
 

 

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

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا
 

 پرسشنامه خالقیت عابدی 
 

استاندارد خالقیت   تورنس  سوال    60ارای  د پرسشنامه  نظریه  اساس  بر  و  1363در سال  که  سیله  به 

تجدید نظر قرار گرفت و در نهایت فرم  ار مورد. این پرسشنامه چندین بعابدی ساخته شده است.  

 . ردیدسوالی آن در دانشگاه کالیفرنیا به وسیله عابدی تدوین گ ۶۰

 

 

 : پرسشنامه راهنمای اجرای آزمون

 آن  تفــاو . دهــد   توضیــ   نکــا   باخــ   و  آزمون  اجــاا   هــــد   ٔەآزماینده به طور خالصه، دربارابتدا الزم است  

آزمونهــــــا  ریتاتت تلییا  ایس است ده در ایــــس آزمــون راســو ـاــن وجــود ندارد، باکــــه یکــ  از  بــا

ــن د ــت. راس ها ارزد دند  ندارند و ت  ــااس ــاد نردیکت ــا ت ــاه ــه نه ــو ب ــه راس ــ  م  س ارا  ارزد دیف

باشـــند، یین  باا  آزماینده، نها و دیدهاه آزمودنیها در مورد هایــــــؤ از س)اهها کده منکس است با نها 

دیگاان متفاو  باشد( اهنیت دارد. قبل از توزیع راستنامه ها، از آزمودن  هــــــا خواســـته م  شـــود دـــه 

ـ)اه  نیـاز بـــه توضی  دارد، از آزمونگا س)ال دنند تا هیـچ عالمتـ  رو  راستـنامه نگذارنـد و چنانچـه س 

 .باایتان توضی  دهد. بــاا  اجاا  ایس آزمون حدادثا یؤ ساعت زمان دات  به نها م  رسد 

 

 

 

 : سواالت قسمتی از 

 
 وقت  با مساهه خیا  دشوار  رو به رو م  شوید، مینوال چه م  دنید؟       .1

 بتوانم مساهه را حل دنم. اهف : هایه م  دنم، چون تکا نن  دنم 

 ب: هایه نن  دنم، اما ناراحت م  شوم. 

 ج: سی  م  دنم راه مناسب  باا  حل مساهه بیابم. 

 



 

 

 اها ساهام ساختس وسیاه ا  باشید و ناههان دریابید ده قطیه مهن  از آن را هم داده اید، چه م  دنید؟    .2

 اهف : دار را متوقف م  دنم. 

 م شده را ریدا دنم و اها نتوانم آن را ریدا دنم ، دار را متوقف م  دنم.ب: سی  م  دنم قطیه ه 

 ج: قطیه هم شده را ریدا م  دنم و اها نتوانم آن را ریدا دنم ، به جا  آن قطیه دیگا  م  سازم. 

 

هستند، درباره  وقت  در مکان  عنوم  هستید، آیا هاهر سی  م  دنید حدس برنید اتااد  ده دور از شنا        .3

 چه چیر  بلث م  دنند؟ 

 اهف: هاهر عالقه مند نیستم حدس برنم دیگاان درباره چه چیر  بلث م  دنند. 

 ب: هاه  دوست دارم حدس برنم دیگاان درباره چه چیر  بلث م  دنند. 

 ج: اـاب از حل مسائل دشوار هذ  م  بام. 

 

 آیا از حل مسائل دشوار هذ  م  باید؟       .4

 خیا، از حل مسائل دشوار هذ  نن  بام. اهف: 

 ب: هاه  در آنچه هاوه انجام م  دهد، شادت م  دنم. 

 ج: در آنچه هاوه انجام م  دهد، شادت م  دنم. 

 

 اها عضو هاوه  باشید ده باید مساهه ا  را با هنکار  حل دنند، چه م  دنید؟      .5

 مساهه را حل دنند.اهف: خودم دار  نن  دنم و م  هذارم دیگا اعضا  هاوه  

 ب: هاه  در آنچه هاوه انجام م  دهد شادت م  دنم. 

 ج: در آنچه هاوه انجام م  دهد، شادت م  دنم. 

 

 وقت  با مساهه تازه ا  روبه رو م  شوید، مینوال چه م  دنید؟       .6

 اهف: از تاد دیگا  م  خواهم آن را باایم حل دند. 

 را حل دنم. ب: سی  م  دنم با دنؤ تاد  دیگا، آن  

 ج: سی  م  دنم اطالعا  بیتتا  به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل دنم. 

 

 اها درهیا حل یؤ مساهه یا متکل ریاض  باشید، چه م  دنید؟      .7

 اهف: از میام یا ش ص دیگا  م  خواهم به مس دنؤ دند.

 ب: یؤ دتاب ریاض  مابوط به مساهه را م  خوانم. 

