پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی)NEO)1
(فرم کوتاه  60سوالی)
پرسشنامه  NEOيكی از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابی ساخت شخصيت برر اسرا
ديدگاه تحليل عاملی است  .اين آزمون به لحاظ انعكا  5عامل اصلی امروزه به عنروان يرم مرد
فراگير بر اسا تحليل عوامل محسوب می شود و گستردگی کاربرد آن در ارزيابی شخصريت افرراد
سالم و نيز در امور بالينی می تواند يكی از مناسب ترين ابزار ارزيابی شخصيت باشد  .اين آزمون به
دليل بررسی هايِ گوناگون در گروه هاي سنی و در فرهنگ هراي مختلرر روي آن صرورر گرفتره
است می تواند يكی از جامع ترين آزمون ها در زمينه ارزيابی شخصيت باشرد ايرن آزمرون مو رو
تحقيقار طی  15سا گذشته بر روي نمونه هاي بالينی و بزرگساالن سالم بروده اسرت  .از ايرن رو
سودمندي آن هم در جريانار بالينی و هم در جريانار تحقيقری ارزيرابی شرده اسرت  .پرسشرنامه
شخصيتی  NEOPI-Rجانشين تست  NEOاست که در سا  1985توسط مرم کرري و کاسرتا
تهيه شده بود .اين پرسشنامه  5عامل اصلی شخصيت و  6خصوصيت در هر عامل يا به عبرارتی 30
خصوصيت را اندازه می گيرد  .و بر اين اسا ارزيابی جامعی از شخصيت را ارائره مری دهرد .ايرن
پرسشنامه داراي دو فرم يكی ( )Sبراي گزارش هاي شخصی است و شامل  240سوا پرن درجره
اي از کامالً موافق تا کامالً مخالر است که توسط خود آزمودنی درجه بندي مری شرود و متناسرب
مردان و زنان در تمام سنين است  .و ديگري فرم ( )Rيا تجديد نظر شده نام دارد و بر اسا درجه
بندي هاي مشاهده گر است  .اين فرم نيز داراي همان  240سوا بوده با اين تفاور کره برا رمير
سوم شخص شرو می شود .فرم ( )Rهم می تواند به طور مستقل براي ارزيابی شخصريت بره کرار
رود و هم به عنوان مكملی براي گزارش هاي شخصیِ فرم ( )Sو يا روايری آن مرورد اسرتفاده رررار
گيرد .
اين پرسشنامه فرم کوتاهی نيز به نام ( )NEO-FFIنيز دارد که يم پرسشنامه  60سؤالی اسرت و
براي ارزيابی  5عامل اصلی شخصيت به کار می رود اگر ورت اجراي تسرت خيلری محردود باشرد و
اطالعار کلی از شخصيت کافی باشد از اين پرسشنامه استفاده می شود .از سوي ديگر اجرراي ايرن
آزمون از نظر هزينه و زمان مقرون به صرفه است مقيرا هراي آن از اعتبرار برااليی برخوردارنرد و
همبستگی بين مقيا ها زياد است و از همره مهمترر ايرن آزمرون برر خرال سراير آزمرون هراي
شخصيتی  ،انتقادار کمتري بر آن وارد شده است (گروسی فرشی . )1380،اين تست رابل اجرا برر
روي افراد به هنجار است .افرادي که مبتال بره اختالالتری نرون تراالر روان پريشری و زوا عقرل
هستند ،به گونه اي که اين تاالر توانايی آن ها را در تكميل فرم گزارش شخصی تحت ترثيير رررار
می دهد نبايد پرسشنامه را تكميل نمايند  .سؤاالر اين پرسشنامه را هر فرردي برا داشرتن تردارل
سواد – در تد تحصيالر باالتر از دوره ابتدايی -می تواند پاسخ دهد.

. NEO Personality Inventory Revised
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نحوه تكمیل پاسخنامه
در اين پرسشنامه انتظار بر اين است که به تمام سؤاالر پاسخ داده شود  ،در بررسی پاسخنامه اگرر
سؤا يا سؤاالتی بی پاسخ مشاهده شود آرمودنی تشويق می شود که سؤاالر مذکور را تكميل نمايد
 .در مواردي که آزمودنی نتواند تصميم بگيرد که نه پاسخی به سؤا خاصی بدهرد يرا معنری يرم
سوا براي وي مشخص نباشد می تواند در ننين مواردي از پاسخ خنثی استفاده کند .
