
 

 ای حرفه زندگی کیفیت مقیاس

  (PROQOL)آن از فرسودگی و دلسوزی از رضایت

 

 آنها به که افرادی برای شما دلسوزی دانید، می که همانطور. کنید می پیدا زندگیشان با مستقیم ارتباط کنید می کمک دیگران به وقتی

 شخص عنوان به شما منفی و مثبت تجارب مورد در سواالتی زیر در. گذارد می تاثیر شما بر منفی و مثبت اشکال به کنید می کمک

 کننده منعکس که را عددی صادقانه. بگیرید نظر در فعلیتان کار موقعیت و خودمنظر از را سواالت از یک هر. است آمدهامدادگر

 .کنید انتخاب اید کرده تجربه  گذشته روز ۰۳ در را موارد این که است دفعاتی

    اوقات بیشتر=  ۵                       اغلب=  ۴                         گاهی=  ۰                         ندرت به= ۲                        هرگز=  ۱

 ۱۳خوشحالم ـ 

 ۲۳دارم مشغولیت دل میکنم امدادرسانی که را کسانی از نفر یک از بیش به ـ 

 ۰۳میکنم رضایت احساس دیگران به کمک از ـ 

 ۴۳میکنم نزدیکی احساس دیگران به ـ 

 ۵ ۳میپرم جا از و میشوم دستپاچه ناگهانی صدای از ـ 

 ۶۳میکنم شَعف احساس میرسانم امداد که را کسانی با کار از بعد ـ 

 ۷(امدادگر یک عنوان به) ۳است دشوار برایم شخصی زندگی از ای حرفه زندگی ساختن جدا ـ 

 ۸۳نیست باید که آنطور کاریم بازده  ،شده خوابی کم دچار میکنم امدادرسانی که را کسانی دردناک تجربیات از متاثر ـ 

 ۹باشم گرفته قرار ام کرده کمک که شخصی دردناک تجربیات استرس تاثیر تحت است ممکن کنم می فکر ـ. 

 ۱۳۳میکنم گرفتاری احساس امدادگر یک عنوان به ـ 

 ۱۱۳میکنم صبوری بی احساس مختلف چیزهای مورد در امدادگر یک عنوان به ـ 

 ۱۲۳میکنم رضایت احساس خود کار از امدادگر یک عنوان به ـ 

 ۱۰۳شده افسردگیم باعث میرسانم کمک آنها به که را کسانی دردناک تجربیات در شرکت و همدردی امدادگر یک عنوان به ـ 

 ۱۴۳ام کرده تجربه شخصا را ام کرده کمک آنها به که را کسانی دردناک تجربیات انگار که میکنم احساس امدادگر یک عنوان به ـ 

 ۱۵۳میکند کمک دادن ادامه به مرا اعتقاداتم ـ 

 ۱۶۳میکنم رضایت احساس نهادینه، روشهای اخرین واجرای بودن روز دربه خود توانائی از ـ 

 ۱۷۳باشم میخواستم همیشه که هستم کسی همان من ـ 

 ۱۸۳میدهد رضایت احساس من به کارم ـ 

 ۱۹۳میکنم فرسودگی احساس امدادگر یک عنوان به کارم بخاطر ـ 

 ۲۳۳خوشحالم دهم انجام برایشان ام توانسته انچه از و دارم خوبی احساس ام رسانده امداد که را کسانی درباره ـ 



 ۲۱۳ام شده کالفه کارم ناپایان حجم و فشار از ـ 

 ۲۲۳باشم مثمرثمر کارم توسط میتوانم دارم اعتقاد ـ 

 ۲۰۳اندازد می ام کرده کمک آنها به که افرادی دردناک تجارب یاد به مرا زیرا کنم، می اجتناب ها موقعیت یا ها فعالیت برخی از ـ 

 ۲۴۳میکنم افتخار احساس دهم انجام دیگران به کمک برای میتوانم آنچه به ـ 

 ۲۵۳میکنم تجربه را ناخوشایندی و مزاحم افکار ،امدادگر یک عنوان به کارم بخاطر ـ 

 ۲۶۳ام افتاده گیر سیستم در میکنم احساس ـ 

 ۲۷۳هستم موفق امدادگر یک میکنم فکر ـ 

 ۲۸۳آورم یاد به را دردناک تجارب قربانیان با کارم از مهمی های بخش نمیتوانم ـ 

 ۲۹۳هستم دلسوزی بسیار شخص ـ 

 ۰۳۳ام کرده انتخاب را کار این که خوشحالم ـ 
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