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 ی گاتمن درمانزیابی زوجبستۀ ار
 . ری استاین بسته ترجمۀ دکتر علی صاحبی و دکتر مهدی اسکند

   .با ذکر منبع مجاز استداری و امانتبا راعایت  استفاده از آن 
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 س الوا ـالک ییزناشو یآزمون سازگارـ 1

بک  دیط بکشخ  یارهیدور دا  ریز  اسیدر مق   ی ندخرسعادت و  س  زانیم  ،ییوزناش  یزندگدر  ما  ش  تیعوض  ت ین کلر گرفتا در نظه 

 د.ده  یان مما را نشازدواج ش 

 
 شما و همسرتان وجود دارد؟  نیتوافق ب زانیچه م ریز یهانهیدر مورد گز

 بایتقر موافق  

 شه یهم

 موافق  

  یگاه

 مخالف 

 بایتقر

 مخالف 

 با یتقر

 شه یهم 

 مخالف 

 شه یهم

 مخالف 

       خانواده  یامور مالـ 1

       و اوقات فراغت حاتیرتف ـ2

       ابراز محبت ـ 3

       دوستان ـ 4

       ی جنس  ۀرابطـ 5

       سته یعرف؛ رفتار درست، خوب و شا تیرعاـ 6

       ی زندگ ۀفلسفـ 7

       شاوندان یبطه با خوارـ 8

  

  .شودی توافق دو جانبه حاصل مج:        .دیآیزن کوتاه مب:        .دیآیشوهر کوتاه مالف:  معموالًف الدر هنگام بروز اختـ 9

   د؟یشویم میسه عالقهمورد  یهاتیفعال ایدر منافع  مشترکبه طور شما و همسرتان خارج از خانه  ایآـ  10

  هرگز :د        به ندرتج:         موارد یر بعضب: د     شهیهم : الف 

 .  دیدر خانه بمانب:       ید.  برو رونیب:  الف که دیدهیم  حیدر اوقات فراغت ترجشما  ،یبه طور کلـ 11

 .  ددر خانه بمانب:       د.  برو رونیب: لف ا که دیهدیم حیترجدر اوقات فراغت همسرتان  ،یبه طور کلـ 12

  هرگز : د        به ندرتج:        گاهی اوقاتب:      اکثر اوقات:  الف د؟یکردینم  یعروس اصالًکه  دیاآرزو کرده ایآـ  13

 شما:   دیکنیفکر م د،یرا دوباره شروع کن ی. اگر قرار بود زندگ14

 .  دیکردیازدواج نم صالًا :ج     . دیکردیمازدواج   یگر ید فردبا : ب     . دیکردیم  ازدواجخود دوباره  یبا همسر فعل: الف 

   چیزدربارۀ همه  : د       الب چیزهادربارۀ غج:      درتنبه ب:      تقریباً هرگز: الف د؟یدار  عتمادن ابه همسرتا ای. آ15
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 آزمون وضعیت رابطه وایزـ کریتوـ 2

اگر پاسخ   ت با عالمت زدن صحیح و یا غلط پاسخ دهید. الئوابـه س  خواهیم به یک وضعیت کلی از رابطه شما دست یابیم. لطفامی

 مربوط به آن را نیز یادداشت کنید. شما به سئوالی بلی بود، لطفا سال

1 
 نقشه مشخصی کشیدم تا در مورد جدایی )یا طلق( با همسرم صحبت کنم. 

 دقیقا به این فکر کردم که به او چه بگویم. 
 سال غلط  صحیح 

2 
باز  اینهاجداگ  بانکیحساب   نام خودم  کردم تا بدین طریق از خودم محافظت بیشتری کرده   به 

 باشم.
 سال غلط  صحیح 

3 
بار و شاید هم بیشتر ای   یکآید؛ شاید هفتهمعموالً افکار مربوط به جدایی )یا طلق( به ذهنم می

 از آن. 
 سال غلط  صحیح 

 سال غلط  صحیح  ا شوم. توانستم از او جدام که ای کاش میهمسرم گفتهبه  4

 سال غلط  صحیح  ام. بچه را چه کسی به سرپرستی بگیرد و اموال چگونه تقسیم شوند. درباره طلق فکر کرده 5

 سال غلط  صحیح  کنیم. ای زندگی میمن و همسرم از یکدیگر بصورت جداگانه 6

 لسا غلط  صحیح  ام. افراد دیگری درباره موضوع جدایی خودم با همسرم صحبت کردهبا  7

 سال غلط  صحیح  کنم که ای کاش جدا از هم بودیم. معموالً بعد از یک دعوا به این فکر می 8

 سال غلط  صحیح  موضوع جدایی به صورت بسیار جدی بین من و همسرم مطرح شده است.  9

 سال غلط  صحیح  ام تا این جدایی دائمی شود. کنیم؛ درخواست دادهجدای از هم زندگی میما  10

 سال غلط  صحیح  ام. کرده و به دادگاه تحویل دادهایی را پر یه جدشکوائ  11

 سال غلط  صحیح  ام را پیش ببرد.ام تا وضعیت جداییوکیلی قرارداد بسته با  12

 سال غلط  صحیح  ام. با وکیلی درباره جدایی مشورت کرده 13

14 
هرچند مبهم، اما فکر    دایی، ز به جایم؛ چندین بار دیگری نیبه غیر از مواقعی که با هم دعوا کرده

 ام.کرده
 سال غلط  صحیح 
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 سالم و پایدار  ارتباط ۀخان ۀپرسشنامـ 3

 نقشه عشق 

 لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید. 

