
 

 

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

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( 2005دور کیم و همکاران ) راه  از ارتباطاتپرسشنامه استاندارد  
 

 2005و توسط کیم و همکارانش در سال سوال می باشد  20پرسشنامه استانادارد ارتباطات از راه دور دارای 

  یمفهوم فیتعار یپرسشنامه به صورت کامل دارا نی او شده است و تک مولفه ای می باشد طراحی و تنظیم 

 باشد ی + منابع م  لی و تحل  ر ی+ تفس یو عموم ی + سواالت تخصص  ی ات یو عمل 

 

 سواالت:ی از بخش

 چگونه خواهم دانست که ارتباطات از راه دور در حوزه کاری من مؤثر و مفید است؟ -1
 ؟کنند میچگونه اطالعات مورد نیاز برای کارشان را دریافت ، اگر آنها در خانه هستند  -2
کمتر از کاارکناانی کاه در اداره ح اااور  یادا کنناد،  میآیاا کساااانی کاه باا تینوروبی ارتبااطاات از راه دور کاار    -3
 ؟کنند میزمان صرف کنند، می
 ؟باشد میی مدیریتی مورد نیاز هامهارتچه ، برای مدیریت ارتباطات از راه دور -4
 ند ارتباطات از راه دور برقرار کنند؟توانمیآیا تمام کارکنان  -5
 

==================================================== 
 

تماا  خود را باا افراد اداره حف    چگوناهکنناد،  میافرادی کاه از تینوروبی ارتبااطاات از راه دور اساااتفااده    -15
 ؟کنند می
 ؟دهد میچه چیزی رخ ، اگر به فردی که در خانه در حال کار کردن است زخم یا جراحتی وارد شود -16
آیا هنگامی که ما درباره موضاوعات ساازمانی با افرادی که در خانه در حال کار کردن هساتند تما  بگیریم   -17

 ن خانه مانند صدای بچه ها را می شنویم؟صداهای  یرامو، و صحبت کنیم
،  اگر من به فردی که در حال کار کردن با تینوروبی ارتباطات از راه دور اساات نیاز داشااته باشاام ادر اداره    -18

 چه باید بینم؟



 

 

کنند،  میم امور را طوری ساااازماندهی کنم تا افرادی که در خانه و با ارتباطات از راه دور کار  توانمیچگونه   -19
 در جلسه ح ور  یدا کنند؟

 ؟شوند میرنجیده خاطر شود، میآیا کسانی که به آنها اجازه ارتباطات و کار از راه دور داده ن -20
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