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 مقیاس روایت عشق اشترنبرگ 

Sternberg’s Love Story Scale  

 هؼزفی ضذُ است .  "قػِ ػطق "در هبخذ اغلی ایي هقیبس ثب ػٌَاى 

 فزم ٍیژُ خبًن ّب 

ضوب را در هَرد ثزخی هسبئل سًذگی ٍ رٍاثظ پبسخگَی هحتزم ایي پزسطٌبهِ ضبهل خوالتی است کِ ًظز 

ّوسزاى هی پزسذ. تَخِ داضتِ ثبضیذ کِ پبسخ درست یب غلظ ٍخَد ًذارد ٍ غزفب ًظز ضخع ضوب را در ّز 

هَرد هی پزسذ. لذا خَاّطوٌذ است ّزیک اس خوالت را ثِ دقت ٍ ثب حَغلِ ثخَاًیذ ٍ سپس گشیٌِ هٌبست را 

   در پبسخٌبهِ ػالهت ثشًیذ.

 
 

  .ثزاین هْن است کِ در سًذگی هطتزک فزد تػوین گیزًذُ هي ثبضن .1

 .اغلت قبعؼبًِ ثِ ّوسزم هی فْوبًن کِ هي رئیس ّستن ، حتی اگز السم ثبضذ کبری کٌن کوی اس هي ثتزسذ .2

 

  .هؼتقذم راثغِ غویوبًِ ثب کسی ، در ٍاقغ یک ًَع ضزاکت است ، درست هثل ثیطتز رٍاثظ تدبری .3

  .قذم کِ اًسبى در سًذگی ّویطِ ثبیذ هَاظت اػوبل ّوسزش ثبضذهؼت .4

  .اس ًظز هي یکی اس لذات سًذگی ایي است کِ ثتَاًن اس سیجبیی ّبی خسوبًی ّوسزم لذت ثجزم .5

  .هؼتقذم رکي اغلی یک اسدٍاج تطبثْبت هذّجی است .6

  .هؼتقذم ػطق ضجیِ ثبسی است گبّی هی ثزیذ ٍ گبّی ّن هی ثبسیذ .7

  .هؼتقذم در یک اسدٍاج خَة سى ٍ هزد ثب ّن رضذ هی کٌٌذ ٍ تحَل هی یبثٌذ .8

  .سًذگی ثذٍى حضَر ّوسزم ثزاین غیز قبثل تػَر است .9

  .ثِ ًظز هي هوکي است افسبًِ ّبی پزیبى در رٍاثظ ػبضقبًِ اهزٍسی تحقق یبثٌذ .10

  .اغلت ثِ دٍراى آضٌبیی خَد ثب ّوسزم هی اًذیطن .11

 تقذم ثزای ضٌبخت راثغِ ػبضقبًِ ثبیذ آى را اس ثؼذ ػلوی آى ثزرسی کزد هؼ .12

  .هؼتقذم اسدٍاج خَة هزاحلی دارد کِ ثزای رسیذى ثِ آى ، ثبیذ ایي هزاحل را ثِ تزتیت عی کزد .13

 ثِ ًظز هي دػَا ثزای تذاٍم سًذگی السم است ، ززا کِ هقَلِ ّبی هتؼبرؼ را اس ػوق ثِ سغح هی آٍرد ٍ .14

  .ثِ سالهت راثغِ کوک هی کٌذ

  .اسدٍاج هي ضجیِ ًوبیطٌبهِ است ، گبّی خٌذُ دار ٍ گبّی ّن گزیِ آٍر .15
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  .ثِ ًظز هي هْن تزیي اًتخبة ّوسز خذاثیت خسوبًی ٍ سیجبیی ظبّزی است .16

  .ذُ استاگز ّوسزم کبرّبی خبًِ را اًدبم ًذّذ ، احسبس هی کٌن ًسجت ثِ هي ٍ اسدٍاخوبى ثی تَخِ ض .17

  .دلن هی خَاّذ کسی ثبضذ کِ ثزای تسکیي درد ّب ٍ رًح ّبی خَد ثِ کوک هي احتیبج داضتِ ثبضذ .18

ثِ ًظز هي سى ٍ ضَّز دٍ عزف یک ثبسی ّستٌذ کِ ّز یک سؼی هی کٌٌذ ثزد خَد را ثِ حذاکثز ٍ ثبخت  .19

  .خَد را ثِ حذاقل ثزسبًٌذ

  .یدبد تغییز ٍ تحَل هذاٍم در سًذگی استهؼتقذم کلیذ هَفقیت یک اسدٍاج ، ا .20

هؼتقذم ّوِ هطکالت سًذگی راُ حل ّبی اس پیص تؼییي ضذُ ای دارًذ کِ اگز درست ثِ آى ػول ضَد  .21

