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  زوان –مقیاس اعتماد بیه شخصی 

The Specific Interpersonal Trust Scale: women  

Cinthia Johnson-George & Walter Swap 

 هادُ  31چمذر لاتل اعتواد ّغتیذ؟ 

ّغتٌذ کِ ؽوا هوکي اعت در هماتل فزد دیگزی داؽتِ تاؽیذ . ؽخص جوالت سیز تیاًگز ًظزات ٍ احغاعاتی 

هؾخص هی کٌین . تا اعتفادُ  "......."هعیٌی را در ًظز تگیزیذ کِ اعتواد سیادی تِ اٍ داریذ، کغی کِ اٍ را تا ًام 

ًغخِ ّای اس اعذاد سیز هؾخص کٌیذ کِ تا چِ حذ تا ّز جولِ هَافك یا هخالف ّغتیذ ، تَجِ داؽتِ تاؽیذ کِ 

  . اسهَى تزای هزداى ٍ سًاى هتفاٍت اعت

= 1= اًذکی هخالف 4= ًِ هخالف ٍ ًِ هَافك 5= اًذکی هَافك 6= تمزیثا هَافك 7= هَافك 8کاهال هَافك  =9

 = کاهال هخالف 3= هخالف 2تمزیثا هخالف 

  . تزاین اًجام خَاّذ دادتْتزیي کارّا را  "......."اگز سخوی ؽَم یا آعیثی تثیٌن ، اطویٌاى دارم کِ  -1

چیش تا ارسؽی اس هي لزض تگیزد ٍ آى را تؾکٌذ ، اٍ حاضز خَاّذ تَد کِ پَل تعویز آى را تزاین  "......."اگز  -2

  . تپزداسد

تخَاّن کِ عز عاعت خاصی تِ هي سًگ تشًذ ، هی تَاًن رٍی  "......."اگز عاعت سًگ دار هي تؾکٌذ ٍ اس  -3

  . تواط اٍ حغاب کٌن

تپذیزد کِ ٍلتی کِ هي در خاًِ ًیغتن ، تِ حیَاى خاًگی ام غذا تذّذ ، در هَرد هَاظثت اس  "......."اگز  -4

  . حیَاى خاًگی ام ّیچ ًگزاًی ًخَاّن داؽت

  . تِ هي لَل تذّذ کِ کاری تزاین اًجام اًجام دّذ ، تِ لَل خَد عول هی کٌذ "......."اگز  -5

هزا تا اتَهثیل تِ جایی تزعاًذ ٍ تِ هَلع ًیایذ ، حذط هی سًن کِ دلیل هَجْی  "......."اگز لزار تاؽذ کِ  -6

  . تزای ایي تاخیز دارد

  . لزض تذّن ، سیزا اٍ ّز ٍلت کِ تتَاًذ آى را تِ هي تزهی گزداًذ "......."هي حاضزم تمزیثا ّز هثلغ پَل تِ  -7

ؽتِ تَدین ، عز لزار حاضز ؽَد ٍ تگَیذ کِ اتفاق هْوی تزایؼ ًتَاًذ طثك لزاری کِ تا ّن گذا "......."اگز  -8

  . افتادُ ، حزف اٍ را تاٍر هی کٌن

  . دٍعت دارد تِ حزفن گَػ دّذ "......."صحثت کٌن ٍ هی داًن کِ  "......."هی تَاًن تِ راحتی تا  -9

  . ّزگش اس رٍی عوذ ًظز هزا پیؼ دیگزاى ًاجَر تیاى ًوی کٌذ "......." -10

تذاًذ کِ چِ چیشّایی احغاعات هزا جزیحِ دار هی کٌذ ، ّزگش ًگزاى آى ًخَاّن تَد کِ اٍ آى  "......."اگز  -11

  . ّا را علیِ هي تِ کار گیزد
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  . درد دل کٌن ٍ هی داًن کِ اٍ دٍعت دارد تِ حزفن گَػ تذّذ "......."هی تَاًن تا  -12

  . حمیمت را هی گَیذ "......."هعتمذم کِ  -13

  3188صًذا ، لَئیظ . آسهَى ّای ؽخصیت . تزجوِ تؾارت ٍ حثیة ًضاد . اًتؾارات آییض ،تْار 
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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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