
 

 

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

  نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 گیری مذهبی آلپورتپرسشنامۀ جهت

 

طراحی و ساخته شده    1950رت در سال  سوال بوده که توسط آلپو  21پرسشنامه جهت گیری مذهبی دارای  

 ری درونی و بیرونی مذهب می باشد ست و هدف از ای ن پرسشنامه سنجش جهت گی ا

 

 قسمتی از سواالت:

 

تنها در هنگام غمفکر می   (1 هاست که به من بیشترین آسودگی و آرامش را  ها و بدبختیکنم که مذهب 

 بخشد.می

 الف( کامالً مخالفم                                                     ب( تقریباً مخالفم  

 د( کامالً موافقم                                    ج( تقریباً موافقم                    

 

روم این است که چنین حضوری به استحکام روابط دوستانۀ من  ( یکی از دالیل اینکه به اماکن مذهبی می2

 کند. در اجتماع کمک می

 استالف(کامالً نادرست است                                                ب( تقریباً نادرست 

 ج(تقریباً درست است                                                   د( کامالً درست است 

 



 

 

 ( هدف از عبادات مذهبی تأمین یک زندگی شاد و آرام است.3

 الف( کامالً مخالفم                                                       ب(تقریباً مخالفم 

 موافقم                                                         د( کامالً موافقم ج( تقریباً 

 

 

 تر از اعتقادات مذهبی است. ( برای من داشتن یک زندگی اخالقی مهم4

 الف( کامالً مخالفم                                                       ب( تقریباً مخالفم 

 د( کامالً موافقم                                                       ج( تقریباً موافقم   

 

ام دخالت  دهم که مالحظات مذهبی در امور روزمرۀ زندگی( اگرچه من فردی مذهبی هستم، اما اجازه نمی5

 کند.

 تقریباً نادرست استالف( در مورد من کامالً نادرست است                               ب(در مورد من 

 ج( در مورد من تقریباً درست است                                  د( در مورد من کامالً درست است

 

 ( مسجد به عنوان یک مکان برای فراهم کردن روابط اجتماعی خوب، بسیار مهم است.6

 ب( تقریباً مخالفم       الف( کامالً مخالفم                                                 

 ج( تقریباً موافقم                                                         د( کامالً موافقم 

 

7 ) =================================================================================== 

 

 دهم که: ( اگر قرار باشد که در مسجد به یکی از گروه های زیر ملحق شوم، ترجیح می 18

 به گروهی که مشغول خواندن قرآن هستند ملحق شوم. -1

 انجام می دهند ملحق شوم. های سیاسی به گروهی که فعالیت -2

 دهم که به گروه اول ملحق شوم. الف( ترجیح می 



 

 

 ب( احتماالً گروه اول را ترجیح خواهم داد. 

 ج( احتماالً گروه دوم را ترجیح خواهم داد. 

 دهم به گروه دوم ملحق شوم. د( ترجیح می 

 

 دهد.ی زندگی پاسخ می ( مذهب از این لحاظ مهم است که به بسیاری از سئواالت من در خصوص معنا19

 الف( کامالً مخالفم                                                       ب( تقریباً مخالفم 

 ج( تقریباً موافقم                                                         د( کامالً موافقم 

 

 دهم.( من پیرامون مذهب خودم مطالعات زیادی انجام می 20

 الف( اغلب                                                                ب( معموالً 

 ج( به ندرت                                                               د( هرگز 

 

 ( برای من مهم است که اوقاتی از وقت خود را صرف تأمل و تفکر در مورد مذهب بکنم.21

 کامالً مخالفم                                                       ب( تقریباً مخالفم الف( 

 ج( تقریباً موافقم                                                         د( کامالً موافقم 


