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 پرسشنامه دین داری 

Piety Questionnaire  

ایي آصهَى، غایت دیي داسی ضوا سا کِ هوکي است دس تاٍس دیٌی تاى؛ هتدلی تاضذ هی سٌدذ. لطفا ّش یک اص 

ضخصیت خَد سا هطخص کٌیذ. تشای ّش آیتن تْتشیي سا عالهت آیتن ّا]عثاسات[ صیش سا خَاًذُ ٍ اًطثاق آى تا 

تضًیذ. اگش دس پاسخگَیی تِ ّش آیتن ]عثاست[ تشدیذ داسیذ، اٍلیي عذدی سا کِ تِ رٌّتاى سسیذ آى سا عالهت 

  .تضًیذ

  [ = کاهال ایي طَس است7....  6...  5=تاحذٍدی ایي طَس است ... 4...  3... 2... 1اصال ایي طَس ًیست = ]

  .ّذف عیٌی هي اص اعوال دیٌی سسیذى تِ سستگاسی است .1

  .دلیل هزّثی تَدى هي ساختي دًیای تْتش تشای صًذگی است .2

  .ّذف اصلی هي اص دیي داسی تِ دست آٍسدى هَّثت الْی است .3

  .یکی اص اًگیضُ ّای دیٌذاسی هي سّایی اص صًح است .4

  .ِ خذاًٍذ هشا دس هطکالتن یاسی خَاّذ دادیکی اص هٌافع دیٌذاسی هي ایي است ک .5

  .هٌفعتی کِ دس دیٌذاسی دًثال آى ّستن، احساس لذست ٍ اطویٌاى ضخصی است .6

  .یک دلیل عوذُ دیٌذاسی هي اًدام تکلیف الْی تشای صًذگین هی تاضذ .7

  .یکی اص اّذاف دیٌذاسی هي خاسج ضذى اص اًضٍا ٍ عضَیت دس خاهعِ هَهٌیي است .8

  .یکی اص هٌافع دیٌذاسی هي کسة تیٌص عویك تش ًسثت تِ حمیمت دیٌی است .9

  .دس هزّثی تَدى دًثال آساهطی ّستن کِ صهاًی هوکي است هَسد ًیاص تاضذ .10

  .یکی اص اّذاف دیٌذاسی هي کسة تیٌص عویك تش ًسثت تِ حمیمت دیٌی است .11

  .است هَسد ًیاص تاضذ دس هزّثی تَدى دًثال آساهطی ّستن کِ صهاًی هوکي .12

  .تا هزّثی تَدى تِ دًثال کسة ساٌّوایی دس تصوین گیشی ّای سخت ّستن .13

  .هْوتشیي پاداش هي اص دیٌذاسی، غلثِ تش سًح، هحٌت ٍ عالثت تِ خیش ضذى است .14

  .لصذ اٍلیِ هي اص دیٌذاسی ایي است کِ ضخص تْتشی تطَم .15

  .َیی تا اسادُ الْی استهٌظَس اصلی هي اص عول دیٌی ّوس .16

  .یکی اص هٌافعی کِ دس دیٌذاسی چستدَ هی کٌن ]یافتي[ احساس هثثت تشی ًسثت تِ خَدم است .17

  .دلیل اساسی هي اص دیٌذاسی هصَى هاًذى اص عزاب اخشٍی است .18

صًذگی هی یکی اص اّذاف دیٌذاسی هي خلَگیشی اص اًگیضُ ّای ًاخَاستِ ٍ کٌتشل تصَسات ضخصی ام دس  .19
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  .تاضذ

  .اعتمادات دیٌی ام ًیشٍ تخص ًیستٌذ .20

  .هي دس دیٌذاسی تِ دًثال اساهص خاطش ّستن .21

  .یک اًگیضُ ام اص دیي داسی ، خلَت تا خذا است .22

  .ّذف هي اص دیٌذاسی ایي است کِ چِ چیضی دس صًذگی ٍالعا اسصضوٌذ ٍ چِ چیضی اسصضوٌذ ًیست .23

  .ٌذاسم کِ تشس اص هشگ کوتشی داضتِ تاضنتِ خاطش ایي دی .24

  .هٌفعت اساسی کِ اص دیٌذاسی دًثال هی کٌن، تِ دست آٍسدى دٍستی دائوی تا خذا است .25

  .یکی اص هٌافع دیٌذاسی کِ دًثال آى ّستن، آصادی دس صًذگی تش اساس دستَسات الْی است .26

  .گٌاّاى هي استیکی اص اًگیضُ ّای اصلی هي اص دیٌذاسی تخطص  .27

  .یک دلیل عیٌی دیٌذاسی هي ، پشکشدى خالء صًذگی است .28

  .یکی اص دالیل عیٌی دیٌذاسی هي کسة فلسفِ خَضثیٌاًِ ٍ گشفتي اًشطی دس صًذگی است .29

  .تا دیٌذاس تَدى ]تِ[ دًثال افضایص احتشام تِ خَدم ًیستن .30

  .ّستن، هعٌا ٍ غایت صًذگی است یکی اص چیضّایی کِ دس دیٌذاسی تِ دًثال آى .31

  .یکی اص اّذاف دیٌذاسی هي ٍحذت سٍحی دس استثاط تا دیگشاى است .32

  .دس دیٌذاسی هي دًثال داًستي ایي کِ چِ چیضی دس صًذگی هْن است، ّستن .33

  .یکی اص اّذاف دیٌذاسی هي خوع ًوَدى تواهی اسصش ّای هعٌَی دس صًذگی سٍصاًِ ام هی تاضذ .34

یکی اص هٌافع دیٌذاسی کِ دًثالص هی تاضن، کوتش ضذى تشس تعذ اص صًذگی است. ] احتواال تشس اص  .35

  .[صًذگی پس اص هشگ هَسد ًظش است

  .تا دیٌذاسی هی خَاّن احساس ًااهیذی سا کوتش کٌن .36

  .ّذف اصلی هي اص دیٌذاسی ضٌاخت خذا است .37

 

سذالسک؛ ٍیلیام ای . طشح پشسطٌاهِ ٍ سٌدص ًگشش دیٌی . تشخوِ استشاّاى ؛تشادلی خی ، ًایت؛ دایاى خی، 

  1384هشًذیض .  :ٍ تالیف هحوذ للی پَس ٍ هشین اسکافی . هطْذ

 

 .همیاس فالذ گضاسش سٍایی ٍ پایایی است. تذیْی است کِ تَهی ایشاى ٍ فشٌّگ ایشاى ً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 

madsg.com

questionnaire1.com

madsg.com

questionnaire1.com

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

	Q1-first page.pdf (p.1)
	www.madsg.com-198-porsesh-din.pdf (p.2-3)
	end-page.pdf (p.4)

