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 کناره جویی[ بر اساس نظریه اریکسون  -پرسشنامه صمیمیت]

Intimacy Questionnaire in Erikson’s Theory (IQET). By Ochse‚R.‚& Plug 

(1986)  

  . دارد اختظاص( جَیی کٌارُ – طویویت) یعٌی "اریکسَى"ایي پرسشٌاهِ بِ ارزیابی ششویي هرحلِ رشذ 

پرسشٌاهِ بِ طَرت عبارت ارائِ شذُ ٍ ّر یک از عباراتی را کِ در هَرد شوا طذق هی کٌذ ، باکشیذى دایرُ 

  .دٍر یکی از پاسخ ّای ّرکس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ٍ غالبا هشخض کٌیذ

  . هي احساس هی کٌن ّیچ کس هي ٍاقعی ]هرا[ ًوی شٌاسذ .1

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  . هي ٍقتی با کسی ّستن کاهال احساس با ّن بَدى هی کٌین .2

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .هي احساس هی کٌن بْتر است تٌْا بواًن تا ایي کِ ازدٍاج کٌن .3

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .ر خظَطی خَدم را با کسی ]دیگراى[ هطرح هی کٌنهي افکا .4

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .هي احساس هی کٌن هثل ایي کِ در دًیا تٌْا ّستن .5

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .دیگراى در غن ٍ شادی هي شریکٌذ .6

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .هي احساس هی کٌن ّیچ کس ٍاقعا دلَاپس هي ًیست .7

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 

 

  .هي احساس شرهساری هی کٌن ٍقتی هردم دربارُ هشکالت شخظیشاى با هي طحبت هی کٌٌذ .8

 ّرگس ، ، گاُ گاّی ، ًسبتا اغلب ، غالبا 
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ای کاربردی یادگیری . ترجوِ فریبا ًبَی آل آقا . اًتشارات براًیگاى، گری جی. آزهَى رٍاى شٌاسی : فعالیت ّ
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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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