
بسمه تعالي

آزمون يا تست عبارتست است از وسيله اي كه به روش علمي تهيه شده و براي اندازه گيري عيني اسـتعدادها و      

نقش اصلي هر آزمون رواني اساساً اندازه گيري تفاوت هاي فردي يـا تفـاوت               . توانايي هاي فردي به كار مي رود      

. شودي در مواقع مختلفي ديده ميهايي است كه در فرد بخصوص

د، نكته اي است كـه بايـد   د نتايج آن را تحت تأثير قرار ده   اين امر كه شرايط اجراي آزمون تا چه اندازه مي توان          

تحقيقات نشان مي دهد كه عوامل بي شمار ظريفي ممكن است نمره هاي آزمـون               . مورد توجه خاص قرار گيرد    

 آزمون توسط شخص ماهر يا فرد كم اطالع، تفاوت  مثالً اجراي . هاي تواناي و شخصيتي را تحت تاثير قرار دهند        

.معني داري را در نتايج آزمون ها به وجود مي آورد

كـاربرد  . صالحيت و آمادگي هاي متعددي الزم است تا شخص بتواند آزمايش هاي روان شناختي را انجام دهـد                

ال ايـن فـن بـه افـراد داراي          انتق.  فني است كه تنها از طريق آزموش منظم و طوالني كسب مي شود             ،آزمون ها 

.صالحيت را نيز فقط بايد مراكز علمي بر عهده بگيرند

:، در مورد لزوم آموزش شغلي اجرا كنندگان آزمون ها چنين مي نويسدآندره ري روان شناس سوئيسي

 تفـسير و  ،اما براي تشريح.  فن عكاسي استيهمه مردم مي توانند راديوگرافي ياد بگيرند، زيرا راديوگرافي نوع «

در مورد تشخيص به كمك آزمون هـاي       . اخذ حداكثر نتيجه از عكس، وجود متخصصان باتجربه الزم خواهد بود          

اگر چه اجراي آزمون ها، در صورت داشتن صالحيت، خيلي آسان مي شود و . رواني نيز همين گفته صادق است   

دگي و دشواري تـشخيص، در صـورتي       هر چند تفسير بعضي نتايج خاص هم آسان به نظر مي رسد، ليكن پيچي             

».كه بخواهيم سازمان ذهني فرد را به طور عميق تحليل كنيم، همچنان به جاي خود باقي خواهد بود

ي رواني، تعيين برخي ضابطه هاي علمي در مورد آزمون هـا و             براي جلوگيري از استفاده هاي نابجا از آزمون ها        

 توسـط افـراد واجـد صـالحيت بـه كـار رونـد،               يط كه آزمون هـا      رعايت اين شرا  . تفسير نتايج آن ضروري است    

اينكـه  اجـرا كننـده    . نخستين قدم در زمينه جلوگيري از كاربردهاي نابجاي آزمون هـاي روان شـناختي اسـت        

مثالً كاربرد صحيح آزمـون هـاي انفـرادي هوشـي و            . آزمون واجد چه شرايطي باشد، بستگي به نوع آزمون دارد         

خصيت مستلزم گذراندن كارگاه هاي آموزشي يا دوره هاي كـارورزي زيـر نظـر متخصـصان     اغلب آزمون هاي ش   

در حالي كه در مورد آزمون هاي پيشرفت تحصيلي يا مهارت شغلي داشتن اطالعـات عمـومي در زمينـه                    . است

.روان شناس كافي است

:منابع 

آزمون هاي رواني تأليف دكتر حمزه گنجي -1

زي، ترجمه دكتر برهانيرواني آزمايي تأليف آناستا-2



پرسشنامه سازگاري ازدواج

فرم الف و فرم ب

 سازگاري عبارت از تفكر فرد درباره خودش و استعدادش براي تبديل به شخصي كامل ،در كانون روانشناسي

ش محيط و استفاده از آن در رشد استعداد هايره خود داشته باشد قبل از اينكه فرد بايد نظراتي دربا. عيار است 

انسان  "داو گوي. را مي بيند در رفتار انسان معماي عمده اي ) 1958(ايزلي . معناي زيادي براي او داشته باشد 

".شكل دهنده اشياست نه قرباني آنها

اثير بگذارد و در ساختار رشد خود به عنوان يك موجود موثر عامل هر يك از ما مي تواند بر يادگيري خود ت

چه كه راجع بر انسان بودن مي آموزد در زندگي انسان جريان دارد در آنروابط شخصي كه ماهيت . فعالي باشد

.عامل مهمي است

روانشناسان و مربيان مدت هاست كه از اين موضوع آگاهي دارند كه عوامل موثر بايد در ارتباط با سن فرد عمل 

اگر والدين قرار است تجارب و . د تاثير بگذار بايد بر پدر و مادر اگر كسي قرار است به نوزادان كمك كند. كنند 

