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  ماده 55مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه 

جوالت سیز ، ثِ احسبسبت ٍ ًگزش ّبی ضوب درثبرُ دیگزاى ، ّن چٌیي ثِ رٍاثطی کِ ثب آى ّب ثزقزار هی کٌیذ ، 

صویویت ٍ اػتوبد ثِ دیگزاى را درثز هی گیزًذ . ّز جولِ را ثِ  هزثَط هی ضَد . ایي جوالی هخصَصب ًشدیکی ،

  .دقت ثخَاًیذ تب ثجیٌیذ چقذر ثب احسبس ضوب هطبثقت هی کٌذ . اس هقیبس سیز استفبدُ کٌیذ

 = کبهال هخبلف 1= هخبلف 2= ثذٍى ًظز 3= هَافق 4کبهال هَافق  =5

  . دٍست دارم احسبسبتن را ثب هزدم در هیبى ثگذارم -1

  . دٍست دارم خَدم را ثِ هزدم ًشدیک احسبس کٌن -2

  . دٍست دارم هزدم اس احسبسبتطبى ثزای هي حزف ثشًٌذ -3

  . هی تزسن کِ اگز احسبسبتن را ثزای هزدم ثیبى کٌن ، اس طزف آى ّب رد ضَم -4

  . هی تزسن کِ در رٍاثط صویوی تحت سلطِ دیگزاى قزار گیزم -5

  . ویوی پذیزفتِ ضَم ، اغلت تزدیذ دارماس ایي کِ در رٍاثط ص -6

  . اس ایي کِ خیلی ثِ هزدم اػتوبد داضتِ ثبضن ، هی تزسن -7

  . ثیبى احسبسبت ، هزا ثِ هزدم ًشدیک هی کٌذ -8

  . ًوی خَاّن اس ّیجبى ّبیی صحجت کٌن کِ دیگزاى را ًبراحت هی کٌذ -9

  . تندر رٍاثط صویوی ، ًسجت ثِ هزدم خیلی سخت گیز ّس -10

  . دٍست دارم خَدم را ثِ کسبًی کِ ثزاین جبلت ّستٌذ ًشدیک احسبس کٌن -11

  . ػالقِ دارم اسزار درًٍی خَد را ثزای دیگزاى فبش کٌن -12

  . اس صحجت کزدى درثبرُ هسبئل جٌسی ثب کسی کِ ثزاین جذاة است ، هی تزسن -13

  . دٍست دارم ثِ ضخصی کِ جذة هي ضذُ است ًشدیک ضَم -14

  . ًوی خَاّن ثِ دیگزاى ًشدیک ضَم ، سیزا هوکي است اختالف ّبیی ثِ ٍجَد آیذ -15

  . دٍست دارم ثب کسبًی کِ ثزاین جذاة ّستٌذ راثطِ صویوی داضتِ ثبضن -16

  . ٍقتی اًسبى ّب ثِ یکذیگز ًشدیک هی ضًَذ ، دٍست دارم خیلی هزاقت خَدضبى ًجبضٌذ -17

  . یت کبهل ثِ ّوزاُ هی آٍردرٍاثط صویوی ثزاین رضب -18

  . در جستجَی رٍاثط صویوی ّستن -19

  . ثزقزاری رٍاثط صویوی ثزاین هْن است -20

  . ًیبس ًذارم کِ احسبسبت ٍ افکبر خَد را ثب هزدم در هیبى ثگذارم -21

  . است ٍقتی ثِ دیگزاى ًشدیک هی ضَم ، احتوبل دارد چیشّبیی ثجیٌن کِ پذیزش آى ّب ثزاین دضَار -22
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  . دٍست دارم تقزیجب ّوِ کسبًی را کِ ثب هي صویوی ّستٌذ ثپذیزم -23

  . اس حزین ضخصی خَد دفبع هی کٌن تب دیگزاى خیلی ثِ هي ًشدیک ًطًَذ -24

  . سؼی هی کٌن ثِ اضخبصی کِ توبم فکزضبى ًشدیک ضذى ثِ هي ٍ اظْبر صویویت است ، اػتوبد ًکٌن -25

