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   فرم بلند انریچ -پرسشنامه رضامندی زناشویی 

 

  ماده 111 انریچ پرسشنامه –پربار سازی و تقویت رابطه، ارتباط و خشنودی 

 دیَیذ اذ.اٍلسَى ، دیَیذ خی.فَرًیز ، خَئي ام. دراًکوي 

Enrich : Enriching and Nurturing Relationship Issues ‚ Communicating and 

Happiness  

ایي پزسطٌاهِ ضاهل خوالتی درتارُ خٌثِ ّای هختلف سًذگی ضواست کِ هوکي است تا آى هَافق یا هخالف 

*( هطخص کٌیذ . تاضیذ . ّز خولِ را تِ دقت تخَاًیذ ٍ سپس هیشاى هَافقت یا هخالفت خَد را تا عالهت )

  . تَخِ داضتِ تاضیذ خَاب صطیص یا غلظ ٍخَد ًذارد

  : تزای پاسخگَیی تِ هقیاس ّای سیز تَخِ داضتِ تاضیذ

 = خیلی کن 0= کن 1= در ضذ هتَسظ 2= سیاد 3خیلی سیاد  =4

 
  . هي ٍ ّوسزم کاهال یکذیگز را درک هی کٌین (1

  . ّوسزم خلق ٍ خَی هزا کاهال هی ضٌاسذ ٍ آى ّا را قثَل دارد (2

  .راتغِ تسیار خَتی تا ّوسزم دارم (3

  . ّوسزم تزخی ًیاسّای هزا ارضا ًوی کٌذ (4

  . ضتی یک لطظِ ّن اس راتغِ تا ّوسزم ، هتاسف ًثَدُ ام (5

  . اس صفات ضخصیتی ٍ عادت ّای ّوسزم راضی ّستن (6

  . ی هسؤٍلیت ّایواى در سًذگی هطتزک ، تسیار راضی ّستناس ًطَُ ایفا (7

  . اس ًطَُ ارتثاط)یا گفت ٍ ضٌَد( تا ّوسزم خطٌَدم ٍ اضساس هی کٌن ّوسزم هزا درک هی کٌذ (8

  . اس ًطَُ تصوین گیزی درتارُ اختالفاتواى ٍ ضل آى ّا تسیار راضی ّستن (9

  . زی ّای هالی ًاراضی ّستناس ٍضعیت اقتصادی خاًَادُ ٍ ضیَُ تصوین گی (10

  . اس ًطَُ گذراى اٍقات فزاغت ٍ تَدى در کٌار ّوسزم تسیار راضی ّستن (11

  . اس ًطَُ اتزاس هطثت ٍ راتغِ خٌسی هاى تسیار راضی ّستن (12

  . اس ًطَُ ایفای هسؤٍلیت ّایواى تِ عٌَاى پذر ٍ هادر ًاراضی ّستن (13

  . یاى ًاراضی ّستناس راتغِ هاى تا اقَام ٍ آضٌا (14

  . اضساس خیلی خَتی درتارُ اًدام فزادض دیٌی ٍ ارسش ّای هذّثی هاى دارم (15
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  . ّوسزم خزدُ گیز یا غالثا تذتیي است (16