چون .  نينجامد ، بايد بر روابط خود توجه داشته باشند "بيماريهاي عدم وابستگي"ند كه به الگوهائي فراهم آور

. نمي توان چيزي را ياد داد كه قابل نمايش از راه عمل نباشد 

كه موثرتر و فعال تر از وضع موجود باشيم انسان مي همه ما نمي توانيم خالق باشيم اما مي توانيم بياموزيم 

او مي تواند بياموزد . شوند احساس رغبت يا عدم رغبت كندتواند بسياري از نگرش ها را بياموزد كه باعث مي 

 و نگرش ها يا ءعني مي توان راه نگريستن به اشياي.  يا بي تفاوت گردددنسبت به زندگي پرشور و حرارت باش

.ادراكي را از ابتداي زندگي آموخت كه بموقع خود بر رفتار موثر خواهد بود مجموعه هاي 

عمل نمي  آوري مكرر اين واقعيت بسيار با ارزش است كه افراد بدون دليل داي دست اندركاران رفتار انسان يابر

زمند تذكر به  واكنش آگاهي نداشته باشد و نياةالبته ممكن است آنكه عمل مي كند از الگوهاي آموخت. كنند

اگر قرار است كسي به بهترين صورت رفتار خود را بفهمد و تنظيم . وجود آن ها حين انجام عمل داشته باشد

يا ) خود را بشناس(تند فالسفه اي كه گف . .كند بايد از نيازهاي خود و راههاي عادي بر آوردن آنها با خبر باشد

انسان هميشه طوري عمل . چيزي را در ذهن خود پرورده باشند بايد چنين ) بيني نشده ارزش نداردززندگي با(

بنوبه خود داليلي براي رفتار او فراهم در حالي كه محيط . كرده كه محيط خويش را دستكاري و كنترل كند 



در واقع انسان به اين كار ادامه داده تا هر چه بيشتر از محيطي كه در آن زندگي مي كند ساخته و . آورده است 

. ش باشدخود

كه مردم جوراجور ياد مي ،اد وجود داردمطالعه سازگاري رواني بيادمان مي آورد كه تفاوت هاي عمده اي در افر

سبك هاي زندگي و الگوهاي رفتاري آنقدر متفاوتند كه . متفاوت فكر مي كنند، متفاوت رشد مي كنند ،گيرند

،يد مي كنيم هيچ كس نبايد علقه هاين حال دوباره تاكبا ا. نمي توان با اطمينان فردي را برچسب گذاري كرد

. روابط و شباهت هائي را كه با بشريت بطور اعم دارد فراموش كند

ت هويت مستلزم اين اس. بين استقالل و وابستگي آسان نيست  و ،دل بين همرنگي با جماعت و يكتائيايجاد تعا

با اين حال ما مي دانيم كه احساس . ر تجربه كند ، و خود مختامشخص،كه هر شخص تا حدودي خود را جدا

. شايد كليد در اين جا باشد كه آيا جدائي تحميلي است يا انتخابي . تعلق و بخشي از گروه بودن ضروري است 

اما اگر ناشي از . جدائي اگر همراه با اعتماد به نفس باشد و توانائي پيوستن به ديگران باشد جاي نگراني ندارد

رشد مي كند كه براي ،مي آموزد،رابطه اي بهتر از همه فكر مي كندانسان در . د ويرانگر است طرد باش

.رفتارش هدف و معنا فراهم آورد

نمي تواند ، بزرگ مدارس يا يادگيري هاي سريعمجموعه هاي،بودن با والدين،كمبود وقت،انتقاد از تلويزيون

 انگيزش هاي خود را بهتر اما اگر او. شان در انجام امور جاري باشدبهانه خوبي براي دانشجويان در ناتواني اي

ممكن است كسي بدليل فقدان .  خواهد توانست كنترل بيشتري بر رفتار خود داشته باشدن وقت، آدرك كند

فرض بر اين است كه جوانان بايد . اما سرزنش تاريخ را تغيير نمي دهدانگيزش پيشرفت مادرش را سرزنش كند،

آيا ممكن نيست كه افراد جوان .  يعني افرادي خود مختارتر و خود راهبرتر شوند-والدين خود پيشتر برونداز 

طوري رفتار كنند كه پذيرش را موضوع مشكلي كند؟

. و منابع خارجي ديگر نسبت مي دهندمشكل كار،،ي دارند شكست هاي خود را به شانسآنان كه توفيق كمتر

ما تاكيد مي كنيم كه . ي دارند شكست خود را به فقدان كوشش و قصور مي دانند افرادي كه توفيق بيشتر

. انتساب مسئوليت شكست به خود نقطه شروع مفيدي براي پيشرفت بعدي است

تفاوت است بين كسي كه بطور انتخابي چيزي را رد مي كند و كسي كه مخالف تمام چيزهائي است كه نماينده 

كسي كـه اصـال    زيادي است بين شخصي كه بدليل اعتقاد مطلبي را رد مي كند و              تفاوت  . سيستم موجود است  

