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 «(1993ارزش لوزیر یا سیاهه سنجش رفتار اخالقی )پرسشنامه »

 

 ارددرای شما بشی که براساس ارز طبق مقیاس زیر به هر سوال .استطراحی شده هاارزشبررسی این پرسشنامه به منظور 

های شما محرمانه ه باشید پاسختمام سواالت را با دقت و آرامش پاسخ داده و اطمینان داشت لطفا بدهید.نمره  100تا  0از 

 .خواهند بود

 همیتابدون     0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100خیلی مهم    

 

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 .............................................................: شغل ........................................ سن: .................................. جنسیت: 

 .........وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(:....... .......................... تعداد فرزند: .................... میزان تحصیالت:
 

 

 

  بخشبخش و رضایتشغلی لذت .1

  که در آن درآمد باالیی وجود داشته باشد شغلی .2

  همسری مناسب .3

  مالقات با افراد جدید و روبرو شدن با حوادث اجتماعی .4

  های جامعهدرگیری در فعالیت .5

  مذهب و آیینی که دارم .6

  تمرین کردن و ورزش کردن .7

  و ترقی معنویپیشرفت  .8

  های چالشی همراه باشد.ای که با فرصتیک مسیر ترقی .9

  اتومبیل، لباس و خانه زیبا .10

  گذراندن اوقات با خانواده .11

  داشتن چندین دوست صمیمی .12

  های غیرانتفاعی همچون انجمن کمک به بیماران سرطانیکار داوطلبانه برای سازمان .13

  عبادت و دعا کردنتفکر و اندیشه، زمان کافی برای فکر کردن،  .14

  سالمتی و خوراک متعادل .15

  های خودسازی و غیرهبرنامه زیونی،های تلوخواندن مطالب فرهنگی، مشاهده برنامه .16

 

اهیهگو نمره  
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 نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج 

 ببندید عبارت را به ستون مربوطه منتقل کنید و سپس امتیازات هر ستون را جمع 16امتیاز هر یک از 

 

  ابعاد حرفه ای مالی خانوادگی اجتماعی جامعه مذهبی فیزیکی معنوی
-8 7- 6- -5 -4 -3 -2  _1   
-16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9   
  امتیاز کل - - - - - - - -
 

متیازات هشت ات. هرچه ش هاسهر کدام از ابعاد که دارای امتیاز باالتری است، نشانگر اهمیت بیشتر در میان مجموعه ارز

 تر و جامع تر استه آن است که فرد کاملبعد به یکدیگر نزدیکتر باشدنشان دهند


