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 شاخص رضایت زناشویی 

 والتر دبلیو . هودسن 

Index of Marital Satisfaction (IMS)  

ایي پزسطٌاهِ بزای اًذاسُ گیزی هیشاى رضایت ضوا اس اسدٍاج خَدتاى ساختِ ضذُ است . ّذف اس ایي پزسطٌاهِ 

بٌابزایي خَاّطوٌذ است سعی کٌیذ ایي سؤاالت را با  . کزدى ًیست ، لذا جَاب صحیح ٍ غلط ًذارداهتحاى 

  . گذاضتي یکی اس اعذاد سیز در هقابل آى ّزچِ بادقت تز ٍ دقیق تز پاسخ دّیذ

 =ّویطِ 7= اکثزاٍقات 6= ًسبتا سیاد 5= گاّی اٍقات 4= ًسبتا کن 3= خیلی بٌذرت 2ّیچگاُ  =1

 
  . هي بِ قذر کافی هحبت داردّوسز (1

  . ّوسزم با هي بذ رفتار هی کٌذ (2

  . ّوسزم ٍاقعا بِ هي اّویت هی دّذ (3

  .اگز قزار باضذ دٍبارُ اًتخاب کٌن ، احساس هی کٌن ّوسز فعلی ام را اًتخاب ًوی کٌن (4

  . احساس هی کٌن کِ هی تَاًن بِ ّوسزم اعتواد کٌن (5

  . ا در حال اس ّن پاضیذى استاحساس هی کٌن رابطِ ه (6

  . ّوسزم ٍاقعا هزا درک ًوی کٌذ (7

  . احساس هی کٌن ها رابطِ خَبی دارین (8

  . هي ٍ ّوسزم رابطِ خَب ٍ خَضی دارین (9

  . سًذگی هطتزک ها کسالت آٍر است (10

  . هي ٍ ّوسزم در کٌار ّن بسیار خَش ّستین (11

  . ّوسزم بِ هي اطویٌاى ًذارد (12

  . رابطِ ها بسیار صویواًِ است (13

  . احساس هی کٌن ، کِ ًوی تَاًن بِ ّوسز خَد تکیِ کٌن (14

  . احساس هی کٌن ها عالیق هطتزک چٌذاًی ًذارین (15

  . ها اختالف ًظزّا ٍ بگَ هگَّای خَدهاى را خیلی خَب بِ اًجام هی رساًین (16

  . فصل هی کٌینهي ٍ ّوسزم هسائل هالی را خیلی خَب حل ٍ  (17

  . احساس هی کٌن ّزگش ًوی بایذ با ّوسزم اسدٍاج هی کزدم (18

  . هي ٍ ّوسزم خیلی خَب با ّن کٌار هی آیین (19
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  . رابطِ ها خیلی با ثبات است (20

  . ّوسزم هایِ آراهص ٍاقعی هي است (21

  . احساس هی کٌن کِ ّوسزم دیگز بزاین اّویت ًذارد (22

  . احساس هی کٌن آیٌذُ رابطِ ها درخطاى است (23

  . احساس هی کٌن رابطِ ها تْی ٍ بی هحتَاست (24

  . احساس هی کٌن ّیچ ّیجاًی در رابطِ ها ًیست (25

 

 7387ثٌایی ، باقز ٍ ّوکاراى . هقیاس ّای سٌجص خاًَادُ ٍ اسدٍاج . اًتطارارت بعثت 
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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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