
 

 

 شوارتز () پرسشنامه نظام ارزشی

سوال و در ده مولفه نظام ارزشی اعم از قدرت، استقالل، برانگیختگی،  57مشتمل بر  یپرسشنامه نظام ارزش

 همنوایی، امنیت، سنت، لذت، موفقیت، خیر خواهی و جهان گرایی می باشد. 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . دانشگاهی تنظیم شده استبرای کار یک تحقیق 

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

نیست. قبالً از است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام 

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 خدمتسابقه 

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 

 



 

 

 سواالت تخصصی:

لی «شود؟های ذیل در سازمان توجه میتا چه میزان به ارزش» 
خی

 
 كم
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      كاریرعایت ادب و نزاكت در محیط  -1

      وفاداری به تعهدات شغلی -2

      معنویات سازمانی -3

      صداقت در گفتار -4

      گذشت در كارها  -5

      اثربخش بودن وظایف شغلی -6

      مسئولیت پذیری -7

      نظم و هماهنگی بین كاركنان -8

      روابط دوستانه در كار -9

      كارهاهدفمند بودن  -10

      اشتیاق در انجام به موقع كارها -11

      صداقت در اعمال -12

      توجه له عالیق شغلی كاركنان -13

      احترام به قوانین كاری -14

      روی در شركتاعتدال و میانه -15

      های كاریتواضع و فروتنی در مراوده -16



 

 

      كاركنانارتقای جایگاه شغلی  -17

      درگیری شغلی و مشاركت باال در كارها -18

      رعایت احترام در بین كاركنان -19

      توجه به نیازهای كاركنان -20

      تفویض اختیار -21

      احترام به زیردستان -22

      اطاعت پذیری -23

      تعهد كاركنان به شركت -24

      شغلینظم و انضباط  -25

      سالمت در محیط كاری -26

      ایمنی شغلی -27

      سادگی در دستورات شغلی -28

      امنیت شغلی -29

      كنترل و تسلط بر وظایف شغلی و محیط كاری -30

      پیشرفت شغلی -31

      توجه به شأن شغلی كاركنان -32

      توانایی و اقتدار در تصمیم گیری -33

      حفظ حرمت دیگران -34

      ایجاد فرصت رشد و ترقی -35



 

 

      افزایش توان نفوذ كاركنان در شركت -36

      توانمندسازی كاركنان -37

      منطق در گفتار -38

      هموارسازی مسیر دستیابی به اهداف -39

      ایجاد هیجان در محیط كاری -40

      تنوع شغلی -41

      ایجاد فرصت ریسک به كاركنان -42

      لذت از محیط كاری -43

      ایجاد فرصتی برای تعامالت غیركاری در بین كاركنان -44

      آزادی عمل -45

      خالقیت شغلی -46

      استقالل در انجام وظایف شغلی                     -47

      آزادی عمل در اهداف شغلی -48

      عالقه به كشف وقایع -49

      عدالت و برابری بین كاركنان -50

      افزایش دانش شغلی كاركنان -51

      رعایت حقوق كاركنان -52

      توجه به آینده كاركنان -53

      های نوین و نوظهورگیری از ایدهبهره -54



 

 

      های كاركنانتوجه به خواسته -55

      تعارضات در شركت مدیریت -56

      توجه به احساسات كاركنان -57

 

 ضرایب پایایی پرسشنامه شوارتز جدول

 سواالت مولفه

 12تا  1 ی     رخواهیخ

 18تا  13  سنت

 23تا  19 ییهمنوا

 29تا  24 29تا  24 تیامن

 34تا  30 قدرت

 39تا  35  تیموفق

 42تا  40 ( زشی)انگ یختگیبرانگ

 44تا  43 ی  طلبلذت

 49تا  45 یی   خوداتکا

 57تا  50 یی   گراجهان

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

 



 

 

 طیف پاسخگویی به پرسشنامه ی نظام ارزشی جدول

1 2 3 4 5 

 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی كم

 

 تحلیل میزان نمره پرسشنامه 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات نمرهحد پایین 

57 171 285 

 

 ضعیف می باشد. ینظام ارزشباشد،  میزان  114 تا  57در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. ینظام ارزشباشد،  میزان   171تا 114 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. ینظام ارزش میزانباشد،   171در صورتی که نمرات باالی -

 

 پایایی:

(، به منظور سنجش پایایی هر یک از ابعاد این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده 1392طی پژوهش ماندگاری )

 بدست آمده است. 963/0شده است و پایایی پرسشنامه مذکور در این پژوهش برابر 

 

 منابع

های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و ها در خانوادهای نظام ارزشبررسی مقایسه(. 1392ماندگاری، محبوبه) -

 های معمولی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات )هرمزگان(.خانواده

 


