 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ  54ماده
Sternberg’s Triangular Love Scale
در جای خالی ّز یک اس جوالت هقیاس سیز  ،اتتذا اسن کسی را تٌَیسیذ کِ اٍ را دٍست داریذ یا شیفتِ اٍ
ّستیذ  .اگز ًخَاستیذ اسن تٌَیسیذ  ،هی تَاًیذ یک عالهت اختصاری تگذاریذ  .تعذ هشخص کٌیذ کِ تا چِ
اًذاسُ تا ّزیک اس جوالت هَافق ّستیذ  .تزای ایي کار اس هقیاس  9درجِ ای  ،کِ در آى  =1اصال  =5 ،تِ طَر
هتَسط  =9 ،تِ طَر کاهل استفادُ کٌیذ  .اس تقیِ اعذاد تیي  ، 9 ٍ 1تزاساس سطح هَافقت خَد تا جوالت
کوک تگیزیذ  .عذد هَرد هَافقت را در هقاتل ّز سَال تٌَیسیذ .
تِ طَر کاهل  1 2 3 4 5 6 7 8 9اصال
1تِ شذت در فکز راحتی "ّ ".........ستن .2تا " ".........رٍاتط تسیار گزهی دارم .3در هَاقع دشَار  ،هی تَاًن رٍی " ".........حساب کٌن ."4- ".........هی تَاًذ  ،در هَاقع دشَار  ،رٍی هي حساب کٌن .
5اهادُ ام ّزچِ دارم تا " ".........قسوت کٌن ."6- ".........خیلی هزا اس ًظز عاطفی حوایت هی کٌذ .
"7- ".........را اس ًظز عاطفی خیلی حوایت هی کٌن .
8تا " ".........خیلی خَب ارتثاط تزقزار هی کٌن .9در سًذگی خَد  ،خیلی تِ " ".........تذّکار ّستن .10خیلی خَدم را تِ "ً ".........شدیک احساس هی کٌن .11تا " ".........رٍاتط تسیار خَشایٌذی دارم .12تِ ًظز خَدم " ".........را خَب درک هی کٌن ."13- ".........هزا خیلی خَب درک هی کٌذ .
14فکز هی کٌن کِ هی تَاًن تِ " ".........افتخار کٌن .15تزخی اسزار خَدم را در اختیار " ".........هی گذارم .ّ16یچ چیشی هزا تِ اًذاسُ دیذى " ".........تز ًوی اًگیشد .17تعجة هی کٌن کِ در طَل رٍس ًیش خَاب " ".........را هی تیٌن .18راتطِ هي تا " ".........حیلی رهاًتیک است .19شخصا  "........." ،را خیلی جذاب هی داًن .madsg.com
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20تِ ًظز هي " ".........یک فزد ٍ ایذُ آل است .21اصال ًوی تَاًن فکز کٌن کِ فزد دیگزی هثل " ".........تتَاًذ هزا ایي قذر خَشحال کٌذ .22تزجیح هی دّن تا " ".........تاشن ًِ تا ّزکس دیگز .ّ23یچ چیشی هْوتز اس راتطِ هي تا "ً ".........یست .24هخصَصا دٍست دارم کِ تا " ".........راتطِ فیشیکی داشتِ تاشن .25در راتطِ هي تا " ".........تقزیثا سحز ٍ جادٍ ٍجَد دارد .ٍ26اقعا " ".........را هی پزستن .ً27وی تَاًن تذٍى " ".........سًذگی کٌن .28راتطِ هي تا " ".........خیلی َّس اًگیش است .ٍ29قتی فیلن ّای عاشقاًِ ًگاُ هی کٌن ٍ ٍقتی رهاى ّای عشقی هی خَاًن تِ یاد " ".........هی افتن .30در هَرد "ّ ".........ویشِ خیال پزداسی هی کٌن .31هتقاعذ شذُ ام کِ " ".........را دٍست دارم .32تالش هي ایي است کِ راتطِ ام را تا " ".........حفظ کٌن .33تِ علت تعْذی کِ ًسثت تِ " ".........دارم  ،اجاسُ ًوی دّن کسی تیي ها دخالت کٌذ .34هعتقذم کِ راتطِ هي تا "ّ ".........ویشِ ثاتت خَاّذ تَد .ّ35یچ چیشی ًوی تَاًذ در تعْذ هي ًسثت تِ " ".........خلل ٍارد شَد .36عشق هي ًسثت تِ " ".........تا آخز عوزم تاقی خَاّذ هاًذ .ّ37ویشِ ًسثت تِ " ".........احساس هسٍَلیت خَاّن کزد .38تعْذ هي ًسثت " ".........تسیار سفت ٍ سخت است .ً39وی تَاًن تصَر کٌن کِ تیي هي ٍ " ".........فاصلِ تیفتذ .40در هَرد عشق خَد ًسثت تِ " ".........تزدیذ ًذارم .41راتطِ خَدم را تا " ".........دائوی هی داًن .42راتطِ خَدم را تا " ".........یک تصوین گیزی عاقالًِ هی داًن .43خَدم را ًسثت تِ " ".........هسٍَل هی داًن .44تصوین دارم تِ راتطِ خَد تا " ".........اداهِ دّن .45حتی سهاًی کِ " ".........رفتار ًاهٌاسة دارد  ،سعی هی کٌن راتطِ خَد را تا اٍ حفظ کٌن .هاخذ  :گٌجی  ،حوشُ  .ارسشیاتی شخصیت ً .شز ساٍاالى 1381 .
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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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