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،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل
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                                                             به نام خدا

  (های رابطۀ نامزدی مقیاس رویداد پرسشنامه

 

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن پاسخگوی گرامی

  .مشخص کنید یا  نظر خود را با عالمت لطفا پاسخ مد

 

 

 غ ص سؤال ديفر

   نامزدم مرا با کلمات محبت آمیز)مانند عزيزم، محبوبم و نظاير آن(خطاب میکند. 1
   «.دوستت دارم»نامزدم به من می گويد  2
   نامزدم با هیچ کس جز من به سینما نمی رود. 3

   ايم.ما دربارۀ احتمال عروسیمان صحبت کرده  4

   نامزدم به ديدار خانوادۀ من می آيد. 5

   من به نامزدم بیش از يک سوم حقوقم را برای مدتی بیش از يک هفته قرض داده ام. 6

   من نامزدم را با کلمات محبت آمیز)مانند عزيزم، محبوبم و نظاير آن(خطاب می کنم. 7

، طوری که می توانیم بددون صدحبت کدردن يدا     من و نامزدم در کنار يکديگر احساس راحتی می کنیم 8

 انجام فعالیت، با هم قدم بزنیم.

  

   من با هیچ کس جز نامزدم به سینما نمی روم. 9

   خانوادۀ نامزدم مرا تايید می کند. 11

   «.دوستت دارم»من به نامزدم می گويم  11

   من به ديدار خانوادۀ نامزدم می روم. 12

   یش از يک سوم حقوقش را برای مدتی بیش از يک هفته قرض داده است.نامزدم به من ب 13

   ما يک روز کامل را فقط با يکديگر بیرون رفته ايم. 14

   خانوادۀ من نامزدم را تايید می کند. 15

   ما بدون اينکه نقشۀ انجام کار خاصی را داشته باشیم، برای با هم بودن برنامه ريزی کرده ايم. 16

   صحبت کرده ايم.« زندگی مشترک»ما دربارۀ  17

   ما را به عنوان يک زوج به مهمانی دعوت کرده اند. 18

   ما به قصد ازدواج با هم نامزد شده ايم. 19
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 توضیحات پرسشنامه
 

   های رابطۀ نامزدی مقیاس رویدادپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 91تعداد سئواالت: 

   :سوال معکوس

 (شش سطح :بعد)بعد یا مولفه: دارد  

  دو وجهییا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 های رابطۀ نامزدی مقیاس رویدادتقسیم بندی سواالت پرسشنامه  <<

الی  9سواالت  : سوال استاندارد91 شامل : های رابطۀ نامزدی مقیاس رویدادپرسشنامه  مولفه های متغیر

 هپرسشنام91

 ؛(2گذر مالک) ،91 ،91 ،8 ،7 ،9 پرسشهای – 9سطح 

 ؛(9گذر مالک) 98 ،91 ،92 پرسشهای – 2سطح 

 ؛(2گذر مالک) ،99 ،1 ،3 ،2 پرسشهای – 3سطح 

 ؛(9گذر مالک) ،97 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 ؛(2گذر مالک) ،93 ،91 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 ؛(9گذر مالک) ،91 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 

 (1چارلز ئی.کینگ و اندرو کريسچنسنتهیه کننده: ) های رابطۀ نامزدی اس رویدادمقیرسشنامه پ

سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنايی يا نامزدی تدوين شده است  19يک ابزار « مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی» 

به رابطه را نشان می دهد . ايدن مقیداس مبتندی بدر ايدن ديددگاه اسدت کده          3و پايبند بودن 2و میزان رشد صمیمیت ، اتکا متقابل

رويدادهای خاصی است که پیشرفت آشنايی يا نامزدی را نشان می دهد. زوجها می توانند با اطمینان به اين رويداد ها اشاره کنندد.  

اسدتفاده شدده اسدت کده      5یداس گداتمن  است. برای اين مقیداس از فدن مق   4فرض ديگر اين است که رشد رابطۀ نامزدی يک بعدی

پرسشها را به صورت سلسله مراتبی دسته بندی می کند، به طوری که با رتبۀ عالی دادن به يکی از پرسشهای مقیاس، انتظدار مدی   

ت و ، مقیاس سودمندی برای ارزيابی پیشرف« مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی» رود که رتبۀ پايین تری به بقیه پرسشها داده شود. 

 رشد رابطۀ نامزدی است.

                                              
1
 . Charles E. King and Andrew Christensen 

2
 . Interdependence 

3
 . Commitment 

4
 . Unidimensional 

5
 . Guttman Scale technique 
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مرد داوطلب دانشدجوی دروس مقددماتی روانشناسدی در     136زن و  222ابتدا روی « مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی» : هنجارها

% آنها دانشجوی سال اول بودند. نیمی از آزمودنی هدا کمتدر   81سال و  2/18( بودند. میانگین سنی آنها UCLAدانشگاه کالیفرنیا )

 بود. 4( و میانه و نمای آن  SD=  52/1)  84/3ماه بود که با يار يا نامزد خود رابطه داشتند. میانگین کل نمونه  6از 

عالی برخوردار است. میانۀ توافق  6از يک قابلیت بازيافت پذيری 942/1با ضريب آلفای « مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی»  :اعتبار

( است. همبسدتگی نمدرات   8)شاخص توافق تطبیق يافته برای احتمال توافق 55/1 7میانۀ کاپا % و93بین زن و شوهر در يک نمونه 

 بود. 81/1زن و شوهرهای گروه نمونه 

، تعهدد و   11و با انددازه هدای پابرجدايی    9با توجه به همبستگی معنادار با مقیاس عشق« مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی»  :روایی

نمرۀ کمتری مدی گیرندد،   « مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی» ن خوبی برخوردار است. )کسانی که در رابطۀ عاطفی از روايی همزما

 احتمال بقای رابطۀ آنها کمتر است(.

پرسش  2يا  1تقسیم می شود. برای گذر از هر سطح بايد جواب  شش سطحبه « مقیاس رويدادهای رابطۀ نامزدی»  :نمره گذاری

)نگذشدتن از   1خگو برای گذشتن  از هر سطح، يک نمره داده می شود. نتیجه اين که دامنه نمدرات از بوده باشد. به پاس« صحیح » 

 از اين قرار است: « مالک گذر») گذشتن از تمام سطوح( است. سطوح ، پرسشها، و  6هیچ سطح( تا 

 ؛(2گذر مالک) ،91 ،91 ،8 ،7 ،9 پرسشهای – 9سطح 

 ؛(9رگذ مالک) 98 ،91 ،92 پرسشهای – 2سطح 

 ؛(2گذر مالک) ،99 ،1 ،3 ،2 پرسشهای – 3سطح 

 ؛(9گذر مالک) ،97 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 ؛(2گذر مالک) ،93 ،91 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 ؛(9گذر مالک) ،91 ،1 پرسشهای – 1سطح 

 

 "انونی دارد.حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد ق" 
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6
 . Reproducibility 

7
 . Median Kappa 

8
 . An index of agreement adjusted for chance agreement  

9
 . Love Scale 

10
 . Durability 
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