
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 (1390)مقیمی؛ سرمایه اجتماعیاستاندارد  پرسشنامه 

 

طراحی و تنظیم    1390سوال بوده که توسط مقیمی در سال    61این پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دارای  

کرت ) از خیلی کم تا  یشناختی ( می باشد و بر اساس طیف لارتباطی ، ساختاری و  بعد )    3ای  شده است و دار

 خیلی زیاد ( نمره گذاری شده است.
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      روابط شخصی شما با شرکت ها و افراد بیرون سازمان چقدر گسترده است؟ 1

      روابط شخصی شما با همکارانتان درون سازمان چقدر گسترده است؟ 2

      روابط شما با مدیران سازمان چگونه است؟ 3

      دارید؟ با چه تعداد از همکاران خود ارتباط نزدیک   4

      چقدر با همکارانی غیر از واحد خود در سازمان ارتباط دارید؟ 5
      کند؟سلسله مراتب سازمانی چقدر روابط شما با همکارانتان را محدود می  6

      نظر مدیران سازمان چقدر بر رابطه شما با همکارانتان اثرگذار است؟ 7



تصمیم گیری تیم های کاری مداخله  چقدر مدیران در سازمان شما، در  8
 کنند؟می 

     

      نهادهای مختلف سازمان، چقدر در روابط میان همکاران دخالت دارند؟  9

کنید که یک نیروی برتر در سازمان بر روابط شما با  به طور کلی احساس می  10
 همکارانتان نظارت دارد؟ 

     

11  ==============================================================      

چقدر  اگر در سازمان پولی معادل نصف حقوق ماهیانه خود را گم کرده باشید،  50
 کنید این پول به شما برگردانده خواهد شد؟ فکر می 

     

      توان به افراد سازمان تفویض اختیار کرد؟ کنید که می چقدر فکر می  51

به نظر شما کارکنان سازمان چقدر خواسته های خود را از مدیران صریح بیان   52
 کنند؟می 

     

ایرادات یکدیگر را به طور صریح با هم در میان  در سازمان شما همکاران چقدر  53
 گذارند؟ می 

     

کنید همکاران شما، همان چیزی را که در مقابل شما می گویند،  چقدر فکر می  54
 پشت سر شما هم می گویند؟

     

در صورت بروز یک مشکل در سازمان، چقدر مدیران این مشکل را با صراحت با   55
 کنند؟می کارکنان مطرح 

     

      چقدر در سازمان شما شفافیت اطالعات وجود دارد؟  56

      ارزش های شرکت شما چقدر بر کارهای گروهی و همکاری تاکید دارد؟  57

      های سازمانی به طور داوطلبانه همکاری کنید؟ چقدر حاضرید در فعالیت  58

      کنند؟یکدیگر همکاری می کارکنان شرکت چقدر برای تحقق اهداف با  59

در صورتی که فردی در سازمان شما با دیگران همکاری نکند، چقدر مورد   60
 گیرد؟ شماتت سایر همکاران قرار می

     

چقدر حاضرید از نظر زمانی یا مالی به پروژه ای کمک کنید که به طور   61
نفع افراد بسیاری در  مستقیم به شما یا خانواده شما سود نمی رساند اما به 

 سازمان است؟

     

 

 اری پرسشنامه: نمره گذ

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد  تاحدی  کم خیلی کم  گزینه 

 5 4 3 2 1 امتیاز

 


