
 

 

 پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی وشاخص های سرمایه اجتماعی
 

. و نظرات ارزشمند شما مي تواند درانجام اريد قسمتي از يك كار پژوهشي استپرسشنامه اي كه پيش رو د

 كامل پژوهش محقق را ياري نمايد .

لذا خواهشمند است سواالت را به دقت مطالعه و بر اساس واقعيات پاسخ فرماييد و پرسشنامه تکميل شده  

 را با پست داخلي شركت به اين واحد ارسال فرماييد.   

 

 سواالت عمومی:
 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

 كارشناسي و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 
 

 شاخص ها معيارهاي اندازه گيري عناصر

 

 

 رابطه اي

 )سواالت

 18و10و6و11و7و5و4

  15و19و14و13و12و8

 

 

 اعتماد 

 هنجارها 

 تعهدات و انتظارات 

 هويت 

o  روابط مبتني بر صداقت و اعتماد

 متقابل

o همکاري به عنوان يك الزام 

o وجود كار تيمي 

o انتقاد پذيري 

o تعهد به اهداف 

o رجحان منافع سازمان 

o عضو يك خانواده مشترك بودن 

 

 شناختي

 9و17

  چشم انداز ، ارزشها و اهداف

 سازماني مشترك

 حکايات يا داستانهاي مشترك 

o وجود ارزشها و اهداف مشترك 

o  شناخت و همکاري بر اساس

 حکايات مشترك



 

 

 

 ساختاري

 23و22و21و20و16

 

 روابط شبکه اي 

  پيکربندي شبکه اي 

 سازمان مناسب 

o روابط شخصي گرم 

o ارتباطات كاري خوب و زياد 

o  ساختار ارتباطي تسهيل كننده از

 جمله تيم ها و كميته هاي كاري
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      مي كنم. اعتقاد من اينست كه با كمك كردن به ديگران در حقيقت به خودم كمك 4

      اطمينان دارم كه همکارانم با من صادق هستند. 5

كه همکارانم به مشکلي برخورد نمايند ، تا حد زيادي سعي مي كنم به آنها كمك درصورتي  6

 نمايم.

     

      اطمينان دارم كه همکارانم اطالعات مهم را در اختيار من مي گذارند. 7

      با بازگو كردن اشتباهاتم توسط ديگران ناراحت نمي شوم . 8

      گفتگوهاي كاركنان و مديران سازمان رايج است.زبان و معاني مشتركي در تعامالت و  9

      تيم ها اختيارات زيادي در رابطه با تصميم گيري  و اجرا دارند. 10

      اطمينان دارم كه همکارانم به كاميابي و موفقيت من اهميت مي دهند. 11

      از انتقاد ديگران با آغوش باز استقبال مي كنم . 12

      كاركنان با اهداف سازمان آشنا بوده و نسبت به آن وفادار مي باشند.اكثر  13

      كاركنان سازمان هميشه بدنبال منافع خودشان هستند. 14

      احساس مي كنم كه عضو يك خانواده مشترك در سازمان هستم. 15

      همکاران زيادي را در محل كارخود به اسم كوچك مي شناسم. 16

      شركت اهداف و ارزشهاي مشتركي بين كاركنان و مديران وجود دارد. در 17

      سازمان براي برآورده كردن نيازها و مشکالتش از انواع مختلف تيم ها استفاده مي كند. 18

      اكثر اوقات منافع سازمان را بر منافع شخصي خود ترجيح مي دهم. 19

      سازمان در حد مطلوبي است.ارتباطات كاري ميان اعضاي  20

      هماهنگ كردن پروژه ها در بخشهاي مختلف سازمان آسان است. 21

      دسترسي يا مالقات با همکاران و مديران سازمان تا حد زيادي آسان است. 22

      در انجام كار خود تا حد زيادي  آزادي عمل دارم. 23