 غلط  صحیح  جمله

 غلط  صحیح  توانم بخشی از رویاهای همسرم را به شما بگویممی

 غلط  صحیح  نم آید را معرفی کخوششان نمی آنها مسرم که ازهای هفامیلتوانم می

 غلط  صحیح  داند های اخیر من همه چیز را میهمسرم درباره علل استرس

 غلط  صحیح  توانم بزرگترین امید و آرزوهای همسرم در زندگی را نام ببرم می

 غلط  صحیح  دانمبزرگ کنونی همسرم را می نگرانی 

 

 تحسین و احترام 

 را انتخاب کنید. و گزینه صحیح و یا غلط انید بخو مله را لطفا ج 

 غلط  صحیح  جمله

 غلط  صحیح  گذارد همسرم واقعا به من احترام می

 غلط  صحیح  کنممن احساس دوست داشته شدن می

 غلط  صحیح  توان در مورد رابطه ما به آن اشاره کرد عاشقانه چیزی است که میرابطه 

 غلط  صحیح  شود شحال میمن خوم از دیدن شوم همسروقتی وارد اتاق می

 غلط  صحیح  ام هستهمسرم قدردان کارهایی که برای او در این رابطه کرده

 

 حرکت به سمت یکدیگر

 را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید. لطفا جمله  

 غلط  صحیح  جمله

 غلط  صحیح  م برواقعا از بحث کردن درباره موضوعات مختلف با همسرم لذت می

 غلط  صحیح  های زیادی برای با هم زدن داریم حرفشه همی

 غلط  صحیح  روز زندگیمان کارهای جذابی برای انجام دادن داریم هر 

 غلط  صحیح  عالیق مشترک زیادی بین ما وجود دارد 

 غلط  صحیح  دوست داریم با هم کارهای زیادی انجام دهیم 

 

 پذیرش نفوذ 

 انتخاب کنید. گزینه صحیح و یا غلط را لطفا جمله را بخوانید و 

 غلط  صحیح  کنیم وقتی درباره مسائل بحث می

 غلط  صحیح  خواهم همسرم احساس کند که روی من نفوذ دارد من می

 غلط  صحیح  نم کند تمرکز کضوع گفتگو صحبت میره موروی صدای همسرم وقتی دربا توانم می

 غلط  صحیح  همسرم دارای عقل سلیم است 

 غلط  صحیح  کنم یکبار رد نمی م را بهظر همسر

 غلط  صحیح  خیلی اوقات همسر من حالل مشکلت بوده است
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 های جبرانیتالش

 لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید.  

 غلط  صحیح  رضی که بوجود آمده است برای حل تعاتالش در طی 

 غلط  صحیح  کنیمآن استفاده میاگر الزم باشد ترمزی گرفته شود، به خوبی از 

 غلط  صحیح  در هنگام بحث، شوخ طبعی ما همچنان وجود دارد حتی 

 ط غل صحیح  های متفاوتی با هم داریم های خوبی هستیم، حتی وقتی دیدگاههر دوی ما شنونده

 غلط  صحیح  توانیم از آن بیرون آمده و اوضاع را دوباره مرتب کنیمبه یکدیگر آسیبی بزنیم، میر اگ

 غلط  صحیح  تواند من را آرام کندشوم، همسرم به خوبی میوقتی ناراحت می

 

 مصالحه 

 .و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنیدلطفا جمله را بخوانید 

 غلط  صحیح  وجود آمده است که ب در طی تالش برای حل تعارضی

 غلط  صحیح  کنیمهایمان را با هم حل میما معموالً به خوبی تفاوت

 غلط  صحیح  دو باور داریم زمانی که درباره موضوعی مخالف هم هستیم، لزوماً گفتگو نباید به پایان برسد هر 

 غلط  صحیح  ای مشخصی برسیمتوانیم به یک توافق پایهدر موضوعاتی که بحث داریم می

 غلط  صحیح  تقسیم قدرت برای من کار سختی نیست 

 غلط  صحیح  کسی باشد کند چهنده و گیرنده تفاوتی نمیخواهیم تصمیمی بگیریم، دهکه میزمانی 

 

 حضور عواطف منفی 

اید پر کنید. جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را  ه گذشته و یا بحثی که اخیرا داشتههفت  4تـا    2این فرم را با توجه به   

 انتخاب کنید. 

 غلط  صحیح  در گذشته نزدیک در رابطه زوجی من 

 غلط  صحیح  گناه هستم شوم بییزی که درباره آن سرزنش میقبال چ کردم دراحساس 

 غلط  صحیح  ام گرفتهقرار من احساس کردم غیرمنصفانه مورد اتهام 

 غلط  صحیح  من احساس کردم به من حمله شده است 

 غلط  صحیح  اماحساس کردم غیرمنصفانه مورد انتقاد قرار گرفتهمن 

 غلط  صحیح  تمام شود  خواستم دیدگاه منفی نسبت به منمی

 

 شروع تند و خشن  

 .لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید

 غلط  صحیح  کنیم مسائل بحث میرباره تی دقو

 غلط  صحیح  شود راهه کشیده میبحث معموالً به بیموضوع 

 غلط  صحیح  شوممعموالً درباره موضوع گفتگو در نهایت مورد سرزنش واقع می

 غلط  صحیح  دهد همسرم شخصیت من را مورد انتقاد قرار می

 ط غل صحیح  شود گفتگوی آرام ما به یکبار منفجر می

 غلط  صحیح  منفی گرایی همسرم غیر قابل توصیف استت شد
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 مسائل غیرقابل حل 

 لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید.  

