
 

 

 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

 

 ( RDAS)  ری اسپن  یگراهام بتجدید نظر شده کیفیت زندگی زناشویی  اسی مق

 

سوال بوده که توسط گراهام    32دارای    که فرم تجدید نظر شده می باشد   پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی

توافق دائم داریم ( می  از ) همیشه اختالف داریم تا  که نمره گذاری  و بی اسپنیر طراحی و تنظیم شده است  

 باشد. 

 

 تی از سواالت:قسم

 

 . صرف در آمد و امور مالی خانواده 1........

 . تفریحات و تجدید قوا2........

 . موضوعات و مسائل مذهبی3........

 محبت . ابراز  4........

 . دوستان 5........

 . روابط جنسی 6........

 . رعایت عرف ) رفتار صحیح یا مناسب(  7........

 . فلسفۀ زندگی 8........

 . طرز رفتار با والدین و خویشان همسر9........

 . مقاصد ، هدفها و چیزهای مهم 10........



 

 

........11 . ======================================================================= 

 

. موارد زیر نشان دهندۀ میزان شادکامی در رابطۀ شما است . نقطۀ وسط ، یعنی خشنود یا »شادکام« نشان  31

زان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است. لطفاً با در نظر گرفتن تمام جوانب ، دور شمارۀ ای را  دهندۀ می

 دایره بکشید که بیش از همه نشان دهندۀ رابطۀ شما و همسرتان است.

 خشنود یا شادکام  نسبتاً ناخشنودکمی ناخشنود  بسیار ناخشنود

     0                                 1                                       2                                  3                           

 خیلی شادکامفوق العاده شادکام عالی 

         4   51 

رابطۀ شماست؟ لطفاً عبارات انتخابی  . کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما دربارۀ آینده  32

 خود را با کشیدن دایره دور شمارۀ آن مشخص کنید. 

 م. مصرانه خواهان موفقیت رابطۀ خود هستم و برای این موفقیت از هر مقدار تالش خسته و نا امید نمی شو.5

 نم. . خیلی دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفقیت تمام تالش خود را می ک4

 . خیلی دلم می خواهد رابطۀ ما موفق باشد و برای این موفقیت به سهم خود تالش می کنم. 3

 .  خوب است که رابطۀ ما موفق باشد اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم.2

 . خوب است که رابطۀ ما موفق باشد اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تالش کنم. 1

 مکان موفقیت رابطۀ ما هرگز وجود ندارد و برای ادامۀ آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست. . ا0

 


