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١١۴ 
 

  پرسشنامه )پيوست ب

تدوين « منظورسرپرست) محترم: با سالم و احترام، پرسشنامه حاضر در راستاي يك پژوهش به ( كارفرما
است با تكميل آن ما را  خواهشمند. است »اي حرفهمتناسب با كارآموزان مراكز فني و  اي حرفهاخالق  هاي مؤلفه

 10خيلي كم تا  1( ازرا در مقابل آن  مؤلفهدر اجراي بهتر اين پژوهش ياري نماييد به نحوي كه ميزان اهميت هر 
 تشكر        با خيلي زياد) مشخص نماييد.

 ميزان اهميت گويه
12345678910 

           پذيري مسؤوليت
           داري امانت

           صداقت
           رازداري

           مشتريرعايت و احترام به حقوق 
           پاي بندي به تعهدات در قبال مشتري

           جلب اعتماد و رضايت مشتري
           خوش برخوردي با مشتري

           عدالت و انصاف در رفتار با مشتري
           با مشتري غيرضروريپرهيز از هرگونه ارتباط 

           صحيح به مشتري رساني اطالعكمك و 
           پرهيز از پنهان كردن حقايق الزم در مورد كاال و معامله از مشتري

           پرهيز از هرگونه فريب مشتري
           مهرباني و مالطفت با مشتري

           مدارا و مالحظه با مشتري
           حفظ احترام و تكريم شخصيت مشتري

           ايمن توليد و عرضه كاالهاي
           و رسيدگي به شكايات همراه با احترام انتقادپذيري

           و خدمات پيش, حين و پس از فروش ها تضمينپاي بندي به 
           كيفي كاال از توليد تا عرضه استانداردهايرعايت 
           و نه چيزهاي ديگر) خبرگي تخصص، ،اهميت دادن به مهارت( كاردر  ساالري شايسته

           رغبت و عالقمندي
           جديت و پشتكار

           خالقيت و نوآوري در كار
           انجام كار به شكل درست، كامل و با اطمينان)( تماميتو  كاري محكم
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١١۵ 
 

           كار درستانجام صحيح و 
           تمركز در كار

           و ارتقاء آن اي حرفهكوشش 
           و انضباط شناسي وقت

           پيگيري و مداومت
           سرعت عمل

           تواضع در برابر مشتري
، ابداعات افراد و ها خالقيت ،ها ايدهرعايت حقوق مربوط به ( ماديرعايت حق مالكيت معنوي و 

 پرهيز از سرقت آنان)
          

           روابط بين فردي حسنه با همكاران
پرهيز از هرگونه تعصب بيجا و مطرح ساختن موارد غير مرتبط ( هيجاناتو كنترل  داري خويشتن

 در كار)
          

           تواضع
           صبر و شكيبايي

           با همكاران مورد بي هاي شوخيپرهيز از 
           همكاري و همدلي

           امر به معروف و نهي از منكر
           حفظ احترام و تكريم شخصيت همكاران

نظير مصرف مواد مخدر و مشروبات  اجتماعي ضدهرگونه رفتار ( اجتماعي هاي ناهنجاريپرهيز از 
 الكي و آزار و اذيت جنسي و...)

          

           رفاه، ايمني و سالمت عموم مين تاتالش براي 
           ترجيح ندادن منافع شخصي بر عمومي

           زيست محيطحفاظت از 
           خدمت به مردم

           فداكاري
           رعايت آداب معاشرت اجتماعي

رعايت ضوابط كاري و پرهيز از دخالت دادن نزديكان و ( مداريضابطه مداري به جاي رابطه 
 )...و ها گيري تصميمآشنايان در كارها، 

          

           احترام و اطاعت از قانون و مقررات
           و حرام (نظير رشوه و ربا، نزول و كم فروشي) غيرقانوني هاي پرداختپرهيز از 

           رعايت ايمني و سالمت
           و پرهيز از اسراف در استفاده از منابع جويي صرفه

           ايجاد و حفظ آرامش محيط
           از امكانات كارگاه غيرشخصياستفاده درست و 

           حفظ بهداشت شخصي و آراستگي
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١١۶ 
 

           تالش براي افزايش دانش و تخصص خود و ديگران)( انسانيتوسعه دانش و ظرفيت 
           و خودخواهي طلبي رياستپرهيز از 

           قناعت و پرهيز از طمع و سودجويي
           پرهيز از بخل و حسادت

           جويي انتقامپرهيز از تخريب و توهين و 
           ، غيبت و سوء ظن نسبت به ديگرانتجسس ازپرهيز 

           پرهيز از بد زباني
           پرهيز از تملق گويي و تملق پذيري

           اهميت به نماز
           ايمان و توكل به خداوند در كسب روزي

           تقوا و پرهيز كاري
           رعايت عفاف، حجاب و حيا

           پيروي از دستورات و متعهد بودن به كارفرما
           احترام و جلب اعتماد كارفرما

           ديگران غيراخالقيگزارش رفتارهاي 
           و گزارش آن به مافوق سودرسانيتالش براي  

           مشورت با كارفرما در امور الزم
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