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                                                             به نام خدا

 شاخص بی ثباتی ازدواج پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  با عالمت لطفا پاسخ مدنظر خود را 

 

در
 يف

 بله خیر سؤال

گاه زن و شوهر فکر می کنند که در صورت جدايی از همسر خود از زندگی لذت خواهند برد. شما چند وقت  يت     1

 بار اين احساس را می کنید؟ لطفاً جواب خود را با خیلی اوقات ، اغلب اوقات، گاهی و يا هرگز مشخص کنید؟

  

ازدواج آنها موفق اس ؟  ياکه با همسر خود نسبتاً خوب کنار می آيند، گاه به اين فکر می افتند که آحتی اشخاصی  2

 آيا شما در سه سال گذشته اين فکر به ذهنتان آمده که ممکن اس  ازدواج شما دچار بحران شود؟

  

   ار بحران اس ؟تا آنجا که شما می دانید، آيا همسر شما هرگز فکر کرده اس  که ازدواج شما دچ 3

آيا در سه سال گذشته ، با اعضاء خانواده ، دوستان، شخص معتمد، مشاور، يا مددکار دربارۀ مشکالت ازدواج ختود   4

 صحب  کرده ايد؟

  

تا آنجا که شما می دانید ، آيا همسر شما با خويشاوندان ، دوستان ، يا مشاوره دربارۀ مشکالت شتما يتا ختودر در     5

 کرده اس ؟ازدواج صحب  

  

   آيا در سه سال گذشته ، فکر طالق يا جدايی به سر شما زده اس ؟ 6

   تا آنجا که شما می دانید ، آيا در سه سال گذشته ، فکر طالق يا جدايی به سر همسرتان زده اس ؟ 7

   در سه سال گذشته ، آيا شما با همسرتان به طور جدی موضوع طالق را مطرح کرده ايد؟ 8

   يا شما با همسرتان دربارۀ تقسیم دارايی صحب  کرده ايد؟آ 9

   آيا شما دربارۀ اقدام به طالق با وکیل صحب  کرده ايد؟ 11

   همسرتان دربارۀ طالق يا جدايی با وکیل مشورت کرده ايد؟يا آيا شما  11

نی کوتاهی و يا به قصد تجربت  جتدايی   مردم گاه به خاطر مشکالتی که در ازدواج خود دارند، خانه را برای مدت زما 12

 ترک می کنند. آيا در سه سال گذشته ، چنین اتفاقی برای ازدواج شما افتاده اس ؟
  

   به دادگاه صحب  کرده ايد؟« دادن در خواس  طالق يا جدايی» آيا با همسرتان دربارۀ  13

   د؟آيا شما و همسرتان درخواس  طالق يا جدايی به دادگاه داده اي 14
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                 قسمت دوم: جاذبه ها و موانع طالق

 

در اين قسم  برخی از مواردی ذکر شده که گاه زن و شوهر به اتفاق انجتام متی دهنتد.لطفًا بترای هتر متورد بکويیتد کته شتما و          

 همسرتان چند وق  يکبار اين کار را به اتفاق انجام می دهید.

 خود را به اتفاق همسرتان می خوريد؟ ی روزانه چند وق  يکبار غذای اصلی. -1

 .تقريباً همیشه                    4 .معموال3ً  .گاهی2  هرگز.1               

 چند وق  يکبار به اتفاق همسرتان به ديدن دوستان می رويد؟   -2

 .تقريباً همیشه                        4 .معموال3ً  .گاهی2  هرگز. 1               

 می دهید؟ ي  بار برنامه يا فعالیتهای مربوط به خانه را به اتفاق همسرتان انجام چند وق   -3 

 .تقريباً  4 .معموال3ً  .گاهی2  .هرگز.1     

 چند وق  ي  بار به اتفاق همسرتان به سینما، گردر، میهمانی، کوه و مانند آنها می رويد؟ -4

