
www.Kharazmi-Statistics.ir 

 

 

 

 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 و رسالهپایان نامه آموزش نگارش مقاله، 

 پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

 و ...

 

 برای خریداران پرسشنامه محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامهخوارزمی:   آماری و پژوهشیمرکز  خدمت ویژه

،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل

 ارسال شودنموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان 

 www.Kharazmi-Statistics.irسایت        

         kh.stat@yahoo.comایمیل             

  

 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx


www.Kharazmi-Statistics.ir 

                                                             به نام خدا

 MBTI 1بریگز -سنخ نمای مایرز پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  خود را با عالمت  لطفا پاسخ مدنظر

 

 

                                              
. Myers-Bringgs Type Indicator1 

 سوال  ديفر

1 

 

 دارم.معموال احساسات و عواطف خود را در خويش نگه می -الف

 گذارم.معموال احساسات و عواطف خود را با ديگران و به راحتی در میان می -ب

2 

 

 امور قطعی و عینی مهم هستند. -الف

 ها مهم هستند.نظريه  -ب

3 

 

 کنم.کند، عمل میام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم میهنگ -الف

 کنمدهد، عمل میهنگام تصمیم گیری به آنچه که عاطفه و دل به آن گواه می -ب

 های آخر تصمیم بگیرم.مايل هستم انعطاف پذير باشم و در لحظه -الف 4

 ريزی شده باشد.مايل هستم همه چیز برنامه -ب

 کم ولی عمیق -فال 5

 زياد ولی سطحی -ب

 دهم.واقعیات عینی )آنچه وجود دارد( را مورد بررسی قرار می -الف 6

 کنم.حقايق )آنچه که بايد وجود داشته باشد( را با قدرت تخیل خود مجسم می -ب
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 قاضی و داور عادل بهتر است -الف 7

 معلم و مربی مهربان بهتر است. -ب

 دهم.ها و ديدارهای خود را هرطور که پیش آيد و بر اساس موقعیت آزادانه انجام میمالقات ترجیحا -الف 8

 کنم.ترجیحا ديدار با افراد و وعده مالقات را از پیش تعیین می -ب

 کم حرف و محتاط هستم. -الف 9

 کنم.توجه ديگران را به خود جلب می -ب

 روسی را تدريس کنم که واقعیات و امور قطعی و عینی را شامل شوند.دادم داگر معلم بودم ترجیح می -الف 11

 ها را شامل شوند.ها و تئوریکردم که حقايق و نظريهگر معلم بودم، ترجیحا دروسی را تدريس می -ب

 قاطع، محکم و استوار -الف 11

 انعطاف پذير، ماليم و لطیف -ب

 کنم.ه و جزئی را فراموش میغالبا انجام کارهای پیش پا افتاد -الف 12

 کنم.به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آنها را يادداشت می -ب

 مانم تا ديگران به سوی من بیايند.ها، منتظر میها، جلسات و گردهمايیدر مهمانی -الف 13

 کنم.ها، من سر صحبت با ديگران را باز میها، جلسات و گردهمايیدر مهمانی -ب

 گفتار مشروح و صريح -الف 14

 مفاهیم ادبی -ب

 برنامه ريزی و آينده نگری -الف 51

 توجه کمتر به آينده -ب

 پردازم.کنم و حین اجرا به رفع اشکاالت اجرايی و تدارک مورد نیاز میمعموال کارها را شروع می -الف 16

 دهم.انجام میريزی را ها و کارها برنامهقبل از اجرای طرح -ب

 دوستان کمتر ولی تماس بیشتر -الف 17

 دوستان بیشتر ولی تماس کمتر -ب
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 واقعی و مشخص -الف 18

 بر اساس قوه تخیل و ذوق -ب

 منطق و دلیل -الف 19

 احساس و عاطفه -ب

العمسل فسوری نیساز دارنسد، موفسق      هايی که به سرعت و عکسس  در انجام کارهايی که از قبل پیش بینی نشده و يا فعالیت -الف 21

 هستم.

