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   فرم تجدید نظر شده–مقیاس سنجش دینداری 

  پشسطٌاهِ خَد ضٌاسی تش اساس جْت گیشی هزّثی اسالهی

  هسؼَد آرستایجاًی

Islamic Religious Orientation‚ Self Assessment  

پاسخٌاهِ  هغالؼِ دلیك ّش جولِ، گضیٌِ ای سا وِ تا ٍضؼیت فؼلی خَد هٌغثك هی یاتیذ، دس خَاّش گشاهی ، تا/ تشادس

وٌیذ، ًخستیي پاسخی وِ تِ رّي ضوا  ّیچ جولِ ای سا تذٍى پاسخ ًگزاسیذ ٍ تٌْا یه پاسخ سا اًتخاب. ػالهت تضًیذ

  . خغَس هی وٌذ هَسد ًظش است

تا  76% =  ٍ واهال هَافمن75% تا 51= % تا حذٍدی هَافمن50% تا 26= % تا حذٍدی هخالفن25%تا  0= واهال هخالفن

%100 

 

  . هي ساُ خَضثختی ٍ سؼادت سا فمظ دس دیي هی جَین (1

  .خذا ًضدیه ضذُ ام گاّی احساس هی وٌن تِ (2

  .ّیچگاُ خَد سا هایَس ٍ ساًذُ ضذُ اص دسگاُ الْی ًوی یاتن (3

  .ّویطِ ًسثت تِ ٍػذُ ّا ٍ لَل ّایی وِ هی دّن پایثٌذم (4

  .تْتشیي ساٌّوای صًذگی تطش است تؼالین لشاى (5

  . لشاس هی دّن پذس ٍ هادسم سا ّویطِ هَسد احتشام ٍ هحثت (6

  .لضٍهی ًذاسد ّوسش هَسد اًتخاب هي حتوا هزّثی تاضذ (7

  .اسالم واهلتشیي تشًاهِ ّا سا تشای سؼادت اًساى اسائِ وشدُ است دیي (8

  .ضٌاخت خَد سا اص آفشیذگاس جْاى تیطتش وٌن هایل ّستن (9

  .لزت تشدُ ام گاّی اص توسخش یا تحمیش دیگشاى (10
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  .دیي تاػث گستشش خشافات دس رّي اًساى هی ضَد (11

  .ًسثت تِ پایوال وشدى حمَق دیگشاى ٍ ّش گًَِ آسیة تِ صیش دستاى حساس ّستن ّوَاسُ (12

  . الصم ًیست دس ّوِ صهیٌِ ّای صًذگی همیذ تِ دیي ٍ حذٍد ضشػی تاضین (13

  .لشآى هی خَاًن ..... هؼوَال (14

  .ًسثت تِ حیات پس اص هشي تشدیذ داسم (15

  .سا هیذاى تشتیت ٍ غحٌِ ای تشای ًیل تِ هماغذ ػالی هی داًن خاًَادُ (16

  .حك دیگشاى اًجام هی دّن، ّوَاسُ دس ًظشم هی هاًذ ّشواس خَتی دس (17

  .است ایي وِ هایحتاج صًذگی سا اص ّش ساُ هوىي تِ دست آٍسم آى چِ تشاین تسیاس هْن (18

  .استثاط هجذد تا خَیطاًٍذاًی وِ لغغ ساتغِ وشدُ ام ، وَضص هی وٌن تِ ًذست تشای (19

  .وٌن دس صًذگی چیضّای هْوتش اص هزّة ّن ٍجَد داسد احساس هی (20

  .داسم ٍ اٍ سا هی پشستن تِ خذای یگاًِ اػتماد (21

  .ضَد ٍ پاداش ٍ ویفش آى هطخع هی گشدد دس سٍص لیاهت تِ اػوال ٍ سفتاس ها دلیما سسیذگی هی (22

