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 «گوکلن رغبت میشلپرسشنامه »

 

نتخاب اخود را  القهعدر هر سطر این پرسش نامه، چهار فعالیت برای شما پیشنهاد می شود. فعالیت مورد 

م را برای یالت الزتحص استعداد یاکنید و در خانه مربوط به آن عالمت * بگذارید. در انتخاب فعالیت ها، 

ورد عالقه عالیتی میچ فهها را در نظر نگیرید، تنها ذوق شخصی خود را در نظر بگیرید. اگر انجام دادن آن

ورد عالقه ت دیگر معالیفشما قرار نگرفت، سعی کنید در بین آن ها فعالیتی را انتخاب کنید که بیش از سه 

 پاسخی را که به ذهنتان می رسد، انتخاب کنید.شماست. زیاد فکر نکنید، اولین 
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 ...وضعیت تاهل )متاهل/مطلقه(:............. .......................... تعداد فرزند: .................... میزان تحصیالت:

 

 

 d ستون c ستون bستون  aستون 

 O  خلبان O دانشمند O مشاور O . هنرپیشه1

 O  مددکار اجتماعی O مدیر O کاشف O . زیست شناس2

 O  سخنران ادبی O مسؤول تبلیغات O کتابدار O . وابسته نظامی3

 O  مفسر O جراح O ستاره شناس O . وکیل4

 O  ناخدای کشتی O شاعر O چتر باز O . شمیدان5

 O  ورزشکار O آوازخوان O منبّت کار O . نماینده6

 O  مدیر هتل O کوهنورد O تاجر O . دفتردار7

 O  صندوقدار بانک O کشتی گیر O مسؤول اطالعات O . بیمه گر8

 O  هنرهای رزمی O سیاست O زبانهای خارجی O . علوم طبیعی9

 O  تهیه کلکسیون O اجرای نمایش O تماشای نمایش O . ورزش10

 O  فعالیتهای اجتماعی O کارهای دقیق O ریسک کردن O . سازماندهی11
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 O  رانندگی اتومبیل مسابقه O بررسی آثار علمی O شرکت درمهمانی O . میزبانی دوستان12

 O  بازی دستجمعی O شکار حیوانات O برای جمع صحبت O . بازی شطرنج13

 O  خویشتن دار بودن O مهم بودن O فعال بودن O . شاد بودن14

 O  دارایی بهم زدن O اقتصادی بودن O میانجی بودن O . قهرمان بودن15

 O  امیرکبیر O نادرشاه O تختی O . صادق هدایت16

 O  سرمایه دار بزرگ O میرزاکوچک خان O خیام O . مصدق17

 O  رئیس جمهور آمریکا O داروین O ناپلئون O رئیس سازمان ملل. 18

 O  رئیس سازمان اوپک O پاستور O رستم O . هیتلر19

 O  مدیریت جمع O خبرنگاری O خرید و فروش دالر O . حسابداری20

 

 روش نمره دهی و تفسیر نتایج

 جدول تحلیل نتایج

ن حال باید فعالیت های انتخاب شده را مطالعه کرد. ای

 ها در چهار جهت مختلف طبقه بندی می شوند:فعالیت

 ل به فعالیت های ذهنی، دقیق و درونی؛ در جهت تمای -1

های ر جهت تمایل به صرف نیرو، ریسک کردن و فعالیتد -2

 عضالنی

نمایی، تشخص و ر جهت تمایل به کسب قدرت، خودد -3

 ارزشمندی

اس ل به فعالیت های اجتماعی؛ دوستانه، تمدر جهت تمای -4

 با دیگران و تبادل با افکار

به کمک جدول تحلیل نتایج روبرو، می توان جهت تمایالت 

آزمودنی را از روی پاسخها شناسایی کرد. کافی است در ستون 

ی را پاسخ مربوط به انتخاب آزمودن VIو  I ،II ،IIIهای 

VI III II I  

b a d c 1 

d c b a 2 

d c a b 3 

d a c b 4 

c d b a 5 

c a d b 6 

d b c a 7 

b a c d 8 

b c d a 9 
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 مشخص کرد و دور آن دایره بکشید.

