مقياس "جودة الحياة" المهني
الرضا الناتج عن التعاطف واإلعياء الناتج عن التعاطف
عندما تقدم المساعدة للناس فـأنت تكون على صلة مباشرة بحياتهم .وكما قد الحظت ،فإن التعاطف مع من
ساعدتهم قد يؤثر عليك بطرق إيجابية وسلبية .يوجد أدناه بعض األسئلة حول تجاربك (كمقدم للمساعدة)
سواء كانت إيجابية أو سلبية .تخيّل أن كل األسئلة موجهة لك حول وضع عملك الحالي .إختر الرقم الذي
يعكس بصدق عدد المرات التي واجهت بها هذا األشياء خالل الثالثين يوم الماضين.
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أنا سعيد.
أنا مشغول البال بتقديم المساعدة ألثكر م شص..
أشع بال ضا بسبب مقد تي على تقديم المساعدة لآلص ي .
أشع باإل تباط باآلص ي .
أفزع أو أقفز م مثكاني عند سماع األصوات المفاجئة.
أشع باإلنتعاش والحيوية بعد العمل مع م أساعدهم.
أجد صعوبة في فصل حياتي الشصصية ع حياتي المهنية ثكمقدم للمساعدة.
انصفضت إنتاج َّيتي في العمل؛ أل ِّني ال أنا ُم ثكفاية ج َّ اء عملي على الصدما ِ
ت والصب ات التي أصابت أحدهم.
أعتقد أ ِّني تأر ت بسبب التوت الصادم لألشصا .الذي أساعدهم.
أشع وثكأني سجي لعملي ثكمقدم للمساعدة.
بسبب عملي ثكمقدم مساعدة ،أشع بالتوت حول الثكري م األشياء.
أحب عملي ثكمقدم للمساعدة.
أشع باإلثكتئاب بسبب األحداث الصادمة التي تع ض لها األشصا .الذي أساعدهم.
أشع وثكأني أعاني شصصيا ً م صدمة شص .قمت بمساعدته.
لدي معتقدات تسندني.
أنا اض ع مقد تي على مجا اة أحدث التقنيات والب وتوثكوالت المستصدمة في مساعدة اآلص ي .
أنا هو الشص .الذي لطالما أ دت أ أثكونه.
عملي يشع ني بال ضا.
عملي ثكمقدم للمساعدة يشع ني باإل هاق.
تتملثكني أفثكا ومشاع سعيدة حول اولئك الذي أساعدهم و ثكيف لي أ أقدم لهم المساعدة.
أشع بضغط ثكبي غام أل حجم العمل يبدو وثكأنه ال ينتهي.
أعتقد أني قاد على إحداث ف ق م صالل عملي.
أتجنب نشاطات ومواقف معينة ألنهم قد يذثك وني بمواقف م عبة تع ض لها األشصا .الذي اساعدهم.
أنا فصو بما يمثكنني تقديمه م مساعدات.
ثكنتيجة لتقديمي المساعدة ،تأتيني أفثكا متطفلة ومصيفة.
أشع وثكأني عالق بسبب نظام العمل.
ت اودني أفثكا بأني مقدم مساعدة ناجح.
ال أستطيع تذثك اجزاء مهمة م عملي مع ضحايا الصدمات.
أنا شص .حنو جداً.
أنا سعيد ألنني إصت ت هذه المهنة.
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