 ط غل صحیح  م کنیوقتی درباره مسائل بحث می

 غلط  صحیح  شویمگفتگو درباره مسائل اساسی، همیشه موجب ناراحتی هم می انزم

 غلط  صحیح  های غیر منطقی دارد همسرم لیستی بلند از خواسته

 غلط  صحیح  کنماحترامی میکند احساس بیزمانی که با من مخالفت می

 غلط  صحیح  ای دارد همسرم اغلب رفتارهای خودخواهانه

کند که گویی من کالً غلط هستم و او کنیم همسرم جوری وانمود مییکه داریم بحث مائلی  درباره مسوقتی  

 کند کامل درست درباره موضوع صحبت می
 غلط  صحیح 

 

 چهار سوار تباهی

 لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید.  

 غلط  صحیح  کنیم درباره مسائل بحث میوقتی 

 غلط  صحیح  هامی خیلی غیرمنصفانه استکنم چون موضوعات اتدفاع خودم از  باید

 غلط  صحیح  کنم همسرم قدردان من نیست اغلب احساس می

 غلط  صحیح  کند همسرم بصورت بالغ و مسئوالنه با مسائل برخورد نمی

 غلط  صحیح  زند گناهی ندارم درباره بسیاری از مسائلی که همسرم به من اتهام میمن 

 غلط  صحیح  موضوعات نگاه کند تواند منطقی بها نمیسرم واقعمه

 

 باال بودن سطح عواطف منفی 

 لطفا جمله را بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید.  

 غلط  صحیح  جمله

 غلط  صحیح  شود ما بسیاری آسیب زننده میهای بحث

 ط غل صحیح  مواقعا خیلی سخته برایم که بتوانم آرامش خودم را حفظ کن

 غلط  صحیح  آورد گوید که در نهایت پشیمانی به بار میاز ما چیزی میی یک

 غلط  صحیح  توانیم منطقی با هم صحبت کنیمکنم واقعا چرا نمیخودم فکر میبا 

 غلط  صحیح  های غیرمنطقی دارد همسرم فهرست بلند باالیی از خواسته

 

 قطع شدن ارتباط هیجانی و احساس تنهایی 

 و یا غلط را انتخاب کنید. نید و گزینه صحیح بخوا مله راا جلطف 

 غلط  صحیح  جمله

 غلط  صحیح  اغلب احساس ناامیدی درباره این رابطه دارم 

 غلط  صحیح  کنمبسیاری از مواقع احساس تنهایی می

 غلط  صحیح  شود عمیق من در این رابطه مورد توجه واقع نمیاحساسات 

 غلط  صحیح  دارد بین ما نزدیکی عاطفی وجود ن 

 غلط  صحیح  کردمکنم نباید این کار را میخیلی خودم را در این رابطه وفق دادم و فکر می
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 کیفیت عشق، شوق و رابطه جنسیـ 4

 رابطه ما
 رابطه عاشقی و شوق انگیز است یک  

 شوق از آن درحال از بین رفتن است 

 

 توانم بگویم می
 همسرم عواطف کالمی با من دارد  

 کالم ابراز کند حساسات خودش را بااند اتوهمسرم نمی 

 

 توانم بگویم می
 دهد تحسین را به خوبی به من نشان میهمسرم عشق و  

 دهد همسرم این روزها عشق و تحسین را کمتر به من نشان می 

 

 توانم بگویم می
 کنیمیکدیگر را لمس می 

 کنیم به ندرت یکدیگر را لمس می 

 

 بگویم توانم می
 ی دارد ن توجه جنسبه م همسرم 

 خیلی توجه جنسی ندارد همسرم به من  

 

 توانم بگویم می
 گیریم یکدیگر را در آغوش می 

 گیریمبه ندرت یکدیگر را در آغوش می 

 

 توانم بگویم می
 مان را داریم هنوز هم با هم لحظات عاشقانه 

 مان به شدت کاسته شده است لحظات عاشقانه 

 

 یم توانم بگومی
 ما به خوبی برقرار استدگی جنسی ن ز 

 یک مشکل اساسی در حوزه روابط جنسی با هم داریم  

 

 توانم بگویم می
 فراوانی رابطه جنسی مساله رابطه ما نیست  

 فراوانی رابطه جنسی یک مساله در رابطه ما هست  

 

 توانم بگویم می
 داریمابت ن ای از این ب جنسی باالست و مسالهرضایت من در رابطه  

 رضایت جنسی در رابطه با همسرم ندارم و در این زمینه مشکلی وجود دارد  

 

 توانم بگویم می
 ای در رابطه ما نبوده است درباره رابطه جنسی و مسائل این چنین مسالهصحبت کردن  

 ماستصحبت کردن درباره رابطه جنسی و مسائل این چنین واقعا مساله جدی رابطه  

 

 گویم انم ب تومی
 خواهیمدر زمینه رابطه جنسی هر دوی ما یک چیز می 

 خواهدخواهیم که دیگری  نمیرابطه جنسی هر کدام از ما چیزی را میدر زمینه  
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 توانم بگویم می
 شود میل و کشش نسبت به همسر در رابطه ما مشکلی محسوب نمی 

 ماست ابطه مشکالت جدی رمیل و کشش نسبت به همسر قطعا یکی از  

 

 توانم بگویم می
 جاری در عشق بازی برایم کافی هست میزان عشق  

 میزان عشق جاری در عشق بازی برایم کافی نیست  

 

 توانم بگویم می
 همسرم در رابطه با ارضا شدن جنسی مشکلی ندارد  

 همسرم در رابطه با ارضا شدن جنسی مشکل دارد  

 

 توانم بگویم می
 کشش دارم مسرم ه فیزیک هت ب نسب 

 دیگر همسرم برایم جذابیت ظاهری ندارد 

 

 توانم بگویم می
 در خود نسبت به همسرم کشش عشقی دارم  

 در خود نسبت به همسرم کشش عشقی ندارم 

 