  .حتوب هَثز خَاّذ افتبد

  .ثِ ًظز هي در ػول دػَا ثْتز اس گفتگَی آرام ًتیدِ هیذّذ .22

هَقؼیت ّبی هختلف سًذگی ، ًقص ّبی هختلفی را ثِ  هدذٍة کسبًی ّستن کِ ثتَاًٌذ در لحظبت ٍ .23

  .ًوبیص ثگذارًذ

  .اس ایٌکِ اسزار سیبدی را اس ّوسزم هخفی کٌن خَضن هی آیذ .24

  .هؼتقذم کسبًی کِ اسدٍاج هَفقی دارًذ ، ثِ راثغِ خَد اس ثؼذ هٌغقی ًگبُ هی کٌٌذ ، ًِ اس ثؼذ ػبعفی .25

  .بری هی کٌن لذت هی ثزماغلت اس ایٌکِ ثزای ّوسزم فذاک .26

ٍقتی ّوسزم هی خَاّذ ثِ رٍش ّبی تبسُ ٍ غیز ػبدی ٍ حتی دردًبک ثب ّن راثغِ خٌسی داضتِ ثبضین ،  .27

  .هخبلفت ًوی کٌن

  .خَش دارم ّوسزم ثب تزس ٍ احتیبط ثب هي حزف ثشًذ .28

وی تَاًن ػکس الؼول ثؼذی اٍ گبّی رفتبر ّوسزم زٌبى غیز قبثل پیص ثیٌی هی ضَد کِ ثِ ّیر عزیقی ً .29

  .را حذس ثشًن

  .هی تَاًن ّز ًَع راثغِ ای را کِ دلن هی خَاّذ ثب ّوسزم داضتِ ثبضن ، ثسبسم .30

  .هؼتقذم اسدٍاج هثل ثبغی است ٍ ضوب ثبغجبى آى ، ثزای آًکِ اسدٍاختبى ّوسَى ثبغی پز عزاٍت ثبضذ .31

  .اس آدم ّبی خذی خَضن ًوی آیذ .32

  .ت هدذٍة افزادی هی ضَم کِ تب حذٍدی هزهَسًذاغل .33

  .ّوسزم السم هی داًذ اس ّز کبری کِ هي هی کٌن ثب خجز ثبضذ .34

  .ثزاین هْن است کِ در راثغِ خٌسی ثب ّوسزم ، ّز زِ هي ثخَاّن اٍ اًدبم دّذ .35

  .توبیل دارم ّوسزم گْگبّی هزا ثتزسبًذ .36

  .یک سٍج هی تَاى ثِ کیفیت راثغِ آًْب پی ثزد هؼتقذم ثب ًگبُ ثِ اٍضبع خبًِ .37
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  .ثزای غلجِ ثز گذضتِ ثِ کوک ًیبسهٌذم .38

  .هي خَدم ٍ ّوسزم را ثِ زطن ّوسفزاًی هی ثیٌن کِ ثب ّن ثِ سفز سًذگی هی رٍین .39

  .کزدهؼتقذم رٍاثظ ػبضقبًِ ّن قَاًیي خَد را دارًذ ٍ ثزای پیطجزد آى ثبیذ ایي قَاًیي را رػبیت  .40

  .اغلت خَدم را در حبل ایفبی ًقص یک ًوبیطٌبهِ هی ثیٌن .41

  .هي فکز هی کٌن سًذگی ثب افزاد خذی کِ فقظ ثؼذ ػقالًی هسبئل را هی ثیٌٌذ ، غیز قبثل تحول است .42

اغلت ثِ لحظبتی هی اًذیطن کِ ثب ّوسزم گذراًذُ ام ، ززا کِ ایي ثب ّن ثَدى ّب ثزاین اّویت ثخػَغی  .43

  .دارد

  .دٍست دارم ضٌبخت ّوسزم کوی هطکل ثبضذ .44

  .اغلت ثزای ثزآٍردى ًیبر ّبی ّوسزم اس آسبیص خَدم دست هی کطن .45

  .فکز هی کٌن اگز ّوسزهوسئَل ّوِ تػویوبت ثبضذ رٍال سًذگی ثْتز پیص خَاّذ رفت .46

سی هزا ارضب کٌذ ، حتی اگز هَخت هؼتقذم ّوسزم ّز لحظِ ٍ ثِ ّز عزیقی کِ هي ثخَاّن ثبیذ ًیبس خٌ .47

  .تحقیز ٍ آسار اٍ ضَد

  .داضتي ّوسزی سیجب در سًذگی اس ّز زیش دیگزی ثزاین هْوتز است .48

  .هؼتقذم تذاٍم یک اسدٍاج ثستگی سیبدی ثِ رسیذگی ثِ خبًِ ٍ اهَر آى دارد .49

  .ِ کوک هي ًیبس داضتٌذّویطِ ثِ کسبًی ػالقوٌذ ثَدُ ام کِ ثزای درهبى آسیت ّبی گذضتِ ث .50