  . گاّی ًگزاى خلق ٍ خَی ّوسزم ّستن (17

  . گاّی کِ ّوسزم غوگیي ٍ گَضِ گیز است ، ًگزاى هی ضَم (18

  . ّوسزم تِ سیگار کطیذى / ٍیا هطزٍب خَردى است یکی اس هطکالت ها ، عادت (19

  . درکارّا ًوی تَاًن رٍی ّوسزم ضساب کٌن (20

  . گاّی رفتار ّوسزم در ضضَر دیگزاى ، هزا آضفتِ هی کٌذ (21

  . گاّی ّوسزم تسیار یک دًذُ هی ضَد (22

  . اس ایي کِ ّوسزم اغلة دیز تِ هٌشل هی آیذ ، رًح هی تزم (23

  . ًوی داًن تا تغییز ضاالت ّوسزم زِ کٌن گاّی (24

  . گاّی فکز هی کٌن ّوسزم تسیار سٍر گَ است (25

  . در اتزاس ّزگًَِ اضساس ٍاقعی خَد تزای ّوسزم خیلی راضتن (26

  . ٌّگاهی کِ هطکل دارین ، غالثا ّوسزم در خَاب سکَت اختیار هی کٌذ (27

  . تطقیز هی کٌذگاّی ّوسزم تا اظْار ًظزّای خَد هزا  (28

  . گاّی هی تزسن خَاستِ ّای خَد را تا ّوسزم هغزش کٌن (29

  . آرسٍ دارم ّوسزم اضساساتص را تیطتز تا هي در هیاى تگذارد (30

  . گاّی تاٍر کزدى توام ضزف ّای ّوسزم تزاین دضَار است (31

  . اضساسن را تِ ّوسزم ًوی گَین ، زَى قاعذتا خَدش هی داًن (32

  . اس ًطَُ گفتگَ ، هیاى خَدهاى تسیار راضی ّستن (33

  . ّیر ٍقت اضساسات تذی را کِ ًسثت تِ ّوسزم دارم تِ اٍ ًوی گَین زَى هی تزسن عصثاًی ضَد (34

  . ّوسزم ّویطِ ضًٌَذُ خَتی است (35

  . هعوَال تزای توام کزدى تطث ٍ خذل ، هي خیلی سٍد کَتاُ هی آین (36

  . ًظز هي ٍ ّوسزم درتارُ راُ ضل اختالفاتواى خیلی تفاٍت دارد (37

  . ٌّگام تطث درتارُ هطکالت ، اضساس هی کٌن ّوسزم هزا درک هی کٌذ (38

  .ٌّگاهی کِ هطکل دارین ، هی تَاًن آى زِ را کِ هَخة رًدطن ضذُ است را تِ ّوسزم تگَین (39

  . خذی دارین گاّی تز سز هسائل تی اّویت یک تطث ٍ خذل (40

  . ضاضزم تزای اختٌاب اس درگیزی تا ّوسزم ، ّزکاری تکٌن (41

  . گاّی اضساس هی کٌن خز ٍ تطث هي ٍ ّوسزم تی پایاى است ٍ راُ ضلی ًذارد (42

madsg.com

questionnaire1.com

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


ٍقتی اختالف ًظز دارین ، اضساساتواى را تا ّن در هیاى هی گذارین ٍ تصوین هی گیزین کِ آى را زگًَِ  (43

  . ضل کٌین

  . اغلة اضساس هی کٌن کِ ّوسزم ، اختالفاتواى را خذی ًوی گیزد (44

  . تطث ّای ها غالثا تا ایي اضساس تِ پایاى هی رسذ کِ هي تاعث ایداد توام هطکالت تَدُ ام (45

