
www.Kharazmi-Statistics.ir 

 

 

 

 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  
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،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل
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                                                             به نام خدا

 واکنش بین فردی پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  مت لطفا پاسخ مدنظر خود را با عال

 5 4 3 2 1 سؤال ديفر

      .کنم می بافی خیال و پردازی خیال دهد، رخ برايم است ممکن که اتفاقاتی ی درباره معمول طور به تقريبا 1

      .کنم می نگرانی و دلسوزی احساس هستند خوشبخت من از کمتر که افرادی به نسبت اغلب 2

      .است دشوار برايم ديگر فردی نظر نقطه از مسائل ديدن گاهی 3

      .کنم نمی برايشان زيادی تاسف احساس هستند مشکالتی دچار ديگران که زمانی 4

      .شوم می آن های شخصیت احساسات درگیر شدت به خوانم می داستان کتاب يک وقتی 5

      .کنم می ناراحتی و نگرانی احساس بحرانی، مواقع در 6

      .شوم نمی آن درگیر زياد اغلب و هستم طرف بی فیلم، يا بازی يک تماشای هنگام به معموال 7

      .کنم بررسی نیز را مخالف های ديدگاه گیری تصمیم از قبل کنم می سعی 8

      .کنم می پیدا وی از حمايت  حالت ببینم، شدن استفاده سوء حال در را کسی اگر 9

      .کنم می درماندگی احساس گیرم، می قرار دشوارعاطفی موقعیت يک در  که اوقات گاهی 11

      .است چگونه آنها ديدگاه از مسائل که بزنم حدس کنم می سعی دوستانم، بهتر درک برای گاهی 11

 .شوم خوب فیلم يا کتاب يک درگیر خیلی که است بعید تاحدودی 12
     

      .کنم حفظ را خودم آرامش دهم می ترجیح بینم، می را کسی رنجش وقتی 13

      .کند نمی ناراحتم خیلی معموال ديگران های مصیبت 14

 .کنم نمی صرف ديگران داليل شنیدن برای را زيادی زمانی است، من با حق چیزی مورد در باشم مطمئن اگر 15
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 5 4 3 2 1 سؤال ديفر

      .هستم آن های شخصیت از يکی انگار که نمک می احساس بازی، يا فیلم يک ديدن از پس 16

      .ترسم می متشنج عاطفی وضعیت يک در بودن از 17

      .خورم نمی تاسف برايش خیلی شود، می رفتار ناعادالنه شخصی با بینم می که اوقات گاهی 18

      .هستم کارآمد و مسلط اورژانسی و اضطراری های موقعیت در معموال 19

      .شوم می متاثر افتد، می اتفاق بینم می که چیزهايی با غلبا 21

      .کنم توجه آنها دو هر به  که کنم می سعی من و دارد وجود جنبه دو ای مسئله هر برای که معتقدم 21

      دانم. می  قلب خوش و رئوف بسیار شخصی را خودم من 22

      .بگذارم اصلی شخصیت جای به را خودم توانم می راحتی به کنم، می تماشا را خوب فیلم يک که هنگامی 23

      هستم. اضطراری مواقع در کنترلم دادن دست از مستعد من 24

      ."گذارم می او جای به را خودم" ای لحظه شوم، می دلخور کسی از وقتی 25

 می اتفاق من برای داستان وقايع رتیکهصو در کنم می فرض خوانم، می را جالب رمان يا داستان يک که زمانی 26

 کردم. می پیدا احساسی چه افتاد

     

 .شم می ناتوان دارد، کمک به نیاز که بینم می بحرانی موقعیت يک در را کسی وقتی 27
     

 .داشتم می احساسی چه بودم او جای اگر کنم تصور کنم می سعی کنم، انتقاد کسی از اينکه از قبل 28
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 توضیحات پرسشنامه
 

 واکنش بین فردیپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 82 تعداد سئواالت: 

 82-81-82-42-41-44-4دارد    :سوال معکوس

 (درماندگی شخصیو  توجه همدالنه، تخیل، ديدگاه گیری :بعد چهار) بعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  5رت لیکِ یری: یا سطح اندازه گمقیاس << 

