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 گذاری   نمره

 .تعهد و هوس صمیمیت،: میشود تشکیل عنصر سه از عشق که است شده تهیه اساس براین استرنبرگ مثلثی عشق مقیاس

 می سمنعک را تعهد آخری جمله 15 هوس؛ بعدی، جمله 15 صمیمیت؛ اول جمله 15 داشت، خواهید متفاوت نتیجه سه مقیاس این در بنابراین

 .کند

 میتوانید خود، نتایج تفسیر برای. شود معلوم عشق عنصر سه در شما سطح تا کنید جمع اید گذاشته ای جمله 15 گروه هر جلوی در که را اعدادی

 .است آمده بدست 31 سنی میانگین با متاهل زنان و مردان گروههای در آزمون اجرای از بندی درجه این. کنید نگاه زیر بندی درجه به
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