 باشد، موفق هستم.در انجام کارهايی که بر اساس طرح و برنامه می -ب

 ای دارم.به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه -الف 21

 به طور معمول با افراد زيادی دوستی و آشنايی دارم. -ب

 ات جاری توجه دارم.به امور قطعی و مسلم و واقعی -الف 22

 کنم.به پیش بینی اتفاقات و علل وقايع فکر می -ب

 مغز من بر قلب من حاکم است. -الف 23

 قلب من بر مغز من حاکم است. -ب

 هايی که پیش می آيد عمل کنم.ها و فوريتمعموال در کارهای روزانه مايلم بر حسب ضرورت -الف 24

 مايلم که طبق برنامه عمل کنم.معموال در کارهای روزانه  -ب

 کنم.از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با ديگران صحبت می -الف 25

 کنم.افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می -ب

 کلمه مشخص و دقیق -الف 26

 ایکلمه تمثیلی و کنايه -ب

 اآلدم منصف -الف 27

 آدم قدردان -ب

 پردازم.کنم و در حین اجرا به رفع مشکالت پیش آمده میا را شروع میمعموال کاره -الف 28

 کنم.معموال قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکالت را پیش بینی می -ب
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 کارهای فردی -الف 29

 کارهای گروهی -ب

 هاواقعیات )آنچه که هست( و پديده  -الف 31

 هاو ايده حقايق )آنچه که بايد باشد( -ب

 عدل و انصاف -الف 31

 بذل و بخشش -ب

 دانم.تهیه فهرست از کارهايی که بايد در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می -الف 32

 دانم.تهیه فهرست از کارهايی که بايد در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می -ب

 کنم.شناسم گفتگو میو مجالس با شخص يا اشخاصی که از قبل می هامعموال در مهمانی -الف 33

 ها و مجالس به دنبال اشخاص جديدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم.معموال در مهمانی -ب

 دوستان من اکثرا واقع گرا و واقع بین هستند. -الف 34

 ند.دوستان من اکثرا کسانی هستند که قوه تخیل قوی دار -ب

 کند، بهتر است.فردی که با داليل و استدالل با موضوعات برخورد می -الف 35

 کند، بهتر است.فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می -ب

 کنم.یغالبا خود را ملزم به انجام کارها سروقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نم -الف 36

 ورزم.غالبا برنامه خود را بطور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سروقت مقرر اصرار می -ب

 آرام و کم صدا -الف 37

 با نشاط و فعال -ب

 گرا و دقیق باشم.دوست دارم فردی واقع -الف 38

 دوست دارم فردی مبتکر و خالق باشم. -ب

 یل موضوعات عالقه دارم.به تجزيه و تحل -الف 39

 پردازند، عالقه دارم.های عاطفی که به مسائل انسانی میها و بحثبه فیلم -ب
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 کنم.معموال زندگی خود را با توجه به اوضاع و احوالی که پیش می آيد، تنظیم و اداره می -الف 41

 سپارم.اقل به طور مرتب به خاطر میمعموال کارهايی را که مايل به انجام آن هستم يادداشت کرده يا حد -ب

 کم حرف -الف 41

 خوش صحبت -ب

 عینیت -الف 42

 ذهنیت -ب

 کند.دوست دارم فردی باشم متفکر، که عاقالنه رفتار می -الف 43

 کند.دوست دارم فردی باشم عاطفی، که با احساسات انسانی رفتار می -ب

 دانند.دارای زندگی شلوغ مینظم و بعضی افراد مرا آدمی بی -الف 44

 دانندبعضی افراد مرا آدمی متوقع و غیر قابل انعطاف می -ب

 کنم.پس از مکث و تامل کافی، نسبت به بحث يا سواالت مطرح شده اظهار نظر می -الف 45

 کنم.در هر لحظه که فرصت شد سواالت را مطرح يا نظر خود را اعالم می -ب

 حکامثبات و است  -الف 46

 تغییر و انعطاف -ب

 کنم.های منطقی و استدالل استفاده میبیشتر از نتیجه گیری -الف 47

 کنم.بیشتر بر اساس عواطف و عقايد شخصی نسبت به زندگی يا افراد عمل می -ب

 کنم.هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می -الف 48

 اين مهم است که از قبل بدانم چه کاری يا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم. -ب

