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  سوالی40 پرسشنامه خالقیت دکتر سلطانی

 

 کاهال هَافقن-۴      هَافقن- ۳     هخالفن- ۲    کاهالهخالفن- ۱ :گضیٌِ ّا 

 :واالتسئ

. تاصگی ٍ تذیغ تَدى هسائل ٍ هَضَػات ٍ کاس هحَلِ تشای هي جالة ٍ ساضی کٌٌذُ است - 1

. پیچیذگی هسائل ٍ هَضَػات ٍ کاس ، تَجِ هي سا تِ خَد جلة هی کٌٌذ ٍ اص ایي تاتت احساس سضایت هی کٌن - 2

. هي اص قضاٍتْای هستقل دس هَسد افشاد ٍ پذیذُ ّا احساس سضایت هی کٌن- 3

. اگش قشاس تاضذ دس هَسد هسالِ ای خاظ صحثت چٌذ دقیقِ ای داضتِ تاضن، دس هَسد هَضَع اص چٌذ هٌثغ استفادُ هی کٌن- 4

. هي اص توام کشدى کتاب ٍ هقالِ هَسد ػالقِ ام تسیاس لزت هی تشم- 5

. سؼی هی کٌن تش سٍی یک هَضَع یا هغلة خاصی توشکض کٌن، ٍلی هَفق ًوی ضَم- 6

ٍقتی اص هي تخَاٌّذ کِ هطکل کاسی خَد سا تِ ّوشاُ سٍش آى پیذا کٌن ٍ تِ حل هطکل تپشداصم، احساس سضایت ٍ خَضحالی - 7

. هی کٌن

. سٍصًاهِ کتاب یا هجلِ سا فقظ تِ خاعش هغالة جذیذ آى، خشیذاسی هی کٌن- 8

. اص ایٌکِ هذت عَالًی رٌّن هطغَل هسائل خاصی ضَد ًِ تٌْا خستِ ًوی ضَم تلکِ احساس سضایت هی کٌن - 9

. اص پزیشش هسائل ٍ هطکالتی کِ دس حل آًْا اتْام ٍجَد داسد تِ ضذت اجتٌاب هی کٌن- 10

. اًتقاد سا تشای کساًی کِ کن ایذُ ٍ پیطٌْاد هی دٌّذ، هخشب هی داًن- 11

. حل هطکالت اجتواػی سا اص عشیق تحقیق ٍ پژٍّص، ٍقت گیش ٍ غیش هوکي ًوی داًن- 12

. دس صحثت کشدى تا عشف هقاتل اص ضشب الوثل ٍ لغیفِ صیاد استفادُ هی کٌن- 13

. ّش ًَع تغییش ٍ ًَآٍسی سا تشای تْثَد ساصهاى ٍ صًذگی ضخصی خَد هفیذ ٍ کاسساص هی داًن- 14

. دس تشاتش سخذادّای تصادفی تا سشحذ سّا کشدى تشًاهِ جاسی خَد، حساسیت ٍ ػکس الؼول ًطاى هی دّن- 15
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. خغشات ٍ ضکست ّای احتوالی سا هاًؼی تشای تیاى عشح جذیذ ٍ یا ًظشات جذیذم ًوی داًن- 16

. ساُ حل تسیاسی اص هسائل کاسی ٍ ضخصی تِ عَس ًاگْاًی تِ رٌّن هی سسذ کِ آًْا سا ػول کٌن- 17

. اص ایٌکِ ًقاط کَس ٍ هثْن هسالِ سا تشای دیگشاى سٍضي کٌن، احساس لزت هی کٌن- 18

. سٌت ّای گزضتِ سا هحتشم ٍ تغییش دس آًْا سا تسیاس هطکل هی داًن- 19

. اص ایٌکِ دس هقاتل هسالِ ای قشاس گیشم ٍ اص هي تخَاٌّذ تِ سشػت دس هَسد آى ًظش تذّن، تسیاس ًاساحت ٍ ػصثاًی هی ضَم- 20

. تشای هي ًظشیِ پشداصی ٍ سخي گفتي ساضی کٌٌذُ تش اص کاسّای ػولی ٍ اجشایی است- 21

. اص اًجام کاسّای تکشاسی یا تفکش تکشاسی تِ خاعش ػادت تذاى، احساس سضایت هی ًواین- 22