  .تَاًذ الگَیی توام ػیاس تشای تطشیت تاضذ ًوی (ظ)دس ػػش حاضش پیاهثش اوشم  (23

  .هزّثی هی پشداصم دس اٍلات فشاغت تِ هغالؼِ وتة (24

  . ّویطِ ساستگَیی ٍ دسستىاسی دس واسّا ًتیجِ تخص ًیست (25

  .خیشیِ ػْذُ داس ایي واس ّستٌذ الصم ًوی داًن تخطی اص ٍلت یا هال خَد سا غشف هستوٌذاى وٌن صیشا هَسسات (26

  .هؼٌَی ػویمی دس خَد هی یاتن هی سٍم، احساس (ع)ّشگاُ تِ صیاست اهام سضا (27

  .تشجیح هی دّن دس تماتل لزات دًیا ٍ آخشت ، سؼادت اخشٍی سا (28

  .صًذگی است ػطك هی ٍسصم ٍ سخٌاى اٍ تشاین ساٌّوای (ع)تِ ػلی تي اتیغالة  (29

پطیواًی هی وٌن ٍ دس غذد جثشاى تش هی  اغلة اگش واسی اًجام دّن وِ خالف دستَسّای هزّثی تاضذ، احساس (30
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  .آین

  .ًاچاس هی ضَم اص ساُ ّای غیش هجاص ّن استفادُ وٌن تشای سفغ هطىالت التػادی گاّی (31

  .ّویطِ آى چِ سا تشای خَد ًوی پسٌذم تِ دیگشاى سٍا ًوی داسم دس تشخَسد تا دیگشاى (32

  .اغلة غحٌِ ّای صًذگی هحسَس است حضَس خذاًٍذ دس (33

  .سا دس گفتگَ تا پذس ٍ هادسم سػایت وشدُ ام ّوَاسُ گفتاس هالین ّوشاُ تا ادب ٍ فشٍتٌی (34

  .داًن، ّش چٌذ همیذ تِ آداب عْاست ضشػی ًثاضذ ًظافت ٍ پاویضگی سا وافی هی (35

  . تشم گاّی اص آصاس حیَاًات لزت هی (36

  .وٌن دس ضة ّای لذس هاُ سهضاى هػون ّستن تیذاس تواًن ٍ تا خذای خَد خلَت (37

  .ػضت ٍ سشتلٌذی وِ هَسد تاییذ خذاًٍذ ًثاضذ، چٌذاى اسصضوٌذ ًیست (38

  .وساًی وِ واسّای ًیه اًجام هی دٌّذ، پاداش الْی آى تشایطاى هحفظ است (39

  .داد خَاّذ ضذ پش اص ػذل ٍ (ػج)تِ ػمیذُ هي ایي دًیای پش اص ظلن ٍ جَس، سٍصی تا ظَْس هْذی (40

  .داضتِ تاضن فىش هی وٌن تشای ًیل تِ هماغذ ػالی هی تَاًن غثش ٍ پایذاسی (41

  .هی گیشد اگش اهش تِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا تشن وٌین، فساد ّوِ جا سا (42

  .اهَسی ًَػی دًیا گشایی است خَد سا هَظف تِ اتاداًی ٍ ساصًذگی ًوی داًن، صیشا پشداختي تِ چٌیي (43

  .اًذ توایالت جٌسی گاّی هشا اص حذٍد ضشػی خاسج وشدُ (44

  .اص اًذیطیذى ٍ ًىتِ آهَصی اص جْاى آفشیٌص ّیچگاُ خستِ ًوی ضَم (45

  .ضشوت وٌن خَد سا ػضا داس هی یاتن ٍ هایلن دس هجالس آى (ع)دس ایام ضْادت اهام حسیي (46

  .ضشوت وٌن احساس غن هی وٌن ٍ هایلن دس هجالس آى (ع)دس ایام ضْادت اهام حسیي (47

  .استفادُ هی وٌن (ٍ سایاًِ ای سادیَیی ، تلَیضیًَی)تشخی اٍلات اص فیلن ّا یا تشًاهِ ّای هزّثی (48

