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 مدرسه- مقیاس نو آوری سازمانی 

Organizational Innovation Scale in school 

 .با تَجِ بِ همیاس سیز ، ًظز خَد را درپاسخٌاهِ هطخص فزهاییذ. ػباراتی در هَرد هذرسِ ارائِ ضذُ است 

 کاهال هَافمن= 5... هَافمن = 4... ًظزی ًذارم = 3...هخالفن = 2... کاهال هخالفن = 1

 .بِ ًظز هي ًظزات جذیذ هؼلواى بایذ کاهال بذٍى ابْام بَدُ ٍ توام جَاًب آى دلیك ٍ ٍاضح باضذ .1

 .رػایت دلیك لَاًیي ٍ همزرات بزای کارکٌاى هذرسِ کاهال ضزٍری است .2

 .هؼلواى هجاسًذ بزای رسیذى بِ ًتایج هَرد ًظز، اس ّز ٍسیلِ ای کِ خَد تطخیص هی دٌّذ، استفادُ ًوایٌذ .3

 .در ایي هذرسِ ّیچ کس بِ خاعز ػذم هَفمیت در کاری جذیذ، هجاسات ًخَاّذ ضذ .4

 .ّوَارُ کَضص هی کٌن سهیٌِ بزلزاری ارتباط ٍ تبادل ًظز بیي کارکٌاى، اٍلیاء ٍ داًص آهَساى را فزاّن کٌن .5

 .بِ ًظز هي،در کارّای هذرسِ رسیذى بِ ًتایج هَرد ًظز هْوتز اس رٍش اًجام دادى کارّاست .6

 .اگز کار جذیذی احتوال ضکست داضتِ باضذ، اس آى صزف ًظز هی کٌن .7

را  (... دػَت اس صاحب ًظزاى ٍ – جلسِ پزسص ٍ پاسخ –تْیِ هجالت ٍ ًزم افشارّای آهَسضی  )فزصتْای هتؼذدی  .8

 .جْت آهَسش هْارتْای کارکٌاى هذرسِ بِ ٍجَد آٍردُ ام

 .هؼلواى ٍ داًص آهَساى خالق هْوتزیي سزهایِ ایي هذرسِ ّستٌذ .9

 .در ایي هذرسِ ، ّز فزدی هی تَاًذ خَدش تصوین گیزًذّباضذ، بذٍى ایي کِ ضخصی اٍ را کٌتزل کٌذ.10

 .باٍر دارم کِ هؼلواى بِ راحتی هی تَاًٌذ رفتار ٍ کارّای خَد را کٌتزل کٌٌذ.11

 .اگز ًظزات جذیذ هؼلواى اهَر جاری هذرسِ را بِ چالص بکطاًذ، اس آى صزف ًظز هی کٌن.12

 .کَضص ّویطگی هي ایي است کِ اس پیذایص سهیٌِ ّای تضاد در هذرسِ، جلَگیزی کٌن.13

 .هؼلواى ٍ داًص آهَساى هذرسِ احساس هی کٌٌذ ارتباط بزلزار کزدى با هذیز آساى است.14
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 .در صَرت اهکاى، هؼلواًی را بِ ایي هذرسِ خَاّن آٍرد کِ ّوَارُ بِ دًبال ًظزات ٍ رٍش ّای ًَ باضٌذ.15

 .هؼلواى را اس اًجام دادى کاری کِ غیز ػولی بِ ًظز هی رسذ، هٌغ هی کٌن.16

 .ّشیٌِ عزح ّای جذیذی را کِ در هذرسِ پیطٌْاد هی ضَد، تاهیي خَاّن کزد.17

 .اگز پیطٌْا ٍ یا ًظزات جذیذ هؼلواى غیز ػولی بِ ًظز بزسٌذ، آًْا را ًخَاّن پذیزفت.18

 .هؼلواى هذرسِ را جْت حضَر در دٍرُ ّای ضوي خذهت ٍ یا سایز دٍرُ ّای آهَسضی، تطَیك هی کٌن.19

حتی اگز ایي ًظزات هشایای ػولی بِ ّوزاُ ًذاضتِ . اس صزف ٍلت بزای ضٌیذى ٍ درن ًظزات جذیذ اهتٌاع ًوی کٌن.20

 .باضٌذ

 .فمظ در صَرتی ًظزی را هی پذیزم کِ کاهال دلیك ٍ رٍضي باضذ.21

 .ٌّگام تصوین گیزی در اهَر هذرسِ ، بِ ًظزات ٍ رٍش ّای خَدم تکیِ هی کٌن.22

 .در هذرسِ ای کِ هذیز آى ّستن ، هؼلواى آساد هی باضٌذ تا بِ ّز ًحَی کِ بخَاٌّذ، اظْار ًظز کٌٌذ.23

 .خغزات ٍ ضکستْای احتوالی را هاًؼی بزای الذام بِ کاری جذیذ ًوی داًن.24

 1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْای رٍاى ضٌاختی . ػسکزیاى؛ هٌْاس . کاهکاری؛کاهبیش . ساػتچی؛ هحوَد 
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