
 

 

 (2001پرسشنامه اخالق اسالمی کار)درویش یوسف؛

سوال وتک مولفه  17ساخته شد و پرسشنامه دارای  2001پرسشنامه اخالق اسالمی کار توسط درویش یوسف در سال 

شده است و  ی( طراحمتا کامالً مخالف م)کامالً موافق یکرتل یا ینهپنج گز یفسواالت پرسشنامه بر اساس طای می باشد. 

 باشد یم 0/871کرونباخ به دست آمده  یالفا

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
 یخالق کار اسالما

 یستهای خاص ن یتدر فعال یمذهب یهاست. اخالق در اسالم تنها روح ینانهمتوسط و واقعب یفی،توص ی،اخالق کار اسالم

 یافردی  ساسی،اح ی،مانند هوش ییجنبه ها یدر شکل جهان یحت یا یاخالق ی،روح یزیکی،ف یبلکه تمام جنبه های زندگ

دارد را  یهای انسان به گونه ای که خدا از آنها آگاه ییاست چرا که توانا یانهواقعگرا ین،. همچنیگیردرا در بر م یاجتماع

 (583: 2016همکاران،  و ینالد صالح)دهد یمد نظر قرار م

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یاخالق کار اسالم

 گردد. یپرسشنامه به منظور سنجش استفاده م17تا1سنجش سواالت  یبرا یوسف ؛ یشبر اساس پرسشنامه درو

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 17-1 (2001؛یوسف یشدرو) یاخالق کار اسالم

 پاسخگوی گرامی

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

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

خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده  و صرف وقت

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 سواالت پاسخ دهید اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن



 

 

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 

 

 

 

 سواالت:

ف
دی

ر
 

 عوامل

فم
خال

ی م
خل

 

فم
خال

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

قم
واف

م
قم 
واف

ی م
یل

خ
 

 یاخالق کار اسالم

      تنبلی؛کار زشت و عادت بدی است 1

      از خود گذشتگی و ایثار در کار ؛امر پسندیده و فضیلتی است 2

      کار خوب؛ به فرد و دیگران سود می رساند 3

      سازمان؛شرایط الزم برای ایحاد رفاه جامعه می باشد.عدالت وجوانمردی در  4

تولید بیشتر از میزانمورد نیاز جهت تامین نیاز های شخصی افراد؛موجب رونق وشکوفایی جامعه به  5

 عنوان یک کل می شود

     

      افراد باید با بهترین توانایی ممکن، کار خود را انجام دهند 6

      هدف نمی باشد،بلکه ابزاری جهت رشد شخص و روابط اجتماعی می باشدکار به تنهایی یک  7

      زندگی بدون کار بی معنی است 8

      وقت ازاد زیاد داشتن برای جامعه زیاد خوب نیست 9

      روابط انسانی در سازمان باید مورد تایید وحمایت قرار بگیرد 10

      طبیعت می کندکار ؛لنسان را قادر به کنترل  11

      کار خالقانه منبع شادی وکمال است 12



 

 

      کار کردن موجب استقالل افراد می شود 13

      هر انسانی که کار میکند به سمت پیشرفت در زندگی حرکت می کند 14

      انسان موفق کسی است که اهداف کاری را محقق می کند 15

      تا از عهده مسئولیت هایش برآید انسان باید پیوسته کار کند 16

      ارزش کار ریشه در قصد ونیت افراد دارد نه در کسب نتایج 17

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این 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 افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

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

( کنید. مثال اگر computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

با هم  به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آزمونی که می خواهید برای این پرسشن

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 موافقمکامال  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 زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

17 51 68 

 ضعیف می باشد.کار  یاخالق اسالم باشد،  میزان 51 تا  17در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد.کار  یاخالق اسالم باشد،  میزان 68تا   51در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد.کار  یاخالق اسالم باشد،  میزان  68در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می قابلیت اعتماد یا

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی مثبت و رفتار شهروند سازمانی  کار یاخالق اسالمبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1392عفری)جدر پژوهش 

 و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./871کار  یاخالق اسالمپرسشنامه 
 

 کرونباخضریب آلفای  سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 ./871 7/0 17 کار یاخالق اسالم

 

 

 

 

 



 

 

)مورد مطالعه:دیوان سازمانی روندیھاصول اخالق اسالمی و رفتار ش ینبررسی ارتباط ب (1392جعفری؛علی اکبر)منبع: 
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