 منابی  ده در دستاس دارم، استفاده م  دنم. ج: از 

 

وقت  در هاوه  باا  حل مساهه در یؤ هاوه دار م  دنید، اعضا  هاوه چگونه از نهاا  مبتکاانه شنا        .8

 است بال م  دنند؟ 



 

 

 اهف: به ندر  از نهاا  مبتکاانه مس است بال م  دنند. 

 ب: هاه  از نهاا  مبتکاانه مس است بال م  دنند. 

 اـاب از نهاا  مبتکاانه مس است بال م  دنند. ج:

 

 وقت  با متکل ـیا عاد  مواجه م  شوید، مینوال آن را چگونه رتع م  دنید؟       .9

 اهف: اـاب از تاد دیگا  دنؤ م  هیام. 

 ب: قبل از آن ده از تاد دیگا  دنؤ بگیام ، مد  دوتاه  تالد م  دنم تا خودم آن را حل دنم. 

 طوالن  تالد م  دنم تا خودم آن را حل دنم.  ج: مدت  بسیار

 

10  ================================================================================= 

 

وقت  حادثه ـیا عادالنه باا  شنا رخ دهد، آیا سی  م  دنید به عوامل م تاف  ده احتناال در آن دخاهت    .50

 داشته اید ر  بباید؟ 

 اهف: سی  نن  دنم. 

 ب: هاه  سی  م  دنم. 

 ج: مینوال سی  م  دنم. 

 

 .وقت  حادثه عجیب  رخ م  دهد، مینوال چه م  دنید؟51

 اهف: به آن توجه نن  دنم. 

 ب: به جستجو  باخ  عال اصا  آن م  رادازم. 

 ج: به جستجو  هنه عال منکس م  رادازم. 

 

 .وقت  به چیر  عالقه مند م  شوید، چ در به جرئیا  آن توجه م  دنید؟ 52

 . اهف : زیاد به جرئیا  توجه نن  دنم

 ب: به جرئیا  دا  آن توجه م  دنم. 

 ج: به هنه جرئیا  آن توجه م  دنم. 

 

 .وقت  به یؤ آواز هود م  دنید، چ در به ملتوا  آن توجه م  دنید؟ 53

 اهف: هاهر توجه نن  دنم. 

 ب: هاه  توجه م  دنم. 

 ج: خیا  توجه م  دنم. 

 

 هنامند سی  دارد بگوید ، توجه م  دنید؟ .وقت  به یؤ اثا هنا  نگاه م  دنید، آیا به آنچه 54



 

 

 اهف: مس به آنچه هنامند سی  دارد بگوید ، نن  اندیتم.

 ب: هاه  اوقا  به آنچه ده هنامند سی  دارد بگوید ، م  اندیتم.

 ج: اـاب به آنچه ده هنامند سی  دارد بگوید ، م  اندیتم.

 

 ، چه وادنت  نتان م  دهید؟.وقت  یؤ ننایش بدون دالم کرانتومیم( تناشا م  دنید 55

 اهف: ت ن باا  هذ  بادن تناشا م  دنم. 

 ب: آن را تناشا م  دنم و سی  م  دنم ریام عنوم  آن را درک دنم. 

 ج: آن را تناشا م  دنم و سی  م  دنم هنه ریام ها  آن را درک دنم.

 

 م  دنید؟ .رس از تناشا  تیایم ده شنا را تلت تاثیا قاار داده است ، مینوال چه  56

 اهف: به دار بید  خود م  رادازم. 

 ب: شاید درباره یؤ جنبه از تیام، با دیگاان صلبت دنم. 

 ج: درباره جنبه ها  تیام تکا م  دنم و درباره آنها با دیگاان ، صلبت م  دنم. 

 

 .وقت  نامه ا  م  نویسید ، مینوال چه مطاهب  در آن م  هنجانید؟57

 نویسم ده دیگاان به دانستس آن نیازمندند.اهف: درباره مطاب  م  

 ب: درباره مهنتایس حوادث م  نویسم. 

 ج : درباره جرئیا  زنده  خودم م  نویسم. 

 

 .وقت  دتاب  م  خوانید، ایا آنچه را ده م  خوانید در ذهس خود مجسم م  دنید؟58

 اهف: آن چه را م  خوانم در ذهس خود مجسم نن  دنم. 

 خوانم هاه  در ذهس مجسم م  دنم. ب: آنچه را م  

 ج: هنه آنچه را ده م  خوانم ، مجسم م  دنم. 

 

 .در آنچه انجام م  دهید ، از چه م دار ریچیده  هذ  م  باید؟ 59

 اهف: از انجام دادن امور ساده و سا راست هذ  م  بام. 

 ب: از انجام دادن امور تا حدود  ریچیده ، هذ  م  بام. 

 ور بسیار ریچیده ، هذ  م  بام. ج: از انجام دادن ام

 

 رادازید؟ م  دهید،  م  انجام ده   دار   جرئیا  به چ در . 60

 اهف: به ندر  به جرئیا  م  رادازم. 

 ب: هاه  به جرئیا  م  رادازم.

 ج: اـاب به جرئیا  م  رادازم.


