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

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 ( ۱۹۹۵ - و هانس برتمن استفان ووندن بروکپرسشنامه صميميت زوجين )

 

سوال تشکيل    ۵۶( ساخته شده و از  ۱۹۹۵) و هانس برتمن پرسشنامه صميميت زوجين توسط استفان ووندن بروک

پاسخگویان باتوجه به  برای سنجش گرایش   شاخص درباره صميمی بودن در ازدواج را می سنجد.  ۵شده است و  

پاسخ، خيلی زیاد ،زیاد،    ۵ترتيبی بودن گزینه ها مناسبترین طيف، طيف ليکرت می باشد.برای هر یک از سواالت  

 .اختصاص داده شده است ۴تا۰متوسط،کم وخيلی کم درنظر گرفته شده است سپس به هریک از سواالت نمرات 
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      من وهمسرم از با هم بودن لذت می بریم.  1

      من و همسرم در بيشتر موضوعها با هم توافق داریم.  2

      من می توانم در ارتباط با همسرم آنطور که هستم باشم.  3

      من و همسرم به یکدیگر وفادرا می مانيم .  4

      یکدیگر داریم. من و همسرم احساس لطيفی )نزدیکی ( به  5

      من و همسرم برای درک یکدیگر از بيان بيشتر کلمات بی نياز هستيم.  6

      من و همسرم کارها را با هم انجام می دهيم .  7

      چنانچه من و همسرم مشکلی داشته باشيم با یکدیگر مشورت می کنيم.  8

9 

نزدیکتر از ارتباط ما والدینمان می  ارتباط بين من و همسرم گاهی اوقات 

      باشد. 



10 

تمامی صفاتی را که من انتظار دارم همسرم داشته باشد او از آن صفات بهره  

      مند است.

      من و همسرم به آسانی می توانيم بدون یکدیگر زندگی کنيم. 11

      من و همسرم دارای عقاید مخالفی می باشيم. 12

13 

توانم مهمترین مطالب مربوط به صميميت و یکرنگی به همسرم  من می 

      بسپارم.

14 

من تصور می کنم آنچه دیگران برای همسرانشان انجام می دهند بيش از آن  

      است که من می توانم درمورد همسرم انجام دهم. 

       

      ایمان به وفاداری یک جنبه مهم از روابط من و همسرم می باشد. 54

      هنگامی که من و همسرم نزد هم نيستيم طوالنی به نظر می رسد. 55

      من و همسرم وقتی طرح چيزی را بریزیم برای آن ارزش قائليم. 56
 

 مفهومي متغيير پرسشنامه :تعريف 

شویم. در واقع  بينيم و ترميم می کنيم، آسيب می آیيم، رشد می ها در بستری از روابط اجتماعی به دنيا می ما انسان

ها داریم. صميميت به عنوان  ها و قرار گرفتن در روابط صميمانه با آن در همه شرایط ما نياز به حضور دیگر انسان

رسد تا  شود. یعنی فرد به درجه ای از رشد و بلوغ عاطفی می یگران با حفظ فردیت تعریف می توانایی ارتباط با د 

بتواند به زندگی یک فرد دیگر ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فيزیکی و معنوی داشته باشد؛ بدون اینکه نگران از  

 دست دادن فردیت خودش باشد. 

 

 تعريف عملياتي متغيير پرسشنامه 

صميميت زوجين    سوال پرسشنامة56  ای است که کارکنان به سواالتنمرهصميميت زوجين  در این پژوهش منظور  

 دهند  می
 

 مولفه های پرسشنامه : 

 سواالت  منبع  مولفه 

 56-1 ( ۱۹۹۵)استفان ووندن بروک و هانس برتمن ؛  صميميت زوجين 

 