 دهم در جمع افراد توسط فرد ديگری معرفی شوم.ترجیح می -الف 49

 کنم.معموال در جمع افراد ديگران را به يکديگر معرفی می -ب

 ب مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم.کنم با رعايت ترتیتالش می -الف 51

 نظر کنم.های بی اهمیت آن صرفهنگام انجام دادن کارها از قسمت -ب
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کنم، بر اساس تجزيه و تحلیل دقیق اوضاع و اطالعات موجود اظهسار  نسبت به هر گروه يا افراد سازمانی که با آنها کار می -الف 51

 کنم.نظر می

کنم، بر اساس درک نیازهايشان عواطف انسسانی و خسود را بسه جسای     وه يا افراد سازمانی که با آنها کار مینسبت به هر گر -ب

 کنم.آنها گذاشتن اظهار نظر می

 پردازم.معموال بدون فوت وقت يک کار يا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می -الف 52

-های مشسخص شسده مسی   نها را به اجزای مشخص تقسیم کرده و سپس به ترتیب به انجام بخشمعموال در انجام کارها آ -ب

 پردازم.

 مندم.به کارهای فردی )يا حداکثر با يکی دو نفر ديگر( عالقه -الف 53

 مندم.به کارهای گروهی عالقه -ب

 ر مشخص بوده است.يکی از اشکاالت اساسی زندگی من، يکنواختی و چسبیدن به برنامه و کا -الف 54

 های متعدد بوده استای ديگر پريدن و داشتن برنامهای به شاخهيکی از اشکاالت اساسی زندگی من از شاخه -ب

 قاطع بودن -الف 55

 ماليم بودن -ب

ساس راحتسی  ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی الزم را داشته و احمندم جلسات و گردهمايیعالقه -الف 56

 کنند.

 مندم که جلسات راس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت شناسی تاکید دارم.عالقه -ب

 گیر به نظر برسم.از نظر ديگران ممکن است فردی منزوی و گوشه -الف 57

 از نظر ديگران ممکن است فردی پرحرف و سطحی به نظر برسم. -ب

 دهم.له به مرحله انجام میکارها را با نظم و ترتیب و مرح -الف 58

 دهم.های مهم و جالب کار را زودتر انجام میقسمت -ب

 اصول و حق -الف 59

 گذشت و مهربانی -ب

 ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست.مقید بودن به برنامه -الف 61

 دارم.از انجام دادن کارهايی که از قبل مشخص شده باشد، احساس رضايت  -ب 
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 توضیحات پرسشنامه
 

2بریگز -سنخ نمای مایرز عنوان پرسشنامه: 
 MBTI 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 06تعداد سئواالت: 

  دارد     :سوال معکوس

 بعد یا مولفه: 

 

3بریگز -سنخ نمای مایرز
 MBTI 

ان شسناس و روانپزشسک سويسسی کسارل     هسای رو بريگز يک پرسشنامه خودسنجی است که بر اساس نظريه تیس   -سنخ نمای مايرز

-کنسد، تفساوت  های طبیعی و سالم را مشخص مسی های با ارزش ما بین انسانتفاوت MBTIگوستاو يونگ طراحی شده است. نتايج 

 های ارتباطاتی شود.ها و اختاللتواند منبع و منشا اکثر سوء تفاهمهايی که می

MBTI رود؟در چه مواردی به کار می  

هسای سسالم   های شخصیتگیری برای شناخت و درک تفاوتت سال تحقیق و بررسی در حال حاضر، مهمترين ابزار اندازهبعد از شص

 شود:شود. اين پرسشنامه برای مقاصد گوناگونی به کار برده میبريگز معرفی می -سنخ نمای مايرز

 فهم بهتر خود و ديگران-

 مشاوره ازدواج -

 مشاوره شغلی -

 يا انتخاب مديران کارمند يابی -

 های کاریايجاد تیم -

 آموزش و توسعه مديريت و رهبری -

 حل تعارضات درون سازمانی -

 های درسی و آموزشی و تربیتیتوسعه برنامه -

                                              
. Myers-Bringgs Type Indicator1 

. Myers-Bringgs Type Indicator1 
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هسا ارزشسمند   کند  و جنبه تشخیصی و بیماری شناسی نسدارد، چسون همسه تیس     های شخصیتی را شناسايی میاين ابزار صرفا تی  

