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 «شخصیت سه عاملی کتلپرسشنامه »

 

مینان اده و اطپاسخ د تمام سواالت را با دقت و آرامش لطفا .است طراحی شده شخصیتاین پرسشنامه به منظور بررسی 

 .های شما محرمانه خواهند بودداشته باشید پاسخ

 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 .............................................................: شغل ........................................ سن: .................................. جنسیت: 

 ...وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(:............. .......................... تعداد فرزند: .................... میزان تحصیالت:
 

 

 .دهم من ترجیح می دهم در پیاده رو بایستم و هنرمندی را که مشغول کار است تماشا کنم تا به دعوای چند نفز گوش .1

 
  o الف( درست

  o ب( نامطمئن
   o ج( نادرست

 .دوستانم مرا تحقیر می کنند .2

 
  o به ندرتالف( بسیار 
  o ب( گهگاه

   o ج( خیلی زیاد
 :اگر کسی از من عصبانی شود .3

 
  o .سعی می کنم او را آرام کنمالف( 

  o ب( نامطمئن
   o شوم.ج( عصبانی می

 :آن چه که ترجیح می دهم بخوانم .4

 
  o شرحی واقعی از مبارزات نظامی یا سیاسیالف( 

  o ب( نامطمئن
   o یک رمان احساسی و خیال انگیزج( 
 اگر خطای اجتماعی زشتی مرتکب شوم، به اسانی می توانم آن را فراموش کنم. .5

 
  o بلهالف( 

  o ب( بین این دو
   o خیرج( 
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 وید.شزور متوسل  وید بهشچون شما همیشه نمی توانید کارها را به طور تدریجی و با روش های معقولی به انجام برسانید، گاه مجبور می  .6

 
  o بلهالف( 

  o دوب( بین این 
   o خیرج( 

 .ی دهمهند انجام ممی خوا ، من دقیقا خالف آن چه که آن ها "به من امر و نهی کنند "موقعی که افرادی ریاست طلب هستند، سعی می کنند  .7

 
  o بلهالف( 

  o ب( بین این دو
   o خیرج( 

 .رفتار مردم با من بدتر از آن است که به خاطر نیات خیرم مستحق آنم .8

 
  o غلبالف( ا

  o ب( گهگاه
   o هرگزج( 

 .گاهی اوقات از بدگویی هایی که افراد بی دلیل پشت سرم کرده اند ناراحت شده ام .9

 
  o بلهالف( 

  o ب( بین این دو
   o خیرج( 

 

 گذاری نمره روش

 :در مقابل شماره هر یک از ماده آزمونها یک ارزش امتیازی بر طبق دستورالعمل زیر بگذارید

امتیـاز اسـت و پاسـخ )ج(  2پاسـخ )الـف( معـادل  9و 7؛، 5، 2، 1برای هر پاسخ )ب( یک امتیاز به خودتان بدهید. در ماده آزمونهای 
یاز است. بعد از آنکه برای هر مـاده امت 2الف( امتیازی ندارد و پاسخ )ج( دارای ) 8و  6، 4، 3امتیازی ندارد. در ماده آزمون های شماره 

جمـع کـل مـاده  I اسـت؛ 8و  5، 2جمع کـل مـاده آزمونهـای  C :آزمون یک ارزش امتیازی نوشتید، سه جمع کل را محاسبه کنید

نامیـده  ثبات از نظر عاطفی متاثر از احساسات در مقابل با C عامل؛ 9٫و 7، 3جمع کل ماده آزمونهای  L است؛ و 6و  4، 1آزمونهای 

ی عـاطفی واکـنش هـا می شود و شماره های باالتر در این عامل نشان دهنده ثبات بیشتر است. ثبات عاطفی به گرایش به داشـتن

است، و شماره های « م خوییسرسختی در مقابل نر»بعد  I نسبتا نیرومند نسبت به رویدادهایی که تجربه می کنید، اشاره دارد. عامل

ی عمل گرایی خط ی بین نوعانه گرایش بیشتر به سمت نرم خویی بیشتر است. این بعد به نظر می رسد که تمایزباالتر در این بعد نش

تر در این بعد نشـانه ظنـین است، و شماره های باال« اعتماد در مقابل ظن»بعد  L پایه و نوعی حساسیت عاطفی را در بر دارد. عامل

ش دارنـد کـه دیگر گرای منعکس کننده میزان احساس اعتماد شماست به این افراد کهبودن بیشتر است. این بعد به نظر می رسد که 

 .نسبت به شما رفتاری معقول و مناسب داشته باشند

 


