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   پرسشنامه عملکرد خانواده

Family Assessment Device (FAD_1) 
در سیز ػجبراتی درثبرُ خبًَادُ ًَشتِ شذُ است، ثب تَجِ ثِ هقیبس سیز پبسخ خَد را اًتخبة کٌیذ. لطفب تب جبیی 

 را ثذٍى پبسخ ًگذاریذ. کِ هوکي است ّیچ هَردی

 = کبهال 5= سیبد ... 4= ثِ طَر هتَسطوتَسط ... 3= کن ... 2= اصال ... 1

 .شَد هی ػول است، شذُ گزفتِ هشکل حل ثزای کِ تصویوبتی اسبس ثز هؼوَال هب خبًَادُ در     .1

 .دارًذ اطالع اٍ ًبراحتی ػلت اس خبًَادُ اػعبی دیگز ثبشذ، ًبراحت یکی ّزگبُ هب خبًِ در     .2

ًَادُ هب کبری خَاستِ هی شَد، ثزای اًجبم یبفتٌش ثبیذ یبدآٍری ٍ پیگیزی خب اػعبی اس یکی اس ٍقتی     .3

 شَد.

 .دارین اکزاُ یکذیگز، ثِ خَد هحجت دادى ًشبى اس هب     .4

 .شًَذ هی گیز در اًذاسُ اس ثیش ّن اػعب سبیز شَد، هشکل دچبر هب خبًَادُ اػعبی اس یکی اگز     .5

 آیذ، هب ًوی داًین چِ ثبیذ کزد. هی پیش اظطزاری ٍظغ یک ٍقتی     .6

 ثزایوبى خبًَادگی ّبی فؼبلیت ثزای ریشی ثزًبهِ کٌین، ًوی درک درستی ثِ را یکذیگز هب کِ آًجب اس     .7

 .است دشَار

 کبر ثِ حل راُ آیب کِ ایي درثبرُ هؼوَال اػعب کٌذ، حل را هشکلی کٌذ هی سؼی هب خبًَادُ کِ ایي اس ثؼذ     .8

 هَثز ثَدُ یب ًِ ثب ّن تجبدل ًظز هی کٌٌذ. شذُ گزفتِ

 .ثزد پی اٍ احسبس ثِ تَاى ًوی اػعب اس یکی گفتبر اس هب خبًِ در     .9

 .هب اصزار دارین کِ اػعبی خبًَادُ ثِ هسئَلیتْبی خَد ػول کٌٌذ.11

 احسبسبت ٍ ّیجبًبت خَد را ثزٍس ًوی دٌّذ..ثؼعی اس اػعبی خبًَادُ هب، 11

 .اػعبی خبًَادُ هب فقط سهبًی ثِ هسبئل اثزاس ػالقِ هی کٌٌذ کِ ثزای خَدشبى هْن ثبشذ.12

 .در خبًِ هب، ثِ راحتی هی تَاى هقزرات خبًَادُ را ًقط کزد.13

 .در هَاقغ ثحزاى، هی تَاًین ثِ حوبیت یکذیگز هتکی ثبشین.14

 ی ّبی ثِ ٍجَد آهذُ را ثز طزف هی کٌین..هب اکثز دلخَر15

 .اػعبی خبًَادُ هب ثِ ػَض کٌبیِ سدى ، صزیح ٍ ثی پزدُ صحجت هی کٌٌذ.16

 .تَسیغ ٍظبیف، در خبًِ هب ػبدالًِ ًیست.17

 .هب ػشق ٍ هحجت خَد را ثِ یکذیگز اثزاس ًوی کٌین.18
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 .اػعبی خبًَادُ هب ثیش اس اًذاسُ خَد هحَر ّستٌذ.19

