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مقیاس اعتماد بیه شخصی – مردان
The Specific Interpersonal Trust Scale: Men
Cinthia Johnson-George & Walter Swap
چمذر لبثل اعتوبد ّغتیذ؟  12هبدُ
جوالت سیز ثیبًگز ًظزات ٍ احغبعبتی ّغتٌذ کِ ؽوب هوکي اعت در همبثل فزد دیگزی داؽتِ ثبؽیذ  .ؽخـ
هعیٌی را در ًظز ثگیزیذ کِ اعتوبد سیبدی ثِ اٍ داریذ ،کغی کِ اٍ را ثب ًبم " ".......هؾخـ هی کٌین  .ثب اعتفبدُ
اس اعذاد سیز هؾخـ کٌیذ کِ تب چِ حذ ثب ّز جولِ هَافك یب هخبلف ّغتیذ  ،تَجِ داؽتِ ثبؽیذ کِ ًغخِ ّبی
اسهَى ثزای هزداى ٍ سًبى هتفبٍت اعت .
=9کبهال هَافك  =8هَافك  =7تمزیجب هَافك  =6اًذکی هَافك  ًِ =5هخبلف ٍ ًِ هَافك  =4اًذکی هخبلف =3
تمزیجب هخبلف  =1هخبلف  =2کبهال هخبلف
1اگز " ".......اس هي تعزیف کٌذ  ،اس اٍ هی پزعن آیب ٍالعب جذی هی گَیذ .2اگز تقوین ثگیزین کِ در جبیی ثب ّن ًبّبر ثخَرین ،هطوئي خَاّن ثَد کِ " ".......هی آیذ .3اگز " ".......ثِ هي اطویٌبى ثذّذ کِ جبیی را هی ؽٌبعذ  ،ثب اٍ ثزای کٌََّردی ثِ آًجب هی رٍم ّ ،ز چٌذخَدم آى جب را ًؾٌبعن .
4اس " ".......چیشی ًوی خزم  ،چَى لیوتی را کِ هی گَیذ لجَل ًذارم .5هعتمذم کِ " ".......هٌقفبًِ (جَاًوزداًِ) ثبسی هی کٌذ .6اگز ًتَاًن خَدم ثِ پغت ثزٍم  ،هی تَاًن ثِ " ".......اعتوبد کٌن کِ ًبهِ هوْوی را ثزاین پغت کٌذ .7هی تَاًن ثب " ".......درد دل کٌن ٍ هی داًن کِ اٍ دٍعت دارد ثِ حزفن گَػ دّذ .8هعتمذم کِ " ".......حمیمت را هی گَیذ .9ثزای رعیذى ثِ پزٍاس ً ،وی تَاًن هطوئي ثبؽن کِ " ".......هزا ثِ هَلع ثِ فزٍدگبُ خَاّذ رعبًذ .10اگز " ".......ثِ طَر غیز هٌتظزُ ای ثِ چیشی کِ هي گفتن یب کبری کِ هي کزدم  ،ثخٌذد فکز هی کٌن کِایي کبر اٍ اًتمبد آهیش ٍ غیز دٍعتبًِ اعت .
11هی تَاًن ثِ راحتی ثب " ".......فحجت کٌن ٍ هی داًن کِ " ".......دٍعت دارد ثِ حزفن گَػ کٌذ ."ّ12- ".......زگش اس رٍی عوذ ًظز هزا پیؼ دیگزاى ًبجَر ثیبى ًوی کٌذ .
13اگز " ".......ثذاًذ کِ چِ چیشّبیی احغبعبت هزا جزیحِ دار هی کٌذ ّ ،زگش ًگزاى آى ًخَاّن ثَد کِ اٍ آىّب را علیِ هي ثِ کبر گیزد .
14هی تَاًن ثب " ".......درد دل کٌن ٍ هی داًن کِ اٍ دٍعت دارد ثِ حزفن گَػ دّذ .madsg.com
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15اگز " ".......فکز کٌذ کِ هي ًوی تَاًن در یک هَلعیت خبؿ حَة عول کٌن  ،هزا در حضَر دیگزاىعزسًؼ ًوی کٌذ .
16اگز ثِ " ".......ثگَین کِ ًگزاى چِ چیشّبیی ّغتن ً ،گزاًی ّبی هزا احومبًِ تقَر ًوی کٌذ .17اگز عبعت سًگ دار هي ثؾکٌذ ٍ اس " ".......ثخَاّن کِ عز عبعت خبفی ثِ هي سًگ ثشًذ  ،هی تَاًن رٍیتوبط اٍ حغبة کٌن .
18اگز "ً ".......تَاًذ طجك لزاری کِ ثب ّن گذاؽتِ ثَدین  ،عز لزار حبضز ؽَد ٍ ثگَیذ کِ اتفبق هْوی ثزایؼافتبدُ  ،حزف اٍ را ثبٍر هی کٌن .
19اگز " ".......ثِ هي لَل ثذّذ کِ کبری ثزاین اًجبم دّذ  ،ثِ لَل خَد عول هی کٌذ .20اگز لزار ثبؽذ کِ " ".......هزا ثب اتَهجیل ثِ جبیی ثزعبًذ ٍ ثِ هَلع ًیبیذ  ،حذط هی سًن کِ دلیل هَجْیثزای ایي تبخیز دارد .
21اگز لزار ثگذارین کِ در جبیی ثب ّن ًبّبر ثخَرین  ،هطوئي خَاّن ثَد کِ " ".......هی آیذ .صًذا  ،لَئیظ  .آسهَى ّبی ؽخقیت  .تزجوِ ثؾبرت ٍ حجیت ًضاد  .اًتؾبرات آییض ،ثْبر 2388
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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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