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 سوال می باشد. 20طراحی شد و دارای  2005در سال  همکاران و کیمتوسط  دور راه از ارتباطات استاندارد پرسشنامه

 پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر 

 کند می مشخص ارتباط نوع این عمل، در. شود می انجام مسافتها در که است ارتباطات از ای گستره دور راه از ارتباط

 تغییر یا و فاصله نوع همه برگیرنده در دور راه از ارتباط واژه بنابراین. باشد شده گم روند این در چیزی است ممکن که

. باشد می کامپیوتری های شبکه و اطالعات ارتباط و تلفن ، تلویزیون ، تلگراف ، رادیو جمله از اصلی ارتباطات  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 راه از ارتباطات پرسشنامةگویه ای  20کارکنان به سواالت  ای است کهنمره دور راه از ارتباطاتدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می دور

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 پاسخگوی گرامی

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

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

و صرف وقت خود 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 نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 

 

 

 

 

 لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس 
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 نتایج تحقیق) اختیاری(برای اطالع از  ایمیل

 

 سواالت:

 عالمت بزنید.، هر کدام از سؤاالت زیر که سؤال شما درباره ارتباطات از راه دور است
 چگونه خواهم دانست که ارتباطات از راه دور در حوزه کاری من مؤثر و مفید است؟ -1
 ؟کنندمیچگونه اطالعات مورد نیاز برای کارشان را دریافت ، اگر آنها در خانه هستند -2
سانی که با تکنولوژی ارتباطات از راه دور کار  -3 ضور پیدا کنند، میآیا ک زمان کنند، میکمتر از کارکنانی که در اداره ح

 ؟کنندمیصرف 
 ؟باشدمیی مدیریتی مورد نیاز هامهارتچه ، برای مدیریت ارتباطات از راه دور -4
 ند ارتباطات از راه دور برقرار کنند؟توانمیآیا تمام کارکنان  -5
 آیا کارکنان تمایل به برقراری ارتباطات از راه دور دارند؟ -6
 ؟باشد، میآیا نیاز به مالقات های خانگی و یا بررسی های اداره ای که در خانه شکل گرفته -7
 ؟کندمیمورد نیاز برای برقراری ارتباطات از راه دور را خریداری چه کسی کامپیوتر و سایر تجهیزات الکترونیکی  -8
 ؟باشدمیم بگویم که چه چیزهایی واقعاً مورد نیاز توانمیچگونه  -9

 مورد نیاز است؟کند، میچه کسی مبلمان اداری را می خرد؟ چه مبلمانی برای فردی که در خانه کار  -10
 دیریت کنم؟من چگونه باید خریدهای اداری را م -11
 ؟شودمیحفظ  هادادهمطمئن شود که امنیت  تواندمیشرکت چگونه  -12
 نیاز به نوع خاصی از بیمه دارند؟کنند، میآیا افرادی که در خانه کار  -13
 ؟باشدمیچه مباحث امنیتی جزء مسؤلیت من  -14
 ؟کنندمیتماس خود را با افراد اداره حفظ  چگونهکنند، میافرادی که از تکنولوژی ارتباطات از راه دور استفاده  -15
 ؟دهدمیچه چیزی رخ ، اگر به فردی که در خانه در حال کار کردن است زخم یا جراحتی وارد شود -16
آیا هنگامی که ما درباره موضوعات سازمانی با افرادی که در خانه در حال کار کردن هستند تماس بگیریم و صحبت  -17

 پیرامون خانه مانند صدای بچه ها را می شنویم؟صداهای ، کنیم
چه باید ، اگر من به فردی که در حال کار کردن با تکنولوژی ارتباطات از راه دور استتت نیاز داشتتته باشتتم )در اداره( -18



 

 

 بکنم؟
سازماندهی کنم تا افرادی که در خانه و با ارتباطات از راه دور کار توانمیچگونه  -19 سه کنند، میم امور را طوری  در جل

 حضور پیدا کنند؟
 ؟شوندمیرنجیده خاطر شود، میآیا کسانی که به آنها اجازه ارتباطات و کار از راه دور داده ن -20

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 
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