 یچکدام بر ديگری برتری ندارد.هستند و ه

 شان را متمرکز کنند )درونگرایی یا برونگرایی(دهند توجههای کلی که افراد ترجیح میگرایش

 Introvert  (I)گرا درون

ا شسان ر دهند، تمايل دارند روی تجربیات و عقايد دنیای درونی خود تمرکز کنند. انسرژی و توجسه  گرايی را ترجیح میافراديکه درون 

 گیرند.های درونی خود انرژی میمتوجه درون کرده و از افکار، احساسات و انديشه

 دهند:گرايی را ترجیح میهای اکثر افرادی که درونويژگی

 کشش به سمت دنیای درونی خويش؛ -

 تمايل به برقراری ارتباط نوشتاری؛ -

 يادگیری بهتر با تامل و تمرين فکری؛ -

 عاليق عمیق دارند؛ -

 تمايل به انديشه و تفکر پیش از هرگونه حرف يا عمل؛ -

 تودار بودن در خلوت و محرمانه عمل کردن؛ -

 در خود فرو رفته و اغلب کمرو؛ -

 اند و متمايل به کارهای فردی يا حداکثر با دو سه نفر هستند.غالبا ساکت و منزوی -

 Extravert  (E)گرا برون

دهند، تمايل دارند بر دنیای بیرونی و افراد و رويسدادهای خسارجی تمرکسز کننسد. آنهسا انسرژی و       گرايی را ترجیح میافرادی که برون

 گیرند.ها و تعامالت بیرونی، انرژی میشان را به طرف خارج معطوف ساخته، از رويدادها، تجربهتوجه

 دهندگرايی را ترجیح میهای اکثر افرادی که برونويژگی

 ارج؛تمايل و توجه به محیط خ -

 تمايل به برقراری ارتباط کالمی؛ -

 يادگیری بهتر از طريق کار عملی و يا بحث و گفتگو، -

 گستردگی تعامالت اجتماعی؛ -

 تمايل به صحبت و واکنش پیش از هرگونه تفکر و تامل؛ -
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 اجتماعی بودن و داشتن رفتارهای معنی دار؛ -

 پیش قدم در کار و فعالیت و ايجاد روابط. -

شود. نگرش غالسب پسس   نابه نظر يونگ، هرکسی استعداد هر دو نگرش را دارد، اما فقط يکی از آنها در شخصیت غالب  میبتوضیح:

ماند و بخشی از ناهشسیار شسخص   کند. با اين حال نگرشی که غالب نیست با نفوذ باقی میاز آن، رفتار و هوشیاری فرد را هدايت می

تحت تاثیر خود قرار دهد و برای مثال، يک شسخص درونگسرا ممکسن اسست در شسرايطی خساص،       تواند رفتار را شود، جايی که میمی

 تر باشد يا جذب فردی برونگرا شود.های برونگرايی را نشان دهد، شايد بخواهد خونگرمويژگی

 کنند )حس کردن و شهود(کارکرد و روشی که افراد اطالعات کسب می

 Sensing  (S)حسی 

گذرد پی ببرنسد. آنهسا بسه    دهند با استفاده از چشم، گوش و ديگر حواس پنجگانه به آنچه که در اطرافشان  میافرادی که ترجیح می

 کنند.کنند و به ويژه درباره شناخت حقايق عملی يک موقعیت به خوبی عمل میهر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می

 تمرکز بر هر آنچه که واقعیت دارد؛ -

 تجربه؛ اعتماد به -

 خواستار دريافت اطالعات جز به جز )گام به گام( -

 ارزش دادن به کار عملی؛ -

 مشاهده و يادآوری مکرر؛ -

 توجه به زمان حال. -

 Intuiting  (N) شهودی 

نند. آنها و تمرکز بر پیوندها و ارتباطات موجود میان حقايق، اطالعات را درک ک "تصوير بزرگ"دهند با ديدن افرادی که ترجیح می

های مختلف کارها، درک و بینش خوبی دهند الگوها را خوب بفهمند و به ويژه در ديدن امکانات جديد )خالقیت( و روشترجیح می

 دارند.

