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پرسشنامه نگرش سنج مذهبی  -براهنی
سَاالت

ردیف

کبهال" هَافمن ًسبتب" ًظری هخبلفن
هَافمن

1

اگر افرادی کِ در راس کبرّبی هْن لرار دارًذ هؼتمذ بِ اصَل
دیٌی ببضٌذ بسیبری از هطکالت اجتوبػی حل خَاّذ ضذ.

2

پیرٍی از لَاًیي دیٌی کلیذ خَضبختی است.

3

سؼبدت آدهی فمط از طریك پیطرفت ػلن فراّن هی گرددٍدیي
هبًغ پیطرفت ػلن است.

4

سرًَضت آدهی بِ دست خذاًٍذ تؼییي هی گرددٍکَضص
ٍتالش بِ کلی بی فبیذُ است.

5

خَضبختی هؼٌَی بِ خَضبختی هبدی بستگی دارد ٍٍلتی فرد
از ًظر هبدی هَفك هی ضَد سؼبدت اٍ تکویل است.

6

سستی ایوبى ٍاػتمبدات دیٌی سرچطوِ فسبد اخاللی است.

7

دیي حمبیك زًذگی را بیبى هی کٌذ ٍ بْتریي راٌّوبی فرد در
زًذگی است.

8

استفبدُ از سرگرهیْبیی هبًٌذ سیٌوب ٍتئبتر ٍغیرُ تضبدی بب
اػتمبدات ًذارد.

9

خذاًٍذ ٍجَد ًذارد ٍسبختِ ٍپرداختِ فکر بطر است .

11

جي ٍپری هَجَدات خیبلی ّستٌذ ٍدلیلی ًذارد کِ در ضوي
هؼتمذ بَدًذ بِ خذاًٍذ بِ آًْب ّن هؼتمذ ببضین.

11

ّوِ چیس در ایي دًیب پبداش دادُ هی ضَد ٍدًیبی دیگری
ٍجَد ًذارد .

12

لسٍهی ًذارد کِ در ضوي اػتمبد بِ خذاًٍذ،بِ زًذگی پس از
هرگ ّن هؼتمذ ببضین .

13

داستبًْبیی کِ در کتب دیٌی آهذُ اًذ دٍر از رّي ّستٌذ ٍبب
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هَافمن ًذارم

ػمل لببل لبَل ًیستٌذ.
14

ػالٍُ بر رفبُ هبدیٍ،جَداػتمبدات دیٌی برای سؼبدت اًسبى
الزم است.

15

اًسبى در تؼییي سرًَضت خَد کبهال" آزاد است ٍخذاًٍذ در
تؼییي آى دخبلتی ًذارد.

16

اػتمبد بِ اصَل ٍ لَاًیي دیٌی الزم است ٍلی ببیذ آًْب را بب
هحیط اجتوبػی تطبیك داد.

17

بب تَجِ بِ ایي ًکتِ کِ پیطرفت رٍز افسٍى ػلن ٍداًص
ٌَّز،بطر لبدر ًیست حتی یک سلَل زًذُ را بِ ٍجَد
آٍرد،ببیذ بِ ٍجَد یک خبلك ٍخذاًٍذ هؼتمذ بَد.

18

هببًی اسبسی دیي،در ّر ػصری صبدق است ٍلی جسئیبت
اػوبل ٍٍظبیف دیٌی ببیذ بب ضرایط ػصر تغییر کٌذ.

19

دیي یک اهر فردیست ٍارتببطی بب هسبیل اجتوبػی ًذارد.

21

هي بِ خذاًٍذ ایوبى دارم ٍلی فکر هی کٌن کِ بْطت دٍزخی
ٍجَد ًذارد .

21

تؼلیوبت دیٌی ببیذ در هذارس ٍ داًطگبّْب اجببری ضَد.

22

اگر فرد پطتکبرداضتِ ببضذ ٍاز َّش کبفی برخَردار ببضذ بذٍى
اػتمبد بِ دیي ّن خَضبخت خَاّذ ضذ.

23

برای دفبع از اػتمبدات دیٌی ببیذ ّوِ چیس،حتی جبى خَد را
فذا کرد.

24

در حَادث زًذگی ّوِ چیس طبك اصَل ػلوی اتفبق هی افتذ
کِ ػلت بؼضی از آًْب هؼلَم ٍػلت بؼضی دیگر بب پیطرفت ػلن
هؼلَم خَاّذ ضذ.

25

بؼضی از لَاًیي دیٌی لببل اجرا در اجتوبع ًیستٌذ.

.براٌّی  ،گلریس  . 1353 .ایي تست تَسط خبًن فبطوِ بیذی در اختیبر پبیگبُ لرار دادُ ضذُ است
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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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