در آخر پاسخنامه سؤالی تحت عنوان « آيا به تمام سؤاالر پاسخ داده ايد؟» آمده اسرت  ،منظرور از
پرسش اين سؤا آن است که اين امر مهم را به آزمودنی يادآور نمايد کره سرؤاالر بردون پاسرخ را
تكميل نمايد و کنتر مجددي بر پرسشنامه داشته باشد .اگر آزمودنی پاسرخ «نره» بره ايرن سرؤا
بدهد آزمايشگر ممكن است در صدد علت اين امر بر آيد و در مورد سؤاالر بی پاسخ آموزش هرايی
را به آزمودنی بدهد .اگر در پاسخ نامه سواالر زيادي بدون پاسخ باشد آن پاسرخنامه از اعتبرار الزم
برخوردار نبوده و در نتيجه تصحيح نمی شود .
عوامل پنج گانه شخصیت
پن عامل اصلی شخصيت عبارتنرد از رواننژندی ،2برونگراییی ،3انعطیا پیریری ،4دلپیریر
بودن ،5مسئولیت پریری و باوجدان بودن.6
که به طور اختصار هر يم از آنها تشريح میشود.
روان نژندی )(N
مويرترين رلمرو مقيا هاي شخصيت تقابل سازگاري يا يبار عاطفی با ناسازگاري يرا روان نننردي
است .متخصصين بالينی انوا گوناگونی از ناراتتیهاي عاطفی ،نون ترر اجتمراعی ،افسرردگی و
خصومت را در افراد تشخيص میدهند ،اما مطالعار بیشمار نشان میدهد ،افرادي که مستعد يكری
از و عيتهاي عاطفی هستند ،اتتماال و عيتهاي ديگر را نيز تجربه میکنند (مم کري و کوستا،
)1992تمايل عمومی به تجربه عواطر منفی نون تر  ،غم ،دستپانگی ،عصبانيت ،اتسا گناه و
نفرر مجموعه تيطه  Nرا تشكيل میدهد .هر نند  Nنيزي بيشتر از آمادگی براي ناراتتیهراي
روانشناختی دارد .شايد عواطر شكننده مانع از سازگاري میشود .مردان و زنان با نمرره براال در N
مستعد داشتن عقايد غيرمنطقی هستند و کمتر رادر به کنترر تكرانشهراي خرود بروده و خيلری
عيرتر از ديگران با استر کنار میآيند.
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. Neuroticism
. Extraversion
4
. Openness
5
. Agreeableness
6
. Conscientiousness
3
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همچنانكه اسم اين عامل نشان میدهد ،بيمارانی که به طور سنتی به عنوان نوروتيم تشخيص داده
شدهاند کال نمرهي بااليی در اندازههاي  Nبه دست میآورند (به عنوان مثا آيزنگ  1964به نقل از
مم کري و کوستا  .)1992اما مقيا  Nاين پرسشنامه همانند سراير مقيرا هرايش يرم بعرد از
شخصيت سالم را اندازه میگيرد .نمرار باال ممكن است نشانه اتتما باال برراي ابرتال بره برخری از
انوا مشكالر روانپزشكی باشد .اما زيرمقيا  Nنبايد به عنوان اندازهاي براي اخرتالالر روانری در
نظر گرفته شود .ممكن است که به دست آوردن يم نمره باال در مقيا  Nبرا يرم اخرتال رابرل
تشخيص روانی همراه نباشد ،از طرفی تمام اختالالر روانی با نمره باال در  Nهمراه نيست .به عنوان
مثا يم فرد ممكن است اختال شخصيت داجتماعی داشته باشرد و نمرره برااليی در  Nکسرب
نكند.
افرادي که نمرار آنها در  Nپايين است داراي يبار عاطفی بروده و معمروال آرام ،معترد و راترت
هستند و رادرند که با مورعيت فشارزا بدون آشفتگی يا هياهو روبهرو شوند.
