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 «استرنبرگ یعشق مثلثپرسشنامه »

 

اطمینان  وسخ داده رامش پاتمام سواالت را با دقت و آ لطفا .است طراحی شده عشق مثلثیاین پرسشنامه به منظور بررسی 

وافقت خود را با مد میزان ه بایضمنا برای پاسخ دادن در نظر داشه باشید ک .های شما محرمانه خواهند بودداشته باشید پاسخ

 اصال تقسیم بندی =1=کامال تا 9جمالت نسبت به کسی که دوستش دارید عالمت بزنید، گزینه ها به صورت طیفی از 

 شوند.می

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 .............................................................: شغل ........................................ سن: .................................. جنسیت: 

 ...وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(:............. .......................... تعداد فرزند: .................... میزان تحصیالت:
 

 

 

          هستم "........."به شدت در فکر راحتی  .1

          . روابط بسیار گرمی دارم "........."با  .2

          .محساب کن "........."در مواقع دشوار، می توانم روی  .3

          .اب کنممی تواند، در مواقع دشوار، روی من حس "........." .4

          .قسمت کنم "........."ماده ام هرچه دارم با آ .5

          .کندخیلی مرا از نظر عاطفی حمایت می "........." .6

          .کنمرا از نظر عاطفی خیلی حمایت می "........." .7

          . خیلی خوب ارتباط برقرار می کنم "........."با  .8

          .بدهکار هستم "........."در زندگی خود، خیلی به  .9

          .کنمنزدیک احساس می "........."خیلی خودم را به  .10

          . روابط بسیار خوشایندی دارم "........."با  .11

          . کنمرا خوب درک می "........."به نظر خودم  .12

          . کندمرا خیلی خوب درک می "........." .13

          .افتخار کنم "........."کنم که می توانم به فکر می  .14

          .گذارممی "........."برخی اسرار خودم را در اختیار  .15

          .دانگیزبر نمی "........."هیچ چیزی مرا به اندازه دیدن  .16

ا ر "........."روز نیز خواب  تعجب می کنم که در طول .17
  بینممی

         

          . حیلی رمانتیک است "........."با  رابطه من .18

اهیهگو  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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          . را خیلی جذاب می دانم "........."شخصا،  .19

          .یک فرد و ایده آل است "........."به نظر من  .20

 "........."اصال نمی توانم فکر کنم که فرد دیگری مثل  .21
 . بتواند مرا این قدر خوشحال کند

         

           . رباشم نه با هرکس دیگ "........."با  ترجیح می دهم .22

          . نیست "........."هیچ چیزی مهمتر از رابطه من با  .23

ته داش رابطه فیزیکی "........."مخصوصا دوست دارم که با  .24
 .باشم

         

          . اردود دتقریبا سحر و جادو وج "........."در رابطه من با  .25

          . پرستمرا می "........."واقعا  .26

          . زندگی کنم "........."نمی توانم بدون  .27

          . خیلی هوس انگیز است "........."رابطه من با  .28

های کنم و وقتی رمانهای عاشقانه نگاه میوقتی فیلم .29
 . فتمامی "........."عشقی می خوانم به یاد 

         

          . کنمهمیشه خیال پردازی می "........."در مورد  .30

          . را دوست دارم "........."متقاعد شده ام که  .31

          .نمظ کحف "........."تالش من این است که رابطه ام را با  .32

دهم نمی دارم، اجازه "........."به  به علت تعهدی که نسبت .33
  .کسی بین ما دخالت کند

         

          .ودباهد همیشه ثابت خو "........."معتقدم که رابطه من با  .34

خلل  "........."هیچ چیزی نمی تواند در تعهد من نسبت به  .35
 .وارد شود

         

          . اندهد متا آخر عمرم باقی خوا "........."عشق من نسبت به  .36

           دکرولیت خواهم ئاحساس مس "........."شه نسبت به همی .37

          .بسیار سفت و سخت است "........."تعهد من نسبت  .38

          .فتدبی فاصله "........."نمی توانم تصور کنم که بین من و  .39

          . تردید ندارم "........."در مورد عشق خود نسبت به  .40

          . دانمدائمی می "........."رابطه خودم را با  .41

 دانمگیری عاقالنه مییک تصمیم "........."خودم را با رابطه  .42

. 

         

          . دانمول میئمس "........."را نسبت به خودم  .43

          . ادامه دهم "........."تصمیم دارم به رابطه خود با  .44

کنم می ، سعیرفتار نامناسب دارد "........." حتی زمانی که .45
 . با او حفظ کنمرابطه خود را 
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 تفسیر و گذاری نمره روش

شـود، عشـق از سـه عنصـر تشـکیل می اسـت کـه مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ بر این اساس تهیه شـده

ه اول، صمیمیت، جمل 15صمیمیت، هوس و تعهد. بنابراین، در این مقیاس سه نتیجه متفاوت خواهید داشت. 

 15گـروه  کنـد. اعـدادی را کـه در جلـو هـرجمله اخری تعهد را مـنعکس می 15جمله بعدی، هوس؛ و  15

ایج خـود، یر نتـشـود. بـرای تفسـسطح شما در سه عنصر عشـق معلـوم میاید جمع کنید تا ای گذاشتهجمله

ن متاهـل، بـا نازهای مردان و جرای آزمون در گروهبندی از ابندی زیر نگاه کنید. این درجهتوانید به درجهمی

 ت.، به دست آمده اس31میانگین سنی 

 

 مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران )هنجارها(

 درصدها نتایج
 
 تعهد هوس صمیمیت 

93 73 85 15 

102 85 96 30 

111 98 108 50 

120 110 120 70 

129 123 131 85 

  

  
 

 


