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

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ایرانی  زوجین فكری هماهنگی و تفاهم پرسشنامه

 

طراحی و   2014سوال بوده که توسط جاودان در سال   30پرسشنامه تفاهم و هماهنگی فکر زوجین ایرانی درای 

عوامل تربیتی و اجتماعی، شیوه زندگی، ارزیابی  تفات های فردی، شخصیت فکری،    ساخته شده است و بر مبنای 

 می باشد.ختالفات زناشویی، مراحل تعارض زناشویی و ارزیابی میزان ناسازگاری و نارضایتی از ازدواج زوجین ا

 

 قسمتی از سواالت:

 

 آیا بر این باور هستید که ازدواج کامال موفقی داشته اید؟-1

 همیشه  -۵بندرت            -۴گاهی اوقات          -۳تر وقت ها             بیش -۲هرگز         -۱

 آیا در هر صورت زندگی متأهلی بهتر از زندگی مجردی است؟ -۲

 همیشه  -۵بندرت            -۴گاهی اوقات          -۳بیشتر وقت ها              -۲هرگز         -۱

 مشکالتی روبرو شده اید که قبل از ازدواج فکر نمی کردید؟ آیا بعد از ازدواج با محدویت ها و -3

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 آیا تا کنون به این فکر کرده اید که ازدواج نتوانسته نیازهای عاطفی و روانی شما را برآورده کند؟ -۴

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱



 آیا در دوره نامزدی و عقد با مشکالت مربوط به زندگی و احساس عدم تفاهم مواجه شده اید؟  -۵

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 آیا بر این باورید که همسر کنونی شما همان فرد ایده آل و مورد نظر شما بوده است؟-۶

 همیشه  -۵بندرت            -۴گاهی اوقات          -۳بیشتر وقت ها              -۲هرگز         -۱

 شده اید؟ آیا در هنگام مطرح کردن مسئله ای با همسرتان دچار اختالف نظر-۷

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 آیا تا کنون در موجه با مشکالت فشارزای زندگی، همسرتان در کاهش و تعدیل آن نقش مثبتی داشته است؟-۸

 همیشه  -۵بندرت            -۴ات          گاهی اوق-۳بیشتر وقت ها              -۲هرگز         -۱

آیا تا کنون در زندگی مشترک با موضوعی مواجه شده اید که باعث شده همسرتان به شما اهانتی کرده و یا  -۹

 شما را سرزنش کند؟  

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

آیا این احساس به شما دست داده که همسرتان احساسات و انتظارات شما را به عنوان یک همسر به درستی    - ۱۰

 درک نمی کند؟ 

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 ============================================================ ====================== 

آیا به این نتیجه رسیده اید که شرایط خانوادگی، عاطفی و اقتصادی گذشته همسرتان بر زندگی مشترک    - ۲۵

 شما تأثیر منفی داشته است؟ 

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳ بیشتر وقت ها             -۲همیشه            -۱

افتاده است که احساس کنید عامل آن همسرتان  -۲۶ اتفاق  ناخوشایند  زندگی مشترک شما رخدادهای  آیا در 

 باشد؟ 

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 یا تا کنون همسرتان با شما بد خلقی کرده و یا خواسته ای غیر منطقی و خارج از توان شما داشته است؟ آ  -۲۷



 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 ار همسرتان انجام داده اید؟ آیا تا بحال کاری را بر خالف میل خودتان و به خاطر فشار یا اصر-۲۸

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳بیشتر وقت ها              -۲همیشه            -۱

 آیا تا کنون در باره مسائلی مانند اعتقادات مذهبی با همسرتان اختالف نطر داشته اید؟-۲۹

 هرگز  -۵بندرت          -۴گاهی وقت ها               -۳  بیشتر وقت ها             -۲همیشه            -۱

آیا تا کنون به این نتیجه رسیده اید که همسر شما نسبت به مشکالت عاطفی و با ارزشی خود با شما، تمایلی    - ۳۰

 برای بهبود و اصالح رفتار خود نشان داده باشد؟

 همیشه  -۵بندرت            -۴         گاهی اوقات -۳بیشتر وقت ها              -۲هرگز         -۱
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