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   مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity) Scale 
عبارتْایی دربارُ ارتباط شوا ٍ ٍالذیي تاى دادُ شذُ است با تَجِ بِ هقیاس سیز پاسخ خَد را اًتخاب کٌیذ. 

 هَردی را بذٍى پاسخ ًگذاریذ. لطفا تا جایی کِ هوکي است ّیچ

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

 هادرم ، رابطِ سخت گیزاًِ ای باهي دارد.     .1

 پذرم ، رابطِ سخت گیزاًِ ای باهي دارد.     .2

 در تصوین گیزی ّا، ّویشِ با هادرم هشَرت هی کٌن.     .3

 در تصوین گیزی ّا، ّویشِ با پذرم هشَرت 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 بذٍى کوک ٍالذیٌن اًجام دّن.     .7

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

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

 هي ٍ پذرم رابطِ ًشدیکی دارین . .11

 هي ٍ هادرم رابطِ ًشدیکی دارین . .11

 دٍست دارم در کٌار ٍالذیٌن باشن. .12

 ٍقت کوی را با هادرم هی گذراًن. .13

 ٍقت کوی را با پذرم هی گذراًن. .14

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

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

 با هادرم خیلی صحبت هی کٌن. .17

 با پذرم خیلی صحبت هی کٌن. .18

 هي ٍ هادرم عالقِ هٌذی ّای هشتزکی دارین. .19

 هي ٍ پذرم عالقِ هٌذی ّای هشتزکی دارین. .21

 ساس صذاقت ٍ دٍستی هی کٌن.با هادرم اح .21

 با پذرم احساس صذاقت ٍ دٍستی هی کٌن. .22
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 ّویشِ خَدم بِ تٌْایی ٍ بذٍى هشَرت با ٍ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 بِ ّوذیگز ًشدیک ًیستٌذ .26

 هي بِ هادرم خیلی ٍابستِ ّستن. .27

 هي بِ پذرم خیلی ٍابستِ ّستن. .28

  
 1389ساعتچی. هحوَد ، کاهکاری. کاهبیش، عسکزیاى. هٌْاس . آسهًَْای رٍاى شٌاختی . ًشز ٍیزایش . 
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 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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