
 

 

 و تعهد كاركنان تیو رضا یپرسشنامه اخالق سازمان

 
 بررسی اخالق سازمانی و رضایت و تعهد كاركنان: هدف

 
 بزنید. عالمتدهد، میكه به بهترین شکل نظر شما را نشان  ای، گزینهپس از مطالعه هر جمله: نحوه تکمیل

 آیا سازمان خود را ترك می كنید؟، اگر سازمان دیگری موارد زیر را به شما ارائه كند
 
 □ خیر □ بله افزایش كمی در حقوق -

 □ خیر □ بله آزادی بیشتر برای خالق بودن در حرفه شغلی -
 □ خیر □ بله فرصت كار دوستانه با افراد -
 □ خیر □ بله شان و رتبه بیشتر -

 
 
كامالً  

 موافقم
 نه موافقم موافقم

 نه مخالفم
كامالً  مخالفم

 مخالفم

 رضایت شغلی نسبت به سرپرست
 از من حمایت می كنند.، مدیرانی كه من با آنها كار می كنم
 افرادی شایسته هستند.، مدیرانی كه من با آنها كار می كنم

 .دهندمیبه من گوش ، سرپرستان من
 منصفانه است.رفتار مدیریت با من 

 حمایت مدیریت عالی از رفتار اخالقی
مدیریت عالی اعالم كرده كه رفتار غیراخالقی تحمل ، در سازمان من
 نخواهد شد.
مدیریت عالی استانداردهای اخالقی سطح باالئی وضع ، درسازمان من
 كرده است.

 دههدمیاگر معلوم شود مدیری مزایایی بیشتر از آنچه سازمان بهه او 
 می آورد فوراً توبیخ و مواخذه خواهد شد. به دست

، اگر معلوم شود مدیری درگیر مسائل غیراخالقهی در سهازمان اسهت
 فوراً تنبیه و مواخذه خواهد شد.

 جو اخالقی
 سازمان من بر اهمیت افزایش منافعش تاكید می كند.
 كاركنان سازمان با منافع سازمان در ارتباط هستند.

در راستای كمه  بهه منهافع ، قدامات سازمان منتمام تصمیمات و ا
 سازمان است.

 .باشدمیقابل پذیرش ن، كارهائی كه به منافع سازمان ضربه بزند
 خیرخواهی
 در اولویت است سازمان كاركنانتوجه به 

 سازمان من به رفاه كاركنان توجه دارد.
ی هر تمام تصمیمات و اقدامات سازمان من منجر به بهترین نتایج برا

 .شودمیفرد 
 به سالمت و سعادت هر فرد توجه دارد.، سازمان من
 نظم و انضباط

 برای سازمان بسیار با اهمیت است هارویهپیروی از قوانین و 
 از كاركنان انتظار می رود به سیاست های سازمان احترام بگذارند.

به دیده ، ی سازمان تبعیت نمی كنندهارویهبه افرادی كه از قوانین و

     



 

 

 .شوندمیخوبی نگریسته ن
 و سیاست ها تاكید می كند.  ها، رویهسازمان من بر اهمیت قوانین

 
 

 : تفسیر نتایجامتیازدهی و 
 كهامالًامتیهاز و  2مخهالفم ، امتیهاز 3نهه مهوافقم نهه مخهالفم ، امتیاز 4موافقم ، امتیاز 5موافقم  كامالًبرای هر گزینه 

 امتیاز در نظر بگیرید. 1مخالفم 
 ..............: مجموع امتیازات خود را محاسبه كرده و در اینجا بنویسید

 كه رضایت شغلی در سازمان در سطح باالیی است. دهدمینشان  100تا  65امتیاز بین  -
 كه رضایت شغلی در سازمان در سطح متوسط است. دهدمینشان  65تا  35امتیاز بین  -

 كه رضایت شغلی در سازمان در سطح پایینی است. دهدمینشان  35ز زیر امتیا
 
  
 

 .پژوهشنامه مدیریت ،1390 رمضان، مجید، و مقیمی، سید محمد منبع :
 


