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 مقیاس عشق هاتفیلد و اسپریچر 

Hatfield and Sprecher’s Love Scale  

 هادُ  73 "اسپشیچش "ٍ  "ّاتفیلذ"آیا لیلی ٍ هجٌَى ٍاقعی شوا ّستیذ؟ هقیاس 

بِ آخشیي کسی فکش کٌیذ کِ اٍ سا دٍست داشتیذ. بشای بِ کسی فکش کٌیذ کِ دس حال حاضش عاشق اٍ ّستیذ یا 

  . ًوشُ گزاسی پاسخ ّای خَد ، اص هقیاس صیش کوک بگیشیذ

 اصال  = 1- -- -2- -- -3- -- -4- -- -5- -- -6- -- -7-- -- -8- -- -9کاهال=

  .اگش اٍ هشا تشک کٌذ بِ شذت ًاساحت خَاّن شذ -1

  . افکاسم سا کٌتشل کٌن ، ّویشِ بِ فکش اٍ ّستنگاّی احساس هی کٌن کِ ًوی تَاًن  -2

  . ٍقتی هی خَاّن کاسی اًجام دّن تا اٍ خَشحال شَد ، احساس خَشحالی هی کٌن -3

  . دٍست داسم با اٍ باشن ًِ با ّش فشد دیگش -4

  . فکش ایي کِ اٍ عاشق فشد دیگشی شَد، حسادتن سا بش هی اًگیضد -5

  . بِ شذت هی خَاّن کِ دسباسُ اٍ ّوِ چیض سا بذاًن -6

  . اص ّش جْت اٍ سا هی خَاّن ، جسوی ، ّیجاًی ٍ رٌّی -7

  . بشای هحبت اٍ اشتْای سیشی ًاپزیشی داسم -8

  . اٍ بشای هي ، ّوسش ایذالی است -9

  . ٍقتی بِ هي دست هی صًذ ، توام ٍجَدم بِ لشصُ دس هی آیذ -10

  . دائن دس افکاس هي حضَس داسداٍ بِ طَس  -11

  . دٍست داسم کِ اٍ دسباسُ هي ّوِ چیض سا بذاًذ ، افکاس ، الضام ّا ٍ اهیذّا -12

  . بِ شذت هی خَاّن ٍیژگی ّایی داشتِ باشن کِ اٍ دٍست داسد -13

  . خیلی جزب اٍ شذُ ام -14

  . شدُ هی شَمدس استباط با اٍ ، ٍقتی هسائل خَب پیش ًوی سٍد ، بِ شذت افس -15

 0731هاخز : گٌجی ، حوضُ . اسصشیابی شخصیت . ًشش ساٍاالى . 
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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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