برونگرایی )(E
برونگراها ،جامعه گرا هستند ،اما توانايی اجتماعی فقط يكی از صفاتی اسرت کره تيطره برونگرايری
داراي آن است .عالوه بر آن دوست داشتن مردم ،ترجيح گروههاي بزرگ و گردهمرايیهرا ،براجرار
بودن ،فعا بودن و پرتر بودن نيز از صفار برونگراها است .آنها برانگيختگی جنسی و نيز تحريم
را دوست دارند و متمايلند که بشاش باشند .همچنين سرخوش ،باانرژي و خوشبرين نيرز هسرتند.
مقيا تيطه  Eبه طور روي با عالره به ريسم هاي بزرگ در مشاغل همبسته است (کوستا ،مرم
کري و هالند)1984 ،
بنا بر تعرير جان و سريواستاوا ( ،)1999برونگرايی بيانگر وجود رويكردي پرانرژي به جهان مرادي
و اجتماعی در فرد میباشد که وينگیهايی نون مردمآميزي ،فعا بودن ،راطعيت و جرار را شامل
میشود .سازشپذيري نشانگر جهتگيري اجتماعی و جامعهپسند در مقابل نگرش خصرمانه نسربت
به ديگران میباشد که وينگی هايی نون نرو دوسرتی ،خروش رلبری ،اعتمراد و فروتنری را شرامل
میشود.
هر ردر که نشان دادن مشخصار برونگراها آسان است ،بره همران انردازه نشران دادن وينگریهراي
درونگراها مشكل است .در برخی از توصيرها درونگرايی بايد بره منزلره فقردان برونگرايری در نظرر
گرفته شود تا به عنوان د برونگرايی .از اين رو افراد درونگرا خوددارترند تا غيردوستانه ،مستقلند تا
پيرو ،يكنواخت و متعادلند تا تنبل و ديرجنب .ورتی منظور اين است که اين افراد ترجيح میدهنرد
تنها باشند ،شايد گفته شود اين افراد کمرو هستند .افراد درونگرا لزوما از ا طرابهاي اجتماعی رن
نمیبرند .گرنه اين افراد روتيه بسيار شاد برونگراها را ندارند ،ولی آدمهاي غيرخوشحا يا بردبينی
نيستند.خصوصيار گفته شده شايد در مواردي عجيب يا بعيد بره نظرر برسرند امرا آنهرا بره کمرم
تحقيقار متعددي برآورد شدهاند و موجب پيشرفتهاي مفهومی در مد پرن عراملی گرديردهانرد
(کوستا و مم کري 1980 ،و مم کري و کوستا .)1987
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اين تحقيقار موجب شكسته شدن کليشههاي ذهنی که صفار متقابلی نون شاد -ناشاد ،دوستانه-
خصمانه و معاشر -کمرو را بهم متصل میکنند ،گرديده و اطالعار جديدي را در مورد شخصيت به
وجود آورده است.
انعطا پریری )(O
به عنوان يم بعد اصلی شخصيت ،انعطا پذيري در تجربره خيلری کمترر از  Eو  Nشرناخته شرده
است .عناصر انعطا پذيري نون تصور فعا  ،اتسا زيباپسندي ،توجه به اتساسار درونی ،تنرو
طلبی ،کنجكاوي ذهنی و استقال در رضاور ،اغلب نقشی در تئوريها و سنجشهاي شخصيت ايفا
نمودهاند ،اما به هم پيوستگی آنها در يم تيطه وسيع و تشكيل عاملی از آن به ندرر مطرر بروده
است .مقيا انعطا پذيري در پرسشنامه  NEOPI-Rشايد وسيعترين بعرد بررسری شرده اسرت
(مم کري و کوستا .)1985 ،اشخاص منعطر هم دربرارهي دنيراي درونری و هرم دربرارهي دنيراي
بيرونی کنجكاو هستند و زندگی آنها از لحاظ تجربه غنی است .آنها مايل به پذيرش عقايد جديرد و
ارزشهاي غيرمتعار بوده و بيشتر و عميقتر از اشخاص غيرانعطا پذير هيجانهاي مثبت و منفی
را تجربه میکنند.
