
 

 

 هوش سیاسی پرسشنامه

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه مقياس درجه

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است. 

 خيلی زیاد زیاد تاحدی کم خيلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتياز

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 6 - 1 اجتماعی های بازی

 10 - 7 قدرت های پویایی

 15 - 11 سیاسی شخصیت

 22 - 16 آشکار صداقت

 28 - 23 احساسات تسخیر
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 اجتماعی های بازی
      .کنم می رقابت سازمان، دیگر افراد با من 1

      .رادارم خود منافع آوردن دست به درجهت دیگران افکار و ذهن خواندن توانایی من 2

      .پذیرم می دیگران، از اطالعات آوردن دست به برای سازمان در را زیادی های نقش من 3

      .گیرم دست به را سازمان در اجتماعی های موقعیت کنترل که کنم می تالش من 4

      .کنم ایجاد خوبی ارتباطی شبکه سازمان افراد دیگر با که هستم مند عالقه من 5

      .دارم کنم، معرفی دیگران به سازمان در را خودم چگونه اینکه درباره خوبی بینش من 6

 قدرت های پویایی
      .کنم می استفاده سازمان در خود منافع آوردن دست به برای طنز زبان از من 7

      .دهم می توسعه قدرتمند افراد با را خود ارتباط بیاورم دست به فرصتی سازمان در اگر 8



 

 

      .کنم می استفاده سازمان در ایجادشده های شبکه قدرت و ارتباطات از خوبی به من 9

      .کنم می برقرار ارتباط کار محل در بانفوذ افراد با خوبی به من 10

 سیاسی شخصیت
      نفوذ فردی من در سازمان بسیار باالست. 11

      .است آسان سازمان کارمندان دیگر با ارتباطات توسعه من برای 12

      .هستم سازمان های گیری تصمیم و سیاسی های فعالیت در شرکت آماده خوبی به من 13

      .دارم سازمان سیاسی مهم مسائل از خوبی درک که کنم می فکر من 14

 مورد در توانم می که جایی تا خواهم می چون برم، می لذت سازمان در سیاسی مشارکت از من 15

 .بدهم نظر سازمان اداره

     

 آشکار صداقت
      .کنم می پرهیز دورویی و فریب از سازمان در من 16

      .گیرم می نظر در را همکارانم منافع سازمان در من 17

      .دارد وجود سازمان در همکارانم و من بین در اطمینان و صداقت 18

 و هستم گویم می که چیزی در صادقانه من اینکه به باشند معتقد کارکنان که مهم خیلی من برای 19

 .دهم می انجام

     

 می انجام و گویم می که چیزی آن کنم می تالش من سازمان افراد دیگر با ارتباط برقراری هنگام 20

 .باشد واقعی دهم

     

      .دهم نشان را سازمان افراد دیگر به نسبت خود واقعی عالقه که کنم می تالش من 21

      .دارم انصاف همکارانم به نسبت سازمان در من 22

 احساسات تسخیر
      .دهم جلوه مثبت سازمان افراد دیگر ذهن در را خود که کنم می تالش من 23

      .کنم می بخشش تقاضای زمان همان در و پذیرم می را سازمان در نامطلوب رویداد مسئولیت من 24

 مرا و دهند نشان متقابل واکنش نیز آنها که هدف این با کنم می تحسین را سازمان افراد دیگر من 25

 .کنند تحسین

     

      .دهم می انجام جالبی و خوب کارهای آنها برای سازمان افراد دیگر نظر جلب جهت در من 26

      .کنم پیدا سازمان در دیگران با مشترکی زمینه تا کنم می تالش معموالً من 27

 صحبت روی بر و کنم می گوش آنها به دقت به من کنند، می صحبت من با دیگران که هنگامی 28

 .کنم می تمرکز هایشان
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