
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 ( بلند فرم ) انریچ زناشویی رضایت  پرسشنامه

 

و هدف از این پرسشنامه ارزیابی زمینه های  سوال و فرم بلند می باشد  115پرسشنامه رضایت زناشویی دارای 

جش میزان رضایت زن و شوهر از  و سنبالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی 

، رضایت زناشویی ، مسائل شخصیتی ، راتباط ، حل  مولفه ای ) تحریف آرمانی  12دارای و  یکدیگر می باشد 

فعالیت های مربوط به اوقات فراغت ، رابط جنسی ، فرزندان و فرزند  ض ، مدیریت مالی ، تعارض ، حل تعار

 پروری ، خانواده و دوستان ، نقشهای مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی ( می باشد.

  یی+ روا  لیو تحل ر ی+ تفس  ینمره گذار وهی+ ش   یسواالت تخصص یپرسشنامه به صورت کامل دارا  ن یدر ضمن ا

.باشد  ی + منابع م ییایو پا  
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      . کنیم می درك را یکدیگر کامال همسرم و من 1

      .دارد قبول را ها آن و شناسد می کامال مرا خوی و خلق همسرم 2

      .دارم همسرم با خوبی بسیار رابطه 3

      . کند  نمی ارضا مرا نیازهای برخی همسرم 4

      . ام نبوده متاسف همسرم، با رابطه از هم لحظه یک حتی 5



      .هستم راضی همسرم های عادت و شخصیتی صفات از 6

      .هستم راضی بسیار مشترك، زندگی در هایمان مسؤولیت ایفای نحوه از 7

      کند.  ی کنم همسرم مرا درك م یاز نحوه ارتباط )با گفت و شنود( با همسرم خشنودم و احساس م 8

      .هستم راضی بسیار ها آن حل و اختالفاتمان درباره گیری تصمیم نحوه از 9

      . هستم ناراضی مالی های گیری تصمیم شیوه و  خانواده اقتصادی وضعیت از 10

11  ==============================================================================      

      .داریم اختالف مان مذهبی اعتقادات به عمل نحوه مورد در همسرم و من 110

      . است مهم من برای همسرم، همراه کردن عبادت 111

      . ماست زندگی برنامه از بخشی مذهبی، مشترك های فعالیت در شرکت 112

      .کنم درك را خدا به عشق توانم می بهتر همسرم، داشتن دوست با کنم می احساس 113

      . داریم اختالف مذهبی تعالیم بعضی مورد در همسرم  و من 114

      .کنیم می بیشتری نزدیکی  احساس مان، مذهبی عقاید  خاطر به همسرم و من 115

 

 


