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 مدیران آموزشی

  مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی

  کینگ، و اندرو کریسچنسن. چارلز ئی 

Relationship Events Scale (RES) 

 

اگر ّر یک از ایي رٍیدادّا در رابطِ شوا . بسیاری از رٍابط رخ هی دّد  در ایٌجا فْرست رٍیدادّایی آهدُ کِ در

  . بٌَیسید (غلط) "غ" صحیح ٍ اگر رخ ًدادُ است "ص"در هقابل آى  رخ دادُ است

  ... . خطاب هی کتد (هاًٌد عسیسم ، هحبَبن ٍ ًظایر آى ّا)کلوات هحبت آهیس  ًاهسدم هرا با -1

  ... . "دٍستت دارم": ًاهسدم بِ هي هی گَید  -2

  ... . ًوی رٍد ًاهسدم با ّیچ کس جس هي بِ سیٌوا -3

  ... . ها دربارُ احتوال عرٍسی هاى بحث کردُ این -4

  ... . بِ دیدار خاًَادُ هي هی آید ًاهسدم -5

  ... . هدتی بیش از یک ّفتِ قرض دادُ ام هي بِ ًاهسدم بیش از یک سَم حقَقن را برای -6

  ... . خطاب هی کٌن (هاًٌد عسیسم ، هحبَبن ٍ ًظایر اى) هي ًاهسدم را با کلوات هحبت اهیس -7

یکدیگر احساس راحتی هی کٌین ، طَری کِ هی تَاًین بدٍى صحبت کردى یا اًجام  هي ٍ ًاهسدم در کٌار -8

  ... . با ّن قدم بسًین فعالیتی ،

  ... . هي با ّیچ کس بِ جس ًاهسدم بِ سیٌوا ًوی رٍم -9

  ... . خاًَادُ ًاهسدم هرا تایید هی کٌد -10

  ... . "دٍستت دارم" : هي بِ ًاهسدم هی گَین -11

  ... . هي بِ دیدار خاًَادُ ًاهسدم هی رٍم -12

  ... . ًاهسدم بِ هي بیش از یک سَم حقَقش را برای هدتی بیش از یک ّفتِ قرض دادُ است -13

  ... . ها یک رٍز کاهل را فقط با یکدیگر بیرٍى رفتِ این -14

  ... . ًاهسدم را تایید هی کٌد خاًَادُ هي -15

  ... .باشین ، برای با ّن بَدى برًاهِ ریسی کردُ این ها بدٍى ایي کِ ًقشِ اًجام کار خاصی داشتِ -16

  ... .  صحبت کردُ این"هشترک زًدگی"ها دربارُ  -17

  ... . اًد ها را بِ عٌَاى یک زٍج بِ هیْواًی دعَت کردُ -18

  ... . ها بِ قصد ازدٍاج با ّن ًاهسد شدُ این -19

  1387اًتشارارت بعثت . هقیاس ّای سٌجش خاًَادُ ٍ ازدٍاج . باقر ٍ ّوکاراى  ثٌایی ،
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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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