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 ای ماده ENRICH  74پرسشنامه رضایت زناشویی 

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

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

ًِ هَافق ٍ ًِ  "تَجِ داضتِ تاضیذ جَاب صحیح یا غلظ ٍجَد ًذارد . سعی کٌیذ حتی االهکاى اس پاسخ تِ هَرد 

خَدداری کٌیذ . فقظ ٍقتی ایي هَرد را عالهت تشًیذ کِ در هَافق یا هخالف تَدى خَد ًسثت تِ یک  "هخالف

 ضک ٍ تزدیذ داضتِ تاضیذ .جولِ کاهال 

کاهال  جوالت

 هَافقن

ًِ هَافق ًِ  هَافقن

 هخالف

کاهال  هخالفن

 هخالفن

           هي ٍ ّوسزم یکذیگز را کاهال درک هی کٌین .-1

ّوسزم خلق ٍ خَی هزا کاهال درک هی کٌذ ٍ تا آى  -2

 ساسگاری دارد .

          

ّوسزم تاسف ّزگش حتی تزای یک لحظِ اس راتغِ تا  -3

 ًخَردُ ام

          

           اس ٍیژگی ّای ضخصیتی ٍ عادات ّوسزم راضی ًیستن . -4

اس ایي کِ در سًذگی هطتزکواى هسؤٍلیتْای خَد را خَب  -5

 ایفا هی کٌین ، خَضحالین

          

رٍاتغن تا ّوسزم رضایت تخص ًیست ٍ احساس هی کٌن  -6

 اٍ هزا درک ًوی کٌذ.

          

اس ًحَُ تصوین گیزیْا در هَرد چگًَگی حل ٍ فصل  -7

 اختالفات تسیار خطٌَد ّستن .

          

اس ٍضعیت اقتصادی خاًَادُ ٍ ًیش ضیَُ تصوین گیزیْای  -8

 هزتَط تِ آى راضی ًیستن .

          

اس ًحَُ تزًاهِ ریشی تزای اٍقات فزاغت ٍ ًیش صزف اٍقات در  -9

 خطٌَد ّستن . کٌار ّوسزم تسیار

          

          اس ًحَُ اتزاس عطق ٍ احساسات ٍ ًیش راتغِ جٌسی تا  -11
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 ّوسزم تسیار خطٌَد ّستن .

اس ًحَُ ایفای ًقص ٍ هسؤٍلیت خَد ٍ ّوسزم تِ عٌَاى  -11

 راضی ًیستن . "ٍالذیي"

          

گاّی اٍقات ّوسزم قاتل اعویٌاى ًیست ٍ ّویطِ خظ  -12

 را دًثال هی کٌذ . هطی خَد

          

ّوسزم گاّی اٍقات حزفْایی هی سًذ کِ تاعث تحقیز هی  -13

 ضَد .

          

ٌّگام در هیاى گذاضتي هطکالت تا ّوسزم هعوَال فکز  -14

 هی کٌن کِ اٍ هزا درک ًوی کٌذ .

          

           در تصوین گیزی ّای هالی هطکل دارین . -15

کِ ًوی تَاًن تذٍى اجاسُ ّوسزم پَل خزج کٌن اس ایي  -16

 تاعث آسارم است .

          

تاسهاًی کِ ّوسزم در کٌارم ًثاضذ تِ هي خَش ًوی  -17

 گذرد .

          

اس ایي کِ ّوسزم ًشدیکی را تِ صَرت غیز هٌصفاًِ قثَل  -18

 یا رد کٌذ ًاراحت هی ضَم .

          

کِ تا چِ اًذاسُ تایذ تِ  اختالف ًظز راجع تِ ایي -19

 فزسًذاًواى تزسین تزای ها تِ صَرت هطکلی در آهذُ است .

          

هي احساس هی کٌن ٍالذیٌواى هطکالتی را در سًذگی  -21

 سًاضَیی ها تِ ٍجَد هی آٍرًذ .

          

هي ٍ ّوسزم در ایي کِ چگًَِ تِ اعتقادات هذّثی هاى  -21

 دارین .عول کٌین ، اختالف ًظز 

          

           گاّی اٍقات ّوسزم خیلی کلِ ضق است . -22

گاّی اٍقات هی تزسن ًیاس خَد خَد را اس ّوسزم  -23

 درخَاست کٌن .
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گاّی اٍقات درتارُ هسائل جشیی ، جزّ ٍ تحث ّای سیادی  -24

 دارین .

