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

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه تصمیم گیری اخالقی 

 
 

یابی میزان  ارزبوده و هدف از این پرسشنامه  وضعیت  5سوال و  20صمیم گیری اخالقی دارای پرسشنامه ت

راک اخالقی ، تمایل اخالقی و اهمیت  ادای ) قضاوت اخالقی ،  فهمول 4راد می باشد که دارای اخالقیات در اف

 ی ( می باشد.شرایط اخالق

 

 تی از سواالت:قسم

 

 

 وضعیت اول : 

 

یک مربی ورزش اسییت که با یک تیم موفف فوتلال کار می کند ، او مجو ه می شییود که آال  رش،  "مرتضییی  "

دانشیییوی سییال  خر و بازیطن خط آمیه تیم ، در شیی  بازی در تی یک تمرین سییلک ورزشییی به هم خورده  

 ...است.

 
 

 مرتضی باید از ادامه تمرین  رش  یوگیری کند.    -1

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 

 

 در این موقعیت، مرتضی باید به مسئولیت اخالقی خود عمل نماید.  -2

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 
 



 اگر من این موقعیت بودم به  رش ا ازه می دادم که به تمرین ادامه دهد. -3

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 

 

 این مسئیه دارای اهمیت است. -4

 کامالً مخالفم         مخالفم           ی ندارم نظر             موافقم               کامالً موافقم 
 
 

 

 وضعیت پنجم : 

دانشاجو  سا ل ر و و ترتو ب ت ز  ب توال ل دانشا  س اسات ر  در پشات بمز  ت ز  دی رن  و   "رضا " 

 "در طی  ک امو ب زانو ش رسیب دی تین . 

 

 ا ازه ندهد این کار را انیام دهد. "رضا"شاهین باید مداخیه کرده و به  -17

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم                موافقم کامالً

 

 در این موقعیت ، شاهین باید به مسئولیت های اخالقی خود عمل نماید.  -18

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 

 

 اگر من در این موقعیت بودم به رضا ا ازه می دادم که تزریف را انیام دهد.   -19

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 

 

 این مسئیه دارای اهمیت است. -20

 کامالً مخالفم         مخالفم           نظری ندارم             موافقم               کامالً موافقم 

 

 

 

 نموس گذار  پوسشن د : 

 نظو  ن ارم  دواتقم  ر دال دواتقم 
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