
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   

 

 پرسشنامه خالقيت کودکان از نظر مربيان 

 
هدف از این پرسشنامه بررسی خالقیت   و  سوال بوده 30پرسشنامه خالقیت کودکان از نظر مربیان دارای  

 کودکان از نظر مربیان می باشد. 

و    یی+ روا ل یو تحل  ری+ تفس ی نمره گذار وه ی + ش   یسواالت تخصص ی پرسشنامه به صورت کامل دارا نیدر ضمن ا

 باشد  ی+ منابع م  ییایپا

 
 

 قسمتی از سواالت:
 

 

كودك وقتی سرگرم ساختن وسيله اي باشد و ناگهان دريابد كه قطعه مهمی از آن را گم   -1

 كرده است چه می كند؟ 

 الف(  اغلب کار را متوقف می کنند 

متوقف می کنند.ب( سعی می کنند قطعه گم شده را پیدا کنند و اگر نتوانستند کار را    

 ج( قطعه گم شده را پیدا می کنند و اگر نتوانستند بجای آن بازی یا کار دیگری را شروع می کنند.

 

بيشتر كودكان در انجام كار هاي گروهی يا بازي هاي گروهی چه رفتاري از خودشان   -2

 نشان می دهند؟ 

کشند. الف( تعداد محدودی از کودکان از کار گروهی یا بازی کنار می   

 ب( گاهی همه در کار گروهی و بازی شرکت می کنند. 

 ج( همه افراد در کارگروهی و بازی شرکت می کنند.

 



اغلب كودكان وقتی با مساُله تازه اي روبرو می شوند چه واكنشی نشان می دهند؟  -3  

 الف( بیشتر از هم کالسی دیگرشان می خواهند برایشان حل کند. 

آن را حل می کنند. ب( چند نفر چند نفر باهم   

 ج( سعی می کنند خود اطالعات کسب کنند و مسئله را جواب دهند. 

 

وقتی كودكان به صورت گروهی با هم كار می كنند، اعضاي گروه چگونه از نظرات يكديگر   -4

 استقبال می كنند؟ 

 الف( به ندرت از نظرات هم استفاده می کنند 

 ب( گاهی از نظرات هم استفاده می کنند 

اغلب از نظرات هم استفاده می کنند ج(   

 

آيا بيشتر كودكان سوُاالت سختی مطرح می كنند؟ -5  

 الف( به ندرت 

 ب( اغلب

 ج( گاهی 

 
6-  =========================================================  

 
وقتی در سر كالس حادثه اي رخ می دهد بيشتر كودكان چه واكنشی نشان می دهند؟  -29  

 الف( به آن توجه می کنند 

کان که به حادثه نزدیك ترند زود رس آن را پیدا می کنند وآن را به شما می گویند.ب( کود  

 ج(توجه همه ی آنها به حادثه است وسعی در پیدا کردن دلیل آن می کنند. 

 

تعدادي از كودكانی را كه در طی كالس ها به بعضی از كار هاي سر كالس عالقه مند می   -30

دكان تا چه اندازه به كاري كه عالقه مند شده اند به شوند در نظر بگيريد هر يك از كو

ئات آن كار نيز توجه می كنند؟ جز  

 الف( اصال توجهی نمی کنند 

 ب( فقط به قسمت های بر جسته آن توجه می کنند. 

 ج( به تمامی آن به صورت زیر توجه می کنند.  

 


