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 مقیاس شیوه زندگی                                                           

  گَیِ 43 آیب فزدی وٌتزل وٌٌذُ ّغتیذ ؟

The Way of Life Scale 

Logan‚ Wright 

 "غلظ" یب "صحیح"ّبی  ّز یه اس گشیٌِ. گَیِ ّبی سیز ثبیذ هغبثك احغبط ؽوب در سهبى حبل ، تىویل ؽَد 

  . را ثیؾتز در هَرد ؽوب صذق هی وٌذ ثِ عٌَاى پبعخ اًتخبة وٌیذ

  . ثِ راحتی ثز اثز عزٍصذا ثیذار هی ؽَم -1

  . خبًِ یب هبؽیي را هي اًجبم هی دّن تصوین گیزی ّبی هْن هثل خزیذ -2

  . هعوَال ثبهي اعت تصوین گیزی در هَرد تغییز هحل عىًَت -3

  . سًذگی رٍسهزُ هي پز اس چیشّبی جبلت اعت -4

  . داعتبى ّبی پلیغی ٍ هزهَس عاللِ دارم ثِ -5

  . وبرم خیلی پز تٌؼ اعت -6

  . گیزی در هَرد اًظجبط ٍ تزثیت ثچِ ّب را هعوَال هي اًجبم هی دّن تصوین -7

  . درن ًوی وٌذ ّیچ وظ هزا -8

  . هعوَال ثبهي اعت تصوین گیزی درثبرُ ثزًبهِ ّبی اجتوبعی ثب دٍعتبى یب ثغتگبى -9

  . ریبعت وزدى را دٍعت دارم -10

  . ؽَم ٍ ًبعشا هی گَین ثعضی ٍلت ّب وفزی هی -11

  . دٍعت دارم حزف آخز را هي ثشًن -12

  . اعت وِ رٍی یه وبر توزوش وٌن ثزاین دؽَار -13

  . هی وٌن گبّی اٍلبت احغبط هی وٌن چیشّب را ثبّن لبعی -14

  . دٍعت دارم جشئیبت هىبلوِ ّبی تلفٌی دیگزاى را ثذاًن -15

  . ّویؾِ حمیمت را ًوی گَین -16

  . اوثز هَلعیت ّب داؽتِ ثبؽن دٍعت دارم لَاًیي ٍ همزراتی ثزای وٌتزل ّوِ یب -17

  . هغوئي ؽَم وِ وبرّب آى عَر وِ ثبیذ ، پیؼ هی رًٍذ دٍعت دارم ثز دیگزاى ًظبرت داؽتِ ثبؽن تب -18

  . ّوِ چیش عجك عزح ٍ ًمؾِ ، پیؼ هی رٍد دٍعت دارم هغوئي ؽَم وِ -19

  . خَة ثب دیگزاى هی جَؽن -20

  . دٍعت دارم گفتگَّب یب ثحث ّبی گزٍّی را ادارُ وٌن -21
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  . خَؽؾبى هی آیذ ثیؾتز افزاد اس هي -22

  . گبّی اٍلبت عصجبًی هی ؽَم -23

  . ثبیذ ، پبعخ ًذّذ ، توبیل دارم حزف اٍ را لغع وٌن اگز فزدی آى عَر وِ -24

  . ثزای پیؼ ثزدى وبر خَد درٍغ هی گَیٌذ فىز هی وٌن ثیؾتز افزاد -25

  . اعتوبد ثِ ًفظ ًذارم -26

  . هْوی ّغتن ؽخص -27

  . توبیل دارم دیگزاى را ادارُ وٌن -28

  . ٍلی پیزٍ خَثی ًیغتن رّجز خَثی ّغتن ، -29

  . هي تعییي وٌن دٍعت دارم در راًٌذگی یب عبیز وبرّب جْت ٍ هغیز را -30

  . ثیؾتز اٍلبت احغبط خَؽجختی هی وٌن -31

  . تفزیح هي تصوین ثگیزم وِ در وذام رعتَراى غذا ثخَرین ، چِ فیلوی ثجیٌین ٍ غیزُ دٍعت دارم هَلع -32

  .(دارم ثیؼ اس ّوِ ثب خَدم دعَا)عخت تزیي دعَاّب ٍ هجبدالت را ثب خَدم دارم  -33

  . فىز هی وٌن ثِ اًذاسُ اعزافیبًن ثبَّػ ٍ ثب عزضِ ّغتن -34

  . دٍعت دارم اٍلبت فزاغت ، هثل تعغیالت را ثجیؼ اس حذ تٌظین وٌن ٍ تحت وٌتزل درآٍرم -35

  . گبّی اٍلبت احغبط ثی عزضگی هی وٌن -36

ثب چیشّبیی هبًٌذ ایي وِ چمذر غذا تَی ثؾمبة ثزیشًذ ٍ اهثبل آى ، وٌتزل هی  اهَر ثچِ ّب ٍ افزاد دیگز را -37

  . وٌن

  . تَی فبهیل ثِ عٌَاى یه فزد همتذر ٍ علغِ گز ؽٌبختِ ؽذُ ام -38

  . هي تصوین هی گیزم وِ وذام وبًبل تلَیشیَى را توبؽب وٌین هعوَال -39

  . هی گیزم وِ دهبی خبًِ در چِ حذی ثبؽذ هعوَال هي تصوین -40

  . ؽذت ثبعث رًجؼ هي هی ؽَد اًتمبد وزدى ٍ اخن ٍ تخن وزدى ، ثِ -41

  . تزجیح هی دّن در ثبسی ّب ثزًذُ ثبؽن تب ثبسًذُ -42

  هي ثِ ایي سٍدی ّب خغتِ ًوی ؽَم -43

 1388اًتؾبرات آییض ،ثْبر . تزجوِ ثؾبرت ٍ حجیت ًضاد  . آسهَى ّبی ؽخصیت. صًذا ، لَئیظ 

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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