ساير مد هاي پن عاملی اغلب اين بعد را عقل ناميدهاند .نمرار انعطا پذيري با آمروزش و نمررار
هوش همبسته است .انعطا پذيري مخصوصا با جنبههاي مختلر هوش نون تفكر واگرا که عراملی
در خالريت میباشد ،مربوط است (مم کري .)1987 ،اما انعطا پذيري متراد هوش نيست .برخی
اشخاص خيلی باهوش در مقابل تجربه بسته هستند ،متقابال برخری اشرخاص خيلری انعطرا پرذير
ظرفيت هوشی خيلی محدودي دارند .در رالب تحليل عوامل اندازههاي رابليت ذهنری عامرل ششرم
مستقلی را تشكيل ميدهند که مولفين آن را خارج از تيطه شخصيت در نظر گرفتهاند (مم کري و
کوستا.)1987 ،
مردان و زنانی که نمره پايينی در انعطا پذيري میگيرنرد ،متمايلنرد کره رفترار متعرار داشرته و
ديدگاه خود را تفظ کنند ،اين افراد تازههاي آشناتر را ترجيح میدهند و پاسخهراي عراطفی آنران
خيلی محدود است.
متقابال اشخاص انعطا پذير غيرسنتی و غيرمتعار هستند .عالرمندند هميشه سوا کنند و آمراده
پذيرش عقايد سياسی و اجتماعی و اخالری جديد هستند .اين تمايالر نبايد اين ننين تلقی شرود
که آنها افرادي غيراصولی هستند .يم فرد انعطا پذير ممكرن اسرت بره سيسرتم ارزشهراي خرود
مسئوالنه پاسخ دهد ،همچنان مانند سنتگراها .افراد انعطا پذير ممكن اسرت از نظرر روانشناسران
خيلی سالمتر يا رشد يافتهتر باشند اما انعطا پذيري يا انعطا ناپذيري بستگی بره ارتضراهاي يرم
مورعيت دارد و افراد هر دو گروه کارهاي مفيد و مويري در جامعه انجام میدهند.
دلپریر بودن)(A
همانند برونگرايی ،دلپذير بودن مقدمتا بعدي از تمايالر بين فردي است .يم فرد دلپذير اساسا نو
دوست است ،او نسبت به ديگران همدردي کرده و مشتاق اسرت کره کمرم کنرد و براور دارد کره

www. RavanCall . com

ديگران نيز متقابال کممکننده هستند .در مقابل فرد غيردلپذير ستيزهجو ،خودمدار و شكاک نسبت
به ديگران بوده و ررابتجو است تا همكاري کننده.افراد ،بسيار مايلند کره دلپرذير برودن را هرم بره
عنوان صفتی که از لحاظ اجتماعی مطلوب است و هم از لحاظ روانی تالت سالمتري است ،ببيننرد.
اين امر نيز تقيقت دارد که افراد دلپذير مقبو تر و محبوبتر از افراد ستيزهجو هسرتند ،ولری بايرد
توجه داشت که آمادگی براي جنگيدن در برابر منافع خود هم يم امتياز است و لذا دلپذير بودن در
ميدان جنگ يا در صحن دادگاه فضيلتی محسوب نمیشود ،همچنين تفكر انتقادي و بردبين برودن
در علم نيز به تحليلهاي صحيح علمی کمم میکند .هيچ يم از دو رطرب انتهرايی ايرن عامرل از
نقطه نظر جامعه مطلوب نيست و نيز هيچ يم لزوما در مورد سالمت روانی فرد نيز مفيد نمیباشرد.
هورناي ( )1945در مورد دو تمايل نوروتيم «ترکت بر عليه مردم» و «ترکرت بره طرر مرردم»
بحث نموده است که اين دو شبيه شكل مر ی دلپذير بودن و ستيزهجو میباشد .نمره پايين  Aبرا
تاالر خودشيفتگی ،د اجتماعی و اختال شخصيتی پارانوييد همراه بوده در تالی که نمرره براال
در  Aبا اختال شخصيتی وابسته همراه است (کوستا و مم کري.)1990 ،
مسئولیتپریری و باوجدان بودن )(C
تعدادي از تئوريهاي شخصيت بخصوص نظريه روانپويايی به کنتر تكانهها توجه دارند .در طرو
دوره رشد اغلب افراد ياد میگيرند که نگونه با آرزوهايشان کنار بياينرد و نراتوانی در جلروگيري از
تكانهها و وسوسهها کال نشانهاي از باال بودن  Nدر ميان بزرگساالن است.
