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مقیاس رومانتیک بودن  05ماده
در ایه جا جمالتی می تیىیذ کٍ اس جًاوان عاضك ضىیذٌ ایم یا اس مماالتی کٍ ريسوامٍ َا  ،مجالت ي کتاب َا
درتارٌ عطك وًضتٍ اوذ  ،التثاس کزدٌ ایم  .جمالت را یک تٍ یک تخًاویذ ي میشان مًافمت خًد را تا آن َا تیان
کىیذ  .تزای ایه کار ممیاس سیز را تٍ کار تثزیذ .
=5کامال مًافك  =4مًافك  =3تذين وظز  =2مخالف  =1کامال مخالف
1عطك عثارت اس احساس عجیثی است کٍ تز ضخص  ،در ارتثاط تا ضخصی دیگز  ،مسلط می ضًد .2اوسان سماوی عاضك می ضًد کٍ تاضخص خًب ي جذاتی تزخًرد می کىذ .3تُتزیه وطاوٍ عطك ایه است کٍ َز يلت دي وفز تاَم َستىذ  ،احساسات عجیثی تٍ آن َا دست تذَذ .4اوسان  ،عاضك ومی ضًد تلکٍ تٍ عطك يالعیت می تخطذ .5تُتزیه وطاوٍ عطك ایه است کٍ اوسان تخًاَذ َمیطٍ در کىار معطًق تاضذ .6عطك کامل یعىی ایه کٍ اوسان اس تًدن در کىار فزد مًرد عاللٍ اش َمیطٍ احساس رضایت کىذ .7اسدياج مىاسة می تًاوذ مًفمیت آمیش تاضذ .8عطك يالعی فمط یک تار پیص می آیذ .9عطك يالعی َزگش تز سیثایی جسمی استًار ویست .10کساوی کٍ يالعا عاضك َستىذ  ،اطزافیان خًد را فزامًش می کىىذ .11يلتی دي وفز يالعا عاضك یکذیگزوذ  ،دضًاریُا تز طزف می ضًد .12عطك معمًال خیلی سيد للة را تٍ تپص يا می دارد .13ضذت احساسات متماتل وطان می دَذ کٍ دي وفز تزای یک دیگز خلك ضذٌ اوذ .14عطك می تًاوذ تعذ اس اسدياج رضذ کىذ ي گستزش یاتذ .15اگز دي وفز تزای یکذیگز ساختٍ ضذٌ تاضىذ  ،تٍ وامشدی تلىذ مذت ویاس وخًاَىذ داضت .16عطك يالعی َزگش اس تیه ومی ريد .17عطك گاَة اضطزاب ي وگزاوی تٍ َمزاٌ می آيرد .18يلتی عاضك َستیم  ،تٍ دضًاری می تًاویم معایة طزف مماتل را تثیىیم .19عطك يالعی معمًال تا افت اضتُا َمزاٌ است .20عطك  ،یک احساس مطلك است  ،حذ يسط وذارد .21يلتی اوسان عاضك است  ،فمط تایذ ديست داضتٍ تاضذ ي وپزسذ کٍ چزا .madsg.com
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22اوسان عاضك َزگش کسل ومی ضًد .23وثایذ تزای حفظ عطك تالش کزد .24تزای مًفمیت در اسدياج خیلی تایذ تالش کزد .25عطك َمیطٍ خًدش را وطان می دَذ .26اگز عطك يالعی تاضذ  ،گطته تٍ دوثال کسی تی فایذٌ خًاَذ تًد .27تذين تزدیذ  ،عطك يالعی َمیطٍ تا خًضثختی َمزاٌ است .28عطك  ،خًد تٍ خًد اتفاق ومی افتذ  ،تلکٍ آمًختٍ می ضًد .29اوسان َای عاضك َمیطٍ دلیك ي مًرد تًجٍ َستىذ .30اگز احساس می کىیذ کٍ سزحال ي سزسوذٌ َستیذ  ،در سایٍ عطك است .31اوسان در عمز خًد  ،فمط یک تار عاضك می ضًد .ماخذ  :گىجی  ،حمشٌ  .ارسضیاتی ضخصیت  .وطز ساياالن 1331 .
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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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