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 پرسشنامۀ شخصیتی
  

از خود ســـئوال کنید که  جمالتزیر توجه کنید. براي هر گروه از این و جمالت  به کلمات  لطفأ
سري  شترین"کدام  شید را انتخاب   "بی شما دارد.  لطفأ آن گروه که می خواهید با شباهت را به 

ــتید را هم انتخاب نکنید، بلکه آنرا انتخاب  ــما هس نکنید و آنکه می خواهید مردم فکر کنند که ش
شار   کنید که تحت شان می دهد.  توجه کنید ک, ف شما را ن  جمالت گروه از 4ه هر عکس العمل 

شوند.  مثالً از  سوب می  سئوال مح . فقط یکی را انتخاب می کنید.  به مثال زیر 4. 3. 2. 1یک 
صیف می کنند، بنابراین 1توجه کنید، گویا کلمات گروه ( شخص را تو شتر از دیگر کلمات این  ) ی

ه پرسشنامه را پر کنید.  توج) را انتخاب کرده است.  به همین ترتیب بقیۀ 1او از سري اول شماره (
ســري ســئوال وجود دارد.  پس در پایان تعداد جوابهاي عالمت گذاري شــده نیز می  24کنید که 

 وارد کنید.    "جدول پرسشنامۀ شخصیتی"عدد باشند.  نتیجۀ این پرسشنامه را در  24باید 
   

     مثال:
  1 .     مهربان، خوش برخورد، دلسوز      
        رسمیمؤدب،     __.  2  
        متوقع، اظهار نظر کننده    __.  3  
  برونگرا، فعال    __.  4  

 
شخصیت خدادادي طبیعی تک تک ما جزو یکی از این چهار شخصیت هاي نامبرده زیر قرار می 

ما می توانیم دو شخصیت دیگر را بعنوان زیر مجموعه شخصیت اول خود داشته باشیم که گیرید. 
ا نمایان می شود. هیچکدام از این چهار شخصیت بر دیگري در رفتار و عکس العمل هاي م

  برتري ندارد این چهار شخصیت می تواند هم نکات قوي و هم نکات ضعف خود را داشته باشد . 
 

  
  
  
  
  

 I      زود جوش  D  حرکتی 

 S   عاطفی    C    منطقی



 
 

 
 

 مهربان، خوش برخورد، دلسوز   __ .1
 مؤدب، رسمی   __ .2
 متوقع، اظهار نظر کننده   __ .3
 برونگرا، فعال   __ .4

 
  اهل بازي و تفریح، شوخ   __ .5
 قوي، استوار، ثابت   __ .6
 با وجدان، قانون را مراعات کننده   __ .7
 مالیم، فروتن   __ .8

 
 دلیرو با جرأت   __ .9

 خوش آیند، خوش برخورد   __ .10
 وفادار، صادق، وظیفه شناس   __ .11
 اهل تجزیه و تحلیل، محاسبه کار   __ .12

 
 

 محافظه کار، غیر قابل انعطاف   __ .13
 شفاف، ساده لوح، اعتماد سریع به افراد   __ .14
 صلح جو، آرام   __ .15
 مطمئن از عقاید خود، پررو   __ .16

 
 مصمم، مطمئن از خود   __ .17
 داراي رفتار دوستانه، صمیمی، محبوب   __ .18
 محتاط، مواظب   __ .19
  مطیع، تسلیم   __ .20

 
 

 تشویق کننده، تبلیغ کنندة خوب   __ .21
 رك   __ .22
 حاضر به ریسک کردن، با جرأت   __ .23
 راضی کنندة دیگران، خوش مشرب   __ .24

 
 

 
 

 با مالحظه، به فکر دیگران   __ .25
 زور کنندة دیگران، یک دنده   __ .26
 پرانرژي و فعال    __ .27
 )، دقیق perfectionistکمال طلب (   __ .28

 
 راضی، قانع   __ .29
 مقررات، طبق قانون عمل کنندهمجري    __ .30
 دلیر، شجاع، ماجراجو   __ .31
 پر از هیجان، تأثیر گذارنده بر دیگران   __ .32

