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  فحص الحياةل المهنية جودةال: PROQOLدرجاتك في 

، يجب عليك مناقشتها مع لديك أي مخاوفية أدناه. إذا كان ، ضع درجاتك الشخصبناء  على ردودك

 .نفسية أو بدنيةي رعاية أخصائ

 الرضا عن التعاطف

عملك بشكل جيد. على سبيل المثال، قد  الرضا عن التعاطف هو المتعة التي تستمدها من القدرة على أداء

عملك. قد تشعر بإيجابية تجاه زمالئك أو قدرتك على  من خاللمساعدة اآلخرين  الممتعتشعر أنه من 

أكبر  رضا   مجالتمثل الدرجات األعلى في هذا ال المساهمة في بيئة العمل أو حتى الصالح العام للمجتمع.

 فيما يتعلق بقدرتك على أن تكون مقدم رعاية فعال في عملك.

نصبك. إذا كانت ضا المهني من م، فربما تحصل على قدر كبير من الرإذا كنت في النطاق األعلى

، قد على سبيل المثال -، فقد تجد إما مشاكل في وظيفتك، أو قد يكون هناك سبب آخر23درجاتك أقل من 

 (1.88تستمد رضاك من أنشطة أخرى غير وظيفتك. )موثوقية مقياس ألفا 

 قاحتراال

رهاق اإلاإلرهاق هو أحد عناصر ، ن ما هو اإلرهاق. من منظور البحثمعظم الناس لديهم فكرة بديهية ع

. يرتبط ذلك بمشاعر اليأس والصعوبات في التعامل مع العمل أو في القيام بعملك بفعالية. عادة تعاطفيال

، أو افرقتحدث ال ما يكون لهذه المشاعر السلبية بداية تدريجية. يمكن أن تعكس الشعور بأن جهودك 

ا أو بيئةيمكن أن ترتبط بعبء عمل كبير  تعني الدرجات األعلى في هذا المقياس  عمل غير داعمة. جد 

 أنك في خطر أعلى لإلرهاق.

، فهذا يعكس على األرجح مشاعر إيجابية حول قدرتك على أن تكون فعاال  23إذا كانت درجاتك أقل من 

، فقد ترغب في التفكير في ما يجعلك تشعر أنك غير فعال في 41أعلى من درجات في عملك. إذا سجلت 

" أو كنت بحاجة لبعض الوقت ئاسي ك"يوم ربما كان، تعكس درجاتك مزاجك قدوفي العمل.  منصبك

، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق. لية أو إذا كانت تعكس مخاوف أخرىللراحة. إذا استمرت الدرجة العا

 (1.75)موثوقية مقياس ألفا 

 

 توتر الصدمة الثانوية / المنقولة

(. يتعلق األمر بعملك المرتبط STS) توتر الصدمة الثانويةهو  تعاطفال الناتج عنعياء إللالمكون الثاني 

شاكل بسبب التعرض . من النادر إلى حد ما حدوث مللغاية وصادمة بالتعرض الثانوي ألحداث مرهقة

ولئك الذين عانوا من قدمون الرعاية ألص الذين ي، ولكنه يحدث لكثير من األشخالصدمات اآلخرين

ا وللغاية. على سبيل المثالأو صادمة رهقة أحداث م ا عن األشياء ال، قد تسمع مرار  ا قصص   صادمةتكرار 

عملك يضعك  . إذا كانأو المنقولة ، والتي يطلق عليها عادة  الصدمة باإلنابةالتي تحدث ألشخاص آخرين

لعنف المدني، فهذا لحرب أو منطقة حالة ، العمل الميداني في مباشرة في طريق الخطر، على سبيل المثال

ا ثانوي ا؛ تعرضك أساسي. ومع ذلك، إذا تعرضت ألحداث  نتيجة لعملك،  الصادمة آلخريناليس تعرض 

توتر الصدمة ، فهذا تعرض ثانوي. عادة ما تكون أعراض على سبيل المثال، كمعالج أو عامل طوارئ



قد تشمل الشعور بالخوف، أو صعوبة في النوم، دث معين. سريعة في البداية ومرتبطة بح STSالثانوية 

