همکار محترم
با سالم و احترام،

پرسشنامه زير در راستای پژوهشی جهت بررسی سکوت سازمانی تهيه شده است .لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به
ال محرمانه تلقی شده و صرف ًا جهت
طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد .شايان ذکر است اين اطالعات کام ً
دستيابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .پيشاپيش از همکاری صميمانه شما
سپاسگزاری میشود.
سواالت عمومی

این سواالت بسته به قلمرو زمانی ،مکانی و پژوهشی شما باید تغییر کند
 .1جنسيت :مرد 

زن 

 .2سن  :کمتر از سی سال 

 30تا 40سال 

 .3سابقه خدمت :کمتر از  1سال  3 تا  5سال 

41تا  50سال 
 6تا  10سال 

بيشتر از 51سال 
بيشتر از  11سال 

 .4ميزان تحصيالت :ديپلم و پائينتر کاردانی  کارشناسی تحصيالت تکميلی 

سواالت تخصصی :سکوت سازمانی

سکوت تدافعی

3

عالی سازمان شما را " خرابکار یا دردسرساز" بخوانند.
اگر شما مخالفت های خود را در مورد مسائل سازمان بیان کنید ،می بایستی به پیامدهای
منفی آن که از جانب مدیران عالی سازمان متوجه شما می شود ،تن در دهید.

4

اگر شما مخالفت های خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید ،ممکن است مدیران
عالی سازمان بپندارند که شما به سازمان وفادار نیستید.

5

مدیران عالی این سازمان ،کارکنان را به بیان مخالفت هایشان که در رابطه با مسائل
سازمان می باشد ،تشویق می کنند.

سکوت مطيع

6

من معتقدم که سرپرستم به آنچه که افراد (کارکنان ،ارباب رجوع و  )...می گویند توجه
می کند.

دوستانه

سکوت نوع

7

کارکنان می توانند در مورد مسائل سازمان آزادانه با سرپرست خود سخن گویند.

8

من معتقدم که سرپرست "مخالفت ها و نقطه نظرات گوناگون" را مفید تصور می کند.

9

رابطة کاری بین کارکنان در بخش های مختلف سازمان رضایت بخش است.

10

در این سازمان کارکنان دانش و تجربة خود را با یکدیگر در میان می گذارند.

کامال موافقم

2

اگر شما مخالفت های خود را در رابطه با مسائل سازمان بیان کنید ،ممکن است مدیران

تا حدودی موافقم

ارائة اطالعات خودداری می کنند.

نظری ندارم

1

در این سازمان ،همکارانم برای حفظ موقعیت خود (ترس ازدست دادن جایگاه خود) از

تا حدودی مخافم

رديف

کامال مخالفم

سواالت

11

در این سازمان ارتباطات و تبادل اطالعات کاری بین کارکنان و مدیران عالی سازمان به
نحو مناسبی وجود دارد.

12

در این سازمان در رابطه با تغییرات سازمانی اطالع رسانی کافی صورت می گیرد.

13

این سازمان کارکنانش را از مأموریت  ،اهداف ،برنامه ها و پیشرفت هایش مطلع

می

سازد.
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