
 

 

 (2001) اخالقی فردی کاروانا انحرافاتپرسشنامه استاندارد 
 

 33طراحی شد و دارای  2001اخالقی فردی توسط کاروانا و همکاران در سال  انحرافات استاندارد پرسشنامه

 بعد می باشد. 4سوال در 

 

 مفهومی متغییر پرسشنامه :تعریف 

 می تعیین را گروهها و افراد رفتار که است بشری سلوک استانداردهای و اصول از ای مجموعه ای، حرفه اخالق

 در که است امر اين کردن محقق آن هدف که است عقالنی تفکر فرايند يك ای، حرفه اخالق حقیقت، در کند

  (.1382قراملکی، فرامرز)نمود اشاعه و حفظ بايد موقع چه را هايی ارزش چه سازمان

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گويه ای پرسشنامة 33ای است که کارکنان به سواالت نمره فردی اخالقی انحرافاتدر اين پژوهش منظور از  

 دهند .میفردی  اخالقی انحرافات

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 9تا  1 یا ارزش های اخالقی نبودن هدف

 17تا  10 فریب دادن

 25تا  18 سرقت ادبی

 33تا  26 دادن امتحان حال در

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می  اميد است با. تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 شکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما ت



 

 

 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

ديپلم و  میزان تحصیالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل
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 نبودن هدف یا ارزش های اخالقی

      . بعد از سالمتی، پول مهمترين چیز در زندگی است. 1 1

      دهید. . شما نسبت به اموری که برايتان ارزشمند نیست، هیچ کمکی ارائه نمی2 2

. برای به دست آوردن پول، روش درست يا غلط وجود ندارد، تنها روش های آسان و سخت 3 3
 وجود دارد. 

     

. امروز يك فرد بايد بیشتر به همان روزی که در آن قرار دارد فکر کند و در آن راحت باشد 4 4
 و به فردا فکر نکند. 

     

      . علی رغم آنچه برخی افراد می گويند، شرايط بیشتر افراد در حال بدتر شدن است. 5 5

      . به دنیا آوردن يك بچه با روش های امروزی برای جستجوی آينده دشوار است. 6 6

      . بیشتر افراد در ادارات عمومی واقعاً عالقه ای به مسائل مردم ندارند. 7 7

      توانند حساب کنند. دانند که بر روی چه کسی می. امروز واقعاً افراد نمی8 8

      . بیشتر افراد واقعا برای آنچه برای ديگران اتفاق می افتد، نگران نیستند. 9 9

 فریب دادن

دهم و آنرا به عنوان . يك يا دو جمله را از مقاله ديگری بر می دارم، کمی آنرا تغییر می10 10
 کنم. نوشته خودم، وارد مقاله ام می

     

     دهم و آنرا به عنوان . چندين جمله را از مقاله فرد ديگری برمی دارم، کمی آنرا تغییر می11 11



 

 

 کنم.نوشته خودم، وارد مقاله ام می

. يك يا دو جله از مقاله شخص ديگری برمی دارم، تا حدودی )به طور متوسط( آنرا تغییر 12 12
 کنم.ام می دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقالهمی

     

سط( آنرا تغییر 13 13 شخص ديگری برمی دارم، تاحدودی )به طور متو . چندين جمله از مقاله 
 کنم.دهم و آنرا به عنوان نوشته خودم، وارد مقاله ام میمی

     

. يك جمله مختصرر از مقاله شرخص ديگری بر می دارم و آنرا بدون هیچگونه تغییری، به 14 14
 کنم.خودم وارد مقاله ام می عنوان نوشته

     

. دو يا تعداد بیشررتری جمله از مقاله شررخص ديگری برمی دارم و آنرا به عنوان نوشررته 15 15
 کنم.خودم، وارد مقاله ام می

     

شته 16 16 شخص ديگری برمی دارم و آنرا به عنوان نو شتری پاراگراف از مقاله  . دو يا تعداد بی
 کنم.میخودم، وارد مقاله ام 

     

شده ای که ادبیات مربوطه را 17 17 . اطالعات را از يك منبع ثانويه می گیرم )مانند مقاله چاپ 
کنم، در عوض، يك يا چند کند يا يك کتاب( اما منبع را در فهرست مراجع بیان نمیمرور می

ست، ذکر  شده در اين منبع ثانويه را که با اطالعاتی که من بیان کرده ام، مرتبط ا مرجع ذکر 
 کنم. می

