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مقیاس همدلی عاطفی
The Empathy Scale
Mehrabian‚ Albert & Epstein‚ Norman
چمذر احغاط ّوذلی هی کٌیذ ؟  33هادُ
جولِ ّای سیز  ،احغاعات ٍ ٍاکٌؼ ّای هختلف را در هَلؼیت ّای گًَاگَى ًؾاى هی دٌّذ  .تا اعتفادُ اس
اػذاد سیز هیشاى تَافك خَد را تا ّزجولِ هؾخص کٌیذ .
=9کاهال هَافك  =8هَافك  =7تمزیثا هَافك  =6اًذکی هَافك  ًِ =5هَافك ٍ ًِ هخالف  =4اًذکی هخالف
=3تمزیثا هخالف  =2هخالف  =1کاهال هخالف
ٍ1لتی در یک جوغ  ،غزیثِ ای را تٌْا هی تیٌن  ،غوگیي هی ؽَم .2هزدم  ،سیادی ًغثت تِ حیَاًات دلغَسی ٍ تزحن هی کٌٌذ .3اتزاس ػاللِ در هالء ػام اغلة هزا ًاراحت هی کٌذ .ٍ4لتی افزاد غصِ دار را تا حالت اًذٍّگیي هی تیٌن ًاراحت هی ؽَم .ٍ5لتی اطزافیاًن ًگزاى تاؽٌذ  ،هي ّن ًگزاى هی ؽَم .6کار کغاًی کِ ؽذیذا تِ دًثال خَؽثختی ّغتٌذ  ،تِ ًظزم احوماًِ هی رعذ .ً7غثت تِ هؾکالت دٍعتاًن ّوذردی هی کٌن .8گاّی اٍلات ٍاصُ ّای یک ؽؼز ػاؽماًِ هی تَاًذ احغاعات هزا ػویما تحت تاثیز لزار دّذ .ٍ9لتی لزار اعت خثز تذی تِ کغی تزعاًن  ،کٌتزل خَدم را اس دعت هی دّن .10افزادی کِ پیزاهَى هي ّغتٌذ  ،تاثیز سیادی تز رٍحیِ ام دارًذ .11اکثز افزاد غزیثِ ای کِ دیذُ ام  ،عزد ٍ تی احغاط تَدُ اًذ .12تیؾتز دٍعت داؽتن هذدکار اجتواػی تاؽن تا ایي کِ در یک هزکش آهَسؽی کار کٌن .13اگز یکی اس دٍعتاًن ًاراحت تِ ًظز تزعذ  ،ایي اهز تاػث ًگزاًی هي ًوی ؽَد .14دٍعت دارم تثیٌن افزاد هَلغ تاس کزدى ّذیِ چِ احغاعی دارًذ .15افزاد تٌْا ٍ تی کظ احتواال عزد ٍ دیز جَػ ّغتٌذ .16دیذى گزیِ دیگزاى  ،هزا ًاراحت هی کٌذ .17تزخی تزاًِ ّا هزا ؽاد هی کٌٌذ .ٌّ18گام خَاًذى داعتاى  ،تا احغاعات ؽخصیت ّای آى ٍالؼا در هی آهیشم .ٍ19لتی هی تیٌن کِ تا کغی تذ رفتاری هی ؽَد  ،تغیار ػصثاًی هی ؽَم .madsg.com
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20حتی اگز افزاد پیزاهَى هي ًگزاى تاؽٌذ  ،هی تَاًن خًَغزدی خَدم را حفظ کٌن .ٍ21لتی یک اس دٍعتاى ؽزٍع تِ صحثت درتارُ هؾکالتؼ هی کٌذ  ،عؼی هی کٌن هَضَع تحث را ػَضکٌن .
22خٌذُ دیگزاى تزای هي جذاب ًیغت .23گاّی اٍلات گزیِ افزاد ضوي تواؽای فیلن تِ ًظزم هضحک هی رعذ .24هی تَاًن تذٍى ایي کِ تحت تاثیز احغاعات دیگزاى لزار گیزم  ،تصوین گیزی کٌن .25اگز افزاد پیزاهَى هي افغزدُ تاؽٌذ ً ،وی تَاًن احغاط خَتی داؽتِ تاؽن .26دیذى ایي کِ تزخی چیشّا افزاد را تغیار ًاراحت هی کٌذ  ،تزای هي دؽَار اعت .ٍ27لتی هی تیٌن حیَاًی در حال درد کؾیذى اعت  ،تغیار ًاراحت هی ؽَم .28تا کتاب یا فیلن ّوذرد ٍ ّن احغاط ؽذى را تا حذٍدی احوماًِ هی داًن .29دیذى افزاد عالخَردُ ٍ درهاًذُ هزا ًاراحت هی کٌذ .ٍ30لتی کغی را در حال گزیِ کزدى هی تیٌن  ،تیؾتز ػصثاًی هی ؽَم تا ایي کِ دلغَسی کٌن .ٍ31لتی فیلوی را تواؽا هی کٌن خیلی در آى غزق هی ؽَم .32اغلة احغاط هی کٌن هی تَاًن ػلی رغن ّیجاى هَجَد در پیزاهَى خَد  ،خًَغزد تواًن .33کَدکاى گاّی اٍلات تذٍى ّیچ دلیل هؾخصی گزیِ هی کٌٌذ .صًذا  ،لَدیظ  .آسهَى ّای ؽخصیت  .تزجوِ تؾارت ٍ حثیة ًضاد  .اًتؾارات آییض ،تْار 1388
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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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