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 «چریاسپر و لدیهاتف عشق اسیمقپرسشنامه »

 

نان داشته ه و اطمیاسخ دادتمام سواالت را با دقت و آرامش پ لطفا .است طراحی شده عشقاین پرسشنامه به منظور بررسی 

ود را با خموافقت  میزان ضمنا برای پاسخ دادن در نظر داشه باشید که باید .بودهای شما محرمانه خواهند باشید پاسخ

-=اصال تقسیم بندی می1=کامال تا 9جمالت نسبت به کسی که دوستش دارید عالمت بزنید، گزینه ها به صورت طیفی از 

 شوند.

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

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

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

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          .اگر او مرا ترک کند به شدت ناراحت خواهم شد .1

ل گاهی احساس می کنم که نمی توانم افکارم را کنتر .2
 . کنم، همیشه به فکر او هستم

         

وقتی می خواهم کاری انجـام دهـم تـا او خوشـحال  .3
 .شود، احساس خوشحالی می کنم

         

          ر.دوست دارم با او باشم نه با هر فرد دیگ .4

ر فکر این که او عاشق فرد دیگری شود، حسادتم را بـ .5
 . می انگیزد

         

          . به شدت می خواهم که درباره او همه چیز را بدانم .6

از هـر جهـت او را مـی خـواهم، جسـمی، هیجــانی و  .7
 .ذهنی

         

          .سیری ناپذیری دارم برای محبت او اشتهای .8

          . لی استآاو برای من ، همسر اید .9

 وقتی به من دست می زند ، تمام وجودم بـه لـرزه در .10
 . می آید

         

           د.او به طور دائم در افکار من حضور دار .11

 ،فکـاردوست دارم که او درباره من همه چیز را بداند، ا .12
 .الزام ها و امیدها

         

خواهم ویژگی هایی داشـته باشـم کـه او به شدت می .13
 . دوست دارد
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          .خیلی جذب او شده ام .14

به  ،در ارتباط با او ، وقتی مسائل خوب پیش نمی رود  .15
 .شدت افسرده می شوم

         

 

 تفسیر و گذاری نمره روش

به  شته شماا عشق گذیسوال را جمع کنید. هر اندازه جمع کل نمرات بیشتر باشد، عشق فعلی  15نمره همه 
را درست شوید، زیناحت همان اندازه شدیدتر خواهد بود. اگر نمره شما کمتر از متوسط یا ضعیف باشد، نار

نها ه سراغ آبان عشق سوز است که در همه زبانها از عشق آتشین صحبت می شود و همه آرزو می کنند که
حکمتر، مود، بیاید، این عشق کمتر دوام پیدا می کند. عشق عاطفی، گاهی جانشین عشق هوسی می ش

ار زیر کمک د از معیق خوپایدارتر، خوشایندتر و مسلما بیشتر مورد آرزوست. برای قضاوت در مورد میزان عش
 :بگیرید

 بدون عشق به طور متوسط عاشق کامال عاشق
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