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 «سنجش خالقیت تورنسپرسشنامه »

 

عطاف ، ابتکار، انیعنی سیالی خالقیتچهار عامل تشکیل دهنده و  استطراحی شده خالقیتاین پرسشنامه به منظور بررسی 

های شما تمام سواالت را با دقت و آرامش پاسخ داده و اطمینان داشته باشید پاسخ لطفا .دهدو بسط را مورد سنجش قرار می

 .محرمانه خواهند بود
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 کنید؟شوید معموالً چه میمشکلی روبرو میوقتی با یک مسأله خیلی  .1

 .کنم بتوانم مسأله را حل کنمکنم، چون فکر نمیریه میگ -الف

 شوم؟کنم، اما ناراحت میگریه نمی -ب

 .کنم راه مناسبی برای حل مسأله بیابمعی میس -ج

 کنید؟چه می اید،هان دریابید قطعه مهمی از آن گم کردهای باشید، ناگاگر سرگرم ساختن وسیله .2

 .کنمکار ار متوقف می -الف

 .کنمکنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف میعی میس -ب

 .سازمکنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن قطعه دیگر میطعه گم شده را پیدا میق -ج

 کنند؟یمه چیزی بحث چحدس بزنید افرادی که دور شما هستند درباره  کنیدوقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می .3

 .کنندان درباره من چه چیزی بحث میمند نیستم حدس بزنم دیگررگز عالقهه -الف

 .کننداهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث میگ -ب

 .کنندث میمیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحه -ج

 برید؟آیا از حل مسائل دشوار لذت می .4

 .برممسائل دشوار لذت نمی خیر، از حل -الف

 .برمحل مسائل دشوار لذت می به ندرت از -ب

 .برمل دشوار لذت میاغلب از حل مسائ -ج

 کنید؟ای را با همکاری حل کنند، چه میاگر عضو گروهی باشید که باید مسأله .5

 .گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنندکنم و مییخودم کاری نم -الف

 .کنمدهد، شرکت میگاهی در آنچه گروه انجام می -ب

https://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
https://ravanrahnama.ir/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa/
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 .کنمدهد، شرکت میبه طور فعال در آنچه گروه انجام می -ج

 کنید؟شوید معموالً چه میای روبرو میوقتی که با مسأله تازه .6

 .خواهم آن را برایم حل کنداز کسی می -الف

 .کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنمسعی می -ب

 .تا بتوانم خودم آن را حل کنم کنم اطالعات بیشتری بدست آورمعی میس -ج

 کنید؟باشید، چه می ریاضیاگر درگیر حل مسأله مشکل  .7

 .خواهم به من کمک کنداز معلم یا شخصی می -الف

 .خوانمیک کتاب ریاضی مربوط به مسأله را می -ب

 .کنماز منابعی که در دسترس دارم استفاده می -ج

 کنند؟چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال میکنید، اعضای گروه ای کار میوقتی در گروهی برای حل مسأله .8

 .کننده ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال میب -الف

 .کننداهی از نظرات مبتکرانه من استقبال میگ -ب

 .کنندغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال میا -ج

 ید؟کنگونه رفع میشوید، معموالً آن را چوقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می  9

 .گیرماغلب از کسی کمک می -الف

 .ل کنمکنم تا خودم آن را حبل از اینکه از کسی کمک گیرم مدت کوتاهی تالش میق -ب

 .کنم تا خودم آن را حل کنمدتی بسیار طوالنی تالش میم -ج

 کنید؟آیا به نظر دیگران شما سؤاالت مشکلی طرح می .10

 .کنمخیر، این طور فکر نمی -الف

 .ن طور فکر می کنمگاهی ای -ب

 .کننداغلب این طور فکر می -ج

 آیا معموالً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟ .11

 .زنمکارهای تازه دست نمی معموالً به -الف

 .زنمست میگاهی به کارهای تازه د -ب

 .زنمست میاغلب به کارهای تازه د -ج

 کنید؟میشوید، چه رو میای روبهوقتی با مسأله پیچیده .12

 .کنم خود را درگیر حل آن نکنمسعی می -الف

 .کن است زمان کوتاهی برای حل آن تالش کنممم -ب

 .کنممانی بسیار طوالنی برای حل آن تالش میز -ج

 برید؟آیا از تجارب تازه لذت می .13

 .برماز تجارب تازه لذت نمی -الف

 .برمیمگاهی از تجارب تازه لذت  -ب

 .برملذت نمیاز تجارب تازه  -ج

 .آییدگیرید که از عهده آن برنمیوقتی در موقعیتی قرار می .14

https://ravanrahnama.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
https://ravanrahnama.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/
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 .شوماغلب به دیگران متوسل می -الف