 توانم بگویم می
 داند همسرم من را دارای جذابیت جنسی می  

 داند همسرم من را دارای جذابیت جنسی نمی 

 

 ویم توانم بگمی
 دانممن همسرم را دارای جذابیت جنسی می  

 دانممن همسرم را دارای جذابیت جنسی نمی 

 

 رابطه ما
 عشق و شوق نسبت به همسرم وجود دارد  

 عشق و شوق نسبت به همسرم وجود ندارد  

 

 توانم بگویم می
 یک رابطه عاشقانه است 

 یک رابطه عاشقانه نیست 

 

 بگویم توانم می
 کند همیشه ستایش می ره ظاهر مندربا  همسرم 

 زندهمسرم اصل درباره ظاهر من حرف نمی 

 

 توانم بگویم می
 درباره چگونگی آغاز رابطه جنسی رضایت دارم 

 درباره چگونگی آغاز رابطه جنسی رضایت ندارم  

 

 توانم بگویم می
 آید جود نمیرابطه جنسی همسرم را رد کنم مشکلی بواگر پیشنهاد  

 توانم پیشنهاد رابطه جنسی همسرم را رد کنم و مشکلی به وجود نیایدینم 
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 توانم بگویم می
 به ندرت وقتی نمیخواستم رابطه جنسی برقرار کردیم 

 خواهم هم رابطه جنسی برقرار شده استکه نمیهایی اغلب در زمان 

 

 توانم بگویم می
 یم دان ییکدیگر را م  های گوناگون ارضا کردنراه 

 دانیمهای زیادی برای ارضا کردن یکدیگر نمیراه 

 

کلی   طور  به 

 توانم بگویم می 

 مسائل جنسی با هم وضعیت خوبی داریم ما در زمینه  

 ما در زمینه مسائل جنسی با هم وضعیت خوبی نداریم 
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 معنای مشترک  ۀپرسشنامـ 5

ست فرهنگی  شوند ممکن ااید. زمانی که زوجین به هم متعهد میکرده  را با هم طراحی  شما و همسرتان معناهای مشترکچقدر  

های مشابه هم و یا فرهنگی متغایر با یکدیگر داشته باشند. حتی اگر آنها فرهنگی نزدیک به یکدیگر داشته باشند، چون از خانواده

 نند. دست زیک فرهنگ مشترک اند نیاز دارند تـ به طراحی های مختلفی بوده متفاوت با دیدگاه

 غلط  صحیح  مناسک

 غلط  صحیح  کنار هم بودن در پایان یک روز کاری، یکی از از اتفاقات خوب روز است 

 غلط  صحیح  بریم های لذت بخشی داریم که از انجام آن لذت میها فعالیتهفتهآخر 

 غلط  صحیح  گذرد چشم انتظار سفری هستم که در آن با همسرم بسیار خوش می

 غلط  صحیح  بریم واقعا لذت میدهیم رکی انجام می ر مشتوقتی با هم کا

 غلط  صحیح  خسته و درمانده هستیم واقعا کارهایی بلد هستیم که نفسی تازه به رابطه بدهد وقتی 

 

 غلط  صحیح  هانقش

 غلط  صحیح  های مختلف زندگی وجود دارد های زیادی بین من و همسرم در نقشارزش

 غلط  صحیح  م داریمد انجام دهیم نقش پوششی برای هه بایهایی کرباره کارو همسرم دمن 

 غلط  صحیح  من و همسرم دیدگاه مشترکی درباره تعادل کار و زندگی داریم 

 غلط  صحیح  دهد همسرم درباره ماموریت من در زندگی به من یاری می 

 غلط  صحیح  داند نظر من را درباره مسائل مختلف زندگی مهم می همسرم 

 

 

 غلط  ح صحی ها اهداف

 غلط  صحیح  کنم معتقدم که زندگیمان به خوبی طراحی شده استوقتی به گذشته زندگیمان نگاه می

 غلط  صحیح  های همسرم است دستاوردهای من در راستای ارزش

 غلط  صحیح  کند های من افتخار مینظر از روابطی که داریم، همسرم به هدفصرف 

 غلط  صحیح  یمما اهداف مشترک مالی دار

های زندگی، برای تربیت فرزندان، و برای  های مختلفی ما، چه با هم چه بصورت فردی، در زمینهآرزوها   ف ودااه

 های کهن سالی زندگی با هم تطبیق دارد سال
 غلط  صحیح 

 

 غلط  صحیح  نمادها 

 غلط  صحیح  هر دو درباره »خانه« دیدگاه یکسانی داریم 

 غلط  صحیح  ی داریمیکسان ه جنسی« دیدگاه هر دو درباره مفهوم »رابط

 غلط  صحیح  هر دو درباره نقش و اهمیت »عشق و عاطفه« دیدگاه یکسانی داریم 

 غلط  صحیح  دو درباره اهمیت و »نقش پول« در زندگی دیدگاه یکسانی داریم هر 

 غلط  صحیح  هر دو دیدگاه یکسانی درباره »خودمختاری« و »استقلل« داریم 
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 مادمه اعتپرسشناـ 6

 ه چقدر موافق و یا مخالف هستید. گزینه مورد نظر خود را عالمت بزنید.بگویید کش پرسهر برای 
 ک مخ مخ  خ مو ک مو 

1 
عاطفی  های  زمان نظر  از  داشتم  احتیاج  او  به  وقتی  است که همسرم  بوده  در زندگی  مهمی 

 .کنارم نبوده است

     

2 
نز عاطفی  نظر  از  دیگری  فرد  به  بودههمسرم  یا  )و  است  احساس   است(  دیک  به من  این  و 