ند( )دانشم Cبه عنوان مثال، اگرا برای سری اول، فعالیت 

سری  Cانتخاب شده باشد، در جدول تحلیل نتایجف دور حرف 

هر  ( دایره می کشند. پس از آنکه بیست پاسخIاول )ستون 

آزمودنی به همین ترتیب مشخص شد، در هر یک از ستون 

داد پاسخ هایی وجود خواهد داشت. تع VIو  I ،II ،IIIهای 

 پاسخهای موجود در هر یک از ستون را به طور جداگانه

 حساب می کنند.

b c a d 10 

d a b c 11 

a b d c 12 

d b c a 13 

a c b d 14 

b d a c 15 

d c b a 16 

a c d b 17 

a b d c 18 

d a b c 19 

c d b a 20 

ا هدر کدام یک از ستون ها بیشترین انتخاب 

 را دارید؟ ستون .............

 ؟رندکدام دو ستون باالترین انتخاب ها را دا

 .... ستون های ............... و ..........

کدام سه ستون انتخاب های تقریبا برابر 

 ......دارند؟ ستون های .....................
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 تفسیر نتایج

هت فعالیت های درون جباشد، می توان گفت که رغبتهای اول بیشتر در  Iاگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون 

عداد زیادی از تتی که از عالیت هایی که به صبر و حوصله زیاد، دقت و تفکر نیاز دارند. او در اجتماعاف -گرایی است، * * 

ی احساس راحتم اقع شود،بول وقافراد تشکیل می شود، اجتماعاتی که در آنها باید پیچ و خم های زیادی انجام داد تا مورد 

 کار کند. نمیکند. او دوست دارد در آرامش و در حالت خودمانی

 : تحقیق علمی، حسابداریمشاغل مناسب

و از قبل  های منظمالقات: مطالعه، کارهایی که به پشتکار نیاز دارند، کارهای ظریف، تعمیر وسایل دقیق، مهاسرگرمی

 صمیمی و نادر. تعیین شده با دوستان

الیت هایی است که به صرف نیرو نیاز باشد، رغبت های او در جهت فع IIاگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون  -

و با ادارند.  نیادیبدارند، فعالیت هایی که در آنها ذوق ریسک کردن، سرعت تصمیم گیری و صرف نیروی بدنی نقشی 

ر بین ماند و دبک جا کارهای دفتری سازگاری کمتری دارد، زیرا  مجبور است به مدت طوالنی بدون تحریک زیاد در ی

ود را خیوه دید که ش ره شود. سیاست کار او نیست زیرا دوست دارد روراست و رک گو باشد نه اینکارهای ظریف محاص

 اشد کار کند.اراحتی بنه با دایما عوض کند. او دوست دارد به میل خود، در خارج از خانه، در هوای آزاد، حتی اگر همرا

ارند نه داد نیاز نی زیخانه هایی که به نیروی بد: مسافرتهای اکتشافی، هنرهای نظامی، سازماندهی کارمشاغل مناسب

 نیروی تیزبینی و دقت.

 ضای آزاد.فالیت در ه، فع: ورزش، رانندگی اتومبیل، مسافرت به کشورهای دوردست، بیرون رفتنهای بدون برنامهاسرگرمی

 است که خود را به دیگران باشد، رغبت های او در جهت فعالیت هایی IIIاگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون  -

یست. او نو مناسب رای ابتحمیل کند، یعنی فعالیت هایی که در آنها تشخص و قدرت اهمیت دارند. کارهای ظریف و دقیق 

 تی می کند که نقشحساس راحامانی در جامعه به جستجو می پردازد و نیاز دارد که نیروی بالقوه خود را آزاد سازد. ام تنها ز

 را بازی کند. یک فرد مسلط

 .شهرت : کارهای تجاری، سیاسی یا نظامی برای برداشتن قدرت، کارهای نمایشی برای کسبمشاغل مناسب

 : نمایش، رفتن به مهمانیها و جشنها، خوش گذرانی.سرگرمی ها

ت؛ یعنی باشد، رغبت های او در جهت فعالیت های روابط اجتماعی اس VIاگر بیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون  -

فعالیت هایی که در آنها تماس اجتماعی و ارتباط بین افراد نقش تعیین کننده دارند. تنهایی برای او دشوار و خسته کننده 
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است. او دوست دارد مسائلی را حل کند که به تعداد زیادی از اشخاص مربوط می شوند و این افراد در مقابل او به صف می 

 که برایش تحمیل می شوند خوش قول نیست. ایستند. او نسبت به قرارهایی

 : ادبیات )نویسندگی، شاعری(، کار در مشاغل سیاسی و فعالیت های اجتماعی.مشاغل مناسب

ردش در گه کردن، ن نگا: دور هم جمع شدن های دوستانه و ساده، با خانواده دور هم جمع شدن و تلویزیوسردرگرمی ها

 دامنه کوه ها و ییالقها.