. همه مراجع قدرت را رد مي كند 



تها و داروهاي ديگري كه بر كار ذهن اثر مي گذارند بي توجه به نامي كه اباربيتور، آمفتامين،الكلحشيش،

، اتخاذ موضع نامطلوب را مي رزنش ديگرانس،فرافكني،دليل تراشي. هي به جاي مي گذارند عواقب مشابددارن

ممكن است داروهاي مخدر يا . توان با ناكامي هائي ديگر بيان كرد اما تاثيرات آن ها بر سازگاري همان است 

نام .  فشار رواني را كاهش دهند اما در طول زمان ناسازگاري را افزايش مي دهندمكانيزمهاي دفاعي رواني موقتاً

يا ،باضطرايك فرد براي كاهش فشار،. هاي شيوه هاي سازگاري نتايج عملي محدودي دارندها يا طبقه بندي 

.اما نه تنها مسئله مي ماند بلكه پيچيده تر هم مي شود. درد كار خاصي را انجام مي دهد 

 ارزش خواه نا خواه در فرهنگ ما افراد ارزيابي مي شوند و تا حدود زيادي بر حسب اشتغال و توليدشان احساس

. شخصي خويش را مي پرورانند

بعالوه بر مبناي شواهد محسوس موفقيت است . انسان براي اين كه ارزشمند باشد بايد كاري مفيد انجام دهد

 از موقعيت و مقام مشخص  تماماً،لباس،خانه،ماشين. او را ارزيابي مي كنند كه شخص خود را و ديگران هم 

قطه نظر آنقدر در ذهن اغلب افراد اين ن. واقعيتي از وجود ما و ضروري است گرايش به ماده . سخن مي گويند

جا گرفته كه بسياري از ما بخوبي از آن آگاهي نمي يابيم مگر اين كه عقايد زير بناي آن مورد بحث و بررسي 

.قرار گيرد

و روز بروز استفاده از كيد تدريجي أعزت نفس ت.عزت نفس از رفتار پدر و مادر و تجارب مدرسه حاصل مي شود

. استعدادهاي مشخصي است

و روابط .برقراري و حفظ روابط با جنس مقابل جنبه اي از سازگاري است كه سهم عمده اي در زندگي ما دارد

،پدر و مادر در چگونگي درك خودتانو ،شريك زندگي،دوستان،با ديگران داريم از جمله فرزندانمتقابل كه 

. انه اي كه مي پذيريم و آنگونه كه هستيم تاثير بسيارعمده اي داردنقش مردانه يا زن

در مي يابيم جنسيت بخش عمده اي از اشتغال ذهني در با نگاهي به مجالت و روزنامه ها و توجه به تلويزيون 

مانند بسياري ديگر از جنبه هاي حيات شخصي مان امور جنسي و نظرات مربوط به آن . فرهنگ ماست

:موارد زير از نظر نگارندگان براي روابط زناشوئي بهتر اهميت اساسي دارند.غييراتي گرديده است دستخوش ت

.  بيشتر از سن طرفين بر موفقيت زناشوئي تاثير دارد، نوع روابط عادتي افراد در طول زندگي-1



ين الگوها چه مفيد باشند و ا. افراد در خانواده هاي اصلي خود الگوهاي خاصي از روابط متقابل را مي آموزند-2

.چه نباشند از طريق روابط متقابل پدر و مادر و فرزندان نسل به نسل منتقل مي شوند

. يعني رفتار مفيد تري جاي آن را بگيرد. رفتاري كه آموخته مي شود البته مي تواند قطع شود و تغيير يابد-3

. اين دسته اندالگوهاي روابطي كه براي شكست طرف مقابل عمل مي كنند از

ازدواج اساسي ترين رابطه شخصي است كه بين افراد وجود دارد كه بيشتر افراد براي رفاه فردي و رواني آن -4

.را حفظ مي كنند

كه جامعه و فرد بايد در .  اهميت و امكانات براي يادگيري تحصيل مهارتهاي زندگي زناشوئي را القاء مي كند-5

كه هم به اندازه كافي اطالعات در حالي ،ازه دهيم ازدواج به شكست بينجامداجحيف است كه . پي آن باشند 

مزيت مطالعه مستقيم و هدفمند . موجود است كه آن را موفق سازد و هم براي همگي مان اهميتي اساسي دارد

 گويد او مي. نشان داده شده است)1970(سط اوتو و ازدواج خود بطور خاصي توزناشوئي به عنوان يك نهاد،

او بر اين . حتي در ازدواج هائي كه در حال حاضر موفق اند، ابعادي قابل بررسي و گسترش بيشتر وجود دارد

او دليل اين امر را نقش پذيري و . اعتقاد است كه ساختار كنوني خانواده همچنان مدت ها بر قرار خواهد ماند