          

اًذاسهاى تسیار اس ًحَُ تصوین گیزی راجع تِ هیشاى پس  -25

 راضی ّستن .

          

تِ ًظز هی رسذ هي ٍ ّوسزم تِ هْواًیْا ٍ فعالیت ّای  -26

 اجتواعی یکساًی عالقوٌذ تاضین .

          

اس هیشاى اتزاس عطق ٍ هحثت )پیص اس ًشدیکی( اس سَی  -27

 ّوسزم راضی ّستن .

          

فزسًذاًواى تَافق هي ٍ ّوسزم در چگًَگی کٌتزل رفتار  -28

 دارین .

          

ها تِ قذر کافی تا اقَام ٍ دٍستاًواى ٍقت صزف هی کٌین  -29

. 

          

هي هعتقذم کِ در سًذگی سًاضَییواى دچار اختالف  -31

 عقیذتی ّستین .

          

           دیز آهذى ّوسزم تِ هٌشل هزا آسار هی دّذ . -31

تیطتز هایل تَد هزا ضزیک احساستص ای کاش ّوسزم  -32

 کٌذ .

          

تزای اجتٌاب اس درگیزی تا ّوسزم دست تِ ّزکاری هی  -33

 سًن .

          

هي ٍ ّوسزم ّز دٍ اس تذی ّای اصلی هغلعین ٍ در  -34

 ًتیجِ آًْا تزای ها هطکل جذی تطوار ًوی آیٌذ .

          

ٍ گذراًذى اٍقات  تصَر ًوی کٌن ّوسزم تزای تفزیح -35

 تیکاریص ّوزاُ هي فزصت یا تَاى کافی داضتِ تاضذ .

          

ها تِ دًثال یافتي راُ ّایی ّستین تا اس آى عزیق تتَاًین  -36

 رٍاتظ جٌسیواى را جالثتز ٍ لذت تخص تز ساسین .
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تِ ًظز هی رسذ کِ تچِ ّا علت اصلی هطکالت در رٍاتظ  -37

 ها ّستٌذ .

          

اس ایي کِ ٍقتن را تا تعضی اس تستگاى ّوسزم صزف کٌین  -38

 ، لذت ًوی تزم .

          

هي ٍ ّوسزم درتارُ تعضی اس آهَختِ ّای هذّثی هي  -39

 تَافق ًذارین .

          

           گاّی اٍقات ّوسزم خیلی هستثذ است . -41

ّوسزم تزاین گاّی اٍقات تاٍر کزدى توام حزف ّای  -41

 هطکل است .

          

گاّی اٍقات فکز هی کٌن کطوکص ّای تیي هي ٍ  -42

 ّوسزم ّوچٌاى اداهِ دارد ٍ پایاى ًخَاّذ یافت .

          

اس ایي کِ ّوسزم عالئق ٍ سزگزهی ّای ضخصی کافی  -43

 ًذارد ، ًگزاى ّستن .

          

ّوسزم کاهال ٌّگام صحثت راجع تِ هسائل جٌسی تا  -44

 احساس راحتی هی کٌن .

          

اس سهاًی کِ صاحة فزسًذ ضذُ این تِ عٌَاى یک سٍج  -45

 تزای تاّن تَدى تِ ًذرت ٍقت کافی دارین .

          

           ّوسزم سیادی ٍقتص را تا دٍستاى ٍ اقَاهص هی گذراًذ. -46

احساس هي ٍ ّوسزم تِ خاعز اعتقادات هذّثی هاى  -47

 هحذٍدیت هی کٌین .

          

  
( . تزرسی تفکزات غیز هٌغقی تز اساس رٍیکزد ضٌاختی تز ًارضایتی سًاضَیی . 1373سلیواًیاى ، علی اکثز)

 پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ . داًطگاُ تزتیت هعلن . داًطکذُ رٍاى ضٌاسی ٍ علَم تزتیتی

 اسدٍاج . اًتطارات تعثت . ثٌایی ٍ ّوکاراى . هقیاس ّای سٌجص خاًَادُ ٍ

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