وظيفهشناسی و مسئوليتپذيري (باوجدان بودن) توصير کننده ردرر کنتر تكانهها ،به نحوي که
جامعه مطلوب میداند و تسهيل کننده رفترار تكليرر محرور و هرد محرور اسرت .وظيفرهشناسری
وينگیهايی نون تفكر ربل از عمل ،به تاخير اندازي ار اء خواستهها ،رعايرت رروانين و هنجارهرا و
سازماندهی و اولويت بندي تكالير را در برمیگيرد.کنتر خود ،همچنين میتواند به مفهوم رردرر
طر ريزي خيلی فعا  ،سازماندهی و انجام وظاير محوله به نحو مطلوب نيز باشد .تفاورهاي فردي
در اين موارد اسا باوجدان بودن است .فرد باوجدان هدفمند ،بااراده و مصمم اسرت .افرراد موفرق،
موسيقيدانان بزرگ و ورزشكاران به نام اين صفار را در ترد براال دارنرد .ديگمرن و تراکوموتونوک
( )1981اين تيطه را به نام «تمايل به موفقيت» ناميدهاند.
نمره باال در  Cبا موفقيت شغلی و تحصيلی همراه است .نمره پايين در  Cممكن است موجب شرود
که فرد از باريم بينی الزم ،درت و پاکيزگی زياد و «معتادِ کار »7اجتناب کند.
باوجدان بودن جنبهاي از آن نيزي است که «منش» ناميده میشود .افراد با نمرره براال در  Cزيراد
دريق ،خوش رو  ،و مطمئن هستند ،اما افرراد برا نمررار پرايين در  Cلزومرا فاررد اصرو اخالرری
نيستند .اما در به کارگيري اصو اخالری زياد دريرق نيسرتند .همچنرين آنران در تالششران برراي
رسيدن به هد بيحا هستند .مدارکی وجود دارد که اين افراد خيلی لذرگرا بوده و عالره زيرادي
به امور جنسی دارند (مم کري و کوستاوبوش .)1986
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اعتبار و روایی
در تا تا ر آزمون  5عاملی  NEOکاربردي جهرانی دارد و بره منظرور تحقيرق بره زبران هراي
نكوسلواکی ،عربی ،هلندي  ،فرانسوي ،آلمانی ،ژاپنی ،نرروژي ،لهسرتانی و سروئدي ترجمره شرده
است  .پرسشنامه شخصيتی  NEO-FFIتوسط مم کرري و کاسرتا روي  208نفرر از دانشرجويان
آمريكايی به فاصله سه ماه اجرا گرديد که رايب اعتبار آن بين  0/83تا  0/75به دست آمده اسرت
اعتبار درازمدر اين پرسشنامه نيز مورد ارزيابی ررار گرفته است  .يم مطالعه طوالنی  6سراله روي
مقيا هاي روان آزردگی خويی  ،برون گرايی و باز بودن نسبت به تجربه ،ريب هاي اعتبار 0/68
تا  0/83را در گزارش هاي شخصی و نيز در گزارش هاي زوج ها نشان داده است  .ريب اعتبار دو
عامل سازگاري و باوجدانی به فاصله دو سا به ترتيب  0/79و  0/63بوده است (مم کري و کاستا،
1983به نقل از گروسی فرشی . )1380 ،
در هنجاريابی آزمون  NEOکه توسط گروسی فرشی ( )1380روي نمونه اي با تجم  2000نفر از
بين دانشجويان دانشگاه هاي تبريز  ،شيراز و دانشگاه هاي علوم پزشكی اين دو شهر صورر گرفرت
ريب همبستگی  5بعد اصلی را بين  0/56تا  0/87گزارش کرده است  .رايب آلفراي کرونبراد در
هر يم از عوامل اصلی روان آزردگی خويی  ،برون گرايی ،باز بودن ،ساز گاري و با وجدانی به ترتيب
 0/68 ،0/56 ،0/73 ، .0/86و  0/87به دست آمد  .جهرت بررسری اعتبرار محتروايی ايرن آزمرون از
همبستگی بين دو فرم گزارش شخصی ( )Sو فرم ارزيابی مشاهده گر ( ،)Rاستفاده شد ،که تداکثر
همبستگی به ميزان  0/66در عامل برون گرايی و تدارل آن به ميزان  0/45در عامل سازگاري بود.