.مي ماند چون طي قرون متمادي كار آمد بوده استاز نظر ما خانواده در شكل حاضر باقي . الگويابي مي داند

كمك خواستن و استفاده مناسب از آن در اين فرهنگ با اين اعتقاد پيچيده مي شود كه افراد ارزشمند و 

مي گذارند و كمك گيرنده را ضعيف و به كمك رسان احترام . صاحب موقعيت و مقام قوي و خود كفا هستند 

، و رواني متكي به ديگران هستيم اقتصادي،جسمانين كه همگي مان براي آسايش با وجود اي. حقير مي دانند

وقتي در . احساس مي كنيم كه خود كفائي و فردگرائي خصوصياتي از شخصيت هستند كه بايد پرورش يابند

 اين بنا بر. اين نگرش افراط شود افراد كمك خواستن در مسائل را عقب مي اندازند يا از آن اجتناب مي كنند

به تعويق افتاده آنقدر پيچيده مي شوند كه مستلزم مشكالتي كه در مراحل اول بسادگي قابل حل بودند،

.كوشش بيشتر بوده موجب ناراحتي بسيار مي گردند

قالـب ثابـت   بعـالوه   . بخصوص در مـردان صـادق اسـت         ،صا در بهداشت رواني و روانشناختي     اين موضوع مخصو  

و غير عاطفي باشند تا ،معقول،تماعياج،دارد كه فكر كنيم مردان بايد قويبر آن مي ما را مفروض براي مردان 

درحالي كه زنان بيشتري تقاضاي كمك رواني مي كنند مردان بيـشتري روانـه بيمارسـتان                .تلقي شوند   ) مرد  (

.رواني مي شوند



، سازگار فراد هستند كه كامال كارآمد از ابيمار بودن يا سالم بودن نيست تعداد كمي،اما موضوع بهداشت رواني

همچنين معموال امكان ندارد كه ما . حتي با ثبات ترين شخصيت ها هم گاهي درهم مي شكنند. و سالم باشند

كمك رواني فقط . و خود به خود كامال كار آمد شويم . به حاالت و رفتار خود با عينيت و صراحت كافي بنگريم 

 فردي يا گروهي  هيچكس آنقدر كار آمد يا سازگار نيست كه بتواند از مشاورهبعالوه. نياز بيماران نيست 

. طريق يا آن طريق موثرتر باش لذت مي بريماين يا از » بهتر باش«چون كه به ندرت از گفتن . استفاده كند

ي اطالعات روانشناسي كه از مطالعه شخصي به دست آيد ممكن است دقت الزم را براي مشخص نمودن و فرد

 عيني مربوط به يساختن رفتارهائي كه نيازمند تغيير است نداشته باشد و قادر به فراهم آوردن باز خوردها

.پيشرفت از آن جهات نباشد

تر بيشتر دچار سوء تفاهمات و خطر بسياري از مطالعا نشان داده شده است كه ازدواج هاي سنين پائين 

) 1939بورگس و كوترل ،1940بور چينال،(ت در اين زمينه يقاتحق. شكست است تا ازدواج هاي سنين باالتر 

نشان داده است كه مقياس هاي درجه بندي ميزان خوشبختي در ازدواج باالتر باشد نتايج مثبت تري را نشان 

ن موارد گوناگون در ازدواج دبيرستاني ها و ميزان رضايت از ازدواج به بيا) 1961،1969نيسلبرگ ،. (مي دهند 

او خصوصيات زنا شوئي و مشكالت زوج هاي جوان را با مشكالت آنان كه بين ،ن را مورد تحقيق قرار دادهمسرا

يت در  سالگي ازدواج كرده بودند با هم مقايسه كرده يافته هاي او تصوير غم انگيزي از ميزان رضا25و21

اجتماعي و سازگاري ، اقتصاديزوج هاي جوان تر در مورد. بدست مي دهد ترزناشوئي دراين گروه كم سال

ند اين الگو بدليل عدم ثبات كافي در ادشخصي مشكالتي بسيار بيشتر از زوج هاي مسن تر از خودشان مي د

.هويت شخص بود

 زوج دبيرستاني را بتفصيل طي سه سال مورد مطالعه قرار مي دهد و نقش ها و 48، )1973(دليسووي 

.بي مي نمايد انتظارات آنان را در ازدواج ارزيا

اين چهار دليل را به ترتيب زير بياناو . از نظر دكتر پراپنس شكست در ازدواج معموال به چهار دليل است

: مي كند

. نا سازگاري جنسي -1

. اختالف عقيده در مورد گذران اوقات فراغت-2

. مشكالت مالي -3



.جسمي و عاطفي ، اختالالت ذهني-4

مور جنسي در اول اين فهرست قرار دارد كه با كمال تعجب مشكالت مالي در رده سوم توجه داشته باشيد كه ا

مثال قاضي هافمن مردي كه دو .  دارند جنسي توافقكليه مراجع طالق بر ضرورت اساسي توافق. قرار مي گيرد