 ه                       .تقريباً همیش4 .معموال3ً  .گاهی2  .هرگز1            

 اگر قرار باشد از اول شروع کنید، آيا...... 5

 الف. با همین شخص ازدواج می کنید

 ب. با شخص ديکری ازدواج می کنید ، يا

   ج. ابداً ازدواج نمی کنید؟

 . آيا از خودتان خانه داريد؟6

 ه شما اثر دارد؟. به طور کلی ، معتقديد که باورهای مذهبی شما تا چه حد بر زندگی روزمر7

 ابداً کم تا حدی نسبتا زياد خیلی زياد 

 . چند سال از ازدواج شما با همسرتان می گذرد؟8
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 توضیحات پرسشنامه
 

 شاخص بی ثباتی ازدواج پرسشنامهعنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال. 8و  سوال41تعداد سئواالت:  

  سوال معکوس:

 بعد یا مولفه: 
 گزینه ای  1گزینه ای، لیکرت  3، لیکرت  دو وجهی : یا سطح اندازه گیریمقیاس << 

 

 شاخص بی ثباتی ازدواج پرسشنامهتقسیم بندی سواالت << 
 41-4سوال: سواالت  41شامل         4«مستعد طالق بودن»قسمت اول: سنجش 

 8-4 سوال: سواالت 8شامل               قسمت دوم: جاذبه ها و موانع طالق

 3جان ان. ادواردز، ديويد آر. جانسون، و آلن بوثتهیه کنندگان: : 2شاخص بی ثباتی ازدواج

سوالی اس  که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشويی و خصوصاً مستعد  14ي  ابزار « شاخص بی ثباتی ازدواج» 

تدوين شده اس . اين ابزارمتکی به اين نظر اس  که برای ارزيابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طالق زن  4طالق بودن

و شوهر بايد هم شناخ  و هم رفتار به حساب آورده شود. اين مقیاس را محاسبه گر می تواند به ستهول  اجترا   

ان ي  ابزار خور آتیته مشتاوره   به عنو« شاخص بی ثباتی ازدواج» نموده و ظرف چند دقیقه نمره گذاری کند. 

می تواند به مشاور کم  نمايد تا او بتواند با دق  بیشتری نتايج قابل پیش بینی رابط  زناشويی را تعیتین کنتد.   

اين مقیاس در دو قسم  آورده شده اس . قسم  اول در کنار سنجش چند عامل ديکتر ريست  ازدواج کته در    

 ی مشاور را افزايش دهد.قسم  دوم آمده، می تواند دق  پیش بین

 هنجارها

                                              
. آزمايندگان )مصاحبه گران( توجه داشته باشند که هنکام اجرا از بکار بردن واژه های جه  دهنده به آزمودنیها مانند مستعد طالق/ نا 1

 مستعد طالق خودداری کنند.
2
 . Marital Instability Index (MII) 

3
 . John N.Edwards, David R.Johanson, and Alan Booth 

4
 . Divorec proce prone 



www.Kharazmi-Statistics.ir 

 1578سال و بتا   55زن و مرد متأهل زير  2134در مورد  1981اولین بار در سال « شاخص بی ثباتی ازدواج»  

ديکتری   5بکار گرفته شد. عمالً هیچ هنجتار و يتا اطالعتات جمعیت  نکتاری      1983%( از اين نمونه در سال 78)

 گزارر نشده اس .

 اعتبار

از ي  همستانی درونتی عتالی برخوردارست .هیچ اطالعتاتی       93/1با ضريب آلفای « باتی ازدواجشاخص بی ث»  

 دربارۀ ثبات آن گزارر نشده اس .