 .شومگاهی به دیگران متوسل می -ب

 .دهم به خودم متکی باشممعموالً ترجیح می -ج

 دهید، چقدر اطمینان دارید؟به آنچه مستقالً انجام می .15

 .دهم اطمینان زیادی ندارمانجام می به آنچه خودم مستقالً -الف

 .دهم تا حدودی اطمینان دارمه آنچه خودم مستقالً انجام میب -ب

 .دهم اطمینان زیادی دارمه آنچه خودم مستقالً انجام میب -ج

 برید؟های علمی لذت میآیا از انجام آزمایش .16

 .برماز انجام آزمایش لذت نمی -الف

 .برملذت می از انجام آزمایش تا حدودی -ب

 .برمی لذت میاز انجام آزمایش خیل -ج

 روید؟آیا هرگز به رویا فرو می .17

 .رومخیر، من به رویا فرو نمی -الف

 .روماهی، اگر وقت داشته باشم به رویا فرو میگ -ب

 .رومغلب اگر وقت داشته باشم به رویا فرو میا -ج

 کنید؟ه میدر بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاد .18

 .معموالً اشکال دارم -الف

 .گاهی اشکال دارم -ب

 .به ندرت اشکال دارم -ج

 بیان شما تا چه اندازه خوب است؟ .19

 .کنمبیان نمی مطالبم را به خوبی -الف

 .کنما به خوبی بیان میگاهی مطالبم ر -ب

 .کنما به خوبی بیان میاغلب مطالبم ر -ج

 ت؟نوشتن شما تا چه اندازه خوب اس .20

 .مدر نوشتن نظراتم اشکال دار -الف

 .یسمشاید بتوانم نظراتم را بنو -ب

 .توانم نظراتم را بنویسمکامالً می -ج

زه از عده این کار تا چه اندا ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنیداگر عده .21
 برخواهید آمد؟

 .اماش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشتهاز عهده -الف

 .هایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن بر ایمن -ب

 .آن بر خواهم آمدبه خوبی از عهده -ج

 کنید؟برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می .22

 .معموالً این کار برایم دشوار است -الف

 .آسان استگاهی این کار برایم  -ب
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 .اغلب این کار برایم آسان است -ج

 های بسیار باشد؟آیا به شغلی عالقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه .23

 .دمند نخواهم بوعالقه -الف

 .مند باشمشاید عالقه -ب

 .مند خواهم بودهمیشه عالقه -ج

 کنید؟میبرای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا  .24

 .رایم دشواراستمعموالً این کار ب -الف

 .گاهی این کار برایم آسان است -ب

 .اغلب این کار برایم آسان است -ج

شوند بیان نمایید. شروع می« ج»های بسیاری را که با حرف ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمهاگر به ناچار در مسابقه .25
 آیید؟کار برمی تا چه اندازه از عهده این

 .آیمبرنمی چند از عهده این کار -الف

 .آیمای از عهده این کار برنمیازهتا اند -ب

 .آیمر حد خیلی زیادی از عهده این کار برمید -ج

ام ببرید هان را نذاها یا گیاغای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند اگر از شما خواسته شود در مسابقه .26
 آیید؟ای از عهده این کار برمیتا چه اندازه

 .آیمبرنمی چند از عهده این کار -الف

 .آیمای از عهده این کار برنمیازهتا اند -ب

 .آیمر حد خیلی زیادی از عهده این کار برمید -ج

 شروع شود؟« همه»با کلمه  توانید بنویسید که همه آنهاچند جمله می .27

 .قط چند تا بنویسمتوانم فمی -الف

 .نویسمبتوانم تعدادی می -ب

 .توانم تعداد زیادی بنویسممی -ج

 توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟آیا می .28

 .است این کار برایم خیلی دشوار-الف

 .اید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنمش -ب

 .توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنممی -ج

 نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟ .29

 .این کار برایم دشوار است -الف

 .توانم چند داستان بنویسممی -ب

 .های بسیار بنویسمتوانم داستانمی -ج

 ترین است؟کدامیک از موارد زیر برایتان آسان .30

 .حفظ یک شعر ده بیتی -الف

 .بیتی تفسیر یک شعر ده -ب
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 .سرودن یک شعر ده بیتی -ج

 وارد زیر بنوسید؟دهید درباره کدامیک از مای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح میاگر از شما خواسته شود تا مقاله  .31

