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 باشد.سوال می 

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 :نگرش مفهوم تعریف

 ارزیابی یا بر آوردی است به صورت مطلوب یا نامطلوب درباره فرد یا رویدادی صورت می گیرد

 بازتابی از شیوه احساس فرد نسبت به یک چیز یا موضوع است

 آمادگی برای واکنش ویژه نسبت به یک فرد، شیء، فكر یا وضعیت است

ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتًا پایدار به جموعهم

 شود.شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می

 ى موضوعات وبه تمامهاى فرد یافته و بر پاسخبه حالتى ذهنى یا عصبى حاکى از تمایل، که از طریق تجربه سازمان

 شود.دار یا پویا دارد، نگرش گفته میهایى که با آن در ارتباط است، تأثیرى جهتموقعیت

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 

گویه ای  16ای است که کارکنان به سواالت نمره کارکنان رفتارها و هانگرش بودن اخالقیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می کارکنان رفتارها و هانگرش بودن اخالقی پرسشنامة

 
 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید
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      به کار بردن امكانات شرکت برای استفاده شخصی   1

      تحمیل کردن هزینه به سازمان  2

      دادن پاداش در مقابل رفتارهای تبعیض آمیز  3

      طول دادن یک کار بیشتر از زمان مورد نیاز  4

      آشكار کردن اطالعات محرمانه   5

      نجام کسب و کارهای شخصی در زمان کار در سازمان  6

      پوشاندن خطاهای یک فرد  7

      خطاها را به گردن یک همكار بی گناه انداختن  8

      از زحمات شخص دیگری اعتبار کسب کردن  9

      کمیت و کیفیت گزارشات ، دستكاری کردن زمان 10

      وانمود کردن به بیماری و مرخصی گرفتن از این طریق  11

      اجازه دادن به زیر دستان تا قوانین سازمان را نادیده بگیرند   12



 

 

      سرقت اموال و مواد موجود در سازمان  13

      دریافت پاداش و هدیه در مقابل رفتارهای تبعیض آمیز  14

صخخبحانه و یا زودتر از زمان مقرر سخخازمان را تر  ، مانند زمان ناهارطوالنی کردن کارهای شخخخصخخی  15
 کردن

     

      گزارش نكردن تخلفات دیگران از سیاست های سازمان   16

 

 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 تكمیل 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

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیكرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کر

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

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

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 با هم 

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 وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 بگیرید.

 



 

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیكرت 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 

جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت  های به دست آمده را بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1سواالت پرسشنامه* تعداد 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

40 60 80 

 .باشدمیهای اخالقی در سازمان نشان دهنده رفتارها و نگرش 80تا  60امتیاز بین  -
 ها در سازمان، تا حدودی اخالقی است.رها و نگرشدهد که رفتامینشان  60تا  40امتیاز بین  -
 ها در سازمان است.نشان دهنده اخالقی نبودن رفتارها و نگرش 40امتیاز زیر  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

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

 دهد.یكسانی به دست می گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایجاندازه

همبستگی های اخالقی در سازمان رفتارها و نگرش( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1395)برادریزدچیان در پژوهش 

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

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از دهاستفا 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 نزدیكتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./80های اخالقی در سازمان رفتارها و نگرشپرسشنامه 

 

 



 

 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 80/0 سازمان در اخالقی هاینگرش و رفتارها
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