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Chestionar „Valorile mele” 

 

Instrucţiuni:  

Citiţi următoarele afirmaţii şi determinaţi în ce măsură vă sunt caracteristice. Scrieţi în dreapta 

fiecărei afirmaţii punctajul oferit pe o scală de la 0 la 4, după cum urmează:  

0 puncte – sigur nu 

1 punct – mai degrabă nu 

2 puncte – nici da, nici nu 

3 puncte – mai mult da 

4 puncte – sigur da 

Nr.  Puncte 

1. Îmi plac sarcinile pe care le îndeplinesc singur, fără controlul şi indicaţiile cuiva.  

2 În viaţă face să lupţi pentru respect şi apreciere din partea altora.  

3. Cel care câştigă mulţi bani, este cu certitudine fericit.  

4 Îmi place să organizez lucrul altor oameni.  

5 Visez la aplauze şi strigăte de „Bravo” în adresa mea.  

6 Îmi place să inventez noi soluţii.  

7 Satisfacţia mea este faptul că alţi oameni sunt mulţumiţi.  

8 Activitatea profesională trebuie să-mi dea şansa dezvoltării depline a 

personalităţii. 

 

9 Viaţa familială este cea mai mare sursă de satisfacţie.  

10 Aş vrea să fiu expert în profesia aleasă.  

11 Sunt „căpitanul corabiei mele”.  

12 Vreau ca familia şi prietenii să recunoască importanţa profesiei mele.  

13 Îmi plac lucrurile scumpe şi de lux.  

14 Într-un grup, deseori sunt liderul.  

15 Activitatea mea profesională trebuie să-mi ofere posibilităţi de avansare în 

carieră 

 

16 Omul trebuie să fie creativ.  
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17 Îmi place să organizez acţiuni de ajutorare a altor oameni.  

18 Talentele de la natură nu trebuie „îngropate”.  

19 Bunăstarea şi siguranţa familiei mele este un scop important pentru mine.  

20 Scopul de bază a omenirii este dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii.  

21 Independenţa în activitatea profesională este foarte importantă pentru mine.  

22 Îmi place să realizez activități care se bucură de respect în societate.  

23 Cel mai important pentru mine este salariul.  

24 Prefer să conduc, dar să nu fiu condus.  

25 Vreau să urc în „vârf”.  

26 Întotdeauna caut soluţii originale.  

27 Deseori mă implic în ajutorarea altora.  

28 În muncă trebuie să-mi dezvolt capacităţile ca persoană.  

29 Vreau să fiu important(ă) în ochii familiei mele.  

30 Dacă mă interesează ceva, vreau să ştiu totul despre acel lucru.  

31 Lucrul individual este mai interesant ca lucrul în grup.  

32 În viaţă este important să capeţi titluri profesionale.  

33 În primul rând vreau să nu fiu dependent financiar de altcineva.  

34 Mă descurc minunat cu rolul de lider al grupului.  

35 Principalul meu scop este să văd rezultatele muncii mele.  

36 Deseori încerc să soluţionez probleme pe care alţii nu le pot soluţiona.  

37 Admir ceea ce fac voluntarii.  

38 Este foarte important să-mi realizez interesele personale.  

39 Pot să sacrific activitatea profesională interesantă pentru o viaţă familială 

fericită. 

 

40 Îmi place să-mi îmbogăţesc cunoştinţele, să capăt informaţii noi.  
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Calcularea rezultatelor  

Înscrieţi punctele primite alături de numărul întrebării, după aceea adunaţi punctele pe 

orizontală şi înscrieţi suma obţinută în coloana „suma”: 

 

Nr. 

item 

Nr. 

puncte 

Nr. 

item 

Nr. 

puncte 

Nr. 

item 

Nr. 

puncte 

Nr. 

item 

Nr. 

puncte 

Suma Simbol 

1  11  21  31   A 

2  12  22  32   B 

3  13  23  33   V 

4  14  24  34   G 

5  15  25  35   D 

6  16  26  36   E 

7  17  27  37   J 

8  18  28  38   Z 

9  19  29  39   I 

10  20  30  40   K 

 

Transcrieţi numerele din coloana „suma”, care corespund anumitor simboluri, după aceea 

aranjaţi-le, atribuind celui mai mare punct cifra „1”, următorului „2” etc. 

 
Simbol Suma Rangul Valori 

A   Independență, autonomie 

B   Recunoaștere socială 

V   Bani, valori materiale 

G   Putere 

D   Succes, reușită 

E   Creativitate 

J   Ajutorarea celorlalți 

Z   Dezvoltare personală 

I   Viață familială 

K   Cunoştinţe 
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Scrieţi denumirile valorilor care corespund primelor 5 ranguri.  

 

Cele mai importante valori ale personalității mele sunt:  

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

 


