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  یکم مقیاس –مقیاس نوع دوستی 

Altruism Scale  

ایي هقیاس یِ ضزطی کارتزد دارد کِ تگَییذ ضوا چگًَِ ّز کذام اس رفتارّای سیز را تِ تٌاٍب اًجام هی دّیذ. 

پاسخ خَد را تز هثٌای ایي کِ ّز چٌذ ٍقت یک تار اًجام هی ایي هَضَع تسیار دارای اّویت است کِ ضوا 

  :دّیذ، پایِ ریشی کٌیذ؛ ًِ ایي کِ ّز چٌذ ٍقت فکز کٌیذ کِ تایذ ایي رفتارّا را اًجام دّیذ

عثاراتی در سیز آهذُ است ، لطفا تز هثٌای ایي کِ چقذر یا ّز چٌذ تار آى ّارا اًجام هی دّیذ ، پاسخ دّیذ .  ]

  : ام را تا هقیاس سیز هطخص کٌیذدفعات اًج

  [ ّویطِ ، هکزرا، گْگاُ، تِ ًذرت ، خیلی تِ ًذرت ، ّزگش

  .هي تالش هی کٌن تا کساًی کِ غوگیي، تٌْا، آضفتِ ٍ ... ّستٌذ، پیزاهَى هطکالتطاى صحثت کٌن .1

  .هي تا غزیثِ ّا تا رحن ٍ ضفقت رفتار هی کٌن .2

  .ی کِ هزا عصثاًی هی کٌٌذ یا هی رًجاًٌذ، کار هی کٌنهي فعاالًِ تزای تخطیذى افزاد .3

  .هي تِ دیگزاى اًتقاد هی کٌن .4

  .هي آگاّاًِ تاعث هی ضَم کِ دیگزاى ًگزاى، عصثاًی یا ضزهسار ضًَذ .5

  .هي تِ فقزا، پَل ، لثاس ٍ یا غذا هی دّن .6

اس آى رٍ گزداى ضذُ یا اس آى چطن پَضی هي در هَاقعی کِ گواى کٌن تا کسی غیز هٌصفاًِ رفتار هی ضَد،  .7

  .[هی کٌن. ] اس آى هَقعیت دٍر هی ضَم

  .هي اس افزادی کِ ًوی داًن آضکارا ًیاسهٌذ ٍ یا تی خاًواى ّستٌذ، دٍری هی کٌن .8

  .هي تالش هی کٌن تا افزاد ًاضٌاسی کِ ًاتَاًی ّای عاطفی یا فیشیکی دارًذ، صحثت ٍ تعاهل تزقزار کٌن .9

  .هي تِ افزاد ًاضٌاسی کِ عالئن تیواری رٍاًی دارًذ، صحثت ٍ پیطٌْاد کوک هی کٌن .10

  .هي اس افزادی کِ هوکي است هزتکة اعوال جٌایی یا غیز اخالقی ضذُ اًذ، دٍری هی کٌن .11

  .هي فعاالًِ کاری هی کٌن کِ افزاد هخالفن را درک کٌن ٍ دٍست تذارم .12

 .پیذا کٌن کِ افزاد سختگیز ٍ رًجص آٍر را درک کزدُ ٍ تا آًْا هْزتاى تاضن هي سعی هی کٌن رٍش ّایی .13

 

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

  .تثخطن

 

سٌجص ًگزش دیٌی . تزجوِ  استزاّاى ؛تزادلی جی ، ًایت؛ دایاى جی، سذالسک؛ ٍیلیام ای . طزح پزسطٌاهِ ٍ
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  4831هزًذیش .  :ٍ تالیف هحوذ قلی پَر ٍ هزین اسکافی . هطْذ

 

هقیاس هزتَط تِ آییي هسحیت است . ایي هقیاس تِ تعذ افقی رفتار دیي دار هسیحی  44پزسطٌاهِ ، یکی اس 

  . در سهیٌِ گفتار/ کزدار است

 گزداًی اس رفتار یا اس فزد عاهل یا اس فزد هَرد ظلن؟ هطخص ًیست ! رٍی "آى"در گشارُ ّفتن ، هزاد اس ضویز 

هقیاس فاقذ گشارش رٍایی ٍ پایایی است اها درصذ پاسخگَیی تِ ّز گشیٌِ را دارد . تذیْی است کِ تَهی 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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