 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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مشکالت شخص با خواهر
والتر دبلیو .هودسون  ،گوردن مک نیل و جی دیبرکس
)Index of Brother and Sister Relations (IBR and ISR
ایي پزسطٌاهِ بزای اًذاسُ گیزی احساس ضوا ًسبت بِ خَاّزتاى تذٍیي ضذُ است  .ایي پزسطٌاهِ  ،اهتحاى
ًیست کِ ًوزُ صحیح یا غلط داضتِ باضذ .بِ ّز یک اس سَال ّا با قزار دادى ًوزُ ای کِ اس بیي ًوزات سیز
اًتخاب هی کٌیذ  ،بِ طَر دقیق ٍ صحیح پاسخ دّیذ .
=ّ1زگش
=2خیلی بٌذرت
=3خیلی کن
=4بعضی اٍقات
=5خیلی اس اٍقات
=6اکثز اٍقات
=ّ7ویطِ
)----- 1هي با خَاّزم خیلی خَب کٌار هی آین .
)----- 2خَاّزم طَری رفتار هی کٌذ کِ اًگار بِ هي اّویتی ًوی دّذ .
)----- 3خَاّزم با هي بذ رفتار هی کٌذ .
)----- 4بِ ًظز هی رسذ خَاّزم ٍاقعا بِ هي بْا هی دّذ .
)----- 5هي ٍاقعا هی تَاًن بِ خَاّزم اعتواد کٌن .
)----- 6بِ ًظز هی رسذ خَاّزم هزا دٍست ًذارد .
)----- 7خَاّزم ٍاقعا هزا درک هی کٌذ .
)----- 8بِ ًظز هی رسذ خَاّزم هزا خیلی دٍست دارد .
)----- 9هي ٍ خَاّزم خَب باّن کٌار هی آیین .
)-----10اس خَاّزم هتٌفزم .
)-----11بِ ًظز هی رسذ خَاّزم دٍست دارد هي دٍر ٍ بز اٍ باضن .
)-----12هي ٍاقعا خَاّزم را دٍست دارم .
madsg.com
madsg.com

questionnaire1.com

)-----13احساس هی کٌن کِ خَاّزم ٍاقعا هزا دٍست ًذارد .
)-----14کاش ضخص دیگزی خَاّزهي بَد .
)-----15خَاّزم با هي خیلی هْزباى است .
)-----16بِ ًظز هی رسذ گِ خَاّزم بِ هي بْا هی دّذ .
)-----17بِ عقیذُ خَاّزم  ،هي بزایص هْن ًیستن .
)-----18خَاّزم بزای هي یک هٌبع ٍاقعی دلخَضی است .
)-----19بِ ًظز ًوی رسذ کِ خَاّزم حتی بِ هي تَجِ داضتِ باضذ .
)-----20کاش خَاّزم هزدُ بَد .
)-----21خَاّزم بِ ًظزات ٍ عقایذ هي اّویت خیلی سیادی هی دّذ .
)-----22خَاّزم ٍاقعا غیز هٌطقی است .
" )-----23دٍر ٍ بز خَاّزم بَدى" را ًوی تَاًن تحول کٌن .
)-----24بِ ًظز هی رسذ خَاّزم با دیذ تحقیز بِ هي ًگاُ هی کٌذ .
)-----25اس بَدى با خَاّزم لذت هی بزم .
ثٌایی  ،باقز ٍ ّوکاراى  .هقیاس ّای سٌجص خاًَادُ ٍ اسدٍاج  .اًتطارارت بعثت 7831
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کاربر گرامی:
این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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