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 الذاتية مقابل سلوك اآلخرين:  1استطالع ما قبل الحصة الدراسية رقم 

 .Klein, Nadav and Nicholas Epley (2016) األسئلة الواردة في هذا االستطالع مأخوذة من دراسة

Maybe holier, but definitely less evil, than you: Bounded self-righteousness in social 

judgment. Journal of Personality and Social Psychology, vol.110, pp.660-674. 

 

يُشير هذا االستطالع إلى عدد من السلوكيات التي قد يشارك فيها األشخاص. يُرجى قراءة كل من هذه السلوكيات  و

بعناية ثم إعطاء حكمك بشأأأأا ما إذا كنك أكأر أو أقل عرلأأأة لالفخرال في كل سأأألوك وذلك بالمقارفة بالطال   

 العادي في الحصة الدراسية.

المأال، قد يكوا سألوك الررد: االووأول إلى الصأي في الوقك المحددا. تتمأل مهمتك في تحديد ما إذا  على سأبيل  ف

كنك ترى أفه من المحتمل أا تصأأل إلى الصأأي في الوقك المحدد أكأر من الطال  العادي في الصأأي، أو ما إذا  

ن لريق إدخال الرقم الذي يتوافق  كاا الطال  العادي في الصأي أكأر احتماال  للووأول في الوقك المحدد منك، ع

 أكأر مع تقييمك بالمقياس أدفاه.

  

يُرجى تقييم جميع السأأأألوكيأات التأاليأة بعنأايأة. هأل ترى أفأه من المرجذ أا ترعأل هأذا أكأر من اآلخرين أ  أفأه من  و

 المرجذ أا يرعل اآلخروا ذلك أكأر منك؟ 
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من المرجذ أا  

يرعل اآلخروا  

ذلك أكأر مني  

 بدرجة كبيرة 

من المرجذ أا  

يرعل اآلخروا  

ذلك أكأر مني  

 بدرجة متوسطة

 من المرجذ أا 

 اآلخروا   يرعل 

ذلك أكأر مني  

 بدرجة قليلة 

مأأأأن  لأأأأيأأأأ  

أا  الأأأمأأأرجأأأذ 

أفعأأل هأأذا على 

أكأأأر   اإللأالق 

 من اآلخرين

أا  الأمأرجأذ  مأن 

أفعأل ذلأك أكأر  

اآلخأأريأأن  مأأن 

 بدرجة قليلة.

أا  الأمأرجأذ  مأن 

أكأر   ذلأأك  أفعأأل 

اآلخأأأريأأأن  مأأأن 

 بدرجة متوسطة.

أا  الأمأرجأذ  مأن 

أفعأل ذلأك أكأر  

اآلخأأريأأن  مأأن 

 بدرجة كبيرة.
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 .يُرجى ولع دائرة حول الرقم الذي يتوافق مع أفضل تقدير لك

 

 

 3 2 1 0 1- 2- 3- السلوك

        توقي لمساعدة شخص بإلار مأقوب

          تبرع بالد  عندما يُطل  منك ذلك

أعأد المحرةأة المرقودة التي عأرت عليهأا إلى الشأأأأرلأة،  

ا من المال بداخلها دوا مساس  تارك ا مبلغ ا كبير 

       

        أقِض يو  األحد متطوع ا في مطاعم الرقراء

أخبر األسأتاذ بأفه أو أفها أخطأأأخطأت في ولأع درجات  

 امتحافك النهائي ومنحتك درجة عالية جد ا

       

ا أُعطيأك لأك بأالخطأأ كنقود فكأة بعأد إجراء    20أعأد   دوالر 

 عملية شراء وغيرة 

       

ا لشخص بال مأوى يقي خارج متجر البقالة         اشتري لعام 

اسأأأأترد من الشأأأأخص الذي ال يعرل قيمة المنته وبعه له 

 بسعر مرترع

       

تتدافع التخاذ المقعد األخير في حافلة مزدحمة أما  سأأأأيدة  

 مسنة

       

بقيمأأة   للنأأادل في مطعم   20تبحأأع عن بقشأأأأية  ا  دوالر 

 وتستأثر بالنقود لنرسك

       

تتصأأأاد  في موقي سأأأيارات وتقود السأأأيارة دوا إعطاء 

 تنبيه

       

تكذب على زمالئك في العمل لزيادة فرص حصأولك على 

 ترقية بدال  منهم 

       

تعرض مسأأأأاعدتك المزعومة مسأأأأتقبال  مع العلم بأفك ال 

 تنوي الوفاء بالوعد عندما يحين الوقك

       

        تُقيم عالقة خارج إلار الزواج


