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 مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity) Scale 

 

لطفا تا . عثارتْایی درتارُ ارتثاط ضوا ٍ ٍالذیي تاى دادُ ضذُ است تا تَجِ تِ هقیاس سیز پاسخ خَد را اًتخاب کٌیذ

 .جایی کِ هوکي است ّیچ هَردی را تذٍى پاسخ ًگذاریذ

 کاهال هَافقن = 5... هَافقن = 4... ًظزی ًذارم = 3... هخالفن = 2... کاهال هخالفن = 1

 .هادرم ، راتطِ سخت گیزاًِ ای تاهي دارد .1

 .پذرم ، راتطِ سخت گیزاًِ ای تاهي دارد .2

 .در تصوین گیزی ّا، ّویطِ تا هادرم هطَرت هی کٌن .3

 .در تصوین گیزی ّا، ّویطِ تا پذرم هطَرت هی کٌن .4

 .هي ٍ هادرم احساسات ّوذیگز را کاهال درک هی کٌین .5

 .هي ٍ پذرم احساسات ّوذیگز را کاهال درک هی کٌین .6

 .دٍست دارم کارّا را تذٍى کوک ٍالذیٌن اًجام دّن .7

 .هي ٍ پذرم ٍقت سیادی را تا ّوذیگز هی گذراًین .8

 .هي ٍ هادرم ٍقت سیادی را تا ّوذیگز هی گذراًین .9

 .هي ٍ پذرم راتطِ ًشدیکی دارین  .10

 .هي ٍ هادرم راتطِ ًشدیکی دارین  .11

 .دٍست دارم در کٌار ٍالذیٌن تاضن .12

 .ٍقت کوی را تا هادرم هی گذراًن .13

 .ٍقت کوی را تا پذرم هی گذراًن .14

 .هي ٍ هادرم ًوی تَاًین احساسات یکذیگز را درک کٌین .15

 .هي ٍ پذرم ًوی تَاًین احساسات یکذیگز را درک کٌین .16

 .تا هادرم خیلی صحثت هی کٌن .17

 .تا پذرم خیلی صحثت هی کٌن .18

 .هي ٍ هادرم عالقِ هٌذی ّای هطتزکی دارین .19

 .هي ٍ پذرم عالقِ هٌذی ّای هطتزکی دارین .20

 .تا هادرم احساس صذاقت ٍ دٍستی هی کٌن .21

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


 .تا پذرم احساس صذاقت ٍ دٍستی هی کٌن .22

 .ّویطِ خَدم تِ تٌْایی ٍ تذٍى هطَرت تا ٍالذیٌن تصوین گیزی هی کٌن .23

 .پذر ٍ هادرم ّوذیگز را درک هی کٌٌذ .24

 .دٍست دارم جذا اس ٍالذیٌن سًذگی کٌن .25

 .پذر ٍ هادرم سیاد تِ ّوذیگز ًشدیک ًیستٌذ .26

 .هي تِ هادرم خیلی ٍاتستِ ّستن .27

 .هي تِ پذرم خیلی ٍاتستِ ّستن .28

 1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْای رٍاى ضٌاختی . هٌْاس . کاهثیش، عسکزیاى. هحوَد ، کاهکاری. ساعتچی

 : ًظز سایت رٍاى سٌجی 

 .عٌَاى التیي تَسط سایت ٍ تِ هٌظَر طثقِ تٌذی اختیار ضذُ است 

 .دستَرالعول اجزایی اتتذای تست تَسط سایت رٍاى سٌجی ًَضتِ ضذُ است 

علت . ایي اهز هَجة تاالرفتي ّوثستگی درًٍی تست هی ضَد .  یکی ّستٌذ 16 ٍ 15 تا گَیِ ّای 6 ٍ 5دٍ گَیِ 

 .ٍجَد آى تزای ایي پایگاُ هطخص ًیست

تِ جش گشارش کلی ، گشارضی اس . ایي تست الشاها تِ ًزم ّای هتفاٍت تزای دختزاى ٍ پسزاى ٍ گزٍُ ّای سٌی ًیاس دارد

 .ٍجَد ایي ًزم ّا در اختیار پایگاُ ًیست 
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