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 گرایش به خالقیت و نوآوری

 
ِ ًَآٍری فرایٌذ خاللیت عثارت است از تَاًایی تلفیك ایذُ ّا تِ ضیَُ ای هٌحصر تِ فرد ترای ترلراری ارتثاط غیر هعوَل تیي ایذُ ّای هختلف. در حالی ک

ر، خاللیت تر تَاًایی تأکیذ دارد، ًِ فعالیت. فرد تِ کار گرفتي یک ایذُ ی خالق ٍ تثذیل آى تِ یک هحصَل، خذهت یا ضیَُ ی هفیذ است. تِ عثارت دیگ

لیت،پیص ًیاز هوکي است ایذُ ای جذیذ ٍ چگًَگی استفادُ از آى را هطرح کٌذ، اها لسٍهاً الذام ضرٍری ترای تثذیل آى تِ یک ٍالعیت را صَرت ًذّذ. خال

 تِ هحصَل یا خذهت یا فرآیٌذی جذیذ ضًَذ.ًَآٍری است ٍ ایذُ ّا تِ خَدی خَد ارزش چٌذاًی ًذارًذ، هگر ایي کِ تثذیل 

 ضَهپیر هعتمذ است کِ خاللیت، رٍحی است کِ در کارآفریٌی دهیذُ هی ضَد ٍ ًَآٍری فرآیٌذ کارآفریٌی است.

ت کِ هی تَاى ادعا ّن خاللیت ٍ ّن ًَآٍری، از اجسای جذاًطذًی کارآفریٌی اًذ ٍ تِ گفتِ ی پیتر دراکر، ٍجَد ًَآٍری در کارآفریٌی تِ لذری ضرٍری اس

 کرد کارآفریٌی تذٍى آى ٍجَد ًذارد ٍ خاللیت ًیس تذٍى ًَآٍری ًتیجِ ای در پی ًذارد.

 

 

 تست گرایش به خالقیت
ٍ در غیر  "تلی"سإاالت زیر، هیساى گرایص فرد را تِ خاللیت هی سٌجذ. در صَرتی کِ عثارت هَرد ًظر تا ٍیژگی ّای ضخصیتی ضوا اًطثاق دارد، گسیٌِ 

 را عالهت تسًیذ. "خیر"ایي صَرت، گسیٌِ ی 

 تِ ًذرت در رؤیا ٍ خیال فرٍ هی رٍم. -1

 خیر  -ب     تلی  -الف

ترخی اٍلات، ّوکالسی ّا ٍ دٍستاًن ایذُ ّای هرا غیر عادی ٍ دست ًیافتٌی هی پٌذارًذ. -2  

 خیر  -ب     تلی  -الف

ِ دست آٍرم ، ّر چٌذ کِ در ایي راُ هطکالتی تراین تِ ٍجَد آیذ.در هَرد ترخی هسائل، دٍست دارم اطالعاتی را ت -3  

 خیر  -ب     تلی  -الف

تا ایجاد تغییرات در زًذگی ضغلین هخالفن. -4  

 خیر  -ب     تلی  -الف

حذس زدى را دٍست ًذارم. -5  

 خیر  -ب     تلی  -الف

دیگراى فکر هی کٌٌذ کِ هي خیلی سَال هی کٌن. -6  

 خیر  -ب      تلی -الف

ترجیح هی دّن تِ جای آًکِ تٌْا یک کار را کاهالً خَب ٍ تی عیة ٍ ًمص اًجام دّن، تتَاًن چٌذ کار را خَب اًجام دّن. -7  

 خیر  -ب     تلی  -الف

ترجیح هی دّن کارّا را تِ رٍش هعوَل اًجام دّن تا ایي کِ راُ ّا ٍ رٍش ّای جذیذ را تجرتِ کٌن. -8  

 خیر  -ب     تلی  -الف

دٍست دارم زًذگی ام را طَری ساهاًذّی هی کٌن تا تِ آراهی ٍ طثك ترًاهِ زًذگی کٌن. -9  

 خیر  -ب     تلی  -الف

هی تَاًن در یک زهاى، چٌذیي کار را اًجام دّن. -11  

 خیر  -ب     تلی  -الف

اًتخاب کٌن. گاّی اٍلات تِ لذری ایذُ ّای هتٌَع دارم کِ ًوی داًن کذام را -11  

 خیر  -ب     تلی  -الف
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ترجیح هی دّن زًذگی یکٌَاختی داضتِ تاضن تا ایٌکِ خَد را تا تغییرات سازگار کٌن. -12  

 خیر  -ب     تلی  -الف

 

 تفسیر نتایج 
ٍ تاالتر ، تیاًگر  7ر کذام یک اهتیاز تذّیذ. اهتیاز ّ 11ٍ  11، 7، 6، 3، 2سإاالت  "تلی "ٍ پاسخ ّای  12ٍ 9، 8، 5، 4، 1سإاالت  "خیر"ترای پاسخ ّای 

 گرایص تیطتر تِ خاللیت است.

  

 


