
 

 

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

 نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 سبک زندگی اسالمی پرسشنامه  

 

طراحی و تنظیم   1388که توسط کاویانی در سال بوده سوال  78سالمی دارای ا این پرسشنامه سبک زندگی 

 که ویژه والدین می باشد  شده است

 

 قسمتی از سواالت:

 

     موضوع سواالت  ردیف 

  نسبت به حقوق دیگر اعضای خانواده، بر اساس قوانین اسالم عمل می  1

 کنم. 

    

     سیاحت، تجارت یا زیارت یا...( سفر می کنم؟گاهی )به منظور  2

     زندگی ام بر اساس عقل و فکر است 3

     به هنگام رفتن به مسجد، ظاهرم را آراسته می سازم 4

     به والدین خود نیکی می کنم  5

شرکت    ادت بیمار،یبا دوستان و همسایگان معاشرت دارم )دید و بازدید، ع 6

 ...( در غم و شادی 

    

     از نظر مشورتی دیگران استفاده می کنم  7

نزدیک،    برای حفظ روابط سالم در خانواده و در میان خویشان و دوستان 8

 تالش می کنم 

    

     ساعات روز را کار می کنم  9



 

 

  همرنگی با جماعت آن قدر مهم است که در تصمیمات کامال غلط هم  10

 گاهی همرنگ می شوم 

    

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

در حد امکان محرومان را در زندگی خود سهیم می کنم )قرضالحسنه یا   60

 بخشش(؛

    

     همسایگان تالش می کنم؛ برای رفع مشکالت دوستان و  61

     تقاوتم  بی  قهرهستند،نسبت به آشنایانم که با حجم اختالف دارند یا  62

بین ملت های   63 و وحدت  ایجاد دوستی  برای  بتوانم،  در هر سطحی که 

 مسلمان تالش می کنم! 

    

در زمان های خاص )مثل ماه رجب، شعبان، رمضان، شب های قدر و ...(   64

 برنامه ام مثل زمان های دیگر است

    

     مواقعی پیش می آید که گرسنه نیستم و غذا می خورم؛  65

     اروا را نمی پذیرم؟ ندر مورد مومنان، شایعه و برچسب  66

در حدی که در دوران پیری، نیازمند دیگران نباشم پس انداز و سرمایه   67

 گذاری می کنیم 

    

     پیمان خود پایبند هستمبه عهد و  68

     مقید هستم خودم، لباسم و محل زندگی ام پاکیزه باشد  69

     امانت دیگران را حفظ می کنم 70

     در نگهداری امانت کوشا هستم 71

     کاری را که به عهده می گیرم، کامل و دقیق انجام می دهم 72

     هستم با دیگران متواضع و خوشی برخورد  73

از راه حالل برای بر طرف کردن نیازهای مادی خود و خانواده اقدام می   74

 کنم 

    

     کعبه و در مرتبه ی بعد، مسجد االقصی را احترام می گذارم؛  75

     با مومنان، رئوف و مهربان هستم؛ 76

     از دنیا برای رسیدن به آخرتی خوب، استفاده می کنم  77

     متناسب با توانایی هایم مسئولیت پذیر هستم و شانه خالی نمی کنم؛  78

 


