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مقیاس سازگاری زن و شوهر
گراهام بی  .اسپنیر
Dyadic Adjustment Scale
اوثط هطزم زض ضٍاتط ذَز اذتالفاتی زاضًس  .لطفا زض هماتل ّط یه اظ عثاضات ظیط هیعاى تَافك یا عسم تَافك ذَز تا
ّوسطتاى ضا تا گصاضزى عسزی تط اساس همیاس ظیط  ،هطرص وٌیس  .لطفا لثل اظ واهل وطزى پطسطٌاهِ تا ّوسط
ذَز زضتاضُ آى ّا صحثت ًىٌیس .
 =5تَافك زائن زاضین
 =4تمطیثا تَافك زائن زاضین
 =3گاّی تَافك زاضین
 =2اغلة اذتالف زاضین
 =1تمطیثا ّویطِ اذتالف زاضین
ّ =0ویطِ اذتالف زاضین
)1

صطف زضآهس ٍ اهَضهالی

)2

تفطیحات ٍ تجسیس لَا

)3

هَضَعات ٍ هسائل هصّثی

)4

اتطاظ هحثت

)5

زٍستاى

)6

ضٍاتط جٌسی

)7

ضعایت عطف (ضفتاض صحیح یا هٌاسة)

)8

فلسفِ ظًسگی

)9

ططظ ضفتاض تا ٍالسیي ٍ ذَیطاى ّوسط

)10

هماصسّ ،سف ّا ٍ چیعّای هْن

)11

هست ظهاى تا ّن تَزى

)12

اتراش تصویوات هْن

)13

اًجام واضّای ذاًِ

)14

عالئك ٍ فعالیت ّای اٍلات فطاغت

)15

تصویوات ضغلی ٍ تحصیلی
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لطفا تا ایتفازُ اظ همیاس ًوطُ گصاضی ظیط هطرص وٌیس وِ ّط یه اظ هَاضز ظیط چٌس ٍلت یه تاض تیي ضوا ٍ
ّوسطتاى ضخ هی زّیس .
ّ =1ویطِ  =2تمطیثا ّویطِ  =3اوثطاٍلات  =4هعوَال  =5تٌسضت ّ =6طگع
)16

چٌس ٍلت یه تاض تِ فىط طالق  ،جسایی  ،یا پایاى زازى تِ ضاتطِ ذَز افتازُ ایس ٍ یا زضتاضُ آى تحث

وطزُ ایس ؟
)17

چٌس ٍلت یه تاض ضوا ٍ ّوسطتاى تعس اظ زعَا ذاًِ ضا تطن وطزُ ایس ؟

)18

وال ،چٌس ٍلت یه تاض فىط وطزُ ایس وِ ّوِ چیع تیي ضوا ٍ ّوسطتاى تِ ذَتی هی گصضز؟

)19

آیا تِ ّوسط ذَز اعتواز ٍ اطویٌاى زاضیس؟

)20

آیا اتفاق افتازُ است وِ اظ اظزٍاج ذَز هتاسف تاضیس ؟

)21

چٌس ٍلت یه تاض ضوا ٍ ّوسطتاى زعَا هی وٌیس ؟

)22

چٌس ٍلت یه تاض ضوا ٍ ّوسطتاى اعصاب یىسیگط ضا ذطز هی وٌیس ؟

)23

ّوسط ذَز ضا هی تَسیس ؟

)24

ّطضٍظ

تمطیثا ّط ضٍظ

گاّی اٍلات

ًسضتا

ّطگع

4

3

2

1

0

آیا ضوا ٍ ّوسطتاى عالیك هطتطن ذاضج اظ ذاًِ زاضیس ؟
زض توام هَاضز

زض اوثط هَاضز

زض تعضی هَاضز

زض چٌس هَضز

زض ّیچ هَضز

4

3

2

1

0

هَاضز ظیط ّط چٌس ٍلت یه تاض تیي ضوا ٍ ّوسطتاى ضخ هی زّس ؟
ّ=1طگع  =2ووتطاظ یىثاض زضهاُ =3هاّی یه یا زٍتاض  =4ضٍظی یه تاض =5تیص اظ ضٍظی یه تاض
)25

یه تثازل ًظط زلچسة ٍ جصاب

)26

تا ّن حٌسیسى

)27

تِ اضاهی زضتاضُ چیعی گفتگَ وطزى

)28

زض یه پطٍغُ یا تطًاهِ ّوىاضی وطزى

تطذی هَاضز وِ گاُ تاعث تَافك یا اذتالف ظى ٍ ضَّط ّا هی ضَز ،زض ظیط آهسُ است  .آیا ایي ّا زض چٌس ّفتِ
گصضتِ تاعث اذتالف ًظط یا هطىالتی تطای ضوا تَزُ است ؟ لطفا پاسد "تلِ" یا "ذیط" ضا هطرص وٌیس .
)29

حال ٍ حَصلِ ضاتطِ جٌسی ًساضتي  :تلِ() ذیط()
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)30

اتطاظ عطك ٍ هحثت ًىطزى  :تلِ() ذیط()

)31

هَاضز ظیط ًطاى زٌّسُ هیعاى ضازواهی زض ضاتطِ ضواست ً .مطِ ٍسط یعٌی ذطٌَز یا "ضازوام" ًطاى

زٌّسُ هیعاى ضازواهی زض اوثط ضٍاتط ظًاضَیی است  .لطفا تا زض ًظط گطفتي توام جَاًة  ،ضواضُ ای ضا اًتراب
وٌیس وِ تیص اظ ّوِ ًطاى زٌّسُ ضاتطِ ضوا ٍ ّوسطتاى است .
تسیاض ًاذطٌَزًسثتا ًاذطٌَزووی ًاذطٌَزذطٌَزیا ضازوامذیلی ضازوامفَق العازُ ضازوامعالی
)32

6
5
4
3
2
1
0
وسام یه اظ عثاضات ظیط تْتطیي تَصیف احساس ضوا زضتاضُ ایٌسُ ضاتطِ ضواست؟ لطفا عثاضت اًتراتی

ذَز ضا تا وطیسى زایطُ زٍض ضواضُ جلَی آى هطرص وٌیس .
 .5هصطاًِ ذَاّاى هَفمیت ضاتطِ ذَز ّستن  ٍ ،تطای ایي هَفمیت اظ ّط همساض تالش ذستِ ٍ ًا اهیس ًوی ضَم .
 .4ذیلی زلن هی ذَاّس  ،ضاتطِ ها هَفك تاضس  ٍ ،تطای ایي هَفمیت توام تالش ذَز ضا هی وٌن.
 .3ذیلی زلن هی ذَاّس ضاتطِ ها هَفك تاضس  ٍ ،تطای ایي هَفمیت تِ سْن ذَز تالش هی وٌن.
 .2ذَب است وِ ضاتطِ ها هَفك تاضس ،اها ًوی تَاًن تطای تساٍم آى تیص اظ ایي تالش وٌن.
 .1ذَب است وِ ضاتطِ ها هَفك تاضس ،اها حاضط ًیستن تطای تساٍم آى تیص اظ ایي تالش وٌن.
 .0اهىاى هَفمیت ضاتطِ ها ّطگع ٍجَز ًساضز ٍ ،تطای آى ّیچ واض زیگطی اظ هي ساذتِ ًیست.
ثٌایی  ،تالط ٍ ّوىاضاى  .همیاس ّای سٌجص ذاًَازُ ٍ اظزٍاج  .اًتطاضاضت تعثت 1387
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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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