د طالق به سبب  مورد از ده مور9"هزار مورد از اين غمنامه هاي زناشوئي را ثبت كرده است اعالم مي كند كه 

 امور جنسي مهم ترين موضوع زندگي "واتسون مي گويد. بي .  روانشناس مشهور جي "مشكالت جنسي است 

".اين پديده اي است كه در شكست زندگي مردان و زنان بيشترين اثر را دارد. است

 از زوج ها كه ازدواج من در تجارب اوليه خودم بعنوان يك كشيش دانستم كه بسياري،دكتر باتر فيلد مي گويد

ازدواج "در ادامه مي گويد . مي كنند عليرغم عشق و نيت خوب شركاي بيسواد ازدواج شان را عوض مي كنند

كتر  د".هاي خوشبخت كمتر تحت تاثير تصادف هستند اين ازدواج ها هوشمندانه و سنجيده طراحي مي شوند

اما تا اين رابطه درست نباشد؛اء در زندگي زناشوئي استوارد ارضامور جنسي فقط يكي از م"باتر فيلد مي گويد 

ادب و تواضع درست به همان اندازه در "هنري كلي رينسر مي گويد ".هيچ چيز ديگري درست نخواهد بود

".زناشوئي اهميت دارد كه روغن براي ماشين شما مهم است 

آماده سازي ابزار اندازه گيري 

 سوال براي هر كدام بر 40مركب از ) براي زنان(ب ) براي شوهران ( الف اين فهرست مركب از دو شكل است

: زوج داده شد مشتمل بر 600سپس به . مبناي اطالعات ويافته هاي باال آماده گرديد

)معلمان مدارس ابتدائي تا دبيرستان( معلمان مدارس -1

. مدرسان و معلمان دوره كارشناسي تا كارشناسي ارشد-2

)پزشكان عمومي( دكترها -3

)دست اندركاران موارد مدني وجنائي(حقوقدانان -4

)از دستفروشان با صنايع بزرگ( بازرگانان -5

).از كارمندان جزء تا مديران( كارمندان -6



بر مبناي ها در شغل خود صرف مي كنند و همچنين بر مبناي زماني انجام گرفت كه آناين طبقه بندي 

. سپس بر مبناي تحليل عوامل ده مورد براي هر دو شكل بدست آمد . ها انجام گرفتعي شغل آنمقبوليت اجتما

.و شكل نهائي اين وسيله اندازه گيري آماده شد

دستورالعمل براي زنان و شوهران

)اين موارد در صفحه اول پرسشنامه آمده است (

از انتخاب بلي يا خير پس . بايد پاسخ داده شوند) ربلي يا خي(ال داده شده كه بصورت منفي يا مثبت ؤ ده سذيالً

)حداقل سازگاري(+1تا )حد اكثر سازگاري (+10دامنه تغيير مقياس درجه بندي از . بزنيد )�(عالمت 

آيا :سوال. دن مطلب مثالي بيان مي شودبراي روشن ش. از موقعيت هاي شك و ترديد بگذريد. تغيير مي كند 

.دعوا مي كنيد هميشه با همسرتان 

  خير�بلي                                                                                         

109876543212345678910�

وي نقطه دهم از مقياس درجه بندي را ر)�(پس پاسخ منفي داده ام و عالمت ،چون من با زنم دعوا نمي كنم(

.)قرار داده ام

استفاده از پرسشنامه

.اين پرسشنامه در استفاده با شش حرفه موفق بوده است

 حقوقدانان             -4 پزشكان         -3)         الجاك( معلمان -2).        مدرسه( معلمان -1

 كارمندان-6 بازرگانان                -5

.اين پرسشنامه قابل كاربرد با هر دو جنس است

اين پايائي وقتي معناي بيشتري دارد . مي سازدپايائي سطح باالي مقياس ها مقايسه هر فرد را با ديگري ممكن 

.كه اطالعات از افرادي جمع آوري شود كه پاسخ هاي درست بدهند

.  سوال دارد 10هر شكل آن . براي زنان است بان و شكل  براي شوهرالفاين پرسشنامه دو شكل دارد ،شكل 

بر )�(سپس هر سوال بلي يا خير با قرار دادن عالمت . جواب داده مي شودخير  يا  بليجواب هر سوال با 

تغيير مي )نا مطلوب ترين (+1تا ) مطلوب ترين(+10يكي از نقاط مقياس درجه بندي صورت مي گيرد كه از 



كه .از كليد نمره گذاري معلوم مي شوداين مطلب .  هاي انتخابي ثبت و نمره گذاري مي شوندفقط پاسخ. كند

.آنگاه نمره كل براي نشان دادن نمره سازگاري عمومي زنا شوئي زن يا شوهر بكار مي رود. در راهنما آمده است

از درك دستورالعمل ها آن ن آزماينده بايد براي اطمينا. اين پرسشنامه توسط خود آزمودني تكميل مي شود-1