 ديدگاه وسیع؛ -

 دهند؛به بینش تخیلی اهمیت می -

 طرفدار استدالل نظری و غیر عملی؛ -

 کنند؛راهنمای آينده و به الهامات قلبی اعتماد می -

 پردازند.از اين شاخه به آن شاخه می -
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کنند. اين کارکردها، تجربیسات و اطالعسات را   يونگ معتقد است حس کردن و شهود از فرايندهای عقل )خرد( استفاده نمی توضیح:

کند، به صورتی که يسک عکسس،   ه را از طريق حواس، دوباره تولید میکنند. حس کردن، يک تجربپذيرند ولی آنها را ارزيابی نمیمی

شود، مثال اگر باور داشته باشیم که کس ديگری با کند. شهود به طور مستقیم از يک محرک بیرونی ناشی نمیيک شیء را کپی می

 واقعی. ما باشد و نه تجربه و حس ما در يک اتاق تاريک است، باور ما شايد بر اساس شهود يا گمان

 گیرند )تفکر و احساس(کارکرد و روشی که افراد از طریق آن تصمیم می

 Thinking (T)تفکری 

دهند در تصمیم گیری از تفکر استفاده کنند، به نتايج منطقی انتخاب يا عمل توجه دارند. آنها سعی دارنسد از  افرادی که ترجیح می

 فانه و به شکل عینی آن را آزموده و علت و معلول را تجزيه و تحلیل کنند.لحاظ فکری خود را از يک موقعیت جدا کرده و بی طر

 داشتن نگرش تحلیلی نسبت به وقايع؛ -

 حل منطقی مسائل؛ -

 استفاده از داليل علت و معلولی؛ -

 سرسختی؛ -

 تالش برای دستیابی به حقیقت غیرفردی و واقعی؛ -

 منطقی و منصف بودن؛ -

 است.مغزشان بر قلبشان حاکم  -

 Feeling  (F)احساسی  

 دهند.کنند، احساساتشان را نشان میها را درک میکنند، نیازها و ارزشبه احساسات ديگران توجه می

 افرادی با عاطفه و احساساتی هستند؛ -

 کنند؛دهد عمل میدر تصمیم گیری به آنچه دل بر آن گواهی می -

 ماليم، باگذشت و مهربان هستند؛ -

 کنند؛وارد بر ديگران را ارزيابی میفشارهای  -

 زودرنج هستند؛ -

 قلب آنها بر مغزشان حاکم است. -

ها و ارزيابی درباره تجربیاتمان است. با بنابه نظر يونگ تفکر و احساس، کارکردهای عقالنی هستند که شامل قضاوت کردن توضیح:

شوند. کارکرد تفکر، ها مربوط میدادن و طبقه بندی کردن تجربه وجود آنکه تفکر و احساس، اضداد هستند، هردوی آنها به سازمان
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-سازد. نوع ارزيابی که بوسیله کارکرد احساس صسورت مسی  قضاوت هشیار درباره اينکه، يا يک تجربه درست است يا غلط، درگیر می

 شود.می تحريک يا يکنواختی ابرازگیرد، بر اساس دوست داشتن يا نداشتن، خوشايندی يا ناخوشايندی، 

 کنند )منضبط و مالحظه کار(های خاص که افراد سبک زندگی خود را مشخص میگرایش

 Judging (J)منضبط 

 کنند؛برنامه خودشان را بطور دقیق مشخص کرده و بر انجام آنها در سروقت تعیین شده پافشاری می -

 طرفدار قاعده و قانون هستند؛ -

 کنند؛موش شدن، آنها را يادداشت میجهت انجام کارها و جلوگیری از فرا -

 دهند؛به نظم و ترتیب و برنامه خیلی اهمیت می -

 ند هر چیزی در جای خود قرار گیردسبک زندگی آنها ساختاری، سازمان يافته و دوست دار -

 Perceiving  (P)مالحظه کار 

 طرفدار زور و اجبار نیستند؛ -

 انطباق پذير و انعطاف پذير هستند؛ -

 دانند؛د را ملزم به انجام کارها در سروقت مشخص نمیخو -

 کنند؛زندگی خود را با توجه به شرايطی که پیش می آيد، تنظیم و اداره می -

 هايی که به سرعت و واکنش فوری نیاز دارد، موفق هستند؛در انجام کارهايی که از قبل انجام نشده يا فعالیت -

