Dini Yönelimler Skalası

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Şimdi size okuyacağım ifadelere ne derece katıldığınızı belirtir misiniz? ‘1’ hiç katılmıyorum, ’5’ ise tamamen katılıyorum 1> Hiç katılmıyorum
anlamına gelmektedir?
2> Katılmıyorum
3> Ne katılıyorum
ne katılmıyorum /
Kararsızım
4>Katılıyorum
5>Tamamen
katılıyorum
Dini inancıma dair okumalar yapmaktan hoşlanıyorum. İnt
Dini inançlarımı sürekli sorgularım Quest
Yalnız başıma düşünüp dua etmek için vakit ayırmak benim için önemli. İnt
Nasıl ki ben büyüyüp gelişiyorum, kendi inancımın da buna paralel olarak büyüyüp gelişmesini beklerim. Quest
Bütün hayatımı dini inancıma göre yaşayabilmek için çok çaba sarf ediyorum. İnt
Hayat tecrübelerim dini görüşlerimi sorgulamama yol açtı. Quest
Hayata yaklaşımım tamamıyla dini görüşüm tarafından belirlenmiştir. İnt
İnançlı biri olmama rağmen, hayatta daha önemli şeyler olduğunu da görüyorum. Int reverse
Cemaatle birlikte ibadete gidiyorum çünkü bu iyi dostlar edinmemi sağlıyor. Ext
İçimi rahatlatmak ve kendimi korunmuş hissetmek için dua ettiğim olur. Ext
Dinimin bana en önemli katkısı zor ve acı günlerimde rahatlık/ferahlık hissi vermesidir. Ext
Dua iç huzuru ve mutluluk içindir. Ext
Camiye ya da cemaatle birlikte duaya çoğunlukla arkadaşlarla olmak için gidiyorum Ext
Camiye ya da cemaatle birlikte duaya öncelikle birlikte olmaktan hoşlandığım insanları görmek için gidiyorum. Ext
Dine dair sorular sormaya başlamam hayatımda büyüyen gerilimlerin farkına varmamla başladı. Quest
Dini inancı olan biri olmama rağmen bunun günlük hayatımı etkilemesine izin vermem/ Ext
Dine dair belirsizlikler ve şüphelerimi değerli bulurum. Quest
Şüphe duymak ve sorgulamak benim için dindar olmanın önemli bir parçasıdır. Quest
Hayatımda sık sık Allahın varlığını hissetmişimdir. Int
İyi bir insan olduktan sonra neye inandığım çok önemli değil. İnt. Reverse

Bu Türkçe form 2 ayrı ölçekten oluşturulmuş. Birincisi Allport ve Ross tarafından geliştirilen “Intrinsic ve Extrinsic Religiosity Scale” (14 maddelik) ile Batson
ve Ventis (1982) tarafından gelistirilen ve Quest religiosity boyutunu ölçen “Quest Religiosity Scale”i.
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