 .دهدخیانت می

     

      .درگیر یک رابطه جنسی با فرد دیگری بوده استهمسرم  3

      .ای اعتماد ندارممن به هیچ رابطه 4

5 
وقتی به همسرم از نظر عاطفی نیاز داشتم و به او رو کردم، ناامید شدم و احساس تنها بودن 

 .ردمرا تجربه ک

     

      .س میکنم در این رابطه مهم نیستماحسا اوقاتبعضی  6

      .کند کاری برخلف اصول اخلقیام انجام دهم که من دوست ندارمهمسرم من را مجبور می 7

      .گوید همسرم به من دروغ می 8

      .گاه خوب نخواهد شدهایی به من زده است که هیچزخمهمسرم  9

      .لی از بین رفته استبه ک نسبت به همسرمد من اعتما  10

      .کنم برای او مهم باشمکنم که اولویت اول همسرم باشم. اصل فکر نمیفکر نمی 11

      .همسرم من را فریب داده است 12

      .از نظر مالی سر من کله گذاشته استهمسرم  13

      .توانم حساب کنمام، همسرم اصل آن کسی نبوده است که روی او ب در دوران سخت زندگی  14

      .قسم ازدواج ما آنقدرها هم برای همسرم مقدس نبوده است 15

      .همسرم آدم مکاری است 16

      .شدم از بس همسرم من را رها کرده استخسته  17

      .کنمروی همسرم اصل حساب نمی 18

      .اگر مشکل مالی داشته باشم، باید فقط روی خودم حساب کنم 19

      .شک دارم که همسرم به زندگی مشترکمان وفادار مانده باشد 20

      .به من وفادار نبوده استهمسرم  21
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 پرسشنامه تعهد ـ 7

 را عالمت بزنید. ود برای هر پرسش بگوید که چقدر موافق و یا مخالف هستید. گزینه مورد نظر خ
 

 مخ  خ مو ک مو
ک 

 مخ 

      .ه داریم اما کنار من بماند با همه دوران سختی ک همسرم اعتماد دارم کهبه  1

      کند تا بتوانم نیازهایم را ارضا کنم وقتی احساس بدی دارم، همسرم به من کمک می 2

      کندهنگام دعوا، همسرم من را تهدید به ترک کردن نمیدر  3

      من به این رابطه متعهد هستم 4

      تحکم داریممن و همسرم یک رابطه مس 5

      میکنم درخواست فرد دیگری به غیر از همسرم برای رابطه جنسی را رد  6

      .؛ حتی اگر بر خلف نیازهای خودم باشدکردهاماوقات به خاطر همسرم از خودگذشتگی خیلی  7

      .رم بداند او را دوست دارمهمسکه  میشوممطمئن  8

      .که از او مراقبت کنم میدانمخودم  وظیفه میشودوقتی همسرم مریض  9

      .که سعی بر کنترل من دارد نمیکنماحساس  میکنمبا همسرم مذاکره  زمانیکه 10

      .ودماینکه با هم تیم مشترکی داریم برای من اهمیت بیشتری دارد تا نیازهای شخصی خ 11

      .است کنم احساس امنیت مالی همسرم بخشی از وظیفه منفکر می 12

      .% در کنارش خواهم بود 100همسرم از نظر عاطفی به من نیاز دارد وقتی  13

      .بودممی  ترکنم که کنار فرد دیگری خوشحالهایی که داریم با خودم فکر نمیبعد از مشاجره 14

      .کنمجره، همسرم را برای ترک کردنش تهدید نمیمشاحین در  15

      .کردن فرد بهتری در زندگیام نیستم پیدا منتظر 16

      .ما معموالً بر سر قدرت با هم نزاع نداریم 17

      .خواهم با همسرم تا ابد بمانممی 18

19 
میوقتی   ن متوجه  موجب  دیگران  با  من  صمیمانه  زدن  حرف  که  میارا شوم  همسرم  از  حتی  شود 

 .کنم اینکار اجتناب می

     

      اتفاقی که بیافتد، من درباره طلق و جدایی فکر نمیکنماز هر  صرف نظر 20

21 
اتفاقاتی که تجربه کردهصرف   از  نبودم تنگ نظر  با همسرم آشنا  برای دوران مجردیم که  ایم، دلم 

 .شودنمی

     

      .کنمی نمیسودنسبت به دوستان مجردم ح 22

      .شدبا فرد دیگری چه شکلی میام ام که زندگیتصویرسازی نکردههیچگاه  23

      .ای که با هم خواهیم داشت را دوست دارمزندگی با همسرم و آینده 24

      .کنمدرباره پیر شدن با یکدیگر تصویر سازی می 25

      .همسرم قبل از من بمیردکه کابوس من در زندگی این است بزرگترین  26

      کنم از سمت همسرم میاحساس مورد دوست داشته شدن  27
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 قابل حل و غیر قابل حل مسائل بررسی ـ 8

 .کنونی خود بررسی کنید. در هر حوزه ببیند آیا وضعیت مطلوب است و یا نیاز به بهبودی دارددرباره وضعیت 

 .تصل هستیم.             ...... ما از نظر هیجانی از هم فاصله داریمدیگر م . ...... ما از نظر هیجانی به یک 1
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   گو کردن با هم میزان گفت

   میزان اتصال هیجانی به یکدیگر 

   میزان حضور در کنار هم 

   میزان شناختی که نسبت به هم داریم

   که نسبت به یکدیگر داریمحساسی میزان ا

   گذرانیم میزان زمانی که با هم می

   حات: ضیتو

 

 کنیم       ...... ما تجربه استرس بسیاری سخت است. استرس را به خوبی مدیریت می. ...... ما 2
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   ره ی روزمهاکمک به هم برای کاهش استرس

