
 

 

 نيروی انسانی پرسشنامه خالقيت

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان ی انسان یرويخالقيت نجهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

ذکر است اين اطالعات کامالً محرمانه  ارزشمندتان به طور دقيق آنرا تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان

تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از 

 شود.همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 

 واالت عمومیس

 ري به سواالت پاسخ دهيداطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گي

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

فوق  

 ديپلم

 کارشناسي و باالتر  ليسانس 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 

 

 سواالت تخصصی:

ابعاد
 

 ابعاد

ال مخالفم
کام

 

مخالفم
 

ممتنع
موافقم 
ال موافقم 

کام
 



 

 

ص
ص

تخ
 

           ايده هايم بر اثر کار سخت و طوالني و کسب تجربه در ذهنم بوجود مي آيد. .1

من اطمينان خيلي زيادي دارم که در حل يک مساله خاص، از رويه هاي  .2

 صحيح پيروي مي کنم.

          

           و تخصص عامل اساسي در موفقيت من است. تجربه .3

           من قادرم، در بلند مدت با مسائل و مشکالت دست و پنجه نرم کنم. .4

ق
ال

تفکر خ
 

هاي کاري خودرابه انجام ايست تابتوان پروژهتخيالت خوشايندقوه محرکه .5

 برسانم.

          

دارم،داراي احساسات شهودي قوي وقتي براي حل مشکل يامساله گام برمي .6

 کنم.هستم ودرستي ياغلط بودن آنرادرک مي

          

           يک شيوه گام به گام براي حل مساله بهتراست. .7

           هاي جديدلذت مي برم.ازصرف وقت برروي ايده .8

           کنم که به سختي قادربه درک آن هستم.اي تمرکزميروي مسئله .9

           برم.هاي غيرمعمول لذت ميازصرف وقت روي ايده .10

ش
انگيز

 

           بايستي يک خدمت استثنايي به جهان ارائه کنم. .11

           من براي پيروزشدن درانجام عقايدم تالش بيشتري به عمل مي آورم. .12

           وقتي مديربه ايدهام به راحتي گوش مي دهدخوشحال مي شوم. .13

           دوست دارم کارکنم تابتوانم درديگران نفوذکنم. من .14

به عنوان يک عضودر يک تيم خوب،موردتوجه واقع شدن براي من حائزاهميت  .15

 است.

          

           کنم ونمي توانم به راحتي ازآنهابگذرم.براي حل مسائل ومشکالت تالش مي .16

ام،به آساني دستاوردهاوآسايش براي رسيدن به اهدافي که تعيين نموده  .17

 خودرافدامي کنم.

          

 

 تعداد سوال ضريب آلفا ابعاد

 4 786/0 تخصص

 6 854/0 تفکر خالق

 7 714/0 انگيزش

 

 منابع:

 ياستقالل شغل يانجيکارکنان با نقش م تيعضو برخالق -مبادله رهبر ريتاث يبررس(، 1393مهسا ياسيني )

 ، استاد راهنما: وحيد چناري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتررانيا يحفار يشرکت مل يکارکنان ستاد

 ( استفاده کرده است. 2014ياسيني از پرسشنامه خالقيت سازماني ژانگ و ژو )


