
 

 

 

 رندسیب خالقیت پرسشنامه

 

 هدف: این ابزار میزان خالقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد.

نحوه تکمیل:: در سلاایاا اخیلرف وزمونیلاا  بلدا بلراا انلدازه ایلرا توانلایی هلا   رف ارهلاا خلال  

ایجاد اردیده است. در حلاای هله هلر یل  از ونیلا بله نوبله خودمنیلد هیل بد.  الی ونیلا بله حلد هلافی 

شلککه ییییللده رف ارهلا   بلله  یلیه خ ومللیاتی همیللون رف لارز ن للرشز ان یلزشز ارزشز مبللاف    سللایر 

 م غیرهایی هه فرد را براا تنکر خال  وماده می هبد را یوشش نمی دهد.

ارا هله ب وانلد سلوس  سلی  را از  ییاییلاا خلال  بلودن را تحلت یوشلش براا رسیدن بله یل  م یل

 خود قرار دهدز ابزارا تییه اردیده هه به طور تن یلی به این  ییای ها می یردازد.

اونا عکارات زیلر را بله دقلت مواا له نملوده   بلا تومله بله مدیلا، ملوردنارز ازیبله اا هله بی ل ر بلا 

 نمایید. )ازیبه را با عالمت دایره م خص هبید(. ییای شما توکیق دارد را ان خاب 

 هامال مخاانم مخاانم مم ب  موافدم ااف= هامال موافدم

قک: از تکمی: یرس بامه به این نک ه تومله داشل ه باشلید هله: سل ی نکبیلد هله ایلن طلور فلر  هبیلد 

بلکله  هه ی  شخص خال  به هر عکارت   ونه یاسل  ملی دهلد   شلما هلم بلر ون اسلا، یاسل  دهیلد.

 ازیبه اا را ان خاب هبید هه به نار شما درست تر است.
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 صحیح های رویه از خاص، مساله یک حل در که دارم زیادی خیلی اطمینان همیشه من 1

 پیروی می کنم.

          

           .است وقت اتالف من نظر از آوردم، دست به را آن جواب امیدوارنیستم که سوالی پرسیدن 2

           .است بهتر مساله حل برای گام به گام شیوه یک که کنم می احساس 3

در جاهایی که به نظر می رسد اظهار نظر افراد مورد استقبال قرار نمی گیرد، گاهگاهی   4

 عقایدم را اظهار می دارم.

          

 می فکر چگونه من درباره دیگران که کنک می این صرف را خود تفکر زمان از زیادی مقدار 5

 .کنند

          

           من احساس می کنم که بایستی یک خدمت استثنایی به جهان ارائه کنم. 6

 است، دیگران شده تصویب که آنچه به نسبت است، درست دارم باور که چیزی آن اهمیت 7

 .آورم می عمل به بیشتری تالش عقایدم انجام در شدن پیروز برای من و باشد می بیشتر

          

 احترام دارای من نزد در رسند می نظر به مشکوک و نامطمئن کارها انجام در که افرادی 8

 .نیستند

          

           .کنم نرم پنجه و دست مشکالت و مسائل با مدت بلند در قادرم، من 9

           هر وقت که الزم باشد،دلبستگی و مجذوبیت خود به چیزها را فراموش می کنم. 10

           .دهم نمی انجام کاری هیچ که وقتی ویژه به کنم، می مطرح را بهتری های ایده اغلب من 11

وقتی برای حل مشکل یا مساله گام بر می دارم، دارای احساسات شهودی قوی هستم و  12

 درستی یا غلط بودن آن را درک می کنم.

          

 که وقتی و کنم می عمل آهستگی به هستم، آمده دست به اطالعات ترکیب حال در وقتی 13

 مساله در حال حل شدن است، رای تجزیه و تحلیل مساله سریعتر عمل می کنم.

          

 کار سرو چیزها آوری جمع با که دارم دوست را هایی مشغولی دل و ذوقی کارهای من 14

 .دارد

          

تخیالت خوشایند یک قوه محرکه ای است برای من تا بتوانم تعداد زیادی از مهمترین  15

 پروژه های کاری خود را به انجام برسانم.

