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پرسشنامه همدلی
Empathy Questionnaire: by Mark Davis
ثب تَجِ ثِ همیبس سیز ثِ ّزیه اس عجبرات سیز ثب خط وطیذى دٍر عذد هٌبست ،پبسخ دّیذ.
 =4تَصیف خیلی خَة احسبس ضوب ٍ  =0خَة تَصیف ًىزدى آى
.1

ٍلتی هي داستبى جبلت ،یب رهبًی را هی خَاًن  ،تصَر هی وٌن وِ اگز حَادث داستبى

01234

ثزای هي اتفبق هی افتبد چِ احسبسی داضتن .
.2

هي ٍالعب ثب احسبسبت ضخصیت ّبی رهبى درگیز ضذم.

01234

.3

هي هعوَال در هَلع توبضبی یه فیلن یب ثبسی ثی طزف ّستن

01234

.4

ثعذ اس دیذى یه ثبسی یب فیلن ،هي احسبس هی وٌن هخل ایي وِ  ،هي یىی اس

01234

ضخصیت ّب ثَدم.
.5

هي ثب ًظن خبصی درثبرُ چیشّبیی وِ هوىي است ثزاین اتفبق افتذ ،خیبل پزداسی هی

01234

وٌن.
.6

ثزای هي ثِ ًذرت پیص هی آیذ وِ ثِ ضذت درگیز یه فیلن یب وتبة خَة ضَم.

01234

.7

ٍلتی هي یه فیلن خَة هی ثیٌن  ،ثِ راحتی هی تَاًن خَد را ثِ جبی ًمص اٍل فیلن

01234

ثگذارم.
.8

لجل اس اًتمبد وزدى اس وسی  ،سعی هی وٌن تصَر وٌن اگز جبی آى ّب ثَدم چِ

01234

احسبسی داضتن.
.9

اگز هطوئي ثبضن وِ حك ثب هي استٍ ،لتن را تلف ًوی وٌن وِ ثِ جزّ ٍ ثحج ّبی

01234

دیگزاى گَش وٌن.
 .10هي ثعضی ٍلت ّب سعی هی وٌن اس دیذ دٍستبًن ثِ اهَر ًگبُ وٌن ،تب آى ّب را ثْتز

01234

ثفْون.
 .11هي هعتمذم وِ ثزای ّز سَال دٍ جٌجِ ٍجَد دارد ٍ سعی هی وٌن ثِ ّز دٍ جٌجِ ًگبُ

01234

وٌن.
 .12هي ثعضی ٍلت ّب پی هی ثزم وِ دیذى چیشّب اس ًمطِ ًظز دیگزاى هطىل است.
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 .13لجل اس آیي وِ تصوین ثگیزم  ،سعی هی وٌن ثِ جٌجِ ًبسبسگبری ّز وس ًگبُ وٌن.

01234

ٍ .14لتی هي اس وسی ًبراحتوف هعوَال سعی هی وٌن خَد را چٌذ لحظِ جبی اٍ ثگذارم.

01234
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ٍ .15لتی هی ثیٌن وسی هَرد سَء استفبدُ لزار هی گیزد ،احسبس هی وٌن ثبیذ اس اٍ

01234

حوبیت وٌن.
 .16گبّی اٍلبت هی ثیٌن وسی ًبدرست رفتبر هی وٌذً ،سجت ثِ اٍ احسبس ّوذردی ٍ

01234

تبسف ًذارم.
 .17هي اغلت ثزای افزادی وِ ووتز اس هي خَضجخت ّستٌذ ،احسبس هحجت ٍ ًگزاًی دارم.

01234

 .18هي خَدم را یه ضخص ًبسن دل هی داًن.

01234

 .19گبّی ثزای افزادی وِ هطىل دارًذ ،احسبس تبسف ًوی وٌن.

01234

 .20هزدم ثیچبرُ ٍ ثذثخت هعوَال هزا خیلی آضفتِ ٍ هضطزة ًوی وٌٌذ.

01234

 .21هي اغلت اس چیشّبیی وِ هی ثیٌن اتفبق هی افتذ وبهال هتبحز هی ضَم.

01234

ثزاًیگبى ،گزی جی .آسهَى رٍاى ضٌبسی  :فعبلیت ّبی وبرثزدی یبدگیزی  .تزجوِ فزیجب ًجَی آل آلب  .اًتطبرات
اهیز وجیز
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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