
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 ن یاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا 

 

 ( 1979خالقيت سازمانی  تورنس )پرسشنامه 

 

و    طراحی و تنظیم شده است 1979سوال بوده که توسط تورنس در سال   51پرسشنامه خالقیت سازمانی دارای 

مولفه ای )    4د که دارای  ت می باش ن در ابعاد مختلفازماهدف از این پرسشنامه بررسی و سنجش خالقیت در س 

 یالی ، انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط ( می باشد . س 

 

 قسمتی از سواالت:

 

 شوید معموالچًه می کنید؟   قتی با یك مسأله خیلی مشکلی روبرو می و  -1

 گریه می کنم، چون فکر نمیکنم بتوانم مسأله را حل کنم.     - الف 

 گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.      -ب 

 راه مناسبی برای حل مسأله بیابم.    سعی می کنم  -ج

 

وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی میکنید حدس بزنید ارادی که اطراف شما هستند دربارة چه چیزی    - 2 

 بحث می کنند؟    

 هرگز عالقه مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث  میکنند.     -الف

 گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می کنند.      -ب 

 همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می کنند.     -ج

   



 

 

 آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟  -3

  خیر    -الف   

              به ندرت    -ب   

 غالباً    - ج 

 

 کنید؟   اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله ای را با همکاری حل شود، چه می -4  

 میکنم و می گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.    خودم کاری ن - الف 

 گاهی در آنچه گروه انجام  میدهد، شرکت می کنم.      -ب 

 به طور فعال در آنچه گروه انجام  میدهد، شرکت می کنم.     -ج

 

 شوید معموالچًه می کنید؟  وقتی که با مسأله تازهای روبرو می   -5  

 رایم حل کند.    از کسی  میخواهم آن را ب - الف 

 سعی می کنم با کمك اشخاص دیگرحل شود.     -ب 

 سعی می کنم اطالعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.    -ج

   

 کنید؟   ی مای باشید، چه ه اگر درگیر حل مسأل -6  

 ازیك معلم می خواهم به من کمك کند.     -الف

 یك کتاب مربوط به مسأله را  میخوانم.     -ب 

 در دسترس دارم استفاده  میکنم. از منابع انسانی و غیرانسانی که   -ج

 

 قتی در گروهی برای حل مسأله ای کار میکنید، اعضای گروه چگونه از نظرات شما استقبال می کنند؟    و  -7

 به ندرت از نظرات من استقبال  میکنند.     -الف

 گاهی از نظرات من استقبال  میکنند.      -ب 

 اغلب از نظرات من استقبال می کنند.    -ج

   

 وید، معموالآًن را چگونه رفع میکنید؟ وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه میش  -8  

 اغلب از کسی کمك می گیرم.     - الف 

 مدت کوتاهی تالش می کنم تا خودم آن را حل کنم.      -ب 



 

 

 آنقدر تالش می کنم تا خودم آن را حل کنم.    -ج

 

 معموالً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟    آیا  -9

 زنم.     یمعموالبًه کارهای تازه دست  نم -الف

 گاهی به کارهای تازه دست می زنم.      -ب 

 زنم.     اغلب به کارهای تازه دست  می  -ج

 

 وقتی با مسأله پیچیده ای روبه رو می شوید، چه میکنید؟    - 10 

 سعی می کنم خود را درگیر حل آن نکنم.     - الف 

 ممکن است زمان کوتاهی را برای حل آن تخصیص دهم.      -ب 

 زمانی بسیار طوالنی را برای حل آن تخصیص دهم.      -ج
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ای با امکانات محدود، برای دستیابی به راه هایی جهت تأمین امکانات ورزشی و   کمك فکری به مدرسه -40  

 ها چقدر برای شما آسان است؟  سرگرمی

 خیلی دشوار است.     -الف

 راههای جدیدی ارائه دهم.      می توانم   -ب 

 می توانم راه های بسیاری ارائه دهم.      -ج

 

آیا سعی می کنید به عوامل مختلفی که احتماالًدر آن    -41 وقتی حادثة غیر عادالنه برای شما رخ می دهد، 

 اند پی ببرید؟    دخالت داشته 

 سعی نمی کنم.     -الف

 گاهی سعی  میکنم.     -ب

 معموالً سعی می کنم.     -ج 

 

 دهد، معموالچًه می کنید؟     یم وقتی حادثة عجیبی رخ   -42    

 به آن توجه  نمیکنم.     - الف 



 

 

 به جستجوی برخی از علل اصلی آن  میپردازم.     -ب 

 به جستجوی همة علل ممکن  میپردازم.     -ج

   

 چقدر به جزئیات آن توجه می کنید؟   شوید،  وقتی به چیزی عالقه مند می  -43

 زیاد به جزئیات توجه  نمیکنم.     -الف

 به جزئیات کلی آن توجه  میکنم.     -ب 

 به همه جزئیات آن توجه  میکنم.     -ج

   

 کنید؟     کنید، چقدر به محتوای آن توجه می وقتی که به آواز گوش می  -44

 هرگز توجه نمیکنم.     - الف 

 گاهی توجه می کنم.      -ب 

 خیلی توجه  میکنم.     -ج

 

 وقتی به یك اثر هنری نگاه میکنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه میکنید؟      -45

 اندیشم.     به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید،  نمی -الف

 بگوید، می اندیشم.    گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد  -ب

 اغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید،  میاندیشم.     -ج 

 

 وقتی یك نمایش بدون کالم )پانتومیم( تماشا می کنید، چه واکنشی نشان میدهید؟     - 46  

 فقط برای لذت بردن تماشا می کنم.     -الف

 تماشا می کنم و سعی می کنم پیام عمومی آن را درك کنم.     -ب

 تماشا می کنم و سعی می کنم همة پیام آن را درك کنم.     -ج 

 

 پس از تماشای یك فیلم که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معموالً چه می کنید؟    -47  

 به کار بعدی خود می پردازم.     -الف

 شاید دربارة یك جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم.     -ب

 ة آنها با دیگران صحبت  میکنم. و دربار دربارة حوادث فیلم فکر می کنم  -ج 

 



 

 

 وقتی نامه ای می نویسید، معموالچًه مطالبی در آن می گنجانید؟   - 48 

 دربارة چیزهایی  مینویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.     - الف 

 دربارة مهمترین حوادث  مینویسم.      -ب 

 دربارة جزئیات زندگی خودم  مینویسم.      -ج

 

 خوانید، آیا آنچه را می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟ که کتابی را می  وقتی  -49  

 آنچه را  میخوانم در ذهن خود مجسم  نمیکنم.     -الف

 آنچه را  میخوانم گاهی در ذهن خود مجسم  میکنم.     -ب

 همه آنچه را که  میخوانم مجسم  میکنم.     -ج 

 

 ار پیچیدگی لذت می برید؟  در آنچه که انجام می دهید از چه مقد   -50  

 از انجام امور ساده و سر راست لذت  میبرم.     -الف

 از انجام امور زندگی پیچیده لذت می برم.     -ب 

 از انجام امور بسیار پیچیده لذت می برم.     -ج

 

 پردازید؟ چقدر به جزئیات کاری که انجام میدهید، می  -51  

 به ندرت به جزئیات  میپردازم.     -الف

 گاهی به جزئیات  میپردازم.      -ب 

 اغلب به جزئیات  میپردازم.    -ج

   

 