 روایی

هیچ  1981از روايی پیش بین بسیار خوبی برخوردار اس  . از گروه نمونه ای که در « شاخص بی ثباتی ازدواج» 

، در  دبه ازدواج خود پايتان داممتی دادنت    1983% در سال 3ودند، فقط نشان نداده ب 6نشانه ای از بی ثباتی روانی

برابتر گتروه اول از هتم پاشتید.      9% يعنتی  27حالی که ازدواج اشخاصی که نمرۀ آنها در نهاي  مقابل آن بتود ،  

تحقیقات بعدی نشان داد که اين شاخص از روايی ستازه ای ختوبی برختوردار است ، بتا مقیاستهای مربتوط بته         

ت و اختالفات زناشويی همبستکی مثب  و با مقیاسهای مربوط به تعامل و خرسندی زناشويی همبستتکی  مشکال

 منفی دارد.

 نمره گذاری

 .را میتوان با استفاده از دستور نمره گذاری آن به سهول  روی خود ابتزار نمتره داد  « شاخص بی ثباتی ازدواج» 

در پايین صفحه ثب  می گردد، جايی که رقم هتم تتراز   جمع می شود و « مستعد طالق بودن»تعداد پاسخهای 

 در پايان قسم  دوم آمده اس .« قسم  دوم»نیز آمده اس .نمونه ای از کاربرد « احتمال طالق»

را بشماريد ) پاسخ های نمی دانم را بله محسوب کنیتد( و در  « مستعد طالق بودن» تعداد پاسخ های حاکی از 

 .........اينجا بنويسید..............

 در سه سال آينده را دايره بکشید:« احتمال طالق»دور میزان 

 «احتمال طالق»    «مستعد طالق بودن»  نمرۀ  

  .- 2       22% 

3- 4      26% 

5- 6      31% 

                                              
5
 . Demographic data 

6
 . Mental instability 
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7- 9      38% 

 %43                    و باالتر 11

 قسمت دوم: جاذبه ها و موانع طالق

 اضافه و يا از آن کم کنید.« احتمال طالق»مرۀ آن را مطابق پاسخ، به نمرۀ سوالهای را بپرسید و ن

سال آينتده دارد. امتا    3% احتمال طالق در 22بکیرد ،  1نمرۀ « مستعد طالق بودن»کسی که در مقیاس مثال: 

مشترک با  اگر همین شخص کارهای زيادی را به اتفاق همسرر انجام می دهد ) مثالً نمرۀ او در فراوانی کارهای

% کاهش متی يابتد.اگر زن و شتوهر در حتال خريتد      11نمره کم شدن، به  12می شود( احتمال با  14همسرر 

% کاهش پیدا کند. باالخره اين که اگتر متذهب   4آنها به « مستعد طالق بودن»نمرۀ ديکر کم کنید تا  6اند،  خانه

 دا می کند.الاقل تا حدی بر زندگی آنها اثر دارد، نمرۀ به صفر کاهش پی

باشتد،   16و  13نمرات مربوط به فراوانی فعالیتهای مشترک ) به اتفاق همسر( را جمع کنید. اگر جمع آنها بتین  

  نمره از آنها کم کنید. 11اس ،  12تا  9کم کنید و اگر جمع آنها بین « احتمال طالق»نمره از نمرۀ  12

 ..........   «احتمال طالق»نمرۀ جديد 

نمره اضافه کنید. اگر پاسخ  11« احتمال طالق»پاسخ ابداً ازدواج نکردن با شد، به آخرين نمرۀ اگر  :5سوال 

  ..........    «احتمال طالق»نمرۀ جديد                                 )ب( باشد، سراغ سوال بعدی برويد. )الف( يا

     کم کنید.« قاحتمال طال»نمره از آخرين نمرۀ  6اگر صاحبخانه اند، :6سوال  

 ..........   «احتمال طالق»نمرۀ جديد  

احتمال »نمره از آخرين نمرۀ  4اگر جواب تا حدی ، نسبتاً زياد باشد،  :7سوال 

 ..........   «احتمال طالق»نمرۀ جديد          کم کنید.« طالق

 ريننمره به آخ 3سال می گذرد،  5اگر از ازدواج زن و شوهر کمتر از  : 8سوال 

  اضافه کنید« احتمال طالق»نمرۀ

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد."

_________________________________ 
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