 
مخالفم کامالً پاسخ ها  کامالً موافقم موافقم بی تفاوت مخالفم 

 کد يا نمره
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 5 

 

 واکنش بین فردیتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

 پرسشنامه82  الی  4سواالت  : سوال استاندارد  82 شامل :  واکنش بین فردی پرسشنامه مولفه های متغیر

 82-85-84-45-44-2-2 سوال: 2شامل  دیدگاه گیری

 81-82-41-48-2-5-4 سوال: 2شامل  تخیل

 88-82-42-44-9-4-8 سوال: 2شامل  توجه همدالنه

 82-84-49-42-42-42-1 سوال: 2شامل  درماندگی شخصی

 (IRI)دیشاخص واکنش پذیری بین فر

طور  ريوزی شوده اسوت.      1گیری واکنش پذيری عاطفی و شناختی افراد توسط ديوويس اين مقیاس برای اندازه 

واکنش پذيری شناختی بر روی تمايالت يا توانايی های شخص متمرکز است. درحالی که واکنش پذيری عاطفی 

سوال می باشد که چهوار بعود همودلی را موی      28شامل  IRIبر روی احساس شخص به ديگران، متمرکز است. 

  ل موارد زير می باشد:(. اين ابعاد شام2111يورکس، )دسنجد

                                              
1 Davis 
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 : توانايی برای در نظر گرفتن ديدگاه ديگران، دیدگاه گیری الف(

: جايگزينی خود به صورت خیالی در قالب احساسات و اعمال شخصیت های تخیلی کتاب ها و فویلم  تخیل ب(

 ها،

 گرانی برای افراد درمانده،: میزان احساسات همدالنه ديگر محور و نتوجه همدالنه ج(

: احساسات خود محور، نگرانی شخصی و ناآرامی و تنیدگی در شرايط بوین فوردی)فی    درماندگی شخصی د(

 (.1387آبادی، فرزاد و شهرآرای، 

جمله است و آزمودنی ها بايد میزانی را که هر جمله توصیف کننده  7هر خرده مقیاس در اين آزمون، دارای      

، به خوبی مرا توصیف می 4، اصالً مرا توصیف نمی کند تا 1تايی )از  5نها می باشد را در يک طیف ی وضعیت آ

 (.1387کند( مشخص نمايند)فی  آبادی، فرزاد و شهرآرای، 

برای نمره گذاری کردن هر خرده مقیاس بايد پاسخ سواالت مربوط به هر مقیاس را با يکوديگر جموع کورد، بوه     

اس ها به درجات متفاوتی با يکديگر همبستگی دارند و به خصوص اينکه نمرات درماندگی نکه خرده مقیدلیل اي

شخصی بطور منفی با مقیاس های ديگر همبستگی دارد، در نظر گرفتن نمره ی کلی برای همدلی توصیه نشده 

تارهای برای سنجش مداوم ساخ IRIاست. همچنین برای مقیاس های همدلی نقطه ی برشی وجود ندارد، بلکه 

 (.1981طراحی شده است)ديويس،   مربوط به همدلی به طوری که در جمعیت نرمال وجود دارند،

(، ضريب پايايی بااليی را برای هر چهار مقیاس در مردان و زنان گوزارش کورده   1981ديويس)    :روايی و پايايی

بورای   79/1تا  61/1روز فاصله،  71تا  61% قرار گرفته است. پايايی باز آزمايی بین  78/1تا  71/1است که بین 

(. ضريب آلفای کرونباخ برای هر خرده مقیواس  2111برای زنان به دست آمد)ديورکس،  81/1تا  62/1مردان و 

؛  68/1( انجوام دادنود، عبوارت بودنود از: توجوه همدالنوه       1387فرزاد و شوهرآرای)   در تحقیقی که فی  آبادی،

 . 71/1و خیال  68/1 ؛ ديدگاه گیری71/1پريشانی فردی 

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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