 ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﺮان- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وان
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شاخص بی ثباتی ازدواج
جان ان  .ادواردز ،دیوید آر  .جانسون  ،و آلن بوث
)Marital Instability Index (MII

لطفا جَاب خَد سا تا خیلی اٍلات ،اغلة اٍلات ،گاّی ،یا ّشگض هطخص وٌیذ .
لسوت اٍل خیلی اغلة گاّی ّشگض
) 1گاُ صى ٍ ضَّش فىش هی وٌٌذ وِ دس صَست جذایی اص ّوسش خَد اص صًذگی لزت خَاٌّذ تشد  .ضوا چٌذ ٍلت
یه تاس چٌیي احساسی هی وٌیذ ؟
)2حتی اضخاصی وِ تا ّوسش خَد خَب وٌاس هی آیٌذ ،گاُ تِ ایي فىش هی افتٌذ وِ آیا اصدٍاج آًْا هَفك است ؟
آیا ضوا دس سِ سال گزضتِ ایي فىش تِ رّي تاى آهذُ وِ هوىي است اصدٍاج ضوا دچاس تحشاى ضَد؟
)3تا آى جا وِ ضوا هی داًیذ ،آیا ّوسش ضوا ّشگض فىش وشدُ است وِ اصدٍاج ضوا دچاس تحشاى است ؟
)4آیا دس سِ سال گزضتِ  ،تا اعضای خاًَادُ  ،دٍستاى ،ضخص هعتوذ ،هطاٍس  ،یا هذدواس دستاسُ هطىالت اصدٍاج
خَد صحثت وشدُ ایذ؟
)5تا آًجا وِ ضوا هی داًیذ ،آیا ّوسشضوا تا خَیطاًٍذاى ،دٍستاى ،یا هطاٍس دستاسُ هطىالت ضوا یا خَدش دس
اصدٍاج صحثت وشدُ است؟
)6آیا دس سِ سال گزضتِ  ،فىش طالق یا جذا ضذى تِ سشضوا صدُ است؟
)7تا آى جا وِ ضوا هی داًیذ ،آیا دسسِ سال گزضتِ فىش طالق یا جذا ضذى تِ سش ّوسشتاى صدُ است ؟
) 8دس سِ سال گزاضتِ ،آیا ضوا تا ّوسشتاى تِ طَس جذی هَضَع طالق سا هطشح وشدُ ایذ؟
)9آیا ضوا تاّوسشتاى دستاسُ تمسین داسایی صحثت وشدُ ایذ؟
)10آیا ضوا دستاسُ الذام تِ طالق تا ٍویل صحثت وشدُ ایذ؟
)11آیا ضوا یا ّوسشتاى دستاسُ طالق یا جذایی تا ٍویل هطَست وشدُ ایذ؟
)12هشدم گاُ تِ خاطش هطىالتی وِ دس اصدٍاج خَد داسًذ ،خاًِ سا تشای هذت صهاًی وَتاُ ٍ یا تِ لصذ تجشتِ
جذایی تشن هی وٌٌذ .آیا دس سِ سال گزضتِ ،چٌیي اتفالی تشای اصدٍاج ضوا افتادُ است ؟
)13آیا تا ّوسشتاى دستاسُ "دادى دسخَاست طالق یا جذایی " تِ دادگاُ صحثت وشدُ ایذ ؟
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) 14آیا ضوا یا ّوسشتاى دسخَاست طالق یا جذایی تِ دادگاُ دادُ ایذ؟
دس ایي لسوت تشخی هَاسد روش ضذُ وِ گاُ صى ٍ ضَّش تِ اتفاق اًجام هی دٌّذ .لطفا تشای ّش هَسد تگَییذ وِ ضوا
ٍ ّوسشتاى چٌذ ٍلت یه تاس ایي واس سا تِ اتفاق اًجام هی دّیذ .
لسوت دٍم  :جارتِ ّا ٍ هَاًع ّویطِ هعوَال گاّی ّشگض
)1چٌذ ٍلت یه تاس غزای اصلی سٍصاًِ خَد سا تِ اتفاق ّوسشتاى هی خَسیذ ؟
)2چٌذ ٍلت یه تاس تِ اتفاق ّوسشتاى تِ دیذى دٍستاى هی سٍیذ؟
) 3چٌذ ٍلت یه تاس تشًاهِ یا فعالیت ّای هشتَط تِ خاًِ سا تِ اتفاق ّوسشتاى اًجام هی دّیذ ؟
)4چٌذ ٍلت یىثاس تِ اتفاق ّوسشتاى تِ سیٌوا،گشدش  ،هیْواًی ،وَُ ٍ هاًٌذ آى ّا هی سٍیذ؟
)5اگش لشاس تاضذ اص اٍل اصدٍاج وٌیذ  ،آیا . . .
الف  :تا ّویي ضخص اصدٍاج هی وٌیذ؟
ب  :تا ضخص دیگشی اصدٍاج هی وٌیذ ؟
ج :اتذا اصدٍاج ًوی وٌیذ ؟
)6آیا اص خَدتاى خاًِ داسیذ ؟ تلِ () خیش )(
)7تِ طَس ولی  ،هعتمذیذ وِ تاٍسّای هزّثی ضوا تا چِ حذ تش صًذگی سٍصهشُ ضوا اثش داسد ؟
خیلی صیاد ً ،سثتا صیاد  ،تاحذی  ،ون  ،اتذا
) 8چٌذ سال اص اصدٍاج ضوا تا ّوسشتاى هی گزسد؟ . . . .

ثٌایی  ،تالش ٍ ّوىاساى  .همیاس ّای سٌجص خاًَادُ ٍ اصدٍاج  .اًتطاساست 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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