 
 خوش صحبت، ماهر در بیان عقاید خود   __ .33
 با محبت، صادق، روراست   __ .34
 با پشتکار، بی قرار و بی تاب، کوتاه نمی آید   __ .35
 معموأل حرفش درست است، معموأل حق با اوست   __ .36

 
 

 خوش بین، مثبت   __ .37
 سرگرم کنندة مردم، اهل شوخی و جک  __ .38
 خجالتی و مالیم  __ .39
 کاردان، کار را درست انجام می دهد  __ .40

 
 

 متفکر، تجزیه و تحلیل کننده   __ .41
 با سیاست، صلح جو   __ .42
 قابل تحسین، با سلیقه   __ .43
 برنده، فاتح، رقابت کننده    __ .44

 
 

 شاد، خوش    __ .45
 نرم، انعطاف پذیر، موافق، سازگار   __ .46
 جاه طلب، بلند همت، دنبال کار رو   __ .47
 عمیق، جدي   __ .48



 
 

 
 

 ثابت و پایدار، قابل اعتماد    __ .49
 پرحرف، پرچانه   __ .50
 انگیزه دهنده به دیگران، محرك دیگران   __ .51
 دقیق، صحیح   __ .52

 
 استوار، ثابت، متعادل   __ .53
 متکی بنفس، مطمئن از خود   __ .54
 ص، واضح دیدن مسائلقدرت تشخی   __ .55
  سرزنده، اظهار نظر کننده   __ .56

 
 کنترل کننده، کنترل را بدست می گیرد    __ .57
 رحیم، حساس   __ .58
 تعمق کننده، سئوال کننده   __ .59
 متقاعد کننده، مجاب کننده، ترغیب کننده   __ .60

 
 

 خوش مشرب، خوش معاشرت، رابطه برقرار کننده   __ .61
 جدي، مردد و دودل نبودن   __ .62
 شیرین، دلسوز و رحیم   __ .63
 محتاط، محافظه کار، تودار   __ .64

 
 

 نیرومند و مقتدر، شکست ناپذیر   __ .65
 خوشحال، بشاش و خوش روي   __ .66
 دست و دل باز، باسخاوت   __ .67
 برنامه ریز، تحقیق کننده   __ .68

 
 

 کمرو، محجوب    __ .69
 منظم، با برنامه عمل کننده   __ .70
 کوشا، پرکار   __ .71
 خندان، خوشحال   __ .72

 
 

 
 

 کنجکاو، کسی که سئوال میکند    __ .73
 مداراکننده، صبور و  بردبار   __ .74
 حرکت دهنده، مصمم   __ .75
 پر انرژي، تحت تأثیر قرار دهنده   __ .76

 
 خادم، فداکار، از خود گذشته   __ .77
 زیرك، هوشیار، جذاب  __ .78
 صریح، زود روي اصل مطالب می رود   __ .79
 اصیل، خالق  __ .80

 
 سرحال، پرنیرو، اهل تفریح و بازي   __ .81
 سرسپرده، متعهد  __ .82
 مؤدب، محترم  __ .83
 سخت گیر، یک دنده، انعطاف ناپذیر  __ .84

 
 

 بی پرده، رك و راست، خودرأي  __ .85
 دلربا، شیفتۀ خود کننده  __ .86
 اختراع کننده، مبتکر، داراي قوه تصور زیاد  __ .87
 مهمان نواز، کسی که از معاشرت لذت می برد  __ .88

 
 

 غیور، مشتاق   __ .89
 ساکت، آرام، کم حرف   __ .90
 منظم، مرتب    __ .91
 پر از هیجان، با روح، سرزنده   __ .92

 
 

 امین و وفادار، ثابت   __ .93
 که عکس العمل نشان می دهد کسی که واکنش نشان میدهد و پاسخ میدهد، کسی   __ .94
 کمک کننده، یاري دهنده   __ .95
  رك، روراست، اصل مطلب را گفتن   __ .96
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