 ییر باشد؛دوست دارند کارها آزاد و قابل تغ -

 کنند.با فشارهای آخرين لحظه احساس انرژی می -

هسای پیوسست بدسست مسی آيسد: ايسن       تی  شخصیتی به شرح جدول 16از ترکیب دو گرايش کلی، چهارکارکرد و دو گرايش خاص، 

 ابل کاربرد است.ساله که دارای حداقل مدرک تحصیلی پايان دوره راهنمايی )سیکل( باشند، ق 65تا  15آزمون برای سنجش افراد 

 

 اعتبار و روایی

بوده اسست،   ٪81بدست آمده است. اعتبار آزمون فعلی با استفاده از روش اجرای مجدد، باالتر از  ٪75اعتبار و روايی آزمون خارجی 

تائیسد کسرده   يی اين آزمسون را  شناختی نیز رواروان دار دارند و بررسی بالینی و مشاهداتهمه عبارات با کل آزمون همبستگی معنی

 است.
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 احساساتی عقالنی

ي و آرام مي باشد و موفقيت را با تمركزوپشتكارجد  :ISTJ 

بدست مي اورد. واقع گرا، منظم ومنطقي مي باشد .قابل  اممينلا     

است و هميشه مي توا  روي او حساب كرد ماي  اسلت همله زيلز    

منظم و مرتب باشد . مسئوليت پذير است . افكلار  را روي كلاري   

جام دهد معطوف مي كند وبه شدت در جهت رسليد  بله   كه بايد ان

آ  هدف گام برمي دارد .ايل  كلار را بلدو  توجله بله معتر لي  و       

كساني كه سعي در ايجاد اختالل در كار  را داشته باشد انجام مي 

                                                                          دهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد.  

        

و  برخورد، مسئوليت پذير ووظيفه شناسرام، خآ  :ISFJ   

كنلد و در خلدمت   است.  خالصلانه بلراي انجلام وظلايفر كلار ملي      

-باشد. فردي بسيار دقيق و زحمت كر ميدوستا  و امرافيانر مي

هلاي فنلي   باشد. ممك  است در جهت گيلري مو لوتات و مهلارت   

ارهلاي  ا  بله ك احتياج به زما  بيشتري داشته باشلد. زلو  تالقله   

باشد. نسبت به وظايف و كارهاي روزمره بسليار  فني نسبتا پايي  مي

صبور است. وفادار و محتلا  و در ملورد احساسلات دينلرا  بسليار      

                                                           حسلللللللللللللللللللللللللللاس اسلللللللللللللللللللللللللللت. 

                 

 

 ISFP: خستني ناپذير ،خو  برخورد ، حساس و كم ادتا

در مورد توانايي هاي خود مي باشد و از مخالفلت پرهيلز ملي كنلد     

ا يا افكار خود را بر دينرا  تحمي  نمي كند .معموال تالقه اي ارزشه

به مديريت و رهبري ندارد. اما اغلب دنباله روي بسيار وفلاداري ملي   

باشد .در مورد انجام مسئوليت ها يا تمام كلرد  وظلايف روحيله اي    

توام با آرامر و راحتي دارد .از زملا  حلال للذت ملي بلرد و نملي       

و تجللله ي بللي مللورد خللراب نمايللد.                       خواهللد آ  را بللا تقللال  

                                                

فذ ،آرام و محتا  ،زندگي را ازافرادي با نناه نا  :ISTP 

زاويه اي جدا و كنجكاوي منحصر به فرد تجزيه و تحليل  ملي كنلد    

،اغلب شوخ مبعي بسيار جالب از خود نشا  مي دهند . تالقمند بله  

اصول تلمي ، تلت و معلول يا زنونله و زرايلي مو لوتات فنلي و     

حلد خسلته   مي باشد . هيچناه خود را بلير از   اتجزيه و تحلي  آنه

ژي بيهوده اسلت و در   نمي كند ،زيرا به نظر  تلف كرد  نيرو و انر

                                        هلللللليط شللللللرايطي بلللللله صللللللال  نمللللللي باشللللللد .   

