
باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا  

ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا   

.دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا   
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تحقیقاتی و کنترل متغیرهای   آزمون پایبندی مذهبی: این آزمون رفتار مذهبی را در محیط های بالینی و 

 .استفاده می کنند، می سنجد  مذهبی در مداخالتی که به نوعی از روش های مذهبی 

بی(  این آزمون شامل یک پرسشنامه شصت سوالی است که سه عامل )باور مذهبی، عدم اطمینان و نافرمانی مذه

 .را مورد ارزیابی قرار می دهد 

و سعی می کند همه رفتارها   نظر پایبندی به دین، فرد رفتار خود را بر اساس معیارهای دینی تنظیم می کند  از

 .را بر اساس معیارهای دینی تنظیم کند 

یجه دوگانگی  ندارد. در نت نافرمانی دینی، فرد قصد کنترل رفتار بر اساس اصول یا دستورات دینی را به دلیل 

بین رفتار و گفتارش ناهماهنگی وجود دارد. او تحمل   .مذهبی، انسان همیشه نگران و در تردید مذهبی است

 .کمی برای سختی دارد

خودش و رابطه اش با خدا را دوست ندارد. از اعمال دینی خود راضی نیست و تنها در مواقع سخت به خدا پناه  

 .می برد

نیست، بلکه معیارهای   به دست آمده در این پرسشنامه لزوماً معیارهای دینداری ذکر است که نمرات  شایان

 .به باور دینی است گرایش فرد به دین یا تغییر فرد از دین یا ایمان انسانی
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     همواره نسبت به مسائل زندگیم نگرانم.  1

ناراحت می شوم. گاهی اوقات سخنان ناروایی از من سر می زند که خودم هم  2      

     دین اسالم کامل ترین برنامه زندگی را ارائه می کند.  3

     همیشه محزون و نگران هستم. 4

برای پیشرفت کارهایم پشتکار ندارم و همواره برای رسیدن به نتیجه عجله می  5

 کنم. 

    

     ازانجام کارهایی که خدا حرام کرده پرهیز می کنم.  6

کارهایم همیشه به خود می گویم به خدا توکل کنم و به یاد او باشم. در  7      

     سعی میکنم پشت سر دیگران بدی )غیبت( آنها را افشا نکنم.  8

     همواره چیزهایی را که به من تذکر می دهند فراموش می کنم.  9

دارم. بیشتر وقت ها یه وفاداری دیگران شک می کنم و به آنها سوء زن  10      

11  ==========================================================     

     تنها چیز های مهم برای من محبت خدا بهشت و هر گونه سعادت اخروی است.  50

گاه فکر می کنم که آیادرست است که انسان این همه سختی و رنج را تحمل و لذت   51

 های دنیا ر به خاطر آخرت رهاکند. 

    

     عادت دارم که روز را همیشه با سپاس خداوند به پایان ببرم و با یاد او آغاز کنم.  52

کنم برایم مشکل همواره عمل کردن به کارهایی که خودم به دیگران توصیه می  53

 است. 

    

     وقتی عصبانی می شوم به سختی می توانم خودم را کنترل کنم.  54

     سعی می کنم خواسته هایم رامطابق آنچه خداوند خواسته است تنظیم کنم.  55

     همواره قول و تعهداتی می دهم که نمی توانم به آنها عمل کنم.  56

برمن ستم کرده اند انتقام خواهم گرفت. باالخره روزی از کسانی که  57      

     از کسانی که سخن زشت)فحش و دشنام( بر زبان جاری می کنم متنفرم.  58

     کمتر اتفاق می افتد که به زندگی پس از مرگ فکر کنم.  59

     گاهی اوقات به این فکر می کنم که سختی های زندگی نوعی امتحان الهی است.  60

 


