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مقیاس رابطه رمانتیک
The Romantic Relationship Scale
Berscheid. E ‚Attridge‚ M & Sprecher‚ S
چقذر رهاًتیک ّغتیذ ؟  13هادُ
جوالت سیز بیاًگز ًظزات ٍ احغاعاتی ّغتٌذ کِ ؽوا هوکي اعت در هقابل فزد دیگزی داؽتِ باؽیذ  .ؽخص
هعیٌی را در ًظز بگیزیذ کِ اعتواد سیادی بِ اٍ داریذ ،کغی کِ اٍ را با ًام " ".......هؾخص هی کٌین  .با اعتفادُ
اس اعذاد سیز هؾخص کٌیذ کِ تا چِ حذ با ّز جولِ هَافق یا هخالف ّغتیذ  ،تَجِ داؽتِ باؽیذ کِ ًغخِ ّای
اسهَى بزای هزداى ٍ سًاى هتفاٍت اعت .
=6کاهال هَافق  =5تقزیبا هَافق  =4اًذکی هَافق  =1اًذکی هخالف  =2تقزیبا هخالف  =3کاهال هخالف
1حضَر "ّ ، ".......ز کاری را لذت بخؼ تز هی کٌذ ."2- ".......تقزیبا فزد ایذُ آل هي اعت .
3خیلی خَػ ؽاًظ بَدم کِ با " ".......دٍعت ؽذم .ٍ4قتی باّن ًیغتین  ،دٍعت دارم کِ " ".......پیؾن باؽذ .5رابطِ هي با " ".......بِ سًذگین جْت ٍ ّذف بیؾتزی دادُ اعت .6بیؾتز بِ کارم فکز هی کٌن تا بِ "".......7اگز رابطِ ام با " ".......قطع ؽَد  ،بزای هذت طَالًی افغزدُ خَاّن ؽذ .8اگز بِ "ً ".......زعن  ،بِ راحتی هی تَاًن کظ دیگزی را جایگشیي ٍی ًواین .9رابطِ هي با " ، ".......ارسػ بیؾتزی بِ سًذگی هي بخؾیذُ اعت .10هي ٍاقعا بِ "ً ".......یاس ًذارم .11هي " ".......را دٍعت دارم .12هي خیلی بِ "ٍ ".......ابغتِ ّغتن .13اس دٍعتی با " ".......خیلی احغاط غزٍر هی کٌن .14دٍعت دارم کِ " ".......راسّایؼ را با هي در هیاى بگذارد .15هي خیلی بِ " ".......فکز هی کٌن .16دٍعت دارم کِ " ".......بِ هي بگَیذ ":دٍعتت دارم ".17در رابطِ با " ، ".......احغاط اهٌیت سیادی هی کٌن ."18- ".......فزد ًغبتا هزهَسی اعت .
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19اغلب با خَدم فکز هی کٌن کِ ٍاقعا " ".......چقذر بِ هي عالقِ دارد .20بعضی اٍقات آرسٍ هی کٌن کاػ ایي قذر بِ " ".......عالقوٌذ ًبَدم .21هی تزعن آى قذر کِ " ".......بِ هي عالقِ دارد  ،اٍ بِ هي عالقِ ًذاؽتِ باؽذ .22بزای هي دؽَار اعت کِ اس " ".......عز در بیاٍرم .23حزف ّایی را کِ قزار اعت با " ".......داؽتِ باؽن  ،تجغن هی کٌن .24ععی هی کٌن پیؼ اس صحبت با " ،".......آى چِ کِ هی خَاّن بِ اٍ بگَین  ،قبال در ًظز بگیزم ."25- ".......بِ اًذاسُ کافی بِ هي تَجِ دارد .
26اگز " ".......دٍعتی اس جٌظ هخالف پیذا کٌذ  ،هي احغاط ًاراحتی هی کٌن .27هي بیؾتز بِ "ً ".......یاس دارم تا اٍ بِ هي ."28- ".......علت بزخی اس بذتزیي افغزدگی ّای هي بَدُ اعت .
29رابطِ هي با " ، ".......پایذار ٍ رضایت بخؼ اعت .30بیي هي ٍ " ".......اختالف اًذکی ٍجَد دارد .31هی تزعن هْز ٍ هحبت " ".......را اس دعت بذّن .صًذا  ،لَئیظ  .آسهَى ّای ؽخصیت  .تزجوِ بؾارت ٍ حبیب ًضاد  .اًتؾارات آییض ،بْار 3111
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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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