را از روي صفحه اول پرسشنامه براي آزمودني بخواند و لذا از او بخواهد كه آن را تكرار كند و نكات مبهم را 

.براي او توضيح دهد

. دقيقه براي تكميل پرسشنامه ضرورت ندارد15اما معموال بيش از . هيچ محدويت زماني وجود ندارد-2

اما سواالت مربوط به معناي كلمات يا محتواي پرسشنامه . د سوال را براي خود تفسير كند هر آزمودني باي-3

.بايد توسط آزماينده پاسخ داده شود

او مي تواند ارزش نتايج را به شخص . آزماينده بايد براي همكاري كامل آزمودني حداكثر كوشش را بنمايد-4

. محرمانه تلقي مي شوندنشان دهد و او را مطمئن سازد كه نمرات كامالً

.د پاسخ داده شو اگر راجع به هدف پرسشنامه سوالي پيش آيد بايد بروشني و درستي-5

نمره گذاري

بنا بر اين براي نيل به نمره سازگاري عمومي در زناشوئي از .  دقيقه قابل انجام است5نمره گذاري پرسشنامه در 

 نمره 10هر سوال ممكن است حداكثر .  براي هر سوال جمع كنيدكليد نمره گذاري استفاده كنيد و نمرات را

پاسخ غير منتظره بوده مطابق كليد نمره گذاري وقتي داده مي شود كه و صفر .داشته باشد و حداقل يك نمره

. آمده است1آنطور كه در جدول نباشد،

كليد نمره گذار-1جدول

12345678910شماره سوال
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پايائي

براي اينكار از .گزارش شده است2ضريب پايائي براي هر شش حرفه پرسشنامه و براي جمعيت كل در جدول 

آزمودنيها از . اون استفاده شد بر–و از فرمول پيشگوئي اسپيرمن ) فرد سواالت زوج و(روش دو نيمه كردن 

.منطقه ميروت هندوستان بودند

) نفر75تعداد ( ضريب پايائي-2جدول 

%88 بازرگانان-4%89)مدرسه( معلمان -1

%80 حقوقدانان-5%85)كالج( معلمان -2

% 90 كارمندان-6%87 پزشكان-3

%94كلجمعيت 

 ها هنجار

. انجام مي گيرد3 شغل توصيف شده در جدول شماره 6نمره هاي فرد با توجه به تفسير

 ساله و باالتر براي هر دو جنس داده 30 تا 20هنجارهاي آزمايشي براي زوجهائي با دامنه تغيير ،3-در جدول 

 زوج كه از شهرهاي مناطق مختلف هندوستان در هنجار يابي شركت 600رات براي هر گروه از نم. شده است

.كرده بودند به دست آمد

 نفر در اين آزمون شركت 100)بازرگانان، حقوقدانان و كارمندان، پزشكان،معلمان مدرسه و كالج(از طبقه 

.داشتند



 سال و باالتر31 ساله و 30 تا 20 هنجارهاي همسران هر دو جنس براي -3جدول 

دامنه نمره شوهران 

ساله 30تا20

100

دامنه نمره زنان 

ساله30تا 20

100

دامنه نمره شوهران تفسير

 ساله و باالتر31

100

31دامنه نمره زنان 

سال و باالتر 

100

123456

 به باال75 به باال79عالي به باال85 به باال80معلمان

63-6675-79خوب76-6685-80)درسهم(

56-4662-65متوسط65-5675-66

36-3155-45نارضايت بخش55-3665-46

0-035-30خيلي نارضايت بخش35-045-0

 به باال77 به باال75عالي به باال76 به باال78معلمان

66-6577-75خوب49-6476-78)كالج(

46-5365-64متوسط63-5348-33

36-4145-52نارضايت بخش52-3332-28

0-035-40خيلي نارضايت بخش32-027-0

 به باال72 به باال60عالي  به باال72 به باال75دكترها

50-5572-60خوب75-6272-63

35-4949-54متوسط61-4962-50

22-3034-48نارضايت بخش48-2449-25

0-021-29خيلي نارضايت بخش23-024-0

 به باال72 به باال60عالي به باال 75 به باال80بازرگان

62-5072-60خوب80-6575-60

52-4061-49متوسط64-5059-48

26-3051-39نارضايت بخش49-2647-25

0-025-29خيلي نارضايت بخش25-024-0



 به باال75 به باال65عالي  به باال73 به باال76حقوقدان

65-5575-65خوب76-6873-56

54-4364-54متوسط67-5755-46

35-3544-42نارضايت بخش56-4445-36

0-034-34خيلي نارضايت بخش43-035-0

 به باال78 به باال76عالي به باال76 به باال79مندان كار

62-6178-76بخو79-6676-67

52-5161-60متوسط55- 65-5066

31-3652-50نارضايت بخش49-3654-33

0-030-35خيلي نارضايت بخش35-032-0

 به باال80 به باال82عالي  به باال84 به باال85كل 

76-7580-82خوب85-7084-76

56=5575- 74متوسط69-4975-56

31-3355-54نارضايت بخش 48-3655-41

0-030-32خيلي نارضايت بخش35-040-0

اعتبار 

 درصد باال و پائين اشخاص در توزيع نمرات 50عبارتهائي كه بين : پرسشنامه به طريق زير اعتبار يابي شده است