 ، أو تجنب األشياء التي تذكرك بالحدث.لحدث المزعج في ذهنكاصور ل ظهور مفاجئأو 

، فقد تحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في ما قد يكون مخيف ا لك في العمل أو 41إذا كانت درجاتك أعلى من 

 لكنها، ات األعلى ال تعني أن لديك مشكلةحين أن الدرجإذا كان هناك سبب آخر للنتيجة المرتفعة. في 

مؤشر على أنك قد ترغب في فحص شعورك تجاه عملك وبيئة عملك. قد ترغب في مناقشة هذا األمر مع 

 .(1.81مشرفك أو زميلك أو أخصائي الرعاية الصحية. )موثوقية مقياس ألفا 

 

 االختبار؟ وما الذي تعنيه؟ ما نتيجة  

 

د  نتيجة   ، اجمع عالمات كلِّ جزءاختبارك، لتفهم  ما يعنيه لك. لتعرف  نتيجتك في  في هذا الجزء، ستحدِّ

 جزء.في كلِّ يسار الإلى  المقابل األسئلة إلى يمين الصفحة، ثمَّ جد نتيجتك في الجدول

 

 عن التعاطفمقياس الرضا 

 

ل عالماتك ا عن كلِّ سؤال بحسب رقمه واجمعها سجِّ . بعدها تستطيع أن تعرف ما تعنيه هذه النتيجة من مع 

 الجدول إلى اليسار.

3___. 

6___. 

12___ . 

16___ . 

18___ . 

21___ . 

22___ . 

24___ . 

27___ . 

31___ . 

 المجموع: ___

 

 

 

 االحتراقمقياس 

 

هي العالمة )*(  خطوة  إضافيَّة. األسئلة التي تحمل  تنفِّذ  ، سيتطلَّب  منك األمر  أن على مقياس االحتراق

في الفراغ المخصَّص.  5 عليك أن تكتب الرقمف، 1إذا كانت عالمتك  ويعني هذا أنَّهذات "مقياٍس عكسّي"، 

ل علميّ ا ألنَّ المقياس  والسبب في هذا العكس هو  إيجابيَّةبطريقة هذه األسئلة  ح  ر  عند ط   نتيجة  إيجابيَّةيسجِّ

الحيويَّة  )أي فقدانالحالة  نقيضبذه األسئلة أن تخبرنا ه تستطيعومع ذلك . ()النشاط وتجديد الحيويَّة

يخبرنا بتأثيرات  المساعدة عندما ال تكون يمكن أن : "أنا سعيد" 1مثال  السؤال  .(والوصول إلى االحتراق

ا، لذا  .بحسب الجدول التالي النتيجة تعكسفعليك أن  سعيد 

 

 رضاأسئلة ال مجموع

 هو عن التعاطف

مستوى شعوري 

التعاطف  عن بالرضا

 وه

 متدنِّي فما دون 22

 متوسِّط 41و 23ما بين 

 مرتفع فما فوق 42



 النتيجة سجل اخترتإذا 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

 

 

 

1___.*= ___  

4___=___.* 

8___. 

11___. 

15 =___.*___ 

17___ =___.* 

19___. 

21___. 

26___. 

29___=___.* 

 المجموع:____

 

 التوتر بالصدمة الثانويةمقياس 

 

ا كما فعلت  في جزء "ال ل عالماتك عن كلِّ سؤال بحسب ا، عن التعاطف" المذكور سابق   رضاتمام  سجِّ

ا. بعدها تستطيع أن تعرف    ما تعنيه هذه النتيجة من الجدول إلى اليسار. رقمه واجمعها مع 

 

2___. 

5___. 

7___ . 

9___ . 

11___ . 

13___ . 

14___ . 

23___ . 

25___ . 

28___ . 

 المجموع: ___

 

 

 

 

 

أسئلة  مجموع

 هو االحتراق

 االحتراقمستوى 

 وه لدي  

 متدنِّي فما دون 22

 متوسِّط 41و 23ما بين 

 مرتفع فما فوق 42

توتر أسئلة  مجموع

 الصدمة الثانوية

توتُّري مستوى 

الناتج عن الصدمة 

 وه الثانوية

 متدنِّي فما دون 22

 متوسِّط 41و 23ما بين 

 مرتفع فما فوق 42


