
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

 

 شنامه عدالت زناشویی محقق ساخته پرس

 

حدود فعاليت و  شنامه سوال بوده که اقتباسی از جها پرس  26سشنامه عدالت زناشویی محقق ساخته دارای پر

و برابری در کارهای خانگی    عدالت، ادراك  (2006بنجامين) ادراك انصاف  (،  1984نقش) مایكلز و همكاران،

باشد. این پرسشنامه می (1981می ترامپسون و همكاران)ی چند آیت( و پرسشنامه2003فریسكو و ویليامز)

،  عدالت در تقسيم مسئوليتهای خانواده )  خرده مقياس    4ی  و دارا  است  که به صورت چند آیتمی ساخته شده

 ( می باشد.  عدالت در توجه به نيازهاو  عدالت در احترام به اطرافيان ، عدالت در قدرت

 

 قسمتی از سواالت:

 

 الف: در خانواده شما مسئوليت انجام كارهاي درون خانه با چه كسی است؟  .1

 تنها با من است.  

 بيشتر با من است.

 کمی بيشتر از همسرم با من است. 

 به شكل برابر با هر دویمان است.

 کمی بيشتر از من با همسرم است. 

 بيشتر با همسرم است. 

 تنها با همسرم است.

 

 الف: در خانواده شما مسئوليت تامين هزينه هاي زندگی با چه كسی است ؟  . 2



 تنها با من است  

 بيشتر با من است

 کمی بيشتر از همسرم با من است 

 به شكل برابر با هر دویمان است

 کمی بيشتر از من با همسرم است 

 بيشتر با همسرم است. 

 تنها با همسرم است.

 

3 ===============================================================   

 

ي  : مقدار تالشی كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه .الف10

هاي زير  دهيد را با هم مقايسه كرده و يكی از گزينه هاي سخت انجام میدرك و نگرانی در موقعيت 

 را عالمت بزنيد؟  

 .                      است بيشر  برای همسرم خيلی  من

 .ستا برای همسرم بيشر  من

 .است برای همسرم کمی بيشر  من

 .است  مساوی دوی ما برای هر 

    است بيشتر  برای من کمی همسرم

           است برای من بيشتر  همسرم

 .است بيشتر برای من خيلی  همسرم

 

رفتار خود و همسرتان را در جلب رضايت همديگر در    . ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل 10

 بينيد؟ هاي سخت تا چه حدي عادالنه مینگرانی در موقعيت زمينه درك و 

 رفتار همسرم کامالٌ غير عادالنه است. 

 رفتار همسرم خيلی غيرعادالنه است. 

 رفتار همسرم کمی غير عادالنه است. 

 رفتار هر دوی ما عادالنه است.

 رفتار من کمی غير عادالنه است.

 رفتار من خيلی غير عادالنه است.

 کامالٌ غير عادالنه است.رفتار من 

 



ي : مقدار تالشی كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه :  الف

دهيد را با هم مقايسه كرده و يكی از گزينه هاي زير را  تعهد نشان دادن براي يكديگر انجام می

 عالمت بزنيد؟  

           .             است بيشر خيلی منتعهد و پایبندی 

 .است بيشر  منتعهد و پایبندی 

 .است کمی بيشر  منتعهد و پایبندی 

 . است مساوی دوی ما هر

    است بيشتر کمی  همسرمتعهد و پایبندی 

           است بيشتر همسرمتعهد و پایبندی 

 . است بيشتر خيلی همسرمتعهد و پایبندی 

 

خود و همسرتان را در جلب رضايت همديگر در  رفتار  ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل.  11

 بينيد؟ ي تعهد نشان دادن براي يكديگر را تا چه حدي عادالنه میزمينه 

 رفتار همسرم کامالٌ غير عادالنه است. 

 رفتار همسرم خيلی غيرعادالنه است. 

 رفتار همسرم کمی غير عادالنه است. 

 رفتار هر دوی ما عادالنه است.

 دالنه است.رفتار من کمی غير عا

 رفتار من خيلی غير عادالنه است.

 رفتار من کامالٌ غير عادالنه است.

 

ي مقدار تالشی كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه .الف:    12

دهيد را با هم مقايسه كرده و يكی  تالش براي براي خوب نگه داشتن رابطه زناشويی خود انجام می 

   هاي زير را عالمت بزنيد؟ ينه از گز

 تالش من خيلی بيشتر است 

 . است بيشر من تالش 

 . است کمی بيشر من تالش 

 .است مساوی دوی ما تالش هر 

    است. بيشتر کمی  همسرم تالش 

           است. بيشتر همسرم تالش 

 .است بيشتر  خيلی همسرم تالش 

 



رفتار خود و همسرتان در جلب رضايت يكديگر در    ب: با توجه به پاسخ خود به سوال قبل .    12

 بينيد؟  ي زناشويی خود تا چه حدي عادالنه می زمينه خوب نگه داشتن رابطه

 رفتار همسرم کامالٌ غير عادالنه است. 

 رفتار همسرم خيلی غيرعادالنه است. 

 رفتار همسرم کمی غير عادالنه است. 

 رفتار هر دوی ما عادالنه است.

 غير عادالنه است.رفتار من کمی 

 رفتار من خيلی غير عادالنه است.

 رفتار من کامالٌ غير عادالنه است.

 

ي مقدار تالشی كه شما براي رضايت به همسرتان و  همسرتان براي رضايت شما در زمينه . الف:  13 

را    هاي زيردهيد را با هم مقايسه كرده و يكی از گزينههاي يكئيگر انجام میقدردانی از فعاليت 

 عالمت بزنيد؟ 

 قدردانی من خيلی بيشتر است

 .است بيشر منقدر دانی 

 . است کمی بيشر منقدردانی  

 . است برای هم مساوی دوی ما قدردانی هر 

    است. بيشتر  کمی  همسرمقدردانی  

           است. بيشتر  همسرمقدر دانی 

 .است بيشتر  خيلی  همسرم قدردانی 

 

رفتار خود و همسرتان در جلی رضايت يكديگر در    به سوال قبل، ب: با توجه به پاسخ خود  .    13

 بينيد؟  ي قدردانی از كارهاي يكديگر را تا چه حدي عادالنه میزمينه 

 رفتار همسرم کامالٌ غير عادالنه است. 

 رفتار همسرم خيلی غيرعادالنه است. 

 رفتار همسرم کمی غير عادالنه است. 

 رفتار هر دوی ما عادالنه است.

 ر من کمی غير عادالنه است.رفتا

 رفتار من خيلی غير عادالنه است.

 رفتار من کامالٌ غير عادالنه است. 

 

 

 