. اگش دس یک کاسی، یک تاس تا ضکست سٍتشٍ ضذم آى سا سّا کشدُ ٍ تِ سشاؽ کاس دیگشی هی سٍم- 23

. اص ایٌکِ سٌتْا ٍ سٍالْای هَجَد ساصهاى، کٌاس گزاضتِ ٍ سٍالْای جذیذ جایگضیي آًْا ضَد، ضذیذاً ًگشاى هی ضَم - 24

. تشای جَاب دادى تِ صحثت ّای عشف هقاتل، اص ضشب الوثل ٍ لغیفِ استفادُ هی کٌن- 25

. ٍقتی هغلثی سا هغالؼِ ٍ یا صحثتی سا اص کسی تطٌَم ٍلی تذاى اًتقاد ًکٌن، احساس تذی تِ هي دست هی دّذ- 26

. اص ایٌکِ خَد سا تِ جای هاضیي، دسخت ٍ یا اضیای دیگش قشاس دّن تا احساس خَدم سا اهتحاى کٌن، احساس خَتی هی کٌن- 27

دس کٌاس ّن، تشای هي جالة ... ٍ « هغشٍس- هتَاضغ» ، « سٍضي- تاسیک» ، «  دضوي–دٍست »قشاسدادى کلوات هتضادی ًظیش- 28

. ٍ ساضی کٌٌذُ است

. اص ًَضتي ًاهِ ّا ٍ هتي ّای کلیطِ ای، ضذیذاً خستِ ٍ ػصثاًی هی ضَم- 29

. اص ایٌکِ هغضم آصاداًِ هذتْا تِ دًثال هسائل هختلف سفتِ ٍ دس هَسد آًْا فکش هی کٌذ، احساس خَضحالی هی کٌن- 30

ٍقتی تش سش هَضَػی تا کسی تحث کٌن ٍ هغالثن تِ تکطذ، هغالثی سا اص خَدم جفت ٍ جَس هی کٌن ٍ تحث سا اداهِ هی دّن - 31

. ٍ اص ایي تاتت، دس ًوی هاًن

. ضکست ٍ پیشٍصی غیش هتٌظشُ سا دس ایجاد خالقیت ّای خَدم، کاسساص ٍ هَثش هی داًن- 32

. دس جاّایی کِ هٌافغ ضغلی ٍ هادی ٍ اجتواػی خَد سا دس خغش تثیٌن، اص خَد ساًسَسی استفادُ هی کٌن- 33

تِ ًظشات ٍ افکاس جذیذی کِ اص سَی دیگشاى اسائِ هی ضَد، ّشچٌذ هٌغقی ٍ جذیذ تاضذ، تذٍى دلیل تؼجة ًطاى دادُ ٍ تا - 34

. آى هخالفت هی کٌن

madsg.com

questionnaire1.com

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


 http:// edu-administrators.persianblog.ir 

. اگش ساػت ّا سٍی هَضَػی توشکض داضتِ تاضن، تا حصَل ًتیجِ خستِ ًوی ضَم- 35

. اص اًجام کاسّای ضخصی ٍ ساصهاًی کِ ًیاص تِ ّوکاسی چٌذًفش ٍ ایجاد ّواٌّگی تیي آًْا داضتِ تاضذ، ضذیذاً گشیضاًن- 36

. سا هطاّذُ کٌن تا ػلت آى سا ًیاتن هحل سا تشک ًوی کٌن... ٍقتی حادثِ آتص سَصی ، تصادف ، ًضاع ٍ - 37

فیلن ّای سیٌوایی ٍ سشیالْای تلَیضیًَی سا کِ دس آى خغش ٍ هاجشاجَیی صیاد تاضذ، تِ دقت تواضا ًوَدُ ٍ اص آًْا لزت هی - 38

. تشم

خالصِ ساصی هغالة یک کتاب ٍ هقایسِ آى تا هغالة کتاب دیگشی کِ دس یک سضتِ ًَضتِ ضذُ است سا تسیاس هطکل هی - 39

. داًن

 .اص کاسّای ٌّشی تِ هقذاس صیادی دٍسی ًوَدُ ٍ کوتش آًْا سا دٍست داسم- 40
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 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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