
 

 

 عمومي اعتماد سنجشپرسشنامه 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق دانشگاهی 

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

صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام 

 تشکر می نمايم. نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما

 اطالعات شما روی نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيری به سواالت پاسخ دهيد

20-25 سن   30-26   35-31 به باال 35    

 کارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم و پاينتر ميزان تحصيالت

سال و کمتر 5 سابقه خدمت سال10تا  6   سال15تا 11   سال 15بيشتر از     

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتايج تحقيق) اختياری( ايميل

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 کامال موافقم موافقم نسبتا موافقم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  

 

 

 

 



 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

5الی  1 سوال اطمينان  

6الی  9سوال  درستكاري و صداقت  

12الی  10سوال  پذيري ريسك  

 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش زیر به تایید رسیده است.

 

 مديريت فصلنامه. عمومی مشارکت ميانجيگری اثر با عمومی اعتماد و شفافيت بر آنالين اجتماعی های رسانه تأثير مطالعة: منبع

   (.3) 7 دولتی،

ف
ردي

 . 

 عنوان

کامال موافقم
 

موافقم
نسبتاً موافقم 

 

مخالفم
کامال مخالفم 

 
 اطمینان

 سپرده دولتی نهاد يا سازمان به کارها وقتی ما کشور در 1

 اطمينان آن موقع به و صحيح انجام به شود، مردم می

 .دارند کامل

     

 اطمينانی قابل افراد جامعه مسئوالن من عقيدة به 2

 .هستند

     

 مشکالت موقع به شناسايی در دولت توانمندی به مردم 3

 .دارند اعتماد آنها و رفع جامعه

     

 از اعتمادتر قابل داخلی های رسانه و اخبار من نظر به 4

 .هستند های خارجی ه رسان

     



 

 

 

 اعتماد دولتی نهادهای و ها سازمان همة به ايران مردم 5

 .دارند

     

 درستكاری و صداقت

      .هستند درستکاری افراد جامعه مسئوالن من عقيدة به 6

      .کند می رفتار صادقانه مردم با دولت من عقيدة به 7

 صادقانه برخوردی شناسم، می نزديک از که مسئوالنی 8

 .هستند اخالقی و اشخاصی دارند

     

 گرفته ماليات کشور مسئوالن که دارم اطمينان من 9

 .کنند می خرج کشور آبادانی راه را در مردم از شده

     

 پذیری ریسك

 خانوادگی روابط به بيشتر ايران، مردم اجتماعی روابط 10

 .می شود آشنايان محدود و

     

 می توانند مجازات و تنبيه از ترس بدون ايران مردم 11

 .کنند بيان خود را نظر آزادانه

     

 ناآشنا، و آشنا از اعم وطنان هم همة به ايران مردم 12

 .می کنند اعتماد

     