  .هؼتقذم ػطق راستیي ثبیذ ثخطی اس سًذگی دیٌی اًسبى ثبضذ ًِ خذا اس آى .51

  .هؼتقذم اسدٍاج هثل ثبسی ضغزًح است ضوب ًَثت خَد را ثبسی هی کٌیذ ٍ اهیذٍاریذ ثجزیذ .52

فی را ثِ ًوبیص ثگذارد هؼتقذم اگز ّوسز اًسبى ثتَاًذ در لحظبت ٍ هَقؼیت ّبی هختلف ، ًقص ّبی هختل .53

  .، خیلی خذاة تز خَاّذ ثَد

  .قجَل دارم کِ ثیطتز اٍقبت ثزای دٍری اس هطکالت هَخَد در اسدٍاخن ، ثِ ضَخی ٍ خٌذُ رٍی هی آٍرم .54

  .ثگوبًن اگز ثزای ّوسز خَد هزهَس ثبضیذ ثْتز است .55

  .ثب ّوسزم ثَدُ استفکز هی کٌن یکی اس ػَاهل تذاٍم اسدٍاج هي دػَاّبی پیبپی  .56

  .هؼتقذم در یک اسدٍاج خَة ػطق ّوزاُ ثب فذاکبری است .57

  .خَش دارم تػویوبت هْن سًذگی را ثِ تٌْبیی ثگیزم .58

  .هي ثبیذ ّویطِ ّوسزم را سیز ًظز داضتِ ثبضن .59

را اهتحبى  ٍقتی ّوسزم هیخَاّذ در راثغِ خٌسی هبى ، تکٌیک ّبی تبسُ ٍ غیز ػبدی ٍ حتی دردًبک .60

  .کٌین ، خَضن هی آیذ
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  .ثِ کسی ًیبس دارم کِ ثِ هي کوک کٌذ تب گذضتِ دردًبک خَد را ثِ فزاهَضی ثسپبرم .61

  .هؼتقذم ثزقزاری غویویت در اسدٍاج هستلشم آًست کِ سى ٍ هزد ػقبیذ دیٌی هطبثْی داضتِ ثبضٌذ .62

  .، اٍل ثبیذ هسبئل هبلی آى را در ًظز ثگیزًذثِ ًظز هي دٍ فزدی کِ خَاّبى اسدٍاج ثب ّن ّستٌذ  .63

  .ثزای هي ًیبس ثِ حضَر ّوسزم هثل ًیبس ثِ َّا ثزای تٌفس است .64

  .دٍست دارم ّوسزم ّوسَى ضبّشادُ قػِ ّبی کْي ثبضذ .65

  .فکز هی کٌن راس هَفقیت یک اسدٍاج در ایي است کِ سى ٍ هزد اس یکذیگز ٍ اس ػضق خَد هَاظجت کٌٌذ .66

  .ثِ ًظز هي ثٌْزیي راُ حل اختالفبت سًبضَیی استفبدُ اس ػقل ٍ هٌغق است .67

  .قجَل دارم« پس اس اسدٍاج ثِ خَضی ٍ کبهزاًی ثب ّن سًذگی کزدًذ» ٌَّس ّن ّوبى ثبٍر را کِ هی گَیذ  .68

کِ ثب ّوسزم  ثزاین ثسیبر هْن است کِ اضیبء یب ػکس ّبیی را حفظ کٌن کِ یبد آٍر لحظبت خبغی ّستٌذ .69

  .گذراًذُ ام

  .ثِ ًظز هي ثزای رسیذى ثِ یک اسدٍاج خَة ، ثبیذ گبم ّبی هؼیٌی را یکی پس اس دیگزی عی کٌیذ .70

  .ثِ ًظز هي ٍقتی کسی ثِ اٍضبع خبًِ خَد ًوی رسذ در حقیقت ، ػالقِ ای ثِ ّوسز ٍ اسدٍاج خَد ًذارد .71

  .در آى آدهی ثِ ّوسزش کوک کٌذ تب ثِ خذا ًشدیک تز ضَد هؼتقذم اسدٍاج ایذُ آل اسدٍاخی است کِ .72

فکز هی کٌن اسدٍاج یک ًَع ثبسی است کِ در آى ّز عزف سؼی هی کٌذ اهتیبس ّبی ثیطتزی اس عزف  .73

