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 پرسشنامه اولویت بخشی مالک های همسر گزینی

 رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا

Preference Criteria of Spouse se lection Inventory (PCSSI)  

ًظزات خَد در فْزست سیز هالک ّای اًتخاب ّوسز را در دٍ هَقعیت پاسخگَی عشیش ، لطفا تا تَجِ تِ عقایذ ٍ 

)الف( هَقعی کِ ٌَّس اسدٍاج ًکزدُ تَدیذ ٍ یا در حال اسدٍاج تَدیذ ، ٍ )ب( اکٌَى کِ چٌذ سالی اس اسدٍاج شوا 

 درجِ تٌذی کٌیذ . 5تا  1گذشتِ است، تا ًوزُ ّای 

 نهْ تسیار= 5 ٍ = هْن4،  = تی تفاٍت3= تی اّویت ، 2= تسیار تی اّویت ، 1

 هَقعیت الف

 ٌّگام) 

 (اسدٍاج

هَقعیت   

 ب

 (اکٌَى) 

 5 4 3 2 1 سي     (1 5 4 3 2 1

           شغل     (2          

           ظاّزی جذاتیت     (3          

           درآهذ     (4          

ٍ ضع خاًَادگی  ٍ تحصیالت ستاى، داشتي هاًٌذ)ّا خاًَادُ فزٌّگی تٌاسة     (5          

 یکساى(

          

 ٍ اقتصادی ٍضع شغل، داشتي هاًٌذ) ّا خاًَادُ اجتواعی هَقعیت تٌاسة     (6          

 (یکساى درآهذ

          

           تحصیالت     (7          

           جسواًی سالهت     (8          

           رٍاًی سالهت     (9          

           (تَاًیی تصوین گیزی11          

           (ارتثاط اجتواعی خَب11          

           (تَاًایی تیاى احساسات، ًظزات ٍ خَاستِ ّا12          

           (عفت ٍ پاکذاهٌی13          
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           (عذم ٍجَد اسدٍاج قثلی14          

           (تَافق اخالقی ٍ هذّثی15          

           (قَهیت یکساى16          

           (اصالت خاًَادگی17          

           (ٍیژگی ّای شخصیتی18          

           (هسؤٍلیت پذیزی19          

           (عشق ٍ عالقِ )صویویت(21          

           (ًذاشتي راتطِ جٌسی قثل اس اسدٍاج21          

           (استقالل رای )عذم ٍاتستگی تِ خاًَادُ(22          

  
 1387ثٌایی ، تاقز ٍ ّوکاراى . هقیاس ّای سٌجش خاًَادُ ٍ اسدٍاج . اًتشارارت تعثت 
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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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