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ேவைல உற்பத்தி ஆற்றல் மற் ம் நடவ க்ைக வ க்குைற  ேகள்வித்தாள்: 

டக்கு வாதம் V2.0 (WPAI: .வா) 
 
 
 

கீழ்க்கண்ட ேகள்விகள் வழக்கமான நடவ க்ைககளில் மற் ம் உங்களின் ெசயல்திறன் மீ  

உங்கள் டக்கு வாத விைள கள் பற்றி வின கின்றன. தய  ெசய்  

குறிப்பிட் ள்ள ேபால கா யான இடத்ைத நிரப்ப ம் அல்ல  ஒ  எண்ணில் வட்டமிட ம். 

 

1. தற்ேபா  நீங்கள் ேவைல பார்க்கிறீர்களா  

 (சம்பளத்திற்காக ேவைல பார்க்கிறீர்களா)?  _____  இல்ைல  _____  ஆம் 

(உங்கள் பதில் இல்ைல எனில், “இல்ைல” பாக் ல் க் ெசய் விட் , ேநர யாகக் 

ேகள்வி 6க்குச் ெசல்ல ம்) 

அ த்  வ ம் ேகள்விகள், இன்ைறய தினத்ைத உட்ப த்தாமல், கடந்த ஏ  நாட்கைளக் 

குறிக்கின்றன. 

 

2. கடந்த ஏ  நாட்களில், உங்களின் டக்கு வாதம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சைனகள் 

காரணமாக, எத்தைன மணி ேநரம் ேவைல ெசய்வதி ந்  தவறவிட்டீர்கள்?  

உங்கள் டக்கு வாதம் காரணமாக ேநாய்வாய்ப்பட்ட நாட்களில் நீங்கள் தவறவிட்ட 

ேநரங்கள், நீங்கள் ேவைலக்கு தாமதமாக ெசன்ற ேநரங்கள், சீக்கிரமாய் கிளம்பிய , 

இன் ம் பிற., ேபான்றவற்றின் ேநரங்கள் உட்பட்ட . இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்க 

நீங்கள் தவறவிட்ட ேநரத்ைத உட்ப த்தாதீர்கள். 
 

_____ மணி ேநரம் 
 

3. கடந்த ஏ  நாட்களில், வி ப் , ெபா  வி ைறகள், இந்த ஆய்வில் பங்ேகற்க 

எ த் க்ெகாண்ட ேநரம், ேபான்ற இதரகாரணத்தா ம் நீங்கள் தவறவிட்ட மணி 
ேநரம் எவ்வள ? 

 

_____ மணி ேநரம் 
 

4. கடந்த ஏ  நாட்களீல், நீங்கள் எத்தைன மணி ேநரம் உண்ைமயாக ேவைல 

ெசய்தீர்கள்? 
 

_____ மணி ேநரம் (உங்கள் பதில் “0”எனில், ேநராகக் ேகள்வி 6க்குச் ெசல்ல ம்) 
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5. கடந்த ஏ  நாட்களில், நீங்கள் ேவைல ெசய் ெகாண் ந்தேபா  டக்கு வாதம் 

எந்த அள  உங்கள் உற்பத்தி ஆற்றைலப் பாதித்த ? 
 

உங்களால் ெசய்ய ந்த ேவைலயின் அள  அல்ல  வைகைய கட் ப்ப த்திய 

நாட்கள், நீங்கள் வி ம்பியைதவிடக் குைறவான ேவைலைய ெசய் த்த நாட்கள், 

மற் ம் உங்கள் ேவைலகைள வழக்கம்ேபால கவனமாகச் ெசய்ய யாத நாட்கைளப் 

பற்றி எண்ணிப்பா ங்கள். டக்கு வாதம் உங்கள் ேவைலகைள சிறிதள  மட் ேம 

பாதித்தி ந்தால் ஒ  சிறிய நம்பைர ேதர்ந்ெத ங்கள். டக்கு வாதம் உங்கள் 

ேவைலகைள அதிக அளவில் பாதித்தி ந்தால் ஒ  ெபாிய நம்பைர ேதர்ந்ெத ங்கள். 
 

நீங்கள் ேவைல ெசய் ெகாண் ந்தேபா  டக்கு வாதம்  

எந்த அள  உங்கள் உற்பத்தி ஆற்றைலப் பாதித்த  என்பைத  

மட் ம் க த்தில் ெகாள்ள ம்.  

           டக்கு வாதம் 

என் ேவைலகளில் 

பாதிப்  இல்ைல 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

டக்கு வாதம் என்ைன 

ைமயாக 

ேவைலகைளச் 

ெசய்யவிடாமல் த த்த  

ஒ  எண்ைண வட்டமிட ம் 
 

6. கடந்த ஏ  நாட்களில், எந்த அள  டக்கு வாதம், நீங்கள் பணி ாி ம் இடத்தில் 

ெசய் ம் ேவைலையத் தவிர, உங்கள் வழக்கமான அன்றாட நடவ க்ைககைளச் 

ெசய் ம் ஆற்றைலப் பாதித்த ? 
 

வழக்கமான நடவ க்ைககள் என்றால், ட் ல் ேவைல ெசய்வ , கைடக்குப் ேபாவ , 

குழந்ைத பராமாிப் , உடற்பயிற்சி, ப ப்  ேபான்ற நீங்கள் வழக்கமாக ெசய் ம் 

நடவ க்ைககைள நாங்கள் குறிப்பி கிேறாம். உங்களால் ெசய்ய ந்த ேவைலயின் 

அள  அல்ல  வைகைய கட் ப்ப த்திய நாட்கள், நீங்கள் வி ம்பியைதவிடக் 

குைறவான ேவைலைய ெசய்  த்த நாட்கள் பற்றி எண்ணிப்பா ங்கள். டக்கு 

வாதம் உங்கள் நடவ க்ைககைள சிறிதள  மட் ேம பாதித்தி ந்தால் ஒ  சிறிய நம்பைர 

ேதர்ந்ெத ங்கள். டக்கு வாதம் உங்கள் நடவ க்ைககைள அதிக பட்சமாக 

பாதித்தி ந்தால் ஒ  ெபாிய நம்பைர ேதர்ந்ெத ங்கள். 
 

எந்த அள  டக்கு வாதம், நீங்கள் பணி ாி ம் இடத்தில் ெசய் ம் ேவைலையத் 

தவிர, உங்கள் வழக்கமான அன்றாட நடவ க்ைககைளச் ெசய் ம் ஆற்றைலப் 

பாதித்த  என்பைத மட் ம் க த்தில் ெகாள்ள ம்.  

           டக்கு வாதம் 

பாதிப்  என் 

அன்றாட 

நடவ க்ைககளில் 

இல்ைல 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

டக்கு வாதம் என்ைன 

ைமயாக என் 

அன்றாட 

நடவ க்ைககைளச் 

ெசய்யவிடாமல் த த்த
ஒ  எண்ைண வட்டமிட ம் 
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