  .ًسثت تِ واسّای خَد جلة وٌن هؼوَال سؼی هی وٌن تِ گًَِ ای ًظش دیگشاى سا (49
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  .هي ًیست، ّش چٌذ دسآهذ آى لاتل تَجِ تاضذ هطاغلی وِ اص ًظش اسالم حشام است، هَسد توایل (50

  .ًوی داًن ٍ تِ آى ػول ًوی وٌن گاّی هیاًِ سٍی سا دس هؼیطت غحیح (51

  .ای تشای خَد هی داًن آتاداًی جْاى ٍ حفظ عثیؼت سا ّوَاسُ ٍظیفِ (52

  .هی وٌن دس اػیاد ٍ ایام ٍالدت اٍلیای دیي احساس ضادی ٍ سشٍس (53

  .حمَق ضشػی اهَال خَد سا تِ افشاد هَسد اػتواد پشداخت خَاّن وشد (54

  .اغلة ًوی تَاًن هاًغ تشٍص خطن ٍ ػػثاًیت خَد ضَم (55

  .هماتل اهیال ٍ خَاستِ ّاین ًاتَاى هی تیٌن گاّی خَد سا دس (56

دیگشاى هتؼْذ هی ضَم، غشف ًظش اص هیضاى صحوت آى ، پیَستِ تؼْذ خَد سا حفظ  ٌّگاهی وِ واسی سا دس هماتل (57

  .هی وٌن

  .ّوَاسُ خَد سا دس گشٍُ هَهٌاى تِ دیي اسالم هی داًن (58

  .یاد خذا آغاص ٍ تا ضىش ٍ سپاس اٍ تِ پایاى هی تشم سٍص خَد سا تا (59

  .دس ٌّگام خَاب، سشضاس اص لزت ٍ سشٍس ضذُ ام گاّی اص سٍیاّای هؼٌَی (60

  .اسالم اص عشف خذا تشاًگیختِ ضذُ تاضذ گاّی تشدیذ هی وٌن وِ پیاهثش (61

  .اص چیضی سْن تثشم گاّی هایلن تیص اص آى چِ حك هي است، (62

  .ًسثت تِ سایش وتة آسواًی ًذاسد تِ ػمیذُ هي لشآى ّن یىی اص وتة آسواًی است ٍ تشیشی خاغی (63

  .اضىن جاسی هی ضَد گاّی تِ یاد خذا هی افتن ٍ اص ضَق ٍ هحثت، (64

  .تاضین تشای ایي وِ آدم خَتی تاضین ، حتوا الصم تیست فشدی هزّثی (65

  .تشای سضای خذا حاضشم دس ساُ اٍ جاى فطاًی وٌن (66

  .هسؤٍلیتی ًسثت تِ دیگشاى دس خَد ًوی یاتن اغلة احساس (67

  . دچاس سَء ظي هی ضَم دس هَسد سفتاسّای هثْن دیگشاى (68
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  . هؼوَال دس هسجذ یا ًواص جواػت حاضش هی ضَم (69

  .دس غَستی وِ هسافش یا هشیض ًثاضن، دس هاُ سهضاى سٍصُ هی گیشم (70

  1385 . پژٍّطگاُ حَصُ ٍ داًطگاُ. لن . تْیِ ٍ ساآصهَى جْت گیشی هزّثی تا تىیِ تش اسالم  . آرستایجاًی،هسؼَد

 دس تست L ٍ F ٍ K ّایی هاًٌذ الصم است ّوثستگی ایي اتضاس تا همیاس: ًظش واسضٌاسی سایت جْت پژٍّطگشاى 

MMPI  اتضاس خػیػِ ّایی غیش اص دیٌذاسی سا هی سٌجذ تِ ًظش هی سسذ وِ ایي. هَسد هغالؼِ لشاس گیشد. 
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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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