
 (2000پاول) اخالقی IQ آزمونپرسشنامه استاندارد 

 

 سوال می باشد. 5ساخته شد و دارای  2000در سال پاول  اخالقی IQ آزمون استاندارد پرسشنامه

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

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

 ارزش چه سازمان در که است امر اين کردن محقق آن هدف که است عقالنی تفكر فرايند يك ای، حرفه اخالق حقیقت،

  (.1382قراملكی، فرامرز)نمود اشاعه و حفظ بايد موقع چه را هايی

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اخالقی IQ آزمون پرسشنامةگويه ای  5کارکنان به سواالت  است کهای نمره اخالقی IQ آزموندر اين پژوهش منظور از  

 .دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تك 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 

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

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

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

 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 

و  سال 5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت



 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل

 

 سواالت:

گزينه ای را که بهتر درباره شدددما صددددق ، عبارات ذيل را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس داده شددددهنحوه تکمیل: 
 انتخاب نمايید.کند، می

شما به شما مديری  -1 شده ايد. کنفرانس تجاری که  ستخدام  شرکت تولیدی بزرگ ا ستید که به تازگی در يك  ه
. شما برای پرواز به سمت خانه برنامه ريزی باشدمیبسیار پر مسؤلیت ، خاطر سازمان در آن حضور پیدا کرده ايد

شتند ضور دا ستانتان که در کنفرانس ح ستند و از در حال باز، کرده بوديد اما تعدادی از دو شت با اتومبیل ه گ
ساعت  2ساعت و از طريق هواپیما حدود  5شما دعوت کرده اند تا با آنها همراه شويد. مسافرت از طريق ماشین 

شرکت نیز  سیار مطلوب بوده و به نفع  ستان جديد ب شت با دو سافت بازگ شد. طی کردن م شدمیطول می ک . با
ستان جديد باز صمیم می گیرد که با دو شما هزينه ای معادل شما ت سوخت  10گرديد.  هزار تومان بابت هزينه 

 .کنیدمی( پرداخت باشدمی که سهم شما) اتومبیل
 سؤال: آيا شما بلیط پرواز برگشت را نقد کرده و آنرا نزد خود نگه می داری؟

 نه
 بستگی دارد

 بله
ستی -2 صیص تدارکات اداره ه سابقه ترين شما در اداره خود دارای کد اخالقی مرتبط با تخ سته ترين و با  شاي د. 

شده را در داخل کیف  ستگاه تايپ و نوارهای پاک  سمه های د ست. او ت شده ا شما به کار گرفته  سط  شی تو من
شرکت قانونی علیه اين کار وجود دارد شته و به خانه می برد. در  شنی نیز در مورد ارائه ، همچنین، گذا رويه رو

م کار شددرکت توسددط آنها در خانه وجود دارد. کدهای اخالقی شددرکت بیان تدارکات به کارکنان در صددورت انجا
 که شما بايد به سرعت اين منشی را اخراج کنید. کنندمی

 آيا شما برای اين کارمند وفادار استثناء قائل می شويد؟ سؤال:
 نه

 بستگی دارد
 بله
شما  -3 شما در محل کار از  ستان  شتی از يك برخواهمیيكی از دو نامه نرم افزاری گران قیمت رايانه ای د که رونو

 است برايش تهیه کنید. Copyrightرا که مشمول قانون 
 ید؟دهمیآيا شما به دوست خود اجازه تهیه رونوشت را  سؤال:

 نه
 بستگی دارد

 بله
شما در  -4 ستان قديمی  ستید. يكی از دو شرکت بزرگ چند ملیتی ه سؤلیت عمومی در يك  شد م شما معاون ار

شما می گويد که به نظر رئیس نمايندگان فروشواحد  شتريان ، بازاريابی به  ستی به م درباره  بالقوهاطالعات نادر
 د.خواهمی. دوست شما در مورد اين موضوع ناراحت است و از شما راهنمائی دهندمیيك محصول ويژه 



 دنبال کند؟ که نظر رئیس را قبول کند و آنرا کنیدمیآيا شما دوست خود را تشويق  سؤال:
 نه

 بستگی دارد
 بله
سیس کرديد.  -5 شرکت خود را تأ شما  سه ماه قبل  ستید.  شهر ه شما يك فرد حرفه ای در روابط عمومی در يك 

شما  شتری بزرگ از  صلی اين ، د که در کل منطقهخواهمیاولین م سترش دهید. اداره ا شین تمرين را گ يك ما
سانی چندين کیلو را  کندمیشرکت در تگزاس ادعا  سرعت و به آ سیله به  شده که اين و که از نظر علمی ثابت 

قادر به ارائه ، . شددرکت تولیدی فاقد يك شددهرت ملی اسددت و علی رضم تقاضددای های مكرر شددماکندمیجابجا 
 .باشدمین کندمیمدارک علمی که ادعايش را 

 ید؟دهمین مدرک علمی را ادامه آيا شما همكاری با اين شرکت بعنوان يك مشتری بدو سؤال:
 نه

 بستگی دارد
 بله

 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 افزار اس خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهها را بین جامعه به اين ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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 

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

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

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

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

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

compute .کنید تا اين بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیايد که به طور مثال متغیر مديريت دانش يا ... است 

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

 یريد.آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگ

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی را با يك  متغیر ديگر  

 بگیريد.

 :نمره گذاری پرسشنامه 



 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

 بله بستگی دارد نه گزینه  

 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10های زير را ضربدر پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز 

 مثال: 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

5 10 15 

 ضعیف می باشد.در اين جامعه  اخالقی IQ آزمونباشد،  میزان  10تا 5در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. اخالقی IQ آزمونباشد،  میزان  15تا  10در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. اخالقی IQ آزمونباشد،  میزان 15در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

 دهد.گیری در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكسانی به دست میاندازه

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد  اخالقی IQ آزمون( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1391) رشیدیدر پژوهش 

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

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

 و گیردمی قرار کامل پايائی معنای +( به1يك ) مثبت تا پايداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب

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

 . می باشد./75 اخالقی IQ آزمونپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 75/0 اخالقی IQ آزمون
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