
 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

 
 

 
madsg.com 

Questionnaire1.com 
madsg.com

questionnaire1.com

http://questionnaire1.com/
http://madsg.com/
http://madsg.com/
http://questionnaire1.com/
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 مقیاس سوم  -مقیاس اعتقادات نوع دوستی 

Beliefs Altruism Scale  

بزای ّز یک اس آیتن ] هَرد[ ّای سیز ) کِ در هقیاس قبل آى را رتبِ بٌذی کزدیذ( لطفا درجِ اعتقادی کِ بایذ 

بِ ّزیک داضتِ باضیذ چ.ى ضوا هسیحی ّستیذ را هطخص ًواییذ. یعٌی تاچِ هیشاى ضوا خَد را هتعْذ بِ 

  اًجام ّزکذام اس هَارد سیز بِ عٌَاى کارکزد ایواى تاى هی داًیذ ؟

عباراتی در سیز آهذُ است ، لطفا بز هبٌای ایي کِ بِ عٌَاى یک هسیحی، چِ هقذار بایذ آى ّا را اعتقاد داضتِ  ]

  : باضیذ ٍ یا خَد را بِ آى هتعْذ هی داًیذ ، پاسخ دّیذ . هیشاى هَافقت خَد را با هقیاس سیز هطخص کٌیذ

  [ کاهال هَافق، هَافق، بی طزف، هخالف، کاهال هخالف

  .هي بایذ تالش کٌن با افزاد غوگیي، تٌْا، آضفتِ ٍ هاًٌذ ایي ّا دربارُ هطکالتطاى صحبت کٌن .1

  .هي بایذ دٍستاًِ ٍ دلسَساًِ با غزیبِ ّا رفتار کٌن .2

  .هي بایذ فعاالًِ بزای بخطیذى افزادی کِ هزا عصباًی هی کٌٌذ یا هی رًجاًٌذ، کار کٌن .3

  .د کٌنهي ًبایذ بِ دیگزاى اًتقا .4

  .هي ًبایذ آگاّاًِ باعث ضَم کِ دیگزاى ًگزاى، عصباًی یا ضزهسار ضًَذ .5

  .هي بایذ پَل ، لباس ٍ یا غذا بِ ًیاسهٌذاى بذّن .6

هي ًبایذ اس هحل ّایی کِ گواى هی کٌن با کسی غیز هٌصفاًِ رفتار هی ضَد،رٍ گزداى ضذُ یا اس آى چطن  .7

  .پَضی کٌن

  .دی کِ آضکارا ًوی داًن ًیاسهٌذ ٍ یا بی خاًواى ّستٌذ، دٍری کٌنهي ًبایذ اس افزا .8

  .هي تالش کٌن با افزاد ًاضٌاسی کِ ًاتَاًی ّای عاطفی یا فیشیکی دارًذ، صحبت ٍ تعاهل بزقزار کٌن .9

  .هي بایذ با افزاد ًاضٌاسی کِ عالئن بیواری رٍحی ًطاى هی دٌّذ، صحبت ٍ پیطٌْاد کوک هی کٌن .10

  .ي ًبایذ اس افزادی کِ گواى هی کٌن احتواال هزتکب اعوال جٌایی یا غیز اخالقی ضذُ اًذ، دٍری کٌنه .11

  .هي بایذ فعاالًِ کاری کٌن کِ افزاد هخالف با خَدم را درک کٌن ٍ آى ّا را دٍست بذارم .12

ى باضن ٍ آى ّا را درک هي بایذ سعی کٌن رٍش ّایی پیذا کٌن کِ با افزاد سختگیز ٍ رًجص آٍر را هْزبا .13

  .کٌن

هي بایذ فعاالًِ کاری کٌن تا افزادی را کِ با هي غیز هٌصفاًِ رفتار هی کٌٌذ یا اس هي سَء استفادُ هی  .14

  .کٌٌذ، ببخطن

  .هي بایذ بزای گَش کزدى بِ ًیاسّای دیگزاى، حتی کساًی کِ ًوی ضٌاسن، ٍقت بگذارم .15
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  .ٌّگی یا ًژادی هتفاٍت را هالقات کزدُ ٍ بطٌاسنهي بایذ سعی کٌن گزٍُ ّای فز .16

  .هي ًبایذ آگاّاًِ باعث صذهِ دیذى فیشیکی دیگزاى ضَم .17

 

استزاّاى ؛بزادلی جی ، ًایت؛ دایاى جی، سذالسک؛ ٍیلیام ای . طزح پزسطٌاهِ ٍ سٌجص ًگزش دیٌی . تزجوِ 

  4831هزًذیش .  :ٍ تالیف هحوذ قلی پَر ٍ هزین اسکافی . هطْذ

 

هقیاس هزبَط بِ آییي هسحیت است . ایي هقیاس بِ بعذ افقی ًگزش دیي دار هسیحی  44پزسطٌاهِ ، یکی اس 

  . در سهیٌِ گفتار/ کزدار تَجِ دارد

هقیاس فاقذ گشارش رٍایی ٍ پایایی است اها درصذ پاسخگَیی بِ ّز گشیٌِ را دارد . بذیْی است کِ بَهی ایزاى ٍ 

 .فزٌّگ ایزاى ًیست
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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