.تشخيص قابل مي شدند براي پرسشنامه انتخاب شدند

.ن گروهها تفاوت فايل مي شوند ودر پرسشنامه حاضر گنجانده شدندفقط سوالهائي كه به وضوح بي

. گانه از طريق مصاحبه با چهار صد زوج در دوره اي بيش از يكسال كنترل شد6نتايج حاصل از مشاغل 

، تفاوت بين حد وسط ها وخطاي استاندارد تفاوت ها براي تمام  مختصر شده حد وسط باال و پائين4در جدول 

.ركت كننده در محاسبه اعتبار يابي آمده استگروههاي ش



 گروههاي انتخاب شده در اعتبار يابي-4جدول 

حد وسط گروهها

گروه سازگاري باال

حد وسط 

گروه سازگاري پائين 

تفاوت 

درحد وسط

انحراف معيار

تفاوت دو گروه

50/6050/2500/3555/3)مدرسه(معلمان

 نفر100

00/6300/2400/3930/6)لجكا(معلمان 

 نفر100

00/5550/2350/3119/3پزشكان

 نفر104

00/6500/2500/4000/4بازرگانان

 نفر100

50/6550/2700/3880/3حقوقدانان

 نفر100

00/6100/2500/3670/3كارمندان

 نفر96

00/6500/2500/4000/4كل

 نفر600

خطاي احتمالي اندازه گيري

 خطاهاي احتمالي اندازه گيري سازگاري ازدواج اشخاص شش حرفه و براي كل اشخاص 5-در جدول

. سال و باالتر هر دو جنس فهرست شده است31 ساله و 30 تا 20پرسشنامه از 



ي خطاهاي احتمالي اندازه گير-5ول جد

شوهران و زنان گروهها 
 ساله30 تا 20

شوهران و زنان 
 ساله و باالتر31

2/53/2)مدرسه(معلمان 

0/42/2)كالج(معلمان 

5/39/1پزشكان 

0/45/2بازرگانان

4/51/2حقوقدانان

5/58/1كارمندان

همبستگي دروني

) نفر50تعداد  ( ضريب همبستگي دروني –6جدول 

كارمندانحقوقدانانگانانبازرپزشكانمعلمان كالجمعلمان مدرسهگروهها

%62%05%04%42%54-معلمان مدرسه

-%54معلمان كالج

-%45%42پزشكان

-%15%30%04بازرگانان

-%42%30%05%05حقوقدانان

--%10%31%05%15%62كارمندان



معني اصطالحات 

، در زير فهرستي از معاني ارزش گذاري شده براي ه در پر كردن جاهاي خالي پرسشنامبراي تسهيل

.اصطالحات آمده است

 ارزش معادل شماره ها-7جدول 

معني شمارهشماره ها

حداقل سازگاري1

كمي بيشتر از حداقل2

تا حدي سازگاري3

تقريبا سازگاري4

سازگاري در حد متوسط5

كمي بيشتر از متوسط6

سازگاري آشكار7

زگاري آشكارترسا8

سازگاري معنادار9

حداكثر سازگاري10



)، ده بخشي و رتبه درصديTبر مبناي نمرات ( تفسير نمرات دريافت شده -8جدول 

تفسيررتبه درصدينمره ده بخشي Tنمرات 

خيلي باالو باال993 و 10 و باالتر65

باال71-792 و64-558

ط متوس30-570 و 54-466

پائين 8-329و45-354

خيلي پائين  و پائين تر     17 و 2 پائين تر 34

سودمندي پرسشنامه

، تنها تفاوت در اين مورد ايـن خواهـد          بيسوادان مورد استفاده قرار گيرد         پرسشنامه همچنين مي تواند براي      

براي بيسوادان آزمـونگر بايـد بـا آزمـودني     .  داشت بود كه پرسشنامه حالت خود اجرائي و خود توصيفي نخواهد    

.مصاحبه كند و پرسشنامه را با توجه به اظهار نظر او پر كند



)فرم الف و ب ( پرسشنامه سازگاري ازدواج 

تاريخ اجراتاريخ تولد نام و نام خانوادگي 
شهري يا روستائيدر آمد شغلتحصيالت 

ي پر كردن پرسشنامه فرم الف و ب دستورالعمل برا

پس از انتخاب بلي يـا خيـر   .  سوال داده شده است كه بايستي بصورت بلي يا خير پاسخ داده شود        10   در زير   

