
 

 

 1998سازمان دوریجی  در نوآوری و خالقیت استاندارد پرسشنامه

 

طراحی شد که دارای  1998پرسشنامه استاندارد خالقیت و نواوری در سازمان توسط دوریجی و همکاران در سال 

میزان حمایت از خالقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان می  بررسیسوال می باشد و هدف ان  12

 باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 خالقیت:

سازمان اقتصادی یا اجتماعی توان در هدفدار تغییر یك ایجاد برای تالش یعنی خالقیت  

:نواوری  

 اندیشه یعنی نوآوری دیگر عبارت به است، رسیده عمل مرحله به و شده متجلی خالقیت نوآوری از منظور 

 بکارگیری نوآوری است؛ بازار به جدید خدمات و فرایند محصول، ارائه همانا نوآوری یافته؛ تحقق خالق

:.است جدید مفهوم یا فکر یك ایجاد برای ذهنی هایتوانایی  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

گویه ای    12ای است که کارکنان به سواالت نمرهخالقیت و نواوری در سازمان در این پژوهش منظور از  

 دهند .میخالقیت و نواوری در سازمان پرسشنامة 

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه خالقیت و نواوری در سازمان تك مولفه ای می باشد.

 پاسخگوی گرامی

که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یك تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

ه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از است که اطالعات پرسشنام

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      شوند که روش های جدید انجام کارها را بیازمایند. افراد تشویق می 1
      من توانایی به چالش کشیدن روش انجام کارها را دارم.  2
      های خود را ارائه کنند.ها و ایدهشوند گزینهکارکنان تشویق می 3
      های جدید را ارائه کنم و آنها را بیازمایم. شود تا ایدهبه من فرصت داده می 4
      شوم تا روش های جدید و بهتر انجام کارها را ارائه کنم. من تشویق می 5
      دهد. دهند را مورد شناخت و قدردانی قرار میهای جدید ارائه میاین سازمان، افرادی که ایده 6
      شوند تا در حل مسائل مرتبط با کار مشارکت کنند. کارکنان تشویق می 7
های خود را درباره چگونگی بهبود کاالها و خدمات ارائه مدیریت عالقمند استتتت کارکنان ایده 8

 کنند. 
     

      هایم دارم، راضی هستم. به طورکلی، من از میزان فرصتی که جهت آزمون ایده 9
سائل، مورد  10 ستجوی روش های حل م سازمان، به کارگیری رویکردهای مختلف را برای ج این 

 دهد. تشویق و حمایت قرار می
     

      دهند، بیشترین ارزش را قائل است. های جدید ارائه میسازمان برای کارکنانی که ایده 11
      کنند، ارزش قائل است.میها را به عمل تبدیل سازمان ما برای افرادی که ایده 12

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 



 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم تکمیل پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

له اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرح

 کنید .

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1الت است شما باید سوا 7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 .. است.دانش یا .

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

زمون همبستگی را با یك  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آ

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر های بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یك پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 



 

 

 مده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آ

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

20 40 60 

 
 

شان می40 -60امتیاز  - سازمان از خالقیت و نوآوری حمایت می: ن کند و زمینه الزم برای بیان دهد که 
های جدید کارکنان فرصتتت آزمون ایدهکند. در چنین جوی، نظرات و پیشتتنهادات کارکنان را فراهم می

 خود را دارند.
شان می20 -40امتیاز  - سازمان تا حدودی از خالقیت و نوآوری کارکنان حمایت : ن دهد که جو حاکم بر 

 کند.های جدید را برای آنها فراهم میکند و زمینه بروز ایدهمی
ستتاخت های الزم برای حمایت از جو دهد که ستتازمان از انعطاف پذیری و زیر: نشتتان می20امتیاز زیر  -

 باشد.نوآوری و ارائه نظرات و پیشنهادات توسط کارکنان برخوردار نمی
 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده

 

 :منابع

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 .ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی

 

 

 


