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   ابزار سنجش خانواده 

 

  ناتان بی اپشتاین ، الرنس ام بالدوین ، و دوان اس بیشاپ

Family Assessment Device  

ًواییذ ٍ هطخص کٌیذ کِ ایي در سیز ػثاراتی درتارُ خاًَادُ ًَضتِ ضذُ است . لطفا ّز ػثارت را تا دقت هطالؼِ 

  . السم است پاسخ ضوا هطاتق ًظزتاى درتارُ خاًَادُ خَد تاضذ . ػثارت تا چِ حذ تَصیف خاًَادُ خَد ضواست

تزای ّز ػثارت چْار پاسخ ٍجَد دارد کِ ضوا تایذ پاسخ هَرد ًظز خَد را تزای ّز ػثارت اس تیي آى ّا اًتخاب 

  : ثارت ٍ ارسش ػذدی آى ّا اس ایي قزار استکٌیذ . پاسخ ّای هوکي تزای ّز ػ

را تزای  1قَیا هَافقن اگز احساس هی کٌیذ کِ ػثارت خیلی خَب خاًَادُ ضوا را تَصیف هی کٌذ ، ػذد  =1

  . آى اًتخاب کٌیذ

را تزای آى  2هَافقن اگز احساس هی کٌیذ کِ ػثارت در اکثز هَارد تَصیفی اس خاًَادُ ضواست ، ػذد  =2

  . کٌیذاًتخاب 

را تزای آى  3هخالفن اگز احساس هی کٌیذ کِ ػثارت در اکثز هَارد تَصیف خاًَادُ ضوا ًیست ، ػذد  =3

  . اًتخاب کٌیذ

را تزای آى اًتخاب  4قَیا هخالفن اگز احساس هی کٌیذ کِ ػثارت اتذا تَصیف خاًَادُ ضوا ًیست ، ػذد  =4

  . کٌیذ

کٌیذ ، تلکِ تِ ّز ػثارت ّز چِ سزیغ تز ٍ صادقاًِ تز پاسخ دّیذ . سؼی ًکٌیذ هذت سیادی تِ ّز ػثارت فکز 

اگز تزای پاسخ تِ ػثارتی هطکل داضتیذ ، پاسخ تاى اٍلیي ٍاکٌص ضوا ًسثت ػثارت است . لطفا تِ توام ػثارت 

  . ّا پاسخ دّیذ

 
  .درک ًوی کٌینتزًاهِ ریشی فؼالیت ّای خاًَادگی ها دضَار است ، چَى ها یکذیگز را تِ درستی  (1

  . ها اکثزا هطکالت رٍسهزُ خاًَادُ را حل هی کٌین (2

  . ٍقتی یکی اس اػضای خاًَادُ ها ًاراحت تاضذ ، تقیِ ػلت آى را هی داًٌذ (3

  . ٍقتی در خاًَادُ ها اس کسی کاری خَاستِ هی ضَد، تایذ پیگیز تَد تا تِ اًجام تزسذ (4

  . اگز کسی در خاًَادُ ها دچار هطکل ضَد، سایزیي ّن درگیز حل آى هی ضًَذ (5

  . ها در ٌّگام تحزاى هی تَاًین رٍی حوایت تقیِ اػضای خاًَادُ حساب کٌین (6

  . ّزگاُ یک ٍضؼیت اضطزاری پیص هی آیذ ، ًوی داًین چِ تکٌین (7
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  . گاّی خاًِ اس چیشّای هَرد ًیاس ها خالی هی ضَد (8

  . ها اس اتزاس هحثت تِ تکذیگز اکزاُ دارین (9

  . ها خَاستار آى ّستین کِ اػضا تِ ٍظایف خاًَادگی خَد ػول کٌٌذ (10

  . ها ًوی تَاًین تا یکذیگز درتارُ احساس غن ٍ غصِ خَد صحثت کٌین (11

  . هؼوَال تِ تصویوات خَد تزای حل هطکالت ػول هی کٌین (12

  . ًَادُ ٍقتی تِ ها جلة هی ضَد کِ هَضَع تزای خَدضاى ّن هْن تاضذػالقِ سایز اػضای خا (13

  . اس گفتِ ّای اػضای خاًَادُ ًوی تَاًین تِ احساس آى ّا چی تثزین (14

  . درخاًَادُ ها ٍظایف خاًَادگی تِ تساٍی تقسین ًوی ضَد (15

  . افزاد خاًَادُ ها ّواى گًَِ کِ ّستٌذ ، هَرد قثَل یکذیگزًذ (16

  . در خاًَادُ ها تِ اساًی هی تَاى هقزرات خاًِ را ًقض کزد (17

  . درخاًِ ها ، حزف ّا تذٍى کٌایِ ٍ تی پزدُ گفتِ هی ضَد (18

  . تؼضی اس اػضای خاًَادُ ها خًَسزد تزخَرد هی کٌٌذ (19

  . ها هی داًین درصَرت پیص آهذى ضزایط اٍرصاًس چِ تایذ کزد (20

  . ارُ تزس ّا ٍ ًگزاًی ّای خَد پزّیش هی کٌینها اس تثادل ًظز درت (21

  . تزای ها گفتگَ درتارُ احساس ّای لطیف دضَار است (22

  . ها تزای پزداخت ّشیٌِ ّایواى دردسز دارین (23

هؼوَال ها تؼذ اس سؼی خاًَادُ تزای حل یک هطکل ، درتارُ هَفقیت آهیش تَدى یا ًثَدى آى گفتگَ هی  (24

