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

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 
 

 سوالی  42پرسشنامه  مسئولیت پذیری 

 

طراحی و    1978لیفرنیا در سال  ساس روانشناختی کابر ا که  سوال بوده    42امه مسئولیت پذیری دارای  پرسشن

لیت پذیری در ابعاد مختلف می باشد که  مسئو ویژگی های  شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش  ساخته  

وظیفه شناسی،احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات  ی بعد های )  دارا

 لفه ای می باشد.که به صورت تک مو د رسی قرار می دهبر ورد ( را م و منطبق بر احساس مسئولیت

 

 سواالت:تی از قسم
 

  صحیح غلط

 

 ردیف 

 1 خدمت برای مردم بی فایده است می خواهی ثواب کنی کباب می شوی   

 2 آدمی که در انتخابات شرکت نکند شروند خوبی نیست  

 3 بسیار عجیب و غریبی کرده ام کارهای   

 4 تقلب در گزارش بدهی مالیاتی،مثل دزدی از دولت است  

 5 خوب است که آدم برای حل مشکالتش پارتی داشته باشد   

 6 در مدرسه زیاد فوتبال یا والیبال بازی می کنیم.   

  

 

هیچکاری ز  نگرانی در موضوعات اجتماعی سودندارد.برای حل مشکالت اجتماعی 

 دست من برنمی آید. 
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وقتی کسی به من بدی می کند.احساس می کنم که فقط بخاطر عدالت باید  

 تالفی کنم. 
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هر خانواده ای وظیفه داردکه در زمستان پیاده روی جلوی منزل خود را تمیز  

 کند و درتابستان باغچه های اطراف منزل را مرتب کند. 
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 10 عالقمند بودم به مدرسه   

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

 40 احساس می کنم که در زندگی اغلب بی دلیل مجازات شده ام    

ماشینهای پلیس باید عالمت بخصوصی داشته باشند تابتوان از آمدن آنها باخبر    

 شد
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اگر در موقع خرید مغازه دار به من پول خرد زیادی بدهد همیشه آنها را به    

 خودش بر میگردانم و به جایش اسکناس می گیرم 

42 

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیر  بله گزینه   

 0 1 امتیاز 

 