   های روزمرهصحبت درباره استرس

   گفتگو سودمند درباره استرس

   دهد ها گوش میبا درک به استرس و نگرانیهمسرم 

   همسرم سعی در کاهش استرس من دارد 

   همسرم سعی در کاهش استرس دیگران دارد 

   توضیحات: 

 

 ایم توافق خورده...... در مورد مسائل مختلف به عدم          آییم      . ...... ما از پس عدم توافقاتمان برمی3
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   های بین ما بسیار ساده است تفاوت

   های بین ما به نظر غیر قابل حل استتفاوت

   هر روز زندگی پر از زخم است 

   یم در دو سنگر متفاوت قرار دارگویی 

   رسم ام نمیدگی رسد که هیچگاه به آرزوهای زن به نظر می

   مان آسیب بزند خیلی نگران نیستم که این مسائل به رابطه

   توضیحات: 
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 آتش شور زندگی ما رو به کم شدن است . ...... رابطه ما عاشقانه و پر شور است             ...... 4
 مشکل داریم لی نیست مشک  یدهای زیر را بخوان لطفاً همه مشخصه

   کندظر کالمی به من ابراز عالقه نمیهمسرم دیگر از ن 

   میزان ابراز عشق و تحسین همسرم نسبت به قبل کمتر شده است

   کنیم ندرت یکدیگر را لمس میبه 

   همسرم دیگر نسبت به من احساس رمانتیک ندارد 

   گیریمبه ندرت یکدیگر را در آغوش می

   گیریمکدیگر را در آغوش میندرت یبه 

   ت: توضیحا

 

 رابطه جنسی مان دچار مساله است . ...... رابطه جنسی مطلوبی داریم                   ...... 5
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   فراوانی رابطه جنسی 

   میزان رضایت من از رابطه جنسی 

   درباره مسائل مربوط به رابطه جنسیگفتگو قابلیت 

   ما نسبت به رابطه جنسی با هم تفاوت دارد نظرات 

   میل جنسی 

   میزان عشق ورزی در معاشقه قبل از رابطه جنسی 

   توضیحات: 

 

است: ...... بلی    خ دادهاز دست دادن شغل، تغییر مهم سکونت و یا شغل، از دست دادن عزیز) در زندگی ما ر. اتفاق مهمی )مانند  6

 ...... خیر 

 مان به خوبی از این موضوع عبور نکرد مان از این موضوع به خوبی عبور کرد            ...... رابطهرابطه ....... ..
 مشکل داریم ی نیست مشکل های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   م ت داریدرباره اینکه چگونه اوضاع را راست و ریست کنیم با هم تفاو

   م بسیار دور شویماین اتفاق باعث شد که از ه

   این اتفاق باعث شد هردوی ما خیلی تحریک پذیر شدیم

   اتفاق باعث بوجود آمدن دعواهای بسیاری شد این 

   نگرانم که عاقبت این اتفاق به کجا خواهد رسید

   م کنیمیدر حال حاضر هر کدام فقط از دیدگاه خودمان به ماجرا نگاه 

   توضیحات: 

 

 رزند پروری با هم مشکالت اساسی داریم: ...... بلی ...... خیرف. درباره 7

 رابطه ما این موضوع را به خوبی حل کرد                   ...... رابطه ما این موضوع را به خوبی حل نکرد  ................ 
 داریممشکل  مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   فرزند پروری داریممتفاوتی درباره دیدگاه 

   دیدگاه متفاوتی درباره اصول انضباطی برای فرزند داریم 
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   دیدگاه متفاوتی درباره چگونگی اجرای اصول انضباطی برای فرزند داریم 

   درباره چگونگی نزدیک شدن به فرزند با هم اختالف نظر داریم

   نیم صحبت کنیمتوازند پروری با هم بخوبی نمیبه فر مسائل مربوطدرباره 

   درباره این اختالف بین ما خشم و تنش وجود دارد 

   توضیحات: 

 

 روابط خانوادگی با هم مشکلت اساسی داریم: ...... بلی ...... خیر . درباره 8

 به خوبی حل نکرد وع را .......... رابطه ما این موضوع را به خوبی حل کرد ...... رابطه ما این موض
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدشخصهلطفاً همه م

   احساس عدم پذیرش از سمت خانواده همسرم دارم

   دانم خانواده همسرم چه کسانی هستند بعضی اوقات نمی

   احساس عدم پذیرش از سمت خانواده خودم دارم 

   وجود دارد ممکن است رخ دهد بین ما تنش وادگی درباره اینکه چه اتفاقی در روابط خان 

   برد روابط خانوادگی سطح تحریک پذیری رابطه خودمان را باال میمشکالت 

   نگرانم که در آینده چه چیزی در این روابط رخ دهد 

   توضیحات: 

 

 کنددارد برای دیگران دلربایی تمایل ............... جذب به سمت دیگران و حسادت مساله رابطه ما نیست ...... همسرم . 9
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   این موضوع علت مشکالت بسیاری بین ماست

   آورد بخشی از رابطه است که احساس نا امنی بوجود میاین 

   توانم با دروغ زندگی کنمنمی

   ت گذاری مجدد اعتماد کار دشواری اسپایه

   شومقع میکنم مورد خیانت واحساس میا

   خیلی سخت است که این آسیب را بهبود بخشید

   توضیحات: 

 

 ایم              ...... این موضوع مساله رابطه ما نبوده است ............... به تازگی یک رابطه فرازناشویی داشته. 10

 کل داریممش یست مشکلی ن  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   سیاری بوجود آورد این موضوع درد ب 