  . کٌین

  . تیص اس حذ تِ فکز خَد ّستینها  (25

  . ها هی تَاًین احساس ّای خَد را تِ یکذیگز اتزاس کٌین (26

  . ها درتارُ آداب دستطَیی ٍ تَالت اًتظار خاصی اس یکذیگز ًذارین (27

  . ها احساس هحثت خَد ًسثت تِ یکذیگز را ًطاى ًوی دّین (28

  . یکذیگز صحثت هی کٌٌذاػضای خاًَادُ ها هستقین ٍ تذٍى ٍاسطِ تا  (29

  . ّز کذام اس ها ٍظایف ٍ هسؤٍلیت ّای خاصی تز ػْذُ دارد (30

  . در خاًَادُ ها احساس ّای ًاخَضایٌذ سیادی ٍجَد دارد (31

  . ها تزای سدى یا دست تلٌذ کزدى رٍی دیگزاى ، ضاتطِ دارین (32

  . تاضذ ها فقط ٍقتی تا یکذیگز ّوزاُ هی ضَین کِ هٌافؼی در تیي (33
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  . تزای کاٍش در ػالئق ضخصی اػضای خاًَادُ ، کن ٍقت هی گذارین (34

  . غالثا هٌظَر خَد را تِ ستاى ًوی آٍرین (35

  . ها احساس هی کٌین سایز اػضای خاًَادُ ها را ّواى گًَِ کِ ّستین ، قثَل دارًذ (36

  . س آى تْزُ هٌذ ضَینٍقتی ها تِ یکذیگز ػالقِ ًطاى هی دّین کِ تتَاًین ضخصا ا (37

  . ها اکثز ًاراحتی ّای ػاطفی اػضای خاًَادُ را رفغ هی کٌین (38

  . در خاًَادُ ها هْز ٍ ػطَفت در درجِ دٍم اّویت قزار دارد (39

  . ها در ایي تارُ کِ ّزکسی چِ کارّایی را در خاًِ اًجام دّذ ، گفتگَ هی کٌین (40

  . ضَار استتصوین گیزی تزای خاًَادُ ها د (41

  . اػضای خاًَادُ ها فقط ٍقتی تِ یکذیگز ػالقِ ًطاى هی دٌّذ کِ خَدضاى تتَاًٌذ اس آى تْزُ هٌذ ضًَذ (42

  . ها تا یکذیگز رٍ راسٌت ٍ تی پزدُ ّستین (43

  . ها تِ ّیچ هؼیار ٍ قاػذُ پاتٌذ ًیستین (44

  . در خاًَادُ ها اگز اس کسی کاری خَاستِ ضَد ، تایذ تِ اٍ یادآٍری کزد (45

  . ها هی تَاًین درتارُ طزس حل کزدى هطکالت تصوین گیزی کٌین (46

  . اگز هقزرات خاًَادُ ًقض ضَد ، ًوی داًین چِ اًتظاراتی تایذ داضت (47

  . در خاًَادُ ها ّز اتفاقی را هی تَاى اًتظار داضت (48

  . ها هْز ٍ ػطَفت خَد را ًطاى هی دّین (49

  . ها تا هطکالتی کِ تا احساس ّای اػضای خاًَادُ تاسی کي ، تزخَرد هی کٌین (50

  . ها تایکذیگز خَب کٌار ًوی ایین (51

  . ها ٌّگام ػصثاًیت تا یکذیگز صحثت ًوی کٌین (52

  . ی ضَد ، ًاراضی ّستینها تِ طَر کلی اس ٍظایف خاًگی کِ تز ػْذُ ها گذاضتِ ه (53

  . ها حتی تا ٍجَد حسي ًیت ، در سًذگی یکذیگز خیلی دخالت هی کٌین (54

  . اػضای خاًَادُ ها تزای هقاتلِ تا ضزایط خطزًاک ، قَاػذ خاصی را رػایت هی کٌٌذ (55

  . ها تِ یکذیگز اػتواد ٍ اطویٌاى دارین (56

  . َد را در خاًِ راحت ٍ آضکار تزٍس هی دّینها احساسات )غن، ضادی، خطن ٍ . . .( خ (57

  . رفت ٍ آهذ در خاًَادُ ها هؼقَل ٍ هٌطقی ًیست (58

  . اگز اس ػول یکی اس اػضای خاًَادُ خَضواى ًیایذ ، تِ اٍ هی گَیین (59

  . ها تِ راُ ّای گًَاگَى حل هطکل فکز هی کٌین (60
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 1331ادُ ٍ اسدٍاج . اًتطارارت تؼثت ثٌایی ، تاقز ٍ ّوکاراى . هقیاس ّای سٌجص خاًَ
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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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