 .کنمام نوشته شده است خالصه مینچه را که پیش از آن درباره جامعهآ -الف

 .افزایمام نوشته شده است اطالعات دیگری میکه پیش از آن درباره جامعه بر آنچه -ب

 .کنمام نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام میه مطالبی که پیش از آن درباره جامعهپس از مطالع -ج

 برید؟از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می  .32

 .برمهای معروف لذب میه کتاباز مطالع -الف

 .برمچند کتاب توسط خودم لذت می های معروف و نوشتناز مطالعه کتاب -ب

 .برمهای خودم لذت میاز نوشتن کتاب -ج

 شوید؟ای جدید برای کودکان موفق میهبازیاسبابدر طراحی  .33

 .چندان موفق نخواهم بود -الف

 .ارائه کنمشاید بتوانم چند طرح  -ب

 .های بسیاری ارائه کنمتوانم طرحمی -ج

 آیید؟رمیاگر به جای معلم به کالس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهده آن ب .34

 .شکست خواهم خورد -الف

 .مشکل خواهم داشت -ب

 .موفق خواهم شد -ج

 ان است؟رایتان آسچقدر ب« سریع»های بسیار برای کلمه نوشتن مترادف  .35

 .وار استاین کار برایم خیلی دش -الف

 .ای برایم دشوار استاندازه این کار تا -ب

 .این کار برایم آسان است -ج

های دیگر برای گرم کردن غذا ایم، تهیه فهرستی طوالنی از راههای معمولی برای گرم کردن غذا را از دست دادهفرض کنیم همه راه .36
 ن است؟چقدر برایتان آسا

 .وار استاین کار برایم خیلی دش -الف

 .ای برایم دشوار استاندازه این کار تا -ب

 .این کار برایم آسان است -ج

 آیید؟اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می .37

 .خوانمه طور کامل از روی یادداشتهایم میب -الف

 .خوانممیبیشتر از روی یادداشتهایم  -ب

 .کنمنگاه می گاهی به یادداشتهایم -ج

 کنید؟ه کار میحبت کنید چصساعت  اگر با گروهی از دوستانتان باید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک .38

 .کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنمعی میس -الف

 .توانم فکر کنم و چیزهای بگویممی -ب

 .توانم مدتی طوالنی درباره آن صحبت کنممی -ج

https://ravanrahnama.ir/toy/
https://ravanrahnama.ir/toy/
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 مندید که مستلزم سر هم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟یا هرگز به شغلی عالقهآ .39

 .مند نیستمعالقه -الف

 .مند باشمشاید عالقه -ب

 .مند هستمعالقه -ج

به فارسی تا چه  تر برای بیان مطالب خودهای سادهیافتن راهوقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید  .40
 اندازه برایتان آسان است؟

 .برایم دشوار است معموالً این کار -الف

 .ستاگاهی این کار برایم دشوار  -ب

 .اغلب این کار برایم آسان است -ج

 برید؟چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می .41

 .برمید لذت میدمعموالً از ساختن چیزهای ج -الف

 .برمختن چیزهای جدید لذت میگاهی از سا -ب

 .برمختن چیزهای جدید لذت میاغلب از سا -ج

 کنید؟شوند چگونه برخورد میبا افرادی که به سختی متقاعد می .42

 .یافتن دالیل متقاعد کننده اشکال دارم در -الف

 .بمکنم برای متقاعد کردن آنها دالیل مختلف بیاعی میس -ب

 .یابمرای متقاعد کردن آنان دالیل بسیار میب -ج

 گزینید؟م روش را بر میمعموالً کدا ای را انجام دهید،خواهید کار پیچیدهوقتی می ی43

 .یابمروشی واحد می -الف

 .شاید بتوانم چند روش بیابم -ب

 .های متنوعی بیابمتوانم روشمی -ج

 چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟ .44

 .که تقریباً همه مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد کاری -الف

 .اری را که بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشدک -ب

 .اری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشدک -ج

 است؟آیا توضیح دالیل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار  .45

 .وضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار استت -الف

 .توانم توضیحات کلی ارائه دهممی -ب

 .توانم توضیحات بسیاری ارائه دهممی -ج

در برایتان سایل آن چقی از ماگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیه فهرستی طوالن .46
 دشوار است؟

 .خیلی دشوار است -الف

 .تا حدی دشوار است -ب

 .چندان هم دشوار نیست -ج

اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهده این کار بر  .47
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 آیید؟می

 .ست برایم دشوار استارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه شواری شهر قبالً در نظر گرفته ا -الف

 .توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه قبالً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهممی -ب

 .توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبالً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهممی -ج

