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 שאלון אמפתיה רגשית

 

הנך מתבקש לציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך עם כל אחד מהמשפטים הבאים, קרא היטב כל משפט, חשוב האם 

י הסכמתך על סולם המספרים המופיע מתחת לכל משפט, לפי אתה מסכים אתו או לא, וסמן את מידת הסכמתך או א

 האינדקס הבא:

 

 + הסכמה קלה1

 + הסכמה בינונית2

 + הסכמה חזקה3

 + הסכמה חזקה מאוד4

 אי הסכמה קלה -1 ניטרלי 0

 אי הסכמה בינונית -2

 אי הסכמה חזקה -3

 אי הסכמה חזקה מאוד -4

 

 ה.אני נעשה עצוב כשאני רואה אדם זר בודד בקבוצ .1

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אנשים מגזימים בהתייחסות לרגשות ולרגישות של חיות. .2

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------ם מסכי ---------------------!

 

 לעיתים קרובות אני מתרגז כשאנשים מגלים רגשות חיבה בפני כולם. .3

 

4+ 3+ 2+ 1+  0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------! 

 

 אני מתרגז כשאנשים לא מאושרים מרחמים על עצמם. .4

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 בני כאשר אנשים מסביבי נראים עצבניים.אני נהיה עצ .5

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 נראה לי טיפשי שאנשים בוכים מרוב שמחה. .6

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 



 

 

 

 אני בדרך כלל לוקח ללב בעיות של חבר. .7

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 לפעמים אני מתרגש ממילים של שיר אהבה. .8

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 אני בדרך כלל מאבד שליטה כשאני מביא חדשות רעות לאנשים. .9

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 לאנשים סביבי יש השפעה רבה על מצבי הרוח שלי. .10

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אנשים שאינם ישראלים הם בד"כ מאופקים ולא רגשניים. .11

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 יד במשרד.הייתי מעדיף להיות עובד סוציאלי מאשר לעבוד כפק .12

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 זה שחבר שלי מתרגש או מתרגז לא גורם גם לי להרגיש ככה. .13

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 

 + הסכמה קלה1

 + הסכמה בינונית2

 + הסכמה חזקה3

 + הסכמה חזקה מאוד4

 אי הסכמה קלה -1 ניטרלי 0

 אי הסכמה בינונית -2

 אי הסכמה חזקה -3

 חזקה מאוד אי הסכמה -4



 

 

 

 אני אוהב לראות אנשים כשהם פותחים מתנות. .14

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אנשים בודדים הם קרוב לוודאי לא חברותיים. .15

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 כשאני רואה אנשים בוכים אני מרגיש רע. .16

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 יש שירים שעושים לי מצב רוח טוב. .17

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 שמרגישים גיבורים בספר או בסרט אני מאוד לוקח ללב מה .18

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני כועס כשאני רואה שמתייחסים למישהו לא יפה. .19

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני יכול להישאר רגוע אפילו כשאנשים מסביבי מודאגים. .20

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---טרליני----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 

 + הסכמה קלה1

 + הסכמה בינונית2

 + הסכמה חזקה3

 + הסכמה חזקה מאוד4

 אי הסכמה קלה -1 ניטרלי 0

 אי הסכמה בינונית -2

 אי הסכמה חזקה -3

 אי הסכמה חזקה מאוד -4



 

 

 

 + הסכמה קלה1

 + הסכמה בינונית2

 + הסכמה חזקה3

 + הסכמה חזקה מאוד4

 אי הסכמה קלה -1 ניטרלי 0

 אי הסכמה בינונית -2

 אי הסכמה חזקה -3

 אי הסכמה חזקה מאוד -4

 

 ה לשנות את נושא השיחה.כאשר חבר מתחיל לדבר על הבעיות שלו אני מנס .21

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 צחוק של מישהו אחר לא 'מדביק' אותי. .22

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 לפעמים בסרטים מצחיק אותי כמה שאנשים מסביבי בוכים. .23

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני יכול להחליט החלטות מבלי להיות מושפע מהרגשותיהם של אנשים אחרים. .24

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני לא יכול להמשיך להרגיש טוב אם אנשים מסביבי מדוכאים. .25

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 ים.כך מדברים מסוימ-קשה לי להבין איך אנשים מתרגשים כל .26

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 אני מרגיש מאוד רע כאשר אני רואה חיה סובלת. .27

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 



 

 

 

 

 + הסכמה קלה1

 + הסכמה בינונית2

 + הסכמה חזקה3

 + הסכמה חזקה מאוד4

 אי הסכמה קלה -1 ניטרלי 0

 אי הסכמה בינונית -2

 אי הסכמה חזקה -3

 אי הסכמה חזקה מאוד -4

 

 ת ללב ספר או סרט.קצת טיפשי לקח .28

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני מרגיש רע כשאני רואה אנשים זקנים חסרי אונים )מסכנים(. .29

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 אני יותר מתרגז מאשר מרחם כאשר אני רואה מישהו בוכה. .30

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---רליניט----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 כשאני רואה סרט, אני מאוד לוקח ללב מה שקורה בו. .31

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 לעיתים קרובות אני מגלה שאני יכול להישאר רגוע למרות ההתרגשות שמסביבי. .32

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 רה.ילדים קטנים בוכים לפעמים בלי סיבה ברו .33

 

4+ 3+ 2+ 1+ 0 1- 2- 3- 4- 

 !--------------------לא מסכים  ------------------! !---ניטרלי----! ! --------------------מסכים  ---------------------!

 

 

 

 

 

 



 

 