 داًین در ٍظؼیت اظطزاری چِ ثکٌین..هب هی 21

 .هب ًوی تَاًین درثبرُ غصِ ّبی خَد ثب یکذیگز صحجت ثکٌین.21

 .افزاد خبًَادُ هب یکذیگز را ّوبى گًَِ کِ ّستٌذ، قجَل دارًذ.22

 .هب درثبرُ هشکالت ػبطفی اػعبی خبًَادُ ثب ّن گفتگَ هی کٌین.23

 .هب ثب ّن صزیح ٍ رٍ راست ّستین.24

 ای پزداخت ثِ هَقغ ّشیٌِ ّبی خبًَادُ ، هشکل دارین..هب ثز25

 .هب ثب یکذیگز فقط در صَرتی ّوزاّی هی کٌین کِ هَظَع ثزای خَدهبى جبلت ثبشذ.26

 .هب اس گفتگَ درثبرُ تزس ّب ٍ ًگزاًی ّبی خَد، پزّیش هی کٌین.27

 .هب احسبسبت خَد را ثزای یکذیگز اثزاس هی کٌین.28

 ای هشکالت، راُ حل ّبی هختلفی ثیبثین..هب سؼی هی کٌین ثز29

 .هب ٌّگبم ػصجبًیت ثب یکذیگز صحجت ًوی کٌین.31

 .در خبًَادُ هب، افزاد ثزای پزداختي ثِ ػالئق شخصی خَیش، فزصت کوی دارًذ.31

 .در خبًَادُ هب ، هْزثبًی ٍ هالیوت در درجِ دٍم اّویت قزار هی گیزد.32

 ًشبى هی دّین ثزای خَدهبى ًیش هٌبفؼی در ثز داشتِ ثبشذ. .هب ٌّگبهی ثِ هسبئل یکذیگز تَج33ِ

 .در خبًِ هب هقزراتی جْت جلَگیزی ار کتک کبری ٍ یب تٌجیِ فزدی کِ کتک کبری کزدُ است، ٍجَد دارد.34

 .در خبًِ هب احسبسْبی ًبخَشبیٌذ سیبدی ٍجَد دارد.35

 هی شَین..هب احسبس هی کٌین ّوبى گًَِ کِ ّستین ، هَرد قجَل ٍاقغ 36

 .ٍقتی اس ػول یکی اس اػعبی خبًَادُ خَشوبى ًیبیذ، ثِ اٍ هی گَیین.37

 .هب درثبرُ تقسین کبرّبی خبًِ ثیي اػعب، ثب ّن صحجت هی کٌین.38

 .هب ثب یکذیگز هْزثبى ّستین.39

 ثجزًذ..اػعبی خبًَادُ هب فقط سهبًی ثِ هسبئل یکذیگز تَجِ ًشبى هی دٌّذ کِ ثتَاًٌذ اس آى ثْزُ ای 41

 .هب ثِ ّیچ هقزرات ٍ ظَاثطی پبی ثٌذ ًیستین.41

 .درخبًَادُ هب تصوین گیزی اهزی دشَار است.42

 .ّزگبُ اس یکی اس اػعبی خبًَادُ هب تقبظبیی شَد، ثبیذ دٍثبرُ یبدآٍری گزدد.43

 .اػعبی خبًَادُ هب در حعَر یکذیگز ثی رٍدرثبیستی گزیِ هی کٌٌذ.44
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 حسي ًیت ثیش اس اًذاسُ در ًذگی یکذیگز دخبلت هی کٌٌذ..اػعبی خبًَادُ هب ثب 45

 .درخبًِ هب ٍقتی هقزرات خبًَادُ هقط هی شَد، هؼلَم ًیست کِ چِ ٍاکٌشی ثزٍس خَاّذ کزد.46

 .هب هی تَاًین ثزای حل هشکالت تصوین ثگیزین.47

 .هب کبهال اس ٍظبیفی کِ خبًَادُ ثزایوبى تؼییي هی کٌذ، ًبراظی ّستین.48

 خبًَادُ هب ّزج ٍ هزج است. .در49

 .در خبًِ هب ثزای شزایط خطزًبک، هقزراتی ٍظغ شذُ است.51

 .هب ًوی تَاًین ثِ راحتی ثبّن کٌبر ثیبیین .51

 .هب ثِ یکذیگز اػتوبد دارین.52

 .هب در هَرد آداة غذا خَردى ، اًتظبر خبصی اس یکذیگز ًذارین53

  
 1389بى. هٌْبس . آسهًَْبی رٍاى شٌبختی . ًشز ٍیزایش . سبػتچی. هحوَد ، کبهکبری. کبهجیش، ػسکزی

 

madsg.com

questionnaire1.com

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


 

 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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