
 

 پرسشنامه استاندارد اخالق حرفه اي

 

بعد  8سوال در  16طراحی شده است. و داراي  1393توسط قاسم زاده در سال  اي حرفه اخالق استاندارد پرسشنامه

 می باشد.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 در کند می تعیین را گروهها و افراد رفتار که است بشري سلوک استانداردهاي و اصول از اي مجموعه اي، حرفه اخالق

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

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

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اي حرفه اخالق پرسشنامةگويه اي  16کارکنان به سواالت  اي است کهنمره اي حرفه اخالقدر اين پژوهش منظور از  

 .دهند می

 مولفه هاي پرسشنامه :

 سواالت   مولفه هاي پرسشنامه

 2تا  1 اخالق حرفه اي

 4تا  3 پذیريمسئولیت

 6تا  5 صادق بودن

 8تا  7 عدالت و انصاف

 10تا  9 وفاداري

 12تا  11 جویی و رقابت طلبیبرتري

 14تا  13 احترام به دیگران

 16تا  15 همدردي با دیگران

 

 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 . دانشگاهی تنظيم شده است

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

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



 

 اطالعات شما روي نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیري 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 

سال و  5 خدمتسابقه 

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 براي اطالع از نتايج تحقیق) اختیاري( ايمیل
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 اخالق حرفه اي

      دهید.تا چه اندازه وظايف کاريتان را با احتیاط و مراقبت کامل انجام می 1

      تا چه اندازه در محیط کارتان نقش مهم و موثري داريد. 2

پذیريمسئولیت  

      کنید.تا چه اندازه در محیط کارتان صادقانه رفتار می 3

      تا چه میزان در محیط به هنگام انجام کار صداقت داريد؟ 4

 صادق بودن

      انديشی به دور است؟جزمهايتان تا چه اندازه از تعصب و گیريتصمیم 5

      هاي قومیتی، ارزشی و ... است.تا چه اندازه برخوردهايتان متاثر از بحث 6

 عدالت و انصاف



 

      تا چه اندازه سعی می کنید در انجام وظايف کاريتان ابتكار عمل به خرج دهید. 7

      تا چه اندازه راغب به انجام وظايف کاريتان هستید. 8

 وفاداري

      در پستی که هم اکنون مشغول هستید تا چه اندازه در پی کسب مرتبه و جايگاه باالتر هستید. 9

      تا چه اندازه دوست داريد که در محیط کار و شغلی فعلی از ديگران پیشی بگیريد. 10

جویی و رقابت طلبیبرتري  

      ايثار و گذشت داريد.تا چه اندازه در محیط کار نسبت به همكاران  11

      رسانید.تا چه اندازه به ديگران کمك و ياري می 12

 احترام به دیگران

      هاي ديگران هستید.تا چه اندازه قدرشناس محبت 13

      کنید.افتد تا چه اندازه احساس مشترک داشته و همدردي میدر اتفاقاتی که براي همكاران می 14

دیگرانهمدردي با   

ها محترم شمرده و به مرحله عمل تا چه اندازه اعتقادات و باورهاي خود را در انجام کارها و فعالیت 15

 رسانید.می

     

      کنید.ها مهم قلمداد میتا چه اندازه رعايت هنجارها و اصول اجتماعی را در انجام فعالیت 16

 استفاده کرد.به دو طريق می توان از  تحلیل اين پرسشنامه 

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه هاي پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهبه 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 

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

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



 

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده هاي 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 وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که می خواهید براي اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

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

 بگیريد.

 

 :نمره گذاري پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاري شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدي کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز هاي زير را ضربدر 

 مثال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 پايین نمره= حد  1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

16 32 48 

  خواهد بود. 80و حداکثر  16عبارت فوق با يكديگر جمع نمايید. حداقل امتیاز ممكن  16امتیازات خود را از 

   اخالق حرفه اي فرد ضعیف است.  32تا  16نمره بین : 

  متوسط است.: اخالق حرفه اي فرد  48تا  32نمره بین 

  اخالق حرفه اي فرد قوي  است .  48نمره باالتر از : 



 

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نیز آن پايايی همچنین. است شده تايید و ارزيابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روايی

 پايايی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالي پرسشنامه اين آلفاي. گرديد محاسبه کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه اين قبول قابل

 :منابع

 .، پژوهشنامه مديريت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

رابطه اخالق حرفه اي با مسئولیت اجتماعی و پاسخگويی فردي: نقش میانجی گر فرهنگ "ابوالفضل قاسم زاده و همكاران، 

 . 1393، 2سال نهم، شماره ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوري،"خدمتگزاري

 