     

 سرقت ادبی

. اطالعات را از چکیده يك مقاله می گیرم اما مقاله ديگری را در فهرسرررت مراجع ذکر 18 18
 کنم. می

     

. مقاله دانشررجوی ديگری را که مربوب به نیمسررال قبلی اسررت، می گیرم و آنرا به عنوان 19 19
 کنم. مقاله خودم ارائه می

     

ست می گیرم، پاراگراف های آنرا 20 20 . مقاله دانشجوی ديگری را که مربوب به نیمسال قبلی ا
 کنم. دهم و آنرا به عنوان مقاله خودم ارائه میکمی تغییر می

     

      کنم.. مقاله ای را خريداری و به عنوان مقاله خودم استفاده می21 21

. بدون اجازه از استاد، بخش هايی يا تمام مقاله ای که برای درس ديگری ارائه کرده بودم، 22 22
 دهم. مورد استفاده قرار می

     

      دهم تا قسمتی يا تمام مقاله را برايم بنويسد. . به دانشجوی ديگری پول می23 23

      کنم که آنها را نخوانده ام. . منابعی را به مراجع مقاله اضافه می24 24

      کنم که مقاله ام را ارائه داده ام، در حالی که اين کار را نکرده ام. . ادعا می25 25

 در حال امتحان دادن

      کنم. . پاسخ ها را از روی دانشجوی ديگری کپی می26 26

      کنم و پاسخ آنها را به خاطر می سپارم. . قبل از شروع آزمون، سؤاالت امتحانی را پیدا می27 27

. از يادداشت های مخفی و يا ماشین حساب )در حالی که استفاده از آنها ممنوع است( در 28 28
 کنم. جلسه امتحان استفاده می

     

. برای اجتناب از شررررکت در امتحان، يك دلیل غیر واقعی می آورم، ممال می گويم بیمار 29 29
 هستم. 

     

      کنم. . اگر نمره ام باالتر از چیزی باشد که بايد می گرفتم، اشتباه رخ داده را گزارش نمی30 30

سخ از ديگران 31 31 سؤاالت به ديگران و دريافت پا سخ  ساندن پا شتانم برای ر ستان و انگ . از د
 کنم. استفاده می

     

ستانم مبادله می32 32 سخ هايم را . در طول امتحان، برگه های امتحان را با يکی از دو      کنم و پا



 

 

 کنم. تصحیح می

      کنم. . جزوه ام را به جلسه آزمون آورده و آنرا به عنوان پاسخ واقعی ارائه می33 33

 

 به دو طريق می توان از  تحلیل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهکه ابتدا پرسشنامه به اين ترتیب

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعريف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای 

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما بايد بر اساس طیف لیکرت عمل 

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوب به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ايجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما بايد سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xاگر مولفه اول ممال 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ايجاد کنید و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد 

ق به وجود بیايد که به طور ممال متغیر مديريت دانش يا کنید تا اين بار متغیر اصلی تحقی computeرا با هم 

 ... است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرينه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

ی) میانگین، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی را با يك  ممال می توانید آزمون توصیف

 متغیر ديگر  بگیريد.

 

 



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير بر اساس اين روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زير برای يك پرسشنامه است در صورتی که به طور ممال شما 

 کنید 10های زير را ضربدر پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز 

 ممال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

60 110 165 

 
 .باشدمی اخالقی غیر گرايشات وجود عدم دهنده نشان110 -165 امتیاز -

 .دارد وجود فرد در اخالقی غیر گرايشات حدودی تا که دهدمی نشان 60 -110 امتیاز -

 .دارد وجود فرد در زيادی اخالقی غیر گرايشات که دهدمی نشان 60 زير امتیاز -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد يعنی  اينکه میقابلیت اعتماد يا پايايی يك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه 

 دهد.گیری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میابزار اندازه

همبستگی ممبت و منفی مشاهده  اخالقی ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه انحرافات1391در پژوهش خلیلی )

 شد که بیانگر روايی همگرا و واگرای مطلوب اين پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت يا پرسشنامه پايائیهمچنین 

 کامل پايائی معنای +( به1يك ) ممبت تا پايداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب دامنه



 

 

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزديکتر يك ممبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./75 اخالقی انحرافاتآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 75/0 اخالقی انحرافات
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