  . ط صویوی ، فزدیت خَد را اس دست ثذّنهی تزسن کِ در رٍاث -26

  . هی تزسن کِ اگز ٍارد یک راثطِ صویوی جذی ضَم ، کٌتزل خَد را اس دست ثذّن -27

  . رٍ راست ٍ راحت ثَدى ثب دیگزاى ، در هي احسبس ًشدیک ثَدى ثب آى ّب را ایجبد هی کٌذ -28

  . اگز فزد دیگزی ثَدم ، دٍست داضتن خَدم را ثطٌبسن -29

  . فقط ثِ کسبًی ًشدیک هی ضَم کِ ثب آى ّب ػالیق هطتزک دارم -30

  . صحجت کزدى اس اسزار سًذگی جٌسی ، ایي احسبس را ثِ ٍجَد هی آٍرد کِ ثِ دیگزاى ًشدیک ّستن -31

  . ثِ طَر کلی ، ًسجت ثِ جٌس خَد ٍ جٌس هخبلف ، ثِ یک اًذاسُ احسبس ًشدیکی هی کٌن -32

  . ٍقتی کسی اس ًظز فیشیکی جذة هي هی ضَد ، توبیل پیذا هی کٌن کِ ثب اٍ ثیطتز صویوی ضَم -33

  . ثزای هي دضَار است کِ ثب ثیطتز اس یک ًفز راثطِ صویوی داضتِ ثبضن -34

  . هؼوَال ، ٍقت ثب هزدم راحت ٍ صویوی ّستن ، احسبس خَثی ثِ هي دست هی دّذ -35

  . ظز هزدم را ثپذیزمطجق ػبدت ، هی تَاًن ً -36

  . ثیص اس آى کِ ثب دیگزاى راثطِ صویوی ثزقزار کٌن ، ثبیذ هطوئي ثبضن کِ هی تَاًن خَدم را کٌتزل کٌن -37

  . صویویت را قجَل ًذارم -38

  . اس ضٌیذى داستبى ّبی رٍاثط صویوی ثیي هزدم لذت هی ثزم -39

  . ثیطتز هی کٌذثب هزدم رٍ راست حزف سدى ، احسبس صویویت هزا  -40

  . سؼی هی کٌن ثِ هزدم اػتوبد داضتِ ثبضن ٍ ثِ آى ّب ًشدیک ضَم -41

  . ثِ ًظز هي ، کسبًی کِ هی خَاٌّذ ثب دیگزاى صویوی ثبضٌذ ، دالیل پٌْبًی ثزای ًشدیک ضذى دارًذ -42

  . ٍقتی ثب دیگزاى صویوی هی ضَم ، اهکبى ایي کِ ثبسیچِ قزار ثگیزم سیبد است -43

  . در هجوَع فزد هحبفظِ کبری ّستن -44

  . ثِ ًظز هي ، سکس ٍ صویویت هثل ّن ّستٌذ ، یکی ثذٍى دیگزی ًوی تَتٌذ ٍجَد داضتِ ثبضذ -45

  . فقط در راثطِ فیشیکی هی تَاًن صویوی ثبضن -46

  . ی ضَدکسبًی کِ ثب آًْب راثطِ صویوی ثزقزار هی کٌن ، اًتظبراتطبى اغلت هبًغ رضبیت خبطز هي ه -47

  .ثزای حفظ رٍاثط صویوی ، سبسش هی کٌن -48

  . ٍقتی اس ًظز فیشیکی کسی را جذة هی کٌن ، توبیل پیذا هی کٌن کِ ثب اٍ راثطِ صویوی داضتِ ثبضن -49
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 صویویت ، ثِ ّوبى اًذاسُ کِ هی تَاًذ احسبسبت ثذ ثِ ّوزاُ آٍرد ، احسبسبت خَة ًیش ثِ ّوزاُ هی آٍرد -50

.  
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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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