   موضوع احساس ناامنی بوجود آورد این 

   توانم با دروغ و فریب زندگی کنممن نمی

   توانم خشمگین نباشم نمی

   توانم با خشم همسرم کنار آیمنمی

   د خواستم این ماجرا تمام شود؛ اما انگار این موضوع تا ابد ادامه دارمی

   ز عذرخواهی کردن خسته شدما



16 
 

   دوباره کار دشواری است اعتماد 

   مان دچار خشونت شده استکنم رابطهاحساس می

   خیلی سخت است که این آسیب را بهبود بخشید

   توضیحات: 

 

 گیرد ر مین ما د..... مشاجره ناخوشایندی بی. ..... وقتی عدم توافق بوجود می آید به خوبی آنرا حل می کنیم   11
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدهلطفاً همه مشخص 

   در حال حاضر دعواهای زیادی داریم

   کننددعواها از ناکجا آباد بروز می

   مان النه کرده استخشم و تحریک پذیری در رابطه

   ایمالی گیر کرده ر گل ورسد که دکنیم به نظر میکه شروع به آسیب زدن به یکدیگر میزمانی 

   شوماحترامی واقع میکنم مورد بیرا احساس میاخی

   شود احساس می کنم از من دائما انتقاد می

   توضیحات: 

 

 و ارزشهای اساسی خود با هم همگام هستیم ... در این زمینه با هم تفاوت های اساسی داریم ..... ما در اهداف 12
 ل داریممشک  مشکلی نیست  بخوانیدیر را های زلطفاً همه مشخصه

   آید های زندگی بوجود میتفاوت در هدف گذاری

   آیددرباره باورهای اساسی زندگی بوجود میتفاوت  

   آید تفاوت در زمینه عالیق اوقات فراغت بوجود می

   رسد که به چیزهای متفاوتی در زندگی عالقه داریم به نظر می

   حال رشد هستیم لفی درهای مختما در جهت

   را در رابطه با همسرم دوست ندارم  خودم

   توضیحات: 

 

 . اتفاق تلخی )مانند خشونت، اعتیاد، خیانت( در زندگی ما رخ داده است: ...... بلی ...... خیر 13

 وع عبور نکرد ین موضمان به خوبی از امان از این موضوع به خوبی عبور کرد        ...... رابطهرابطه .......... 

 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدمشخصهلطفاً همه 

   بین ما خشونت فیزیکی رخ داده است 

   ما مشکل استفاده از الکل و مواد مخدر را داریم 

   ای نیست که من برای بدست آوردن آن اینقدر تالش کردم این رابطه

   کرده است ل تغیرقرارداد رابطه زناشویی ما به طور ک

   سرم از چه چیزهای متنفر استهم دانم می

   کنم در این رابطه احساس ناامیدی می

   توضیحات: 
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 . ............. به عنوان تیم همکاری خوبی با هم داریم ......  به عنوان تیم همکاری خوبی با هم نداریم 14
 اریممشکل د مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   دادیم نه را بیشتر با هم انجام میقبالً کارهای خا

   آید که هر کدام به سمتی متفاوت در حرکت هستیم به نظر می

   کند همسرم در کارهای خانه مشارکتی نمی

   کشد همسرم بار مالی خانه را بر دوش نمی

   کنم مدیریت خانه احساس تنهایی میبرای 

   ی نیستاحظههمسرم آدم با مال

   توضیحات: 

 

 ای بین ما وجود ندارد    ...... ما در این زمینه دچار مشکل هستیم . ........... درباره مدیریت قدرت مساله15
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   کنم در تصمیم گیری نقشی ندارم فکر می

   گری شده استهمسرم فرد سلطه

   نسبت به قبل دارم  های بیشتریدرخواست من

   همسرم فرد منفعلی است 

   همسرم فرد قابل اتکایی نیست 

   باید اوضاع مدیریت امور را در دست بگیرم خودم 

   توضیحات: 

 

 کنیم ...... مدیریت مالی خوبی با هم نداریم . ......... مسائل مالی خود را به خوبی مدیریت می16
 مشکل داریم مشکلی نیست  بخوانیدهای زیر را مشخصه همه لطفاً

   آوریم و همسرم به اندازه کافی پول در نمیمن 

   ما درباره شیوه خرج کردن پول با هم تفاوت دیدگاه داریم 

   ما درباره مسائل مالی استرس داریم 

   همسرم در مسائل مالی بیشتر توجه بر خودش دارد 

   نیستیم ه با هم هم پیمان ای خان هدرباره هزینهما 

   ما برنامه مالی مشخصی نداریم 

   توضیحات: 

 

 . ............ ما به اندازه کافی با هم تفریح داریم      ...... در زمینه تفریح مشکلت جدی با هم داریم 17
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدمشخصهلطفاً همه 

   هم نداریمبرای تفریح با کافی  رسد زمانبه نظرم می

   بریمهای خودمان لذت کافی نمیگذرانیم اما از زمانبا اینکه زمان با هم می

   از آن استرس داریم که زمان خود لذت ببریم بیش 
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   کار همه زمان ما را در بر گرفته است

   کنیمییم را تجربه نمذت ببرعالیق ما با هم تفاوت دارد و دیگر این روزها کار جذابی که هر دو ل

   دهد کنیم که کارهای جذابی انجام دهیم اما این اتفاق رخ   نمیریزی میما برنامه

   توضیحات: 

 

 . ...... ما به اندازه کافی با هم فعالیت اجتماعی داریم ...... ما فعالیت اجتماعی خاصی با هم نداریم 18
 ریممشکل دا  نیست  مشکلی های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   در رابطه با دوستان و گروه ها هستیم 

