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  پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

Innovative organizational climate questionnaire  

 

  .ًوبییذ لطفب تَجِ بِ همیبس سیز، ًظز خَد را اػالم. جولِ تَصیفی در هَرد سبسهبى ضوب است 24ایي پزسطٌبهِ ضبهل 

  هَافك کبهال= 5... هَافك = 4... هتَسط = 3...هخبلف = 2... کبهال هخبلف  =1

  .در ایي سبسهبى خاللیت تطَیك هی ضَد .1

  .دادى کبرّب بِ ضکل خاللبًِ اس سَی هذیزاى هَرد تَجِ لزار هی گیزد تَاًبیی کبرکٌبى در اًجبم .2

 .ٍ فصل ًوبیٌذ سبسهبى بِ کبرکٌبى اجبسُ هی دٌّذ تب هطکالت هطببِ ٍ یکسبًی را بِ رٍش ّبی هتفبٍت حل در ایي .3

 

  .فزاهیي ردُ ّبی ببالی سبسهبى تبؼیت کٌٌذ ٍظیفِ اصلی کبرکٌبى ایي سبسهبى ایي است کِ اس دستَرّب ٍ .4

  .بخَاّذ هتفبٍت اس دیگزاى ػول کٌذ بب هطکل هَاجِ هی ضَد در ایي سبسهبى اگز یکی اس کبرکٌبى .5

  .تَاى بِ ػٌَاى سبسهبًی اًؼطبف پذیز ٍ ّوبٌّگ بب تغییزات رٍس تَصیف کزد ایي سبسهبى را هی .6

اطزافیبًص تفبٍت سیبدی  ایي سبسهبى فزدی ًوی تَاًذ بذٍى بزاًگیختي خطن دیگزاى کبرّبیی را اًجبم دّذ کِ بب در .7

  .داضتِ ببضذ

فکز کزدى ٍ ػول کزدى هطببك بب اًتظبرات ٍ خَاست ّبی سبسهبى  بْتزیي رٍش بزای پیطزفت در ایي سبسهبى .8

  .است

  .سبسهبى اس کبرکٌبى اًتظبر هی رٍد کِ بب هطکالت بِ ضیَُ یکسبًی هَاجِ ضًَذ در ایي .9

  .ایي سبسهبى تغییز ٍ تحَل را بب آغَش ببس هی پذیزد .10
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  .سبسهبى بِ حمَق کبرکٌبى احتزام هی گذارًذ هسئَالى ٍ هذیزاى ایي .11

  .تجزبِ ضذُ ٍ ثببت تبؼیت هی کٌین در ایي سبسهبى هب اس رٍش ّبی .12

  .هی ضَد تب ایجبد تغییز ٍ تحَل در ایي سبسهبى بیطتز بز ٍضؼیت هَجَد تبکیذ .13

ّبی جذیذ، هسبػذت ٍ کوک ّبی خَد را در اسزع ٍلت در اختیبر  در ایي سبسهبى کبرکٌبى بزای ایجبد اًذیطِ .14

  .هی دٌّذ افزاد خالق ٍ ًَآٍر لزار

  .دادُ ضذُ است در ایي سبسهبى هٌببغ ٍ اهکبًبت کبفی بزای خاللیت ٍ ابتکبر اختصبظ .15

  .هذیزاى هَرد تَجِ لزار هی گیزد تَاًبیی کبرکٌبى در اًجبم دادى کبرّب بِ ضکل خاللبًِ اس سَی .16

  .اًذیطِ ّبی خالق ٍجَد دارد در ایي سبسهبى سهبى کبفی بزای پی گیزی .17

  .اًذیطِ ّبی خالق یک هطکل ػوذُ در ایي سبسهبى است ًبَدى اهکبًبت هبلی بزای پی گیزی بزای پی گیزی .18

  .هٌببغ اًسبًی هبًغ بزٍس خاللیت ٍ ابتکبر است در ایي سبسهبى کوبَد .19

 .در اختیبر هي لزار هی دّذ تب اًذیطِ ّبی خالق خَد را در طَل رٍس پی گیزی کٌن ایي سبسهبى ٍلت آساد ٍ کبفی .20

 

  .تطَیك لزار دّذ در ایي سبسهبى ًظبم پبداش دّی بِ صَرتی است کِ خاللیت ٍ ابتکبر را هَرد .21

  .ایي سبسهبى ػوَهب افزاد خالق را ضٌبسبیی هی کٌذ .22

  .در ایي سبسهبى ًظبم پبداش دّی بِ سَد کسبًی توبم هی ضَدکِ بِ کبر جذیذ ًوی پزداسًذ .23

  .ایي سبسهبى جَ هٌبسبی را بزای پزٍرش خاللیت فزاّن هی آٍرد .24

 

  1389 . ًطز ٍیزایص. آسهًَْبی رٍاى ضٌبختی . ػسکزیبى؛ هٌْبس . کبهکبری؛کبهبیش . هحوَد  سبػتچی؛

 

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

http:// edu-administrators.persianblog.ir 

 

madsg.com

questionnaire1.com

http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
www.madsg.com
www.madsg.com


 

 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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