 

 مرکبرغبت های 

عالیت ها فیادی از زعداد همه انسانها رغبت های ساده و واحد ندارند. ممکن است تعدادی از مردم به طور همزمان به ت

 ت. واهد گرفرار خگرایش داشته باشند. در این صورت، بیشترین پاسخ های آنها در دو ستون جدول تحلیل نتایج ق

م در نظر گرفت. را با ه آنها وه او، باید دو ستون و تفسیرهای مربوط بهدر این گونه موارد، برای درک رغبتهای فرد و شی

ه باید تفسیر را چگون یچیدهپممکن است حتی سه ستون نیز پاسخ های تقریبا مساوی داشته باشند. حال ببینیم این حالتهای 

 کرد.

 است. IIو  Iبیشترین انتخابهای آزمودنی در ستون های 

ه نیرو نیاز ایی که بهه حل ت های آرام و دقیق یا تمایل او برای تصمیم گیری های سریع و راتمایل آزمودنی برای فعالی

روابط خود با  مر او درااین  ودارند در هم می آمیزد. فقدان کشش او برای تماسهای اجتماعی یا رک گویی او همراه می شود 

رای دوستان و را که ب ری اور زیادی از خوبی و درستکادیگران کمی تند جلوه می دهد. اما این تندی ظاهری، در کل، مقدا

 آشنایان بسیار با ارزش است، پنهان نگه می دارد. 

. سرگرمی نی و فنیدرما مشاغلی که او ترجیح می دهد عبارتند از مشاغلی که به دقت و عمل نیاز دارند، خصوصا مشاغل

 گفته شد. IIو  Iهای او آنهایی است که در مورد ستون های 

 است. IIIو  IIبیشترین انتخاب آزمودنی در ستون های 

د می توان ن امرذوق ریسک کردن و سرعت تصمیم گیری آزمودنی با ذوق تشخص و قدرت طلبی او ترکیب می شود. ای

 ویژگی های خاص ریاست و سازمان دهی را برای او فراهم آورد.

مان دهی، مدیریت کارخانه، پستهایی در نیروی دریایی یا ارتش. مشاغلی که او ترجیح می دهد عبارتند از: راه اندازی، ساز
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 گفته شد. IIIو  Iیی است که در مورد ستون ها سرگرمی های او  آنها

 است.  VIو  IIIبیشترین انتخاب های فرد در ستون های 

دم وصا با مرمخصو کشش آزمودنی ها برای تشخص و کسب قدرت با ذوق او برای تماس های اجتماعی ترکیب می شود. ا

ی تواند وید.او مرکت جشراحت است. او دوست دارد به اجتماعات دسته ها و جوامع و گروه ها ملحق می ود و در مجالس 

 برای جمع سخنرانی کند، در حرکت های گروهی شرکت جوید و هدایت آنها را بر  عهده گیرد.

، سخنرانی تتالیف، وکال داری،اهای باال در کارهای آموزشی و مشاغلی مورد عالقه او عبارتند از: حقوق و علوم سیاسی، پست

 گفته شد. IIIو  IVو سیاست.  سرگرمی های او  آنهاایی است که در مورد ستون ها 

 ست.یا در سه ستون مختلف ا IVو  IV ،IIو  III ،Iو Iبیشترین انتخاب های آزمودنی در ستون های 

ر یکسان در ها به طوای آناین مورد که خیلی کم اتفاق می افتد، به شخصیتهای پیچیده تعلق دارد، شخصیتهایی که رغبته

یت می شود. به تون( هدارین سجهت فعالیت های درون گرایانه )انتخابها در اولین ستون( و برون گرایانه )انتخابها در آخ

نی بین مدت طوال نی بهاز نوسانات زیادی پیروی کنند. ممکن است آزمود علت تمایالت متضاد، این رغبتها می توانند

اما پس از  غل بشود،یک ش آرزوهای متضاد خود تردید داشته باشد. ممکن است بدون دوراندیشی و به طور خیلی ساده وارد

 مدت کوتاهی حتی اگر استعداد خوبی برای آن داشته باشد، اما احساس ناراحتی و شکست کند.

 

 

 1380: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساواالن.  ماخذ

 

 