فراگیری اعداد  یابد، به طوری که بهبگون بسیاری برای آموزش اعداد های گوناکنید تا راه توانید به یک معلم کالس اول کمکآیا می .48
 مند شوند؟عالقه

 .توانم این کار را انجام دهمخیر، نمی -الف

 .چند راه معدود ارائه دهم شاید بتوانم -ب

 .های گوناگون بسیاری ارائه دهمتوانم راهله میب -ج

ها چقدر برای شما جهت تأمین امکانات ورزشی و سرگرمی دستیابی به راههاییای با امکانات محدود، برای کمک فکری به مدرسه .49
 آسان است؟

 .خیلی دشوار است -الف

 .های جدیدی ارائه دهمتوانم راهمی -ب

 .توانم راه های بسیاری ارائه دهممی -ج

 ببرید؟اند پیتماالً در آن دخالت داشتهختلفی که احمکنید به عوامل دهد، آیا سعی میوقتی حادثه غیر عادالنه برای شما رخ می .50

 .کنمسعی نمی -الف

 .کنمگاهی سعی می -ب

 .کنممعموالً سعی می -ج

 کنید؟دهد، معموالً چه میوقتی حادثه عجیبی رخ می .51

 .کنمبه آن توجه نمی -الف

 .پردازمستجوی برخی از علل اصلی آن میبه ج -ب

 .پردازمممکن می به جستجوی همه علل -ج

 کنید؟شوید، چقدر به جزئیات آن توجه میمند میوقتی به چیزی عالقه .52

 .کنمزیاد به جزئیات توجه نمی -الف

 .کنمبه جزئیات کلی آن توجه می -ب

 .کنمبه همه جزئیات آن توجه می -ج

 کنید؟می کنید، چقدر به محتوای آن توجهوقتی که به آواز گوش می ی53

 .کنمهرگز توجه نمی -الف

 .کنمگاهی توجه می -ب

 .کنمخیلی توجه می -ج

 کنید؟کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه میوقتی به یک اثر هنری نگاه می .54

 .اندیشمه آنچه هنرمند سعی دارد بگوید، نمیب -الف

 .اندیشماهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، میگ -ب

 .اندیشمید، میسعی دارد بگو اغلب به آنچه که هنرمند -ج

 دهید؟کنید، چه واکنشی نشان میوقتی یک نمایش بدون کالم )پانتومیم( تماشا می .55
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 .کنمفقط برای لذت بردن تماشا می -الف

 .کنم پیام عمومی آن را درک کنمکنم و سعی میآن را تماشا می -ب

 .نمکنم همه پیام آن را درک ککنم و سعی میآن را تماشا می -ج

 کنید؟پس از تماشای فیلمی که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معموالً چه می .56

 .پردازمبه کار بعدی خود می -الف

 .اید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنمش -ب

 .کنمصحبت می کنم و درباره آنها با دیگرانرباره حوادث فیلم فکر مید -ج

 گنجانید؟معموالً چه مطالبی در آن مینویسید، ای میوقتی نامه .57

 .مندندنویسم که دیگران به دانستن آن نیازرباره چیزهایی مید -الف

 .نویسمدرباره مهمترین حوادث می -ب

 .نویسمندگی خودم میدرباره جزئیات ز -ج

 کنید؟ود مجسم میخخوانید در ذهن وقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می ی58

 .کنمخوانم در ذهن خود مجسم نمیرا می آنچه -الف

 .کنمخوانم گاهی در ذهن خود مجسم مینچه را میآ -ب

 .کنمخوانم مجسم میکه می همه آنچه را -ج

 برید؟دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت میدر آنچه که انجام می .59

 .برمز انجام امور ساده و سر راست لذت میا -الف

 .برمیچیده لذت میاز انجام امور زندگی پ -ب

 .برمامور بسیار پیچیده لذت می از انجام -ج

 پردازید؟دهید، میچقدر به جزئیات کاری که انجام می .60

 .پردازمبه ندرت به جزئیات می -الف

 .پردازمگاهی به جزئیات می -ب

 .پردازماغلب به جزئیات می -ج
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 نحوه امتیاز و تفسیر

از خ به )ج( دو امتیو پاس ازیامت ف( صفر امتیاز پاسخ به )ب( یکدستیابی به نتیجه آزمون باید به ازای هر پاسخ به )ال برای

 بدهد

 جدول نرم آزمون تورنس:

 میزان خالقیت امتیاز

 100الی  120خالقیت بسیار زیاد از 

 85الی  100خالقیت زیاد از 

 75الی  85متوسط از 

 50الی  75خالقیت کم از 

 الی به پایین 502خالقیت بسیار کم از 


