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پرسشنامه احساس مثبت به همسر
کی.دانیل .الری ،فرانسیس فینچام  ،و هیالری ترکویتز
)Positive Feeling Questionnaire (PFQ
در سیز  77پزسش درتارُ احساس ّای گًَاگَى سى ٍ شَّزّا (ٍ ًاهشدّا) ًسثت تِ ّن آهذُ است .تِ ّز یه اس
آى ّا تا تَجِ تِ احساس ولی خَد طی چٌذهاُ گذشتِ پاسخ دّیذ  .رتثِ یا ًوزُ ای وِ اًتخاب هی وٌیذ تایذ
ًشاى دٌّذُ احساس ٍالعی شوا تاشذ ًِ ،احساسی وِ تایذ ًسثت تِ ّوسز خَد داشتِ تاشیذ ٍ یا دلتاى هی
خَاّذ ًسثت تِ اٍ داشتِ تاشیذ .
لطفا تِ ّز سَال تا اًتخاب تْتزیي ًوزُ ای وِ ًشاى دٌّذُ احساس ولی شوا در چٌذهاُ گذشتِ است  ،پاسخ
دّیذ  .تزای ّز سَال فمط یه ًوزُ اًتخاب وٌیذ .
 =7فَق العادُ هٌفی
ً =2سثتا هٌفی
 =3ووی هٌفی
 =4خٌثی یا تی تفاٍت
 =5ووی هثثت
ً =6سثتا هثثت
 =7فَق العادُ هثثت
)7

ًسثت تِ ّوسزتاى تِ عٌَاى یه دٍست چِ احساسی داریذ؟

7234567
7234567

)2

احساس شوا ًسثت تِ آیٌذُ سًاشَیی تاى چگًَِ است؟

7234567

)3

چِ احساسی ًسثت تِ اسدٍاج تا ّوسزتاى داریذ؟

7234567

 )4احساس شوا درتارُ ایي وِ ّوسزتاى تتَاًذ شوا را سزحال تیاٍرد ،طَری وِ تتَاًیذ
تخٌذیذ یا لثخٌذ تشًیذ ،چیست؟

7234567

)5

ًسثت تِ تَاى ّوسزتاى تزای هماتلِ تا ًاراحتی ّا چِ احساسی داریذ؟

7234567

)6

در ایي تارُ وِ ّوسزتاى چمذر هی تَاًذ شوا را درن وٌذ  ،چِ احساسی داریذ؟

7234567

)7

در ایي تارُ وِ چمذر هی تَاًیذ تِ ّوسزتاى اعتواد وٌیذ ،چِ احساسی داریذ.

7234567

)8

درتارُ ًحَُ راتطِ تزفزار وزدى ّوسزتاى تا دیگزاى ،چِ احساسی داریذ؟

7234567

در سیز  9عثارت آهذُ است  .لطفا آى ّا را تِ ّواى صَرت سَاالت لثل واهل وٌیذ  .تِ خاطز داشتِ تاشیذ وِ
هثٌای پاسخ ّای شوا ّواى احساس ولی شوا ًسثت تِ ّوسزتاى در چٌذ هاُ گذشتِ است .
= فَق العادُ هٌفی
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ً =2سثتا هٌفی
 =3ووی هٌفی
 =4خٌثی یا تی تفاٍت
 =5ووی هثثت
ً =6سثتا هثثت
 =7فَق العادُ هثثت
)9

تواس تذًی تا ّوسزم تِ هي یه احساس  . . . .هی دّذ .

7234567

)71تٌْا تَدى تا ّوسزم تِ هي یه احساس  ......هی دّذ .

7234567

ً)77شدیىی تا تا ّوسزم تِ هي یه احساس  .....هی دّذ .

7234567

)72گفتگَ ٍ صحثت تا ّوسزم تِ هي یه احساس  .....هی دّذ .

7234567

)73تشَیك ّای شَّزم اس رشذ ٍ پیشزفتن تِ هي یه احساس  ...هی دّذ 7 2 3 4 5 6 7 .
)74ظاّز جسواًی ّوسزم تِ هي یه احساس  .....هی دّذ .

7234567

)75طلة دلذاری اس ّوسزم تِ هي یه احساس  ....هی دّذ .

7234567

)76تَسیذى ّوسزم تِ هي یه احساس  ...هی دّذ .

7234567

ً)77شستي یا دراس وشیذى ًشدیه ّوسزم تِ هي یه احساس  ....هی دّذ 7 2 3 4 5 6 7 .
ثٌایی  ،تالز ٍ ّوىاراى  .همیاس ّای سٌجش خاًَادُ ٍ اسدٍاج  .اًتشارارت تعثت 7387
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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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