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 مقیاس ششم  -آلپورت  -مقیاس دین داری 

Religiousness scale_Alport  

  : لغفا تا استفادُ اس هقیاس سیز ، هَافقت یا هخالفت خَد را تا ّزیک اس آیتوْای ]عثارات[ سیز هطخص ًواییذ

  [ هَافق، تی عزف، هخالف، کاهال هخالفکاهال هَافق،  ]

  .ّذف اصلی عثادت، دستزسی تِ آراهص ٍ هعٌَیت است .1

  .یک دلیل عضَیتن در کلیسا ایي است کِ ، چٌیي عضَیتی تِ تاییذ ضخص در جاهعِ کوک هی کٌذ .2

  .ضذم هْن ًیست هي تِ هیشاى هعیٌی تِ چیشی هعتقذ تَدم، تا ٍقتی کِ تِ سًذگی اخالقی ّذایت .3

  .هي اغلة کاهال هتَجِ حضَر خذا یا یک هَجَد الْی تَدُ ام .4

دعاّایی کِ هي در تٌْایی هی خَاًن، ّواى قذر در تزگیزًذُ هعٌا ٍ عاعفِ ضخصی ّستٌذ کِ تَسظ هي در  .5

  .عَل عثادات گفتِ هی ضًَذ

  .عی هغلَب استدلیل اصلی عالقِ ام تِ هذّة ایي است کِ کلیسای هي ًَعی فعالیت اجتوا .6

  .هي اس ایي رٍ عثادت هی کٌن کِ درتارُ آى فکز کزدُ تَدم .7

  .تزای هي هْن است کِ هذتی اس ٍقتن را تِ تفکز دیٌی ٍ هزاقثِ صزف کٌن .8

اگز قزار تَد کِ تِ یک گزٍُ کلیسا هلحق ضَم، تزجیح هی دادم تِ گزٍُ اًجیل خَاًی تا یک اخَت جوعی ]  .9

  .پیًَذمگزٍُ اجتواعی[ ت

  .اعتقادات دیٌی هي ٍاقعا چیشی است کِ پطت رٍیکزد کلی ام تِ سًذگی قزار دارد .10

  .گاّی اٍقات چطن پَضی اس اعتقادات دیٌی ام را تِ هٌظَر حفظ رفاُ اقتصادی ٍ اجتواعی السم هی تیٌن .11

  .ّذف اس عثادت تاهیي خَضی ٍ سًذگی صلح آهیش است .12

  .ای دارد، چَى تِ سَاالت تسیاری درتارُ هعٌای سًذگی پاسخ هی دّذهذّة اّویت ٍیژُ  .13

سهاًی کِ تا غصِ ّا ٍ کذٍرت ّا رٍتِ رٍ هی ضَم، چیشی کِ دیي تِ هي عزضِ هی کٌذ، راحت تزیي  .14

  .چیشّااست

ن دیي تِ ّواى رٍضی کِ تِ ضْزًٍذی، دٍستی ّا ٍ دیگز عضَیت ّا کوک هی کٌذ، تِ حفظ تَاسى سًذگی .15

  .ًیش کوک هی کٌذ

  .هي ٍاقعا سعی هی کٌن دیٌن را تَام تا ّوِ رفتارّای دیگزم در سًذگی داضتِ تاضن .16

 [اگز ضزایظ اجتٌاب ًاپذیزی پیص ًیایذ، ٍارد کلیسا هی ضَم . ] تِ کلیسا هی رٍم .17

  .هي درتارُ ایواًن ) یا کلیسا( کتاب هی خَاًن .18

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


  .اها احساس هی کٌن چیشّای هْوتزی در سًذگین ٍجَد دارد اگزچِ هي تِ دیٌن هعتقذم، .19

  .اگزچِ هي یک ضخص هذّثی ام ، اجاسُ ًوی دّن دغذغِ ّای دیٌی تز اهَر رٍسهزُ ام تاثیز تگذارد .20

  .کلیسا تزای تٌظین رٍاتظ اجتواعی خَب است .21

 

زسطٌاهِ ٍ سٌجص ًگزش دیٌی . تزجوِ استزاّاى ؛تزادلی جی ، ًایت؛ دایاى جی، سذالسک؛ ٍیلیام ای . عزح پ

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

 

هقیاس هزتَط تِ آییي هسحیت است . ایي هقیاس تِ تعذ عوَدی ًگزش دیي دار  44پزسطٌاهِ ، یکی اس 

  . هسیحی تَجِ دارد

ّز گشیٌِ را دارد . تذیْی است کِ تَهی ایزاى ٍ  هقیاس فاقذ گشارش رٍایی ٍ پایایی است اها درصذ پاسخگَیی تِ

 .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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