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 ثب سالم ٍ احتزام

 ایه ماد 45 تزنبزگسا ملث عشق مقیاس

Sternberg’s Triangular Love Scale 

 

اش ّستیذ،  یب ضیفتٍِ  داریذ صدٍستکِ ، اثتذا اسن کسی را ی خبلی ّز یک اس جوالت هقیبس سیزدر جب

هطخص کٌیذ کِ تب  سپس. ک عالهت اختصبری ثگذاریذ، هی تَاًیذ یاگز ًخَاستیذ اسن ثٌَیسیذ .ثٌَیسیذ

= اصال ، 1درجِ ای ، کِ در آى  9. ثزای ایي کبر اس هقیبس هَافق ّستیذ سیز چِ اًذاسُ ثب ّزیک اس جوالت

هَافقت خَد ثب  بس سطح، ثزاس 9ٍ  1استفبدُ کٌیذ . اس ثقیِ اعذاد ثیي  خیلی سیبد= 9= ثِ طَر هتَسط ، 5

 یذ.افقت را در هقبثل ّز سَال ثٌَیس. عذد هَرد هَجوالت کوک ثگیزیذ

 

 اصالً        1    2       3       4      5       6     7     8        9          خیلی زیاد

 تحصيالت:            تعداد فرزند:     تعداد سال های ازدواج:         زن     مرد   جنسيت:          سن:

 ردیف

         1          
 

        2                 3                     4 
 

       5 
 

         6                7                     8 
 

           9 
 

 خیلی سیاد    متوسط  اصال       

  . ّستن "........."ثِ ضذت در فکز راحتی  1

  . رٍاثط ثسیبر گزهی دارم "........."ثب  2

  .حسبة کٌن "........."در هَاقع دضَار ، هی تَاًن رٍی  3

  . ، رٍی هي حسبة کٌنهی تَاًذ، در هَاقع دضَار "........."  4

  . قسوت کٌن "........."هبدُ ام ّزچِ دارم ثب آ 5

  .حوبیت هی کٌذخیلی هزا اس ًظز عبطفی  "........." 6

  ن.ا اس ًظز عبطفی خیلی حوبیت هی کٌر "........." 7

  . خیلی خَة ارتجبط ثزقزار هی کٌن "........."ثب  8

  .ثذّکبر ّستن "........."در سًذگی خَد ، خیلی ثِ  9

  .ًشدیک احسبس هی کٌن "........."خیلی خَدم را ثِ  11

  .خَضبیٌذی دارمرٍاثط ثسیبر  "........."ثب  11

  .را خَة درک هی کٌن "........."ثِ ًظز خَدم  12

  .هزا خیلی خَة درک هی کٌذ  "........." 13
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  .افتخبر کٌن "........."کز هی کٌن کِ هی تَاًن ثِ ف 14

  .هی گذارم "........."ثزخی اسزار خَدم را در اختیبر  15

  .ثز ًوی اًگیشد "........."ّیچ چیشی هزا ثِ اًذاسُ دیذى  16

  .را هی ثیٌن "........."تعجت هی کٌن کِ در طَل رٍس ًیش خَاة  17

  . یلی رهبًتیک استخ "........."راثطِ هي ثب  18

  را خیلی جذاة هی داًن "........."، ضخصب 19

  .ایذُ آل است یک فزد "........."ثِ ًظز هي  21

  .ثتَاًذ هزا ایي قذر خَضحبل کٌذ "........."کٌن کِ فزد دیگزی هثل اصال ًوی تَاًن فکز  21

  . ثبضن ًِ ثب ّزکس دیگز "........."تزجیح هی دّن ثب  22

  .ًیست "........."ّیچ چیشی هْوتز اس راثطِ هي ثب  23

  . راثطِ فیشیکی داضتِ ثبضن "........."هخصَصب دٍست دارم کِ ثب  24

  . تقزیجب سحز ٍ جبدٍ ٍجَد دارد "........."ثب در راثطِ هي  25

  . را هی پزستن "........."ٍاقعب  26

  . سًذگی کٌن "........."ًوی تَاًن ثذٍى  27

  .خیلی َّس اًگیش است "........."راثطِ هي ثب  28

  . هی افتن "........."ٍقتی فیلن ّبی عبضقبًِ ًگبُ هی کٌن ٍ ٍقتی رهبى ّبی عطقی هی خَاًن ثِ یبد  29

  . ّویطِ خیبل پزداسی هی کٌن "........."در هَرد  31

  . را دٍست دارم "........."هتقبعذ ضذُ ام کِ  31

  . حفظ کٌن "........."تالش هي ایي است کِ راثطِ ام را ثب  32

  . دخبلت کٌذ دارم ، اجبسُ ًوی دّن کسی ثیي هب "........."ثِ علت تعْذی کِ ًسجت ثِ  33

  . ّویطِ ثبثت خَاّذ ثَد "........."هعتقذم کِ راثطِ هي ثب  34

  . کٌذ ٍارد یخلل "........."ّیچ چیشی ًوی تَاًذ در تعْذ هي ًسجت ثِ  35

  . تب آخز عوزم ثبقی خَاّذ هبًذ "........."عطق هي ًسجت ثِ  36

  . خَاّن کزدلیت ئَاحسبس هس "........."ِ ًسجت ثِ ّویط 37

  .ثسیبر سفت ٍ سخت است "........."تعْذ هي ًسجت  38

  .فبصلِ ثیفتذ "........."ًوی تَاًن تصَر کٌن کِ ثیي هي ٍ  39

  . تزدیذ ًذارم "........."در هَرد عطق خَد ًسجت ثِ  41

  . دائوی هی داًن "........."راثطِ خَدم را ثب  41

  یک تصوین گیزی عبقالًِ هی داًن "........."راثطِ خَدم را ثب  42

  . ل هی داًنئَهس "........."خَدم را ًسجت ثِ  43

  .اداهِ دّن "........."تصوین دارم ثِ راثطِ خَد ثب  44

  . ، سعی هی کٌن راثطِ خَد را ثب اٍ حفظ کٌنرفتبر ًبهٌبست دارد "........." حتی سهبًی کِ 45
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 پیپز روان سایت  -تخصصی حوزه روانشناسیکاملترین خدمات 

 
 

 پزسطٌبهِ ٍ آسهَى استبًذارد -

 

 هجبًی ٍ چبرچَة ًظزی پژٍّص )ٍیژُ فصل دٍم پبیبى ًبهِ( -

 

ٍ  هطبٍرُ،  رٍاًطٌبسیرضتِ ّبی  -تحلیل تخصصی ٍ پیطزفتِ دادُ ّبی هقبالت ٍ  پبیبى ًبهِ ّب -

  جغزافیب
 
 

روایی و -خزده مقیاس ها-تفسیز-نمزه گذاری-پزسشنامه) اشتزنبزگ  مقیاس عشق مثلثیپکیج استاندارد 

 در سایت موجود است.تعزیف مفهومی و عملیاتی(  -پایایی
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