(گروسی فرشی. )1380 ،
در پنوهش تا ر با استفاده از روش همسانی درونی ،ريب آلفاي کرونباد براي هر يم از  5صفت
روان آزردگی خويی  ،برون گرايی ،گشرودگی ،سرازگاري و وجردانی برودن بره ترتيرب ،0/0،55/74
 0/38 ،0/27و  0/77به دست آمد .
نمرهگراری
پاسخنامه اين پرسشنامه بر اسا مقيا ليكرتی(کامالً مخالفم ،مخالفم ،بی تفاور ،موافقم
وکامالً موافقم ) تنظيم شده است  .نمره گذاري فرم کوتاه اين پرسشنامه يعنی  NEO-FFIدر
تمام مواد يكسان نيست  .به اين معنی که در نمره گذاري برخی از مواد فرم کوتاه پرسشنامه ،به
کامالً مخالفم نمره  ،4مخالفم نمره  ،3بی تفاور نمره  ، 2موافقم نمره  1و کامالً موافقم نمره 0
تعلق می گيرد  .در تالی که برخی ديگر از مواد اين فرم کوتاه به صورر عكس تالت گفته شده
نمره گذاري می شوند(.گروسی فرشی. )1380،
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پرسشنامه NEO-60
اين پرسشنامه شامل  60سوا است .هر يم از جمالر را به درت بخوانيد و پاسخی کره بيشرترين
تطبيق را با فكر يا اتسا شما دارد را عالمت بزنيد.
 اگر شما با جمله اي کامال مخالر هستيد يا آن را تا تد زيادي اشتباه می دانيد ،گزينه
کامال مخالفم را عالمت بزنيد.
 اگر شما با جمله اي مخالر هستيد يا آن را تا تد زيادي اشتباه می دانيد ،گزينه مخالفم را
عالمت بزنيد .
 اگر شما درباره جمله اي نمی توانيد تصميم بگيريد و يا در مورد درست يا اشتباه بودن آن
نظر يكسانی داريد ،گزينه خنثی را عالمت بزنيد.
 اگر شما با جمله اي کامال موافق هستيد يا آن را کامال درست می دانيد ،گزينه کامال
موافقم را عالمت بزنيد.
 اگر شما با جمله اي موافق هستيد يا آن را تا تد زيادي درست می دانيد ،گزينه موافقم را
عالمت بزنيد.
 توجه داشته باشيد که پاسخ درست و غلط وجود ندارد  ،بنابراين سعی کنيد پاسخی را
انتخاب کنيد که نشان دهنده اتسا وارعی شما باشد.
لطفا به تمام سواالر پاسخ دهيد.
 -1من اصوال شخص نگرانی نيستم.
 -2دوست دارم هميشه افراد زيادي دور و برم باشند.
 -3دوست ندارم ورتم را با خيا پردازي تلر کنم.
 -5وسايل متعلق به خود را تميز و مرتب نگاه می دارم.
 -4سعی ميكنم در مقابل همه مودب باشم.
 -6اغلب خود را کمتر از ديگران تس می کنم.
 -7زود به خنده می افتم.
 -8هنگامی که راه درست ،کاري را پيدا کنم،آن روش را هميشه در آن مورد تكرار می کنم.
 -9اغلب با فاميل و همكارانم بگو مگو دارم.
-10به خوبی می توانم کارهايم را طوري تنظيم کنم که درست سر زمان تعيين شده انجام شوند.
 -11هنگامی که تحت فشارهاي روتی زيادي هستم ،گاه اتسا می کنم دارم خرد می شوم.
 - -12خودم را فرد خيلی سر تا و سر زنده اي نمی دانم.
 -13نقش هاي موجود در پديده هاي هنري و طبيعت مرا مبهور می کند.
 -14بعضی مردم فكر می کنند که من شخصی خود خواه و خود محورم.