          

اگر مجبور باشم از بین دو حرفه یکی را انتخاب کنم. حرفه فیزیکدانی را بر حرفه  16

 پژوهشگری ترجیح می دهم.

          

 می تر سهل هستند، کالسم و اجتماع همان در یا و دارند تعلق من به که افرادی با تنها من 17

 .گیرم

          

            دارم شناسی زیبایی سلیقه و ذوق زیادی مقدار من 18

           استفاده از احساس شهودی قوی در حل مساله از اعتبار آ می کاهد.  19

 به را آنها کنم سعی ایکه تا برم می بیشتری منفعت جدید، های ایده بخاطر شدن مطرح از 20

 .بفروشم دیگران

          

من تمایل دارم از موفقیتهایی که ممکن است در آن احساس خواری و زیردست بودن  21

 بکنم، پرهیز نمایم.

          



 

 

 اهمیت از اطالعات محتوای به نسبت اطالعات منبع اطالعات، ارزیابی در من نظر از 22

 .است برخودار بیشتری

          

           دارم دوست را کنند می تبعیت قانون از که افرادی 23

 احترام او برای دیگران که کی به نسبت است قائل احترام خودش برای که کسی من نظر از 24

 .برخوردارند بیشتری اهمیت از قائلند

          

احساس می کنم کسانی که در جهت رسیدن به کمال تقال و کوشش می کنند،عاقل  25

 نیستند.

          

           کنم تا بتوانم در دیگران نفوذ کنم.من دوست دارم کار  26

این برای من مهم است که هر جایی مختص یک چیز باشد و هر چیزیز در مکان خودش  27

 قرار داشته باشد.

          

 عملگرا)هستند عملی غیر افرادی. بپذیرند را معمول غیر های ایده دارند تمایل که افرادی 28

 ( نیستند

          

من از صرف وقت خود بر روی ایده های جدید لذت می برم، حتی اگر این ایده ها مزایای  29

 عملی به همراه نداشته باشد.

          

 توانم می سرعت به من باشد کارساز تواند نمی مساله یک برای خاص شیوه یک وقتی  30

 هم.د جهت تغییر مناسبتر شیوه یک روی بر را فکرم

          

           .سازد نمایان را او جهالت که بپرسم سواالتی کسی از ندارم دوست 31

 تغییر خود ترقی مسیر یا شغلی اهداف تعقیب برای خود منافع در قادرم آسانی به من 32

 ایجاد کنم، ولی حاضر نیست به خاطر تعقیب اهداف شخصی خود در شغل تغییر ایجاد کنم.

          

           .باشد می مساله از اشتباه های برداشت از ناشی غالبا مساله یک حل در توانایی عدم 33

           من غالبا این توانایی را دارم که راه حل مساله خود را پیش بینی نمایم. 34

           .آورد نمی ارمغان به را وقت اتالف جز چیزی افراد برای شکستها تحلیل و تجزیه 35

           متفکرین بی هدف به استعاره و قیاس روی می آورند.تنها  36

 و کنم می لذت احساس کالهبردار یک هنرندی و زبردستی از من مواقع بعضی در 37

 .نشود تنبیه کارش خاطر به که امیدوارم

          

 احساس و درک به قادر سختی به که کنم می متمرکز ای مساله روی بر را کارم غالبا من 38

 آن هستم و توانایی بیان آن را ندارم.

          

 را کوچک شهرهای و بزرگراهها خیابانها، افراد، نام همچون چیزهایی اسم دارم تمایل غالبا 39

 .نسپارم ام حافظه به

          

           احساس می کنم که سخت کوشی عامل اساسی در موفقیت من است.  40

 اهمیت حائز من برای شدن واقع توجه مورد خوب، تیم یک در عضو یک عنوان به          -41

 .است

          

           .دانم می را خود درونی محرکها حفظ چگونگی من 42

           .دارم پذیر مسئولیت و اعتماد قابل شخصیت یک من کلی طور به 43

           .برم می رنج است بینی پیش قابل غیر و نامعلوم که کارهایی از 44

« تک رو»من ترجیح می دهم با افراد دیگر در یک تالش تیمی شرکت کنم تااینکه فردی  45

 باشم.

