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 عـًامل مرتـبط با خـشًوت در خـاوًادٌ

پرسـشىامٍ ی حـاضر بـٍ مىظًر اوجام یک تحـقیق داوشگاَی تىظیم شذٌ است ي :پاسخگًی گرامی 

از آوجـا کٍ پاسـخ َای شما . َذف آن بررسی عـًامل مرتـبط با خـشًوت در خـاوًادٌ مـی باشذ 

برای ایـه بررسـی بسیار ارزشمىذ است با پاسخ َای صحیح ي دقیق خًد ما را در ایه امر یاری 

 .فرماییذ 

 .قبالً از َمکاری صمیماوٍ ی شما سپاسگسارم 

 

 ــــــــــــ: سال تًلذتان - 1

 :میشان تحصیالت ضما - 2

 تی سًاد             اتتذایی ي راَىمایی          دتیزستان ي دیپلم            تحصیالت داوطگاَی

  خاوٍ دار   : ضغل ضما - 3

   

 ؟ (چٍ کار می کىیذ)                                              ديلتی     در ایه ضغل چٍ سمتی داریذ

 

                                               

 وًع ضغل عاليٌ تز خاوٍ داری    

  

 

                                          

                                            ؟ (چٍ کار می کىیذ)                                          خصًصی    در ایه ضغل چٍ سمتی داریذ
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 آیا درآمذ ریالی داریذ ؟ تلی      خیز       درصًرت تلی میشان درآمذ ماَیاوٍ تٍ تًمان ــــــــــــ- 4

 

 ــــــــــــ: سال تًلذ َمسز - 5

 :میشان تحصیالت َمسزتان - 6

 تی سًاد        اتتذایی ي راَىمایی         دتیزستان ي دیپلم             تحصیالت داوطگاَی

 

 تیکار            ضاغل:  ضغل َمسزتان - 7

 

                                                                 ديلتی     چٍ سمتی داروذ ؟

 

 

                              

 در صًرت ضاغل تًدن وًع ضغل َمسزتان      

 

 

                                                             خصًصی      چٍ سمتی داروذ ؟
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 ـــــــــ:میشان درآمذ ماَیاوٍ َمسزتان تٍ تًمان - 8

 چىذ سال است کٍ اسدياج کزدٌ ایذ ؟- 9

 تعذاد فزسوذان ضما ؟- 10

 آیا پذر ي مادر ضما ، یا یکی اس - 11

 آوُا ضما را تىثیٍ تذوی ومًدٌ اوذ ؟             َزگش    تىذرت      گاَی ايقات       تسیاری ايقات 

 آیا پذر ي مادر ضما ، یا یکی - 12

 اس آوُا تٍ ضما واسشا گفتٍ اوذ ؟                َزگش     تىذرت      گاَی ايقات       تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادر ضما ، یا یکی اس- 13

  آوُا تز سز ضما داد ي فزیاد سدٌ اوذ ؟      َزگش       تىذرت        گاَی ايقات      تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادر ضما یا یکی اس آوُا تا- 14

  ضما قُز ي اخم تیص اس یک ضثاوٍ ريس

  در یک يعذٌ کزدٌ اوذ؟                      َزگش       تىذرت        گاَی ايقات      تسیاری ايقات

 

 

 آیا پذر ي مادر ضما تٍ یکذیگز - 15

 تًَیه ي واسشا گفتٍ یا تٍ َم تی احتزامی 

 ومًدٌ اوذ ؟                                  َزگش       تىذرت         گاَی ايقات       تسیاری ايقات

 آیا پذر ضما ي مادرتان دعًای َمزاٌ - 16
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 ضزب ي ضتم ومًدٌ اوذ ؟                 َزگش       تىذرت          گاَی ايقات       تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادر ضما تا یکذیگز - 17

 قُز ي اخم می کزدوذ ؟                    َزگش       تىذرت           گاَی ايقات        تسیاری ايقات