تغييـر  ) حداقل سازگاري + (1تا  ) حداكثر سازگاري   + (10دامنه تغيير مقياس درجه بندي از       .  بزنيد )√ (عالمت

.  و مبهم بگذاريداز موقعيت هاي مشكوك. مي كند 

:براي روشن شدن موضوع مثالي ذكر مي شود

آيا با همسرتان دعوا مي كنيد؟

    خير1098765�43212345678910بلي     √

قياس را روي نقطه چهارم از م     ) √(چون من بعضي وقتها با زنم دعوا مي كنم پس پاسخ مثبت داده ام و عالمت                 

. درجه بندي قرار مي دهم 

:معني اصطالحات 

معني شماره شماره 
حداقل سازگاري1
كمي بيشتر از حداقل2
تا حدي سازگاري3
تقريبا سازگاري4
سازگاري در حد متوسط5
كمي بيشتر از متوسط6
سازگاري آشكار7
سازگاري آشكارتر8
سازگاري معنا دار9
اريحداكثر سازگ10

:جدول نمره گذاري

كل12345678910شماره سوال

نمره



فقط براي شوهران) فرم الف(پرسشنامه سازگاري زناشوئي

آيا هنوز هم به مناسبت هاي خاصي در سال ، مانند روز تولد، روز ازدواج و مانند آن و بنحو غير -1

منتظره ، براي زن تان هديه مي خريد؟

  خير109876543212345678910بلي  

 آيا دوست داريد در حضور ديگران از زن خود انتقاد كنيد ؟-2

  خير109876543212345678910بلي         

شته ايد؟  آيا زن تان را در مخارج خانه آزاد گذا-3

  خير109876543212345678910بلي         

 آيا به خلق و خوي زنانه همسرتان بي توجه هستيد، تا حدي كه در دوره خستگي ،عصبيت ، و -4

تحريك پذيري هم به كمك او نمي رويد؟

  خير109876543212345678910 بلي         

 آيا ساعات فراغت تان را با زن تان مي گذرانيد؟-5

  خير109876543212345678910بلي         

 آيا آمادگي هاي زن تان را فقط در موارد منفي با زنان ديگر مقايسه مي كنيد ؟-6

  خير109876543212345678910بلي         

كتابهائي كه مي خواند و نظر او درباره مسائل مدني اهميت كافي ، زندگي عقالئي زن تان، دوستان او آيا به-7
مي دهيد ؟

  خير109876543212345678910بلي         

 آيا زن تان را از رفتن به بيرون خانه و معاشرت با غريبه ها منع مي كنيد ؟-8
  خير109876543212345678910بلي         

د ؟ آيا در بعضي موارد زن تان را تحسين مي كنيد و به دنبال فرصتهائي مي گرديد كه از او قدرداني كني-9
  خير109876543212345678910بلي         

، جهت انتخاب به همسرتان كمك مي كنيد ؟ا موقع خريد پوشاك و لوازم آرايش آي-10
  خير109876543212345678910بلي         



فقط براي زنان ) فرم ب(اري زناشوئي پرسشنامه سازگ

ن و ساعاتي كه به ، دوستامي دهيد و از انتقاد از همكارانآيا به شوهرتان در امور تجاري آزادي كافي -1

، خودداري مي كنيد؟آنها صرف ميكند

  خير109876543212345678910بلي         

كثر كوشش تان را مي كنيد كه خانه جالب وجاذب باشد؟آيا حدا-2

 خير109876543212345678910بلي         

آيا سعي مي كنيد برنامه غذائي روزانه طوري باشد كه شوهرتان هرگز قبل از آمدن به سر سفره نتواند -3

حدس بزند؟

 خير109876543212345678910بلي         

آيا درك معقولي از كار خود داريد و مي توانيد درباره آن با شوهرتان گفتگو كنيد؟-4

 خير109876543212345678910بلي         

ن بر سر مشكالت مالي خانواده اجتناب مي كنيد؟آيا از برخورد با شوهرتا-5

خير109876543212345678910بلي         

آيا از آمدن پدر و مادر و منسوبان شوهر به منزلتان ناراحت مي شويد؟-6

 خير109876543212345678910بلي         

آيا در لباس پوشيدن به رنگ و مدلي كه شوهرتان دوست دارد يا ندارد توجه نمي كنيد؟-7

خير109876543212345678910بلي         

يد ؟آيا دلواپس نظرات شوهرتان راجع به موضوعات مشترك مورد عالقه تان هست-8

خير109876543212345678910بلي         

آيا به عالئق شوهرتان اهميت نمي دهيد ، بطوري كه مانع ارقات فراغت او مي شويد؟-9

خير109876543212345678910بلي         

، در نتيجه در عالئق روشنفكري شوهرتان  راجع به اخبار روز بحث نمي كنيدآيا محافظه كار هستيد و-10

مفيد واقع نمي شويد؟

  خير109876543212345678910بلي         