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 -15فرد خيلی مرتب و منظمی نيستم.
 -16به ندرر اتسا تنهايی و غم می کنم.
 -17وارعا از صحبت کردن با ديگران لذر می برم.
 -18فكر می کنم گوش دادن دانشجويان به مطالب متنارض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها
منجر خواهد شد.
 -19همكاري را بر ررابت با ديگران ترجيح می دهم.
 -20سعی می کنم همه کارهايم را با اتسا مسوليت انجام دهم.
 -21اغلب اتسا عصبی بودن و تنش می کنم.
 -22هميشه براي کار آماده ام.
 -23شعر تقريبا ايري بر من ندارد.
 -24نسبت به رصد و نيت ديگران تسا و مشكوک هستم.
 -25داراي هد روشنی هستم و براي رسيدن به آن طبق برنامه کار ميكنم.
 -26گاهی کامال اتسا بی ارزشی می کنم.
 -27غالباً ترجيح می دهم کار ها را به تنهايی انجام دهم.
 -28اغلب غذاهاي جديد و خارجی را امتحان می کنم.
 -29معتقدم اگر به مردم اجازه دهيد ،اکثر آن ها از شما سوء استفاده می کنند.
 -32اغلب اتسا می کنم سرشار از انرژي هستم.
 -31به ندرر اتسا ا طراب يا تر می کنم.
 -30ربل از شرو هر کاري ورت زيادي را تلر می کنم.
 -33به ندرر به اتساسار و عواطفی که محيط هاي متفاور به وجود می آورند توجه می کنم.
 -34اغلب آشنايانم مرا دوست دارند.
 -35براي رسيدن به اهدافم شديداً تالش می کنم.
 -36اغلب از طرز برخورد ديگران با خودم عصبانی می شوم.
 -37فردي خوشحا و بشاش و داراي روتيه خوبی هستم.
 -38معتقدم که هنگام تصميم گيري درباره مسائل اخالری بايد از مراجع مذهبی پيروي کنيم.
 -39برخی فكر می کنند که من فردي سرد و تسابگر هستم.
 -40ورتی رو يا تعهدي می دهم ،همواره می توان براي عمل به آن روي من تساب کرد.
 -41غالبا ورتی کارها پيش نمی روند ،دلسرد شده و از کار صر نظر می کنم.
 -42شخص با نشاط و خوش بينی نيستم.
 -43بعضی اورار ورتی شعري را می خوانم يا يم کار هنري را تماشا می کنم ،يم اتسا لرزش
و يم تكان هيجانی را تس می کنم.
 -44در روش هايم سرسخت و بی انعطا هستم.
 -45گاهی آن طور که بايد و شايد رابل اعتماد و اتكاء نيستم.
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 -46به ندرر غمگين و افسرده می شوم .
 -47زندگی و رويدادهاي آن برايم سريع می گذرند.
 -48عالره اي به تامل و تفكر جدي درباره سرنوشت و ماهيت جهان يا انسان ندارم.
 -49عموماً سعی می کنم شخصی با مالتظه و منطقی باشم.
 -50فرد مولدي هستم که هميشه کارهايم را به اتمام می رسانم.
 -51اغلب اتسا درماندگی می کنم و دنبا کسی می گردم که مشكالتم را برطر کند.
 -52شخص بسيار فعالی هستم.
 -53من کنجكاوي فكري فراوانی دارم.
 -54اگر کسی را دوست نداشته باشم،می گذارم متوجه اين اتساسم بشود.
 -55فكر نمی کنم که هيچ ورت بتوانم فردي منطقی بشوم.
 -56گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خود را پنهان کنم.
 -57ترجيح می دهم که براي خودم کار کنم تا راهبر ديگران باشم.
 -58اغلب از کلنجار رفتن با نظريه ها يا مفاهيم انتزاعی لذر می برم.
 -59اگر الزم باشد می توانم براي رسيدن به اهدافم ديگران را به طور ماهرانه اي به کار بگيرم.
 -60تالش می کنم هر کاري را به نحو ماهرانه اي انجام دهم.

* آيا به تمام سوال ها پاسخ داده ايد؟ (لطفا چك كنيد ) .
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