  . گاّی آرسٍ هی کٌن ّوسزم در پَل خزج کزدى تیطتز دقت هی کزد (46

  . تَافق دارین در هَرد ًطَُ خزج کزدى پَلواى ، ّویطِ (47

  . در ضل ٍفصل اهَر هالی ، هطکل دارین (48

  . اس تصویواتی کِ در هَرد هیشاى پس اًذاس هی گیزین ، راضی ّستن (49

  . هي ٍ ّوسزم اس قزضْایواى تا خثزین ٍ در ایي هَرد هطکلی ًذارین (50

  . هی کٌین تزای ایي کِ هخارج خاًِ دزار تی تزًاهگی ًطَد ، آى ّا را یادداضت (51

  . هي ٍ ّوسزم درتارُ پَل خزج کزدى یکذیگز تَافق ًذارین (52

  . هي ٍ ّوسزم در هَرد خزیذّای ضزٍری تَافق ًذارین (53

  . یکی اس ًاراضتی ّای هي ایي است کِ تذٍى اخاسُ ّوسزم ًوی تَاًن پَلی خزج کٌن (54

  . ضذ ، اختالف داریندر هَرد ایي کِ کذام یک اسها هسؤٍل پَل خزج کزدى تا (55

  . هي ٍ ّوسزم در هَرد تزقزاری ارتثاط ٍ آهذ ٍ فت تا دیگزاى تَافق دارین (56

  . ّوسزم تزای تدذیذ قَا ٍ سزگزهی تا هي ٍقت ٍ اًزصی کافی دارد (57

  . تزای یک ضة تٌْا ًثَدى ، ضاضزم ّزکاری تکٌن (58

  . د ، ًگزاًناس ایي کِ ّوسزم ، عالیق یا سزگزهی کافی ًذار (59

  . اس هطارکت در هیْواًی ّا ٍ رفت ٍ آهذ تِ ّوزاُ ّوسزم ، اضساس راضتی هی کٌن (60

  . اس هکاى ٍ ًطَُ گذراى تعغیالت تا خاًَادُ ام ، ّویطِ راضی ّستن (61

  . در سفزّا ٍ تعغیالت تِ هي خَش هی گذرد (62

  . کافی تاّن ًیستین ، ًاراضتناس ایي کِ هي ٍ ّوسزم در اٍقات فزاغت هاى تِ فذر  (63

  . تِ ًذرت تذٍى ّوسزم ، تِ هي خَش هی گذرد (64

  . تا ّوسزم درتارُ سزگزهی ّای هطتزک یا خذاگاًِ تَافق دارین (65

  . اس هیشاى هطثتی کِ ّوسزم تِ هي دارد ، کاهال راضی ّستن (66

  . دارین ها سعی هی کٌین راتغِ خٌسی خَد را ، خالة ٍ لذت تخص ًگِ (67

  . هی تزسن اس لطاػ خٌسی تزای ّوسزم خالة ًثاضن (68
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  . گفتگَ تا ّوسزم در هَرد هسائل خٌسی تزاین اساى ٍ راضت است (69

  . گاّی ًگزاًن کِ هثادا ّوسزم درتارُ ارتثاط خٌسی خارج اس راتغِ سًاضَیی فکز کٌذ (70

  . ستراتغِ خٌسی ها ، تزاین ارضا کٌٌذُ ٍ رضایت تخص ا (71

 اس ًطاى دادى هطثت تِ ّوسزم اکزاُ دارم ، زَى غالثا تِ عٌَاى توایل تِ راتغِ خٌسی، سَءتعثیز هی سَد (72

.  

  . گاّی اس ایي کِ عالقِ خٌسی ّوسزم هاًٌذ هي ًیست، ًگزاى ّستن (73

  . اس تصویواتی کِ درتارُ تٌظین خاًَادُ یا تعذاد فزسًذاى هی گیزین ، راضی ّستن (74

  . گاّی راتغِ خٌسی هي ٍ ّوسزم رضایت تخص ًیست (75

  . درخاًَادُ ها ، پذر تِ قذر کافی ٍقت صزف فزسًذاى هی کٌذ (76

  . اس ًطَُ هطارکت در هسؤٍلیت ّای هزتَط تِ تشرگ کزدى فزسًذاًواى راضی ّستن (77

  . در هَرد ًطَُ ادب کزدى فزسًذاًواى تا ّن تَافق دارین (78

  . تسِ ّایواى یکی اس هٌاتع عوذُ هطکالت ، در راتغِ ها ّستٌذ (79

  . در هَرد تعذاد هغلَب فزسًذاى تَافق دارین (80

  .ظاّزا ّوسزم تِ تسِ ّا تیص اس راتغِ سًاضَیی اّویت هی دّذ ، ٍ ایي هزا ًاراضت هی کٌذ (81

  . داضتي فزسًذ، هي ٍ ّوسزم را تِ ّن ًشدیک تز کزدُ است (82

  . هي ٍ ّوسزم در هَرد تزتیت هذّثی فزسًذاًواى ، تَافق دارین (83

  . تسِ ّا هاًع اس آى ّستٌذ کِ هي ٍ ّوسزم تاّن درد دل کٌین (84

  . یکی اس هطکالت ها ، تَافق تز سز ایي است کِ زقذر تایذ تزای تسِ ّا هایِ تگذارین (85

  . تیزگی راتغِ سًاضَیی ها هی ضَد تعضی اس دٍستاى یا اقَام کارّایی هی کٌٌذ کِ تاعث (86

