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  دوم مقیاس –رابطه شخص با خذا 

Personal Relationship with God  

ایي هقیاس یِ ضزطی کاربزد دارد کِ بگَییذ ضوا چگًَِ ّز کذام اس رفتارّای سیز را بِ تٌاٍب اًجام هی دّیذ. 

اّویت است کِ ضوا پاسخ خَد را بز هبٌای ایي کِ ّز چٌذ ٍقت یک بار اًجام هی ایي هَضَع بسیار دارای 

  :دّیذ، پایِ ریشی کٌیذ؛ ًِ ایي کِ ّز چٌذ ٍقت فکز کٌیذ کِ بایذ ایي رفتارّا را اًجام دّیذ

دّیذ .  عباراتی در سیز آهذُ است ، لطفا بز هبٌای ایي کِ چقذر یا ّز چٌذ بار آى ّارا اًجام هی دّیذ ، پاسخ ]

  : دفعات اًجام را با هقیاس سیز هطخص کٌیذ

  [ ّویطِ ، هکزرا، گْگاُ، بِ ًذرت ، خیلی بِ ًذرت ، ّزگش

  .هي در ایواًن با دیگزاًی کِ هسیحی ًیستٌذ، سْین ّستن .1

  .هي بیطتز ٍقتن را در گزٍُ هسیحیاى دیگز صزف هی کٌن .2

  .این دعَت هی کٌنهي دٍستاى یا آضٌایاًن را بزای دیذى کلیس .3

  .هي بزای چیشّای خَب در سًذگین، خذا را ضکز هی کٌن .4

  .هي دعا هی خَاًن .5

  .هي در هسائل سًذگین اس خذا راٌّوایی هی خَاّن .6

  .هي اًجیل را هی خَاًن .7

  .هي در کلیسا حضَر پیذا هی کٌن .8

  .ا هی کٌنهي بزای افزادی کِ اس ًظز عاطفی ًیاس بِ کوک دارًذ، دع .9

 .(هي بزای گزٍُ ّا یا ساسهاى ّایی کِ عضَ آى ّا ّستن دعا هی کٌن ) هاًٌذ کلیساین، کطَرهَ هثل ایٌْا .10

 

  .هي بزای هزدهی کِ هی داًن هسیحی ًیستٌذ دعا هی کٌن .11

  .هي در گزٍُ ّای اًجیل خَاًی ضزکت هی کٌن .12

  .گذارم هي داٍطلباًِ بزای فعالیتْای کلیسا ٍقت هی .13

 

استزاّاى ؛بزادلی جی ، ًایت؛ دایاى جی، سذالسک؛ ٍیلیام ای . طزح پزسطٌاهِ ٍ سٌجص ًگزش دیٌی . تزجوِ 

  4831هزًذیش .  :ٍ تالیف هحوذ قلی پَر ٍ هزین اسکافی . هطْذ

 

هقیاس هزبَط بِ آییي هسحیت است . ایي هقیاس بِ بعذ عوَدی ًگزش دیي دار  44پزسطٌاهِ ، یکی اس 
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  . یحی در سهیٌِ ارتباط با خذاًٍذ استهس

هقیاس فاقذ گشارش رٍایی ٍ پایایی است اها درصذ پاسخگَیی بِ ّز گشیٌِ را دارد . بذیْی است کِ بَهی ایزاى ٍ 

 .فزٌّگ ایزاى ًیست
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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