
         

 

Work and Well-Being Survey (UWES) © 

  کام اور خوشحالی کا جائزه (يو ڈبليو ای ايس) 
  

ره بيانات ٓاپ کے کام پر کيسا محسوس کرنے کے بارے ميں ہيں براه مہربانی ہر ايک بيان کو احتياط سے مندرجہ ذيل ست
محسوس کيا۔ اگر آپ ايسے  احساسات کبھی پڑھيں اور فيصلہ کريں کہ ٓاپ نے کبھی اپنے کام کے بارے ميں اس طرح 

بيان کے بعد صفر کی جگہ پر نشان لگائيں۔ اگر يہ ٓاپ احساسات رکھتے رہے ہيں ٓاپ کتنی بار ايسا  تو اسنہيں رکھتے
محسوس کرتے ہيں (ايک سے لے کر چھ تک) ديئے گئے نمبروں پر نشاندہی کريں جو بہتر بيان کريں کہ ٓاپ ايسا کتنی 

  س کرتے ہيں۔ دفعہ محسو

  کبھی نہيں  0  
  چند ايک مرتبہ ايک سال ميں يا کم   1  تقريباً کبھی نہيں

  مہينے ميں ايک بار يا کم   2  کبھی کبھار
  چند ايک مرتبہ ايک ماه ميں   3  بعض اوقات 

  ہفتے ميں ايک بار   4  اکثر 
  چند ايک مرتبہ ايک ہفتے ميں   5  بہت اکثر 

  ہر دن   6  ہميشہ 
 

0 1 2 3 4 5 6   

کرتی /اپنے کام پر ميں تونائی سے بھرپور محسوس کرتا              
 )*1ہوں(وی ٓائی

1.  

ميں جو بھی کام کروں اسے معنی اور مقصد سے بھرپور پاتا               
 )1پاتی ہوں(ڈی ای/

2.  

رہی ہوں وقت تيزی سے گزر جاتا ہے(اے /جب ميں کام کر رہا              
 )1بی

3.  

کرتی ہوں(وی /اور توانا محسوس کرتا اپنے کام پر ميں مضبوط              
 )*2ٓائی

4.  

  .5 )*2اپنے کام کے بارے ميں پُر جوش ہوں(ڈی ای              
رہی ہوں توميں اپنے ارد گرد سب کچھ /جب ميں کام کر رہا              

 )2جاتی ہوں(اے بی/بھول جاتا
6.  

  .7 )*3ميرا کام مجھے حوصلہ افزائی ديتا ہے(ڈی ای              
اٹھوں تو ميرا دل کام پر جانے کو چاہتا ہے(وی جب ميں صبح               

 )*3ٓائی
8.  

کرتی /جب ميں بہت زياده کام کروں ميں خوشی محسوس کرتا              
 )*3ہوں (اے بی 

9.  

کرتی ہوں مجھے اس کام پر فخر ہے (ڈی /جو ميں کام ميں کرتا              
 )*4ای

10.  

  .11 )*4ڈوبی ہوں(اے بی/ميں اپنے کام ميں ڈوبا              
ميں ايک وقت ميں بہت  لمبے دورانيہ کے لئے کام جاری رکھ               

 )4سکتی ہوں(وی ٓائی/سکتا
12.  

  .13 )5ميرے لئے ميرا کام چيلنج ہے(ڈی ای              
رہی ہوں توميں سب کچھ فراموش کر /جب ميں کام کر رہا              

 )*5ديتی ہوں (اے بی /ديتا
14.  



         

 

  .15 )5ہوں(وی ٓائیاپنے کام پر ميں ذہنی طور  پر بہت مضبوط               
يہ مکشل ہے کہ مجھے اپنے کام سے عليحده کيا جائے(اے               

 )6بی
16.  

ہوتی ہوں حتی کہ جب /اپنے کام پر ميں ہميشہ ثابت قدم ہوتا              
 )6چيزيں ٹھيک نہ بھی ہو رہی ہوں (وی ٓائی

17.  
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