  . هذت سهاًی کِ تا اقَام ٍ دٍستاًواى صزف هی کٌین ، کافی است (87

 . فکز هی کٌن ّوسزم تیص اس ضذ تا خاًَادُ خَد راتغِ دارد ٍ یا ایي کِ تیص اس ضذ تطت تاثیز آى ّاست (88

 

  . تزم اس صزف ٍقت تا تعضی خَیطاًٍذاى یا اقَام ّوسزم ، لذت ًوی (89

  . ّوسزم توام دٍستاى هزا دٍست دارد (90

  . گاّی ّوسزم ، تیص اس اًذاسُ ٍقتص را تا دٍستاًص هی گذراًذ (91

  . اضساس هی کٌن ٍالذیي ها ، تیص اس ضذ اس ها اًتظار تَخِ یا کوک دارًذ (92

  . ٌذاضساس هی کٌن کِ ٍالذیي ها هطکالتی را کِ در سًذگی هطتزک ها ایداد هی کٌ (93
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  . هي ٍاقعا اس گذراًذى اٍقات تا توام دٍستاى ّوسزم ، لذت هی تزم (94

  . اس ایي کِ ّوسزم اٍقاتی را تا دٍستاى خٌس هخالف صزف کٌذ ، آسردُ هی ضَم (95

  . تِ عقیذُ هي ، خای سى قغعا در خاًِ است (96

  . ی خاًِ را اًدام دّذاگز سى ٍ هزد ّز دٍ ضاغل تاضٌذ ضَّز تایذ تِ اًذاسُ سى کارّا (97

  . در خاًَادُ ها ، سى ًثایذ خارج اس هٌشل کار کٌذ هگز ضزٍرت هالی ایداب کٌذ (98

  . در سًذگی هطتزک ها ، سى تایذ هیل تیطتزی تِ دًثالِ رٍی اس خَاستِ ّای ضَّز داضتِ تاضذ (99

  . خاًِ تاضذضتی اگز سى خارج اس خاًِ کار هی کٌذ ، تاسّن تایذ هسؤٍل ادارُ  (100

  . در سًذگی ها ، ضَّز رّثز خاًَادُ است (101

  . تِ ًظز ها ، ضغل ضَّز ّویطِ هْوتز اس ضغل سى است (102

  . اگز تسِ ّای کَزک در خاًَادُ تاضٌذ، سى ًثایذ تیزٍى اس خاًِ کارکٌذ (103

  . درخاًَادُ ها ، ضَّزتایذ اکثز تصویوات هْن را تگیزد (104

  .در هَرد تصویوات هْن ، قضاٍت ّای ضَّز را پذیزفتِ ٍ تِ آى ّا اعتواد داضتِ تاضذسى تایذ  (105

  . داضتي ایواى کاهل تِ تعضی اس تعالین هذّثی تزای هي دضَار است (106

  . هعتقذم کِ ّوسزم تایذ در هسائل هذّثی هثل هي فکز کٌذ (107

  . هی کٌذ درهیاى گذاضتي ارسش ّای هذّثی ، تِ راتغِ ها کوک (108

  . تص هْوی اس تَخِ ٍ ادای ٍظایف هي ًسثت تِ ّوسزم ، تِ خاعز اعتقادات هذّثی است (109

  . هي ٍ ّوسزم در هَرد ًطَُ عول تِ اعتقادات هذّثی هاى اختالف دارین (110

  . عثادت کزدى ّوزاُ ّوسزم ، تزای هي هْن است (111

  .اس تزًاهِ سًذگی هاست ضزکت در فعالیت ّای هطتزک هذّثی ، تخطی (112

  . اضساس هی کٌن تا دٍست داضتي ّوسزم ، تْتز هی تَاًن عطق تِ خذا را درک کٌن (113

  . هي ٍ ّوسزم در هَرد تعضی تعالین هذّثی اختالف دارین (114

  . هي ٍ ّوسزم تِ خاعز عقایذ هذّثی هاى ، اضساس ًشدیکی تیطتزی هی کٌین (115

 1331. هقیاس ّای سٌدص خاًَادُ ٍ اسدٍاج . اًتطارارت تعثت  ثٌایی ، تاقز ٍ ّوکاراى
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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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