
؛ به نقل از رامار جان، ۲۰۰۹رامارجان و بارساد  ) یاحترام سازمانپرسشنامه استاندارد 

 (۲۰۰۸بارساد و باراک ، 

ه ای که توسط رامارجان یبه منظور سنجش احترام ادراک شده، از پرسشنامه پنج گو یپرسشنامه استاندارد احترام سازمان

( ساخته شده، استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰۰۸، 2؛ به نقل از رامار جان، بارساد و باراک۲۰۰۹) 1و بارساد

و پایین ترین  ۲۵( می باشد. در این پرسشنامه باالترین امتیاز 5تا همیشه =  1مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای از هرگز = 

ترام بیشتر و قوی تر، و امتیاز پایین نشانگر ادراک احترام پایین تر و ضعیف می باشد که امتیاز باال نشانگر ادراک اح ۵امتیاز 

 تر می باشد. 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

برای او قائل هستند  : احترام ادراک شده، عبارت است از ادراک فرد از میزان قدر و منزلتی که دیگران احترام ادراک شده

( احترام سازمانی ادراک شده را یکی از متغیر های ۱۸۰، ص ۲۰۰۸)3ن، بارساد و بوراک(، رامرجا۸۷، ص ۱۳۸۶)رضائیان، 

 به شغل خود می شود.  بافت سازمانی می دانند که باعث ایجاد تعهد در فرد نسبت 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

پرسشنامه رامارجان و  از  فراد نمونهای است که ه امرن، منظور از احترام ادراک شده، فایل: در این احترام ادراک شده

گویه بوده و  5( به دست آورده اند. این پرسشنامه دارای ۲۰۰۸،  5؛ به نقل از رامار جان، بارساد و باراک۲۰۰۹) 4بارساد

 .بوده است ۲۵و  ۵دارای نمره کلی می باشد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب 

 مه :مولفه های پرسشنا

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

؛ به نقل از ۲۰۰۹رامارجان و بارساد  ) احترام ادراک شده

 (۲۰۰۸رامار جان، بارساد و باراک ، 
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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

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

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

 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

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 خدمتسابقه 

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 یاحترام سازمان

      کارکنان به همدیگر احترام می گذارند 1

      رفتار می شودبا کارکنان در شانشان  2

      تنوع فرهنگ کارکنان با ارزش تلقی می شود 3

      باشند حل مساله خالقکارکنان تشویق می شوند تا در زمان  4

      سرپرستان به ایده های افراد توجه می کنند 5

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. پرسشنامههای تحلیل 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

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

 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 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 

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

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

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

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

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

 همیشه خیلی زیاد متوسط گاهی هرگز 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  10که به طور مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی 

 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

5 15 25 

 ضعیف می باشد. یاحترام سازمان باشد،  میزان   10تا  5در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -



 در سطح متوسطی می باشد. یاحترام سازمانباشد،  میزان 15 تا  10 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. یاحترام سازمان باشد،  میزان 15 در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

 برای این پرسشنامه گزارش شده است. 82/0( پایایی برابر با 2006)رامرجان، بارساد و بوراکدر تحقیق 

 -۱با توجه به این که از نوع پرسشنامه استاندارد استفاده گردید، جهت تعیین روایی از دو روش  (1396خرمی) در تحقیق

روایی محتوای یک آزمون معموال توسط افرادی متخصص در موضوع مورد . روایی صوری استفاده گردید -۲روایی محتوا، 

عضو، احترام و رفتار شهروندی سازمانی؛  -تعیین می شود. بنابراین، پرسشنامه رهبری اخالقی، الگوی مبادله رهبر مطالعه 

از آن جا که در تحقیقات قبلی روایی محتوایی آنها توسط استاد راهنما و چند نفر از متخصصین عرصه مدیریت منابع 

زم برخوردار می باشند. روایی صوری یک آزمون، معموال توسط چند نفر انسانی مورد تأیید قرار گرفته؛ از روایی محتوایی ال

که توسط چند نفر  ، روایی صوری احترام ادراک شده(1396خرمی) از پاسخگویانه تعیین می گردد. بنابراین، در پژوهش

 از پاسخگویان مورد تایی قرار گرفته است، از روایی صوری الزم برخوردار می باشد. 

 بدست آمد. 80/0برابر با  ی کل برای پرسش نامه احترام ادراک شدهضرایب پایای

 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 7/0 5 یاحترام سازمان
0.80 

 

 منبع: 

 منابع

رابطه بین ادراک از رهبری اخالقی، احترام و مبادله رهبر عضو با رفتار شهروندی سازمانی دبیران  (. 1396)فرشته، خرمی

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان( .متوسطه دوم شهر اصفهان 

. نقش رفتار ۱۳۸۲نشگاه تهران زارع ح. . مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دا۱۳۷۶رضائیان ع. 

 ، شماره ۲شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 

Ramarajan L, Barsade SG, Burack OR. The influence of organizational respect on emotional 

exhaustion in the human services. The Journal of Positive Psychology. 2008;3(1):4-18. 

 

 


