודתי.  -בכלל לא משגיחים עלי .ג

 מי בחר לך את התפקיד בו אתה עוסק כעת?  .14

 אחר. מישהו  .א

 זה התפקיד היחידי שיכולתי לעבוד בו.  .ב

 אני בחרתי בתפקיד שלי.  .ג

 להשתמש בכסף שלך:כשאתה רוצה  .15

 מישהו מחליט עבורך מה לעשות. .א

 משפחה, מדריכים(. אני מחליט בעזרת מישהו )בני  .ב

 אני מחליט בעצמי.  .ג

 האם אתה יודע מה עושים עם המוצרים שאתה מכין?  .16

 לא. .א

 קצת. .ב

 כן, בהחלט. .ג

 תה מבצע מעניינת אותך? האם העבודה שא .17

 בכלל לא.  .א

 לפעמים.  .ב

 כן, מאד.  .ג

 רים של חשיבה )ולא רק את התפקיד בעבודה(? האם היית רוצה ללמוד גם דב .18

 לא. .א

 ככה ככה.  .ב

 כן בהחלט.  .ג

 אתה יכול לעשות עבודה יותר מורכבת כמו להדפיס מכתבים במחשב? האם  .19

 לא. .א

 אולי.  .ב

 כן. .ג



 

 

 בגיל מבוגר?האנשים שחיים ועובדים איתי מסוגלים ללמוד גם  .20

 לא. .א

 קצת. .ב

 כן. .ג

 החיים שלך הם: .21

 לא טובים. .א

 קצת טובים.  .ב

 טובים מאד.  .ג

 

 אם אתה מרוצה מהחברים שאתה עובד אתם?  ה .22

 לא. .א

 ככה, ככה.  .ב

 כן, מאוד.  .ג

 

 


