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 مدرسه- پرسشنامه توصیف جو سازمانی
  

 
Describe the organizational climate questionnaire  

  (1377)اجاقی  علی: ساختِ ضذُ تَسط 

  .تَجِ بِ هقیاس سیز، ًظز خَد را هطخص کٌیذ با. عبارات سیز، جٌبِ ّای هختلفی اس ضغل هعلوی را ًطاى هی دّذ

  خیلی سیاد= 5... سیاد  =4 ... هتَسط= 3...کن = 2... خیلی کن  =1

  .ّستٌذ هعلواى بِ یکذیگز کوک هی کٌٌذ ٍ پطتیباى ّن .1

  .هعلواى اس رٍحیِ گزٍّی هٌاسبی بزخَردارًذ .2

  .ضایستگی حزفِ ای ّوکاراى خَد، احتزام هی گذارًذ هعلواى ًسبت بِ .3

  .آسار دٌّذُ است رفتار هعلواى در ایي هذرسِ، .4

  .عذُ قلیلی اس هعلواى با اکثزیت هعلواى هخالفت هی ٍرسًذ .5

  .هعلواى هذرسِ دٍستاى صویوی یکذیگزًذ .6

  .یکذیگز دٍستی ٍ رفت ٍ آهذ دارًذ هعلواى در خارج اس هذرسِ ًیش با .7

  .کاعذباسی اداری در هذرسِ خستِ کٌٌذُ است .8

  .هعلواى بِ هذرسِ خَد افتخار هی کٌٌذ .9

  .ارتباط اجتواعی دارًذ هعلواى بِ طَر هزتب با یکذیگز .10

  .دٌّذ هعلواى کارّای خَد را با ضذت ، حذت ٍ هسزت اًجام هی .11

  .در ایي هذرسِ بِ هعلواى کارّای هطغَل کٌٌذُ تحویل هی ضَد .12

  .هعلواى با یکذیگز رفت ٍ آهذ خاًَادگی دارًذ .13

  .بِ گفت ٍ گَ ٍ خٌذُ هطغَلٌذ هعلواى در سًگ تفزیح با یکذیگز .14

  .هطکل دارًذ، کوک هی کٌٌذ هعلواى بعذ اس اتوام کالس بِ داًص آهَساًی کِ .15

  .هی کٌٌذ هعلواى دربارُ سًذگی خصَصی ضاى با یکذیگز گفتگَ .16

  .جلسات ضَرای هعلواى صزف بحث ّای بی ربط ٍ بی حاصل هی ضَد .17

  .ٍظایف غیز آهَسضی هذرسِ سیاد است .18

  .بزای هعلواى هی باضذ هذیز هذرسِ در صذد ایجاد آراهص ٍ رفاُ .19

  .درست آًاى را هی پذیزد هذیز هذرسِ بِ پیطٌْاد هعلواى گَش هی دّذ ٍ سخٌاى .20

  .هی دّذ هذیز هذرسِ با سخت کَضی حَد را الگَی هعلواى قزار .21

  .ساسد هذیز هذرسِ بِ طَر اثز بخص هطکالت هعلواى ٍ هذرسِ را هتعادل هی .22

  .هذیز هذرسِ بِ حل هسائل خصَصی هعلواى کوک هی کٌذ .23
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  .هذرسِ، هعلواى را بزای بِ کار بزدى ابتکار ٍ خالقیت تطَیق هی کٌذ هذیز .24

  .هذرسِ کٌتزل ٍ ًظارت هستقیوی بزرٍی فعالیت هعلواى دارد هذیز .25

  .هعلواى تعزیف هی کٌذ هذیز هذرسِ اس اس .26

  .تحول است دستَرالعول ّای اجزایی در ایي هذرسِ خطک ٍ غیز قابل .27

  .هذیز هذرسِ با هطتی آٌّیي حکَهت هی کٌذ .28

  .کٌتزل ٍ ًظارت هستقیوی بز رٍی فعالیت هعلواى دارد ًذیز هذرسِ .29

  .ٍضع هی کٌذ، چَى ٍ چزا ًذارد هقزراتی کِ هذیز هذرسِ .30

  .چِ کار ًکٌٌذ هذیز هذرسِ بِ هعلواى هی گَیذ کِ چکار کٌٌذ ٍ .31

  .هذیز هذرسِ فقط هجزی هقزرات آهَسش ٍ پزٍرش است .32

  .هذرسِ بذٍى هطَرت هعلواى دربارُ بزًاهِ درسی تصوین هی گیزد هذیز .33

  .کاری راکِ هعلواى اًجام هی دٌّذ، کٌتزل هی کٌذ هذیز هذرسِ ّز .34

 

  1389. ًطز ٍیزایص . آسهًَْای رٍاى ضٌاختی . عسکزیاى؛ هٌْاس . کاهکاری؛کاهبیش  . ساعتچی؛ هحوَد

  : سایت رٍاى سٌجی

  .اختیار ضذُ است عٌَاى التیي تَسط پایگاُ رٍاى سٌجی بِ هٌظَر طبقِ بٌذی

  .دستَرالعول ابتذایی تَسط پایگاُ ًَضتِ ضذُ است
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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