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مقیاس دین داری  -باستون  -مقیاس نهم
Batson's Quest Scale
ایي پزسطٌاهِ ضاهل بزخی اظْارات ضٌیذًی دربارُ سًذگی دیٌی است کِ بسیار هتفاٍت ّستٌذ .کار ضوا ایي
است کِ هیشاى هَافقت یا هخالفت خَد را با ّز ػبارت ،در یک هقیاس  9قسوتی اس کاهال هخالف )(1تا کاهال
هَافق ( )9هطخص ًواییذ .سؼی کٌیذ ّزیک اس گَیِ ّا را درجِ بٌذی کٌیذ ٍ ّیچ گَیِ ای را سفیذ ًگذاریذ.
سزیغ کار کٌیذ ٍ رٍی جوالت خیلی طَالًی تاهل ًکٌیذّ .یچ تَافقی دربارُ پاسخ ّای درست ٍ ًادرست ٍجَد
ًذارد ،بزخی اس هزدم با ّزیک اسگَیِ ّا ،هَافق ٍ بزخی هخالف خَاٌّذ بَد .
ٍ1.قایغ جْاًی ًوی تَاًذ بز ٍاقؼیت ّای جاٍداًی دیٌن تاثیز بگذارًذ .
2.هوکي است گفتِ ضَد هي بزای ضبْات ٍ تزدیذّای دیٌی ام ارسش قائل هی ضَم .
3.هي تطخیص هی دّن کِ تجزبیات رٍسهزُ ام بِ ضذت ػقایذ دیٌی ام را هی آسهایذ .
4.هي اًتظار ًذارم ػقایذ دیٌی ام در چٌذ سال آیٌذُ تغییز کٌٌذ .
5.هي بِ پزسیذى سَاالت دیٌی خارج اس رضذ آگاّی اس تٌص ّا در جْاى ٍ ارتباط با جْاًن کطاًذُ ضذُ ام .
6.پیطزفت دیٌی ام اس درک رٍ بِ رضذم اس َّیت ضخصی بِ ٍجَد آهذُ است .
7.تا سهاًی کِ ضزٍع بِ پزسص سَاالتی دربارُ هؼٌای سًذگی خَدم ًکزدم ،خذا بزاین خیلی هْن ًبَد .
" 8.هي ِ" چٌذ سال قبل اس هَضغ دیٌی کًٌَی ام ضگفت سدُ هی ضَد [ .اس تفاٍت هَضغ دیٌی کًٌَین ًسبت
بِ گذضتِ  ،در حیزتن ].
9.سَاالت اس پاسخ ّا بِ تجزبِ دیٌی ام دٍرتز ّستٌذ .
استزاّاى ؛بزادلی جی ً ،ایت؛ دایاى جی ،سذالسک؛ ٍیلیام ای  .طزح پزسطٌاهِ ٍ سٌجص ًگزش دیٌی  .تزجوِ
ٍ تالیف هحوذ قلی پَر ٍ هزین اسکافی  .هطْذ :هزًذیش 4831 .
پزسطٌاهِ  ،یکی اس  44هقیاس هزبَط بِ آییي هسحیت است  .ایي هقیاس بِ بؼذ ػوَدی ًگزش دیي دار
هسیحی تَجِ دارد .
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
به پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی ،تفسیر و روایی-پایایی دارید به سایت مادسیج مراجعه نمایید.
ورود به سایت مادسیج
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