   دهند دغدغه داریمهایی که کارهای خیریه انجام میبه گروهنسبت 

   دهیم های خیریه زمان اختصاص میبرای شرکت در فعالیت

   های اجتماعی فعالیت مستقیم داریم برای خیریه و یا پروژه

   دهیم م مید اجتماع انجای افراخیرخواهانه براکارهای 

   ای را بر عهده داریمرهبری گروه خیریه

   توضیحات: 

 

 زمینه معنویت دیدگاه نزدیکی با هم داریم ...... در زمینه معنویت دیدگاه نزدیکی با هم نداریم . ...... در 19
 مشکل داریم مشکلی نیست  های زیر را بخوانیدلطفاً همه مشخصه

   اریم سانی دباورهای یک 

   ها دیدگاه یکسانی داریم ره مذهب و ارزشدربا

   مکان مقدس دیدگاه یکسانی داریمدرباره 

   توانیم به خوبی با هم گفتگو کنیم درباره مسائل معنوی می 

   کنند و ثابت و غیرقابل تغیر نیستندمسائل مربوطه معنویت رشد و تغیر می

   ماست وادگی مسائل معنوی بخشی از زندگی خان 

   حات: توضی
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 هیجانی ۀسوء استفاد ۀرسشنامپـ 9

 بخوانید و گزینه صحیح و یا غلط را انتخاب کنید. لطفا جمله را 
 غلط  درست  

   .باید کارهایی انجام دهم که حسادت همسرم را برانگیخته نکنم 1

   .ندگذرانم را کنترل ککند تا افرادی که با آنها وقت میهمسرم سعی می 2

   .کنمزند که با دیگران خیلی گرم صحبت میمی دائما به من اتهام همسرم  3

   همسرم به من شک دارم که به او وفادار نیستم.  4

   .ای از رفتار اشتباه در مورد من استهمسرم مانند کاراگاه دائما به دنبال نشانه 5

   .خواهم برومدهد که هر جایی میاجازه نمی همسرم  6

   .دهدبه من پول نمی  های همسرم گوش ندهمه حرفاگر ب  7

   های من را محدود کند. خواهد حرکتهمسرم به زور می 8

   .های من را کنترل کندکند کنترل همه پولهمسرم تالش می 9

   .تالش می کند تا آزادی من را کنترل کندهمسرم  10

   .امدیوانهند که من همسرم تالش می کند دیگران را متقاعد ک 11

   گوید که من جذابیت جنسی ندارم. ه من میهمسرم ب  12

   .کندهمسرم به خانواده من توهین می 13

   .کند در حضور دیگران من را مسخره میهمسرم  14

   .کندهمسرم در حضور دیگران من را تحقیر می 15

   .کند که من بترسمهمسرم عمدً کاری می 16

   .کند کی میمشاجره من را تهدید فیزی رم در حینهمس 17

   دهد کند که اگر به فالن کار ادامه دهم او هم به خشونت خودش ادامه میتهدید میهمسرم  18

   .کند در رابطه جنسی کاری انجام دهم که آنرا دوست ندارمهمسرم من را مجبور می 19

   .ه برای من انزجار آور استمی کند ک همسرم در رابطه جنسی من را مجبور به کاری 20

   .هم رابطه جنسی داشته باشم، همسرم من را تحت فشار قرار می دهدمن وقتی نمی خوا 21

   .کند کسی را که دوستش دارم را آزار دهدهمسرم من را تهدید می 22

   .زندهمسرم عمداً به وسایلی که برای من مهم است آسیب می 23

   دهد را مورد آزار میخانگی و یا سایر حیوانات اً حیوان عمد همسرم  24

   زند. کند که به کودک آسیب میهمسرم تهدید می 25
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 کنترل، ترس و احتمال خودکشی  ۀپرسشنامـ 10

 کنترل 

 گذشته آیا همسرتان کارهای زیر را انجام داده است: در شش ماه 
 ط غل صحیح  کرد همه حرکات من را کنترل کندسعی می

 غلط  صحیح  د و من را وابسته کند پول را نزد خودش نگه دار کردسعی می

 غلط  صحیح  تهدید به قتل کرده است

 غلط  صحیح  کرده است خانواده، دوستان و یا حیوان خانگی را آزار دهد تهدید 

 غلط  صحیح  کندکند و من را سرزنش میمسئولیت رفتارهای پرخاشگرایانه خود را قبول نمی

 غلط  صحیح  خانواده شرایط منزوی بوجود آورد  نگه داشتن من از دوستان وکند با دور یمسعی 

 غلط  صحیح  دهد من و یا دیگران را مورد آزار و اذیت قرار می

 

 ترس
 غلط  صحیح  ترسید؟ آیا از همسرتان می

 غلط  صحیح  برایتان سخت است که جلوی همسرتان صحبت کنید؟ آیا 

 غلط  صحیح  خشونت بیشتر شود؟ در نهایت موجب بوجود آمدنط زوج درمانی آیا نگران هستید که شرای

 

 احتمال خودکشی
 غلط  صحیح  اید؟ آیا تا به حال اقدام به خودکشی کرده

 غلط  صحیح  اید؟ ریزی برای خودکشی کردهتا به حال برنامهآیا 

 غلط  صحیح  کنید؟ آیا در حال حاضر به خودکشی فکر می

 . هفتگی . هر روز .... با چه فراوانی؟ .... 

   دهد؟ ضعیت شما را نشان میآیا جمالت زیر و

 غلط  صحیح  می خواهم خودم را بکشم 

 غلط  صحیح  کشتمشانس این رو داشتم حتما خودم را میاگر 

 غلط  صحیح  ای برای خودکشی دارید؟ آیا در حال حاضر برنامه طراحی شده

 