          

           تعداد زیادی از افرادی که کارها را بیش از حد جدی می گیرند به دردسر می افتد. 46

غالبا برای حل مسائل و مشکالتم تالش زیادی به عمل می آورم و نمی توانم به راحتی از  47

 آنها بگذرم.

          



 

 

 می فدا را خود آسایش و دستاوردها آسانی به ام، نموده تعیین که اهدافی به رسیدن برای 48

 .کنم

          

اگر من یک استاد دانشگاه بودم، بیشتر دروس غیر تئوریک را تدریس می کردم تا دروس  49

 تئوریکی.

          

           .هستم ام زندگی در خود دینی آیین و شعائر مجذوب من 50

 

 نتایج: رنحوه امتیازبندی و تفسی

ام یازاللرارا نماییللد   سلل   مملل  ازیبلله هللاا ان خللابی خللود را بللا توملله بلله مللد   ام یازببللداز 

 ام یازات خود را محاسکه هبید.

 باشد شما خیلی خال  هی ید. 100تا  80ااف( اار ام یاز محاسکه شده بین 

 باشدز خالقیت شما باالا م و، است. 79تا  60ب( اار ام یاز محاسکه شده بین 

 است.باشدزخالقیت شما م وسط  59تا  40ج( اار ام یاز محاسکه شده بین 

 باشدزخالقیت شما زیر م وسط است. 39تا  20د( اار ام یاز محاسکه شده بین 

باشللدز ن للان ر ون اسللت هلله شللما فللردا  یللر خللال   -100تللا  19هللل( االلر ام یللاز محاسللکه شللده از 

 هی ید.

 هل د ج ب ااف عکارات

 هامال مخاانم مخاانم بی نارم موافدم هامال موافدم 

1 2- 1- 0 1+ 2+ 

2 2- 1- 0 1+ 2+ 

3 2- 1- 0 1+ 2+ 

4 2+ 1+ 0 1- 2- 

5 2- 1- 0 1+ 2+ 

6 2+ 1+ 0 1- 2- 



 

 

7 2+ 1+ 0 1- 2- 

8 2- 1- 0 1+ 2+ 

9 2+ 1+ 0 1- 2- 

10 2+ 1+ 0 1- 2- 

11 2+ 1+ 0 1- 2- 

12 2+ 1+ 0 1- 2- 

13 2- 1- 0 1+ 2+ 

14 2- 1- 0 1- 2+ 

15 2+ 1+ 0 1- 2- 

16 2- 1- 0 1+ 2+ 

17 2- 1- 0 1 2- 

18 2+ 1+ 0 + 2+ 

19 2- 1- 0 1- 2- 

20 2+ 1+ 0 1+ 2+ 

21 2- 1- 0 1- 2+ 

22 2- 1- 0 1+ 2+ 

23 2- 1- 0 1+ 2- 

24 2+ 1+ 0 1+ 1+ 

25 2- 1- 0 1- 2+ 

26 2- 1- 0 1+ 2+ 

27 2- 1- 0 1+ 2+ 



 

 

28 2- 1- 0 1+ 2- 

29 2+ +1 0 1+ 2- 

30 2+ 1+ 0 1+ 2+ 

31 2- 1- 0 1- 2+ 

32 2- 1- 0 1- 2- 

33 2+ 1+ 0 1+ 2- 

34 2+ 1+ 0 1+ 2+ 

35 2- 1- 0 1- 2- 

36 2- 1- 0 1- 2+ 

37 2+ 1+ 0 1- 2+ 

38 2+ 1- 0 1- 2+ 

39 2+ 1- 0 1- 2- 

40 2+ 1- 0 1- 2- 

41 2- 1- 0 1+ 2- 

42 2- 1- 0 1+ 2- 

43 2- 1- 0 1+ 2+ 

44 2- 1- 0 1+ 2+ 

45 2- 1- 0 1+ 2+ 

46 2- 1- 0 1+ 2+ 

47 2+ 1+ 0 1- 2+ 

48 2+ 1+ 0 1 2- 



 

 

49 2- 1+ 0 1+ 2- 

50 2+ 1+ 0 1- 2- 

 

 منابع:

 ."پژوهشی رویکردی: مدیریت و سازمان"ز 1388مدیمیز سید محمدز  

 
 