  .هقبثلص ثگیزد

  .اگز ّوسزم ثِ تٌْبیی ّوِ تػویوبت هْن سًذگی را ثگیزد ًبراحت ًوی ضَم .74

  .ي ثبر ثِ هي تلفي هیشًذ ٍ اس هي هی پزسذ کِ در آى لحظِ دقیقب زِ هی کٌندر عَل رٍس ّوسزم زٌذی .75

  .خَضن هی آیذ ّوسزم هثل یک رئیس تزسٌبک ثب هي رفتبر کٌذ .76

  .گبّی ّوسزم زٌبى ػدیت ػدیت ٍ غزیت هی ضَد کِ هی گَین ًکٌذ اس سیبرُ دیگزی آهذُ است .77

  .ی هی کٌنهي ثِ کزات ثِ ًفغ ّوسزم اس خَد گذضتگ .78

اس ایٌکِ ّوشهبى زٌذ راثغِ ػبضقبًِ داضتِ ثبضن لذت هی ثزم ، ّز کذام اس آًْب خبی خبغی در سًذگی هي  .79

  .خَاٌّذ داضت

  .آًسِ در ًگبُ اٍل ثیص اس ّوِ تَخِ هزا ثِ خَد خلت هی کٌذ ، سیجبیی ظبّزی عزف هقبثلن است .80

  .راثغِ یگبًِ خَیص را ثیبفزیٌذثِ ًظز هي کبهال دست خَد فزد است کِ  .81

  .هؼتقذم ػطق ، ثذٍى هزاقجت ٍ رسیذگی پبیذار ًوی هبًذ .82

  .ضَد هی غزیت ٍ ػدیت ، تخیلی –گبّی سًذگی هب هثل فیلن ّبی ػلوی  .83

ثِ ًظزم هی رسذ اگز ثِ عَر ّوشهبى زٌذ ّوسز ثب خػَغیبت هختلف داضتِ ثبضن ، سًذگی ثزاین خیلی  .84
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  .ضَد خبلجتز هی

  .هؼتقذم اسدٍاج خَة در اغل یک کبر تدبری است .85

  .هؼتقذم ػطق هثل کلکسیَى توجز است ، ّز زِ تٌَع آى ثیطتز ثبضذ ، ّیدبى اًگیش تز هی ضَد .86

  .ثذٍى ّوسزم ثِ آدهی هستبغل ٍ درهبًذُ تجذیل هی ضَم .87

  .ِ ٍاقؼیت هی پیًَذدثِ ًظز هي افسبًِ ّبی پزیبى ثزای ثؼضی اس هزدم ّز رٍس ث .88

  .هؼتقذم ػطق زیشی ًیست خش فزایٌذ رضذ ٍ تحَل هذاٍم .89

  .هي هی تَاًن سًذگی ام را ثِ ّز غَرتی کِ ثخَاّن درآٍرم .90

 .ثِ ًظز هي ثزای آًکِ اسدٍاج دٍ فزد در فزاس ٍ ًطیت ّبی سًذگی هَفق ثبضذ ، السم است هذام ثِ آى ثزسٌذ .91

 

  .ج خَة اس خٌجِ ّبی هختلفی ضجیِ یک ضزکت تدبری است کِ خَة ادارُ ضذُ استثِ ًظز هي اسدٍا .92

  .هؼتقذم گذضتِ هطتزک ّز سٍخی خیلی هْن است ٍ ّزگش ًجبیذ آى را ثِ فزاهَضی سپزد .93

  .ثِ ًظز هي راس اسدٍاج ّبی هَفق رػبیت تزتیت درست یکسزی هزاحل اس پیص تؼییي ضذُ است .94

  .بى ّوبى ًَع راثغِ ای را هی آفزیٌین کِ دٍست دارین در گیز آى ثطَینثِ ًظز هي خَده .95

  .ثِ ًظز هي دػَا خبلت تز اس تَافق است .96

  .گبّی رفتبر ّوسزم زٌبى تغییز هی کٌذ کِ احسبس هی کٌن اًسبى دیگزی ضذُ است .97

ٍردُ ضَد، احتیبج دارم ػالٍُ ثز فکز هی کٌن ثزای آًکِ توبهی ًیبس ّبی سًذگی ام اس خٌجِ ّبی هختلف ثزآ .98

  .ّوسزم ثب اضخبظ دیگزی ّن راثغِ ػبضقبًِ ٍ ًشدیک ثزقزار کٌن

  .اگز ّوسزم ثخَاّذ هزا تزک کٌذ ، ّوِ سًذگین ثکلی پَذ هی ضَد .99

  .هؼتقذم ثْتزیي راُ حل هطکالت ثزخَرد عٌشگًَِ ثب آى است .100

  .هقیبس قػِ ػطق . اًتطبرات رٍاى سٌدیکزهی ، اثَالفضل ٍ ػالیی کلدبیی ، پزٍاًِ . 
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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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