 آیا پذر ضما یا مادرتان یکذیگز - 18

 را اس مىشل تیزين کزدٌ اوذ ؟               َزگش       تىذرت           گاَی ايقات        تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادر ضما ، تعضی اس- 19

  اضیاء را تٍ طزف یکذیگز پزتاب

  ومًدٌ اوذ ؟                               َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادر ضما تز سز - 20

 یکذیگز داد ي فزیاد می سدوذ ؟        َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 تا چٍ حذ خًیطايوذان وشدیک - 21

 ضـمـا در سوذگـی تـان دخـالــت 

 می ومایىذ ؟                            َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 

 آیا پذر ي مادرضًَزتان ، یا - 22

 یکی اس آوُا ضًَز ضما را تىثـیٍ 

 تذوی ومًدٌ اوذ ؟                      َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 

 آیا پذر ي مادرضًَزتان ، تٍ ضًَز - 23
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 ضـما تـًَـیه ي واسـشا گفـتٍ اوـذ ؟ یا 

 تی احتزامی ومًدٌ اوذ ؟                     َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 

 آیا پذر ي مادرضـًَزتان ، تزسـز - 24

 ضًَزتان ، داد ي فزیاد سدٌ اوذ ؟           َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادرضًَزتان ، تا ضًَز - 25

  (تٍ مـذت طـًالوی  )ضما قُز ي اخم 

 ومًدٌ اوذ ؟                                    َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 آیا پذر ي مادرضًَزتان ، تٍ یکذیگز - 26

 تًَیه يواسشا گفتٍ اوذ یا تٍ َم تی احتزامی

  ومًدٌ اوذ ؟                                  َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 

 آیا پذرضًَز ضما ي مادرضًَزتـان - 27

 دعًای َمزاٌ ضزب ي ضتم ومًدٌ اوذ ؟  َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 

 آیا پـذر ي مادرضـًَز ضـما ، تا - 28 

 یکذیگز قُز ي اخم ومًدٌ اوذ ؟           َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 

 آیا پذرضًَز یا مـادرضـًَـزتان - 29
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 یکذیگز را اس مىشل تیزين کزدٌ اوذ ؟     َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 

 آیا پذر ي مادرضًَز ضما تز سز - 30

 یکذیگز داد ي فزیاد سدٌ اوذ ؟             َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 

 آیا پذرضًَز ي مادرضًَز ضما ،- 31 

  تعضی اس اضیاء را تٍ طـزف یکذیگـز 

 پزتاب ومًدٌ اوذ ؟                           َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 

 تا چٍ حذ خًیطـايوذان وشدیک- 32

  َمسزتان در سوذگـی تان دخـالـت

  می ومایىذ ؟                          َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 

 در طًل سال گذضتٍ ، ضًَز ضما تا چٍ حذ مزتکة رفتارَای سیز در تزاتز ضما ضذٌ است ؟

 ممىًعیت مالقات- 33

  ضما تا ديستان ؟                     َزگش       تىذرت           گاَی ايقات         تسیاری ايقات

 ممىًعیت مالقات - 34

 ضـمـا تـا يالـذیـه ي 

 خًیطايوذان ؟                       َزگش       تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 حثس کزدن ضما- 35
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 در مىشل یا اطاق ؟                  َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 قطع کزدن تلفه- 36

  ضما ؟                               َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 جاسًسی ي تعقیة - 37

 ضما ؟                                َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 وذادن خزجی تٍ - 38

 ضما ؟                                َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 کىتزل دائمی مخارج- 39

  ضما ؟                               َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

 پىُان کزدن میشان- 40

  درآمذش اس ضما ؟                 َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات  

 مخالفت تا اضتغال - 41

 ضما در خارج اس مىشل؟            َزگش       تىذرت           گاَی ايقات           تسیاری ايقات

  

 آیا َمسز ضما اس- 42

 مًاد مخـذر یا الکل 

 استفادٌ می ومایذ ؟          َزگش         تىذرت           گاَی ايقات          تسیاری ايقات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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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