بروننرا، زودجو ، مهما  نواز و خو  برخورد         : ESFP 

باشد. تالقه زيادي به للذت بلرد  از زملا  حلال دارد. بله ورز ،      مي

گلذرد و  داند امراف او زله ملي  توليد و ساخت تالقه دارد. معموال مي

باشلد و بلراي او بله حافظله     بسيار مشتاقانه حا لر بله همكلاري ملي    

هلاي  سپرد  حقايق و امالتات اهميلت بيشلتري نسلبت بله تئلوري     

پيچيده دارد و بهتري  تواناييهاي او در زمينله پيلداكرد  راه حلهلاي    

باشلد. بلا ملردم و    منطقي و قاب  قبول در مورد اختالفي پيچيده ملي 

               آيد.                    مو وتات روزمره به راحتي كنار مي

شود  ويا در كارهاگرا و بندرت ننرا  ميواقع  :ESTP 

كنلد. از هلر زله پلير آيلد للذت ملي بلرد .معملوال بله          تجله مي   

دهد. دوست دارد در محاف مو وتات فني تالقه نشا  مي    ورز  , 

مختلف شركت كند. ممك  است كمي كنلد و خونسلرد باشلد. بله      

دهلد.  ريا يات و تلوم فقط هنناميكه نيلاز باشلد تالقله نشلا  ملي     

اي به مو وتات تشريحي ملوالني نلدارد. اسلتعداد در زمينله     تالقه

يح املور  حمو وتاتي مانند اصال  كارها و راه حلهاي زيركانه در  تص

                             .  دهللللد   ملللليظريللللف تبحللللر خاصللللي از خللللود نشللللا   

          

 

 ESFJ:خو  قلب،خو  صحبت، محبوب و

مسئوليت پذيراست از سني  پايي  مشاركت و همكاري با دينرا  را 

.شودها ميها و تيمگيرد و از اتضاي فعال گروهبه خوبي ياد مي                  

خواهد يک كار نيک بلراي دينلرا  انجلام دهلد. نيلاز بله       هميشه مي

هلا و  و قدرداني از مرف دينرا  دارد. تالقه كملي بله تئلوري   تشويق 

شلود كله   مو وتات فني دارد. استعداد  در زمينه هايي شكوفا ملي 

بطلللور مسلللتقيم و زشلللمنيري در زنلللدگي او تلللا ير بنلللذارد.                      

          

باشدواقع بي ، اه  تم  و كم احساس مي  :ESTJ 

-ني استعداد خاصي از خود نشلا  ملي  در زمينه تجارت و كارهاي ف

شود بلي تالقنلي   دهد. در مورد مو وتاتي كه نياز به آنها ديده نمي

دهد ولي در صورت لزوم آ  را بكار مي برد. تالقله زيلادي   نشا  مي

ها دارد. معموال كارها را به ها و پروژهبه سازماندهي و هدايت فعاليت

خاذ تصميم، احساسات و دهد. بخصوص اگر هننام اتخوبي انجام مي

نقطلللللله نظرهللللللاي متفللللللاوت را در نظللللللر بنيللللللرد.                                      

                                   

 

ن گرا
 درو

ن گرا
 برو
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 عقالنی احساساتی

 INFJ: موفقيت را با پشتكار فراوا  بدست مي آورد.

نمايد و اشتياق در انجام هركاري كله ملورد   هاي جديد ميمر  ايده

دهد. بيشلتري  تلال  خلود را در كارهلا     خود نشا  مي نياز است از

نمايد. آرام با قدرت و وظيفه شناس اسلت. تالقله بله كملک بله      مي

باشلد، بلراي اغللب    دينرا  دارد، اصول اخالقي كه به آ  پايبند ملي 

مردم مورد احترام است. هميشه از ملرف ملردم جهلت خلدمت بله      

                                شود.دينرا  و جامعه از او قدرداني مي

 

باشد در آزمو  هايآرام و تودار مي:  INTP 

-وما به ايدهكند. تمآموزشي بخصوص در زمينه تلمي و تئوري تم  مي 

دهد. توجه زيادي به محاف  اجتملاتي  ها و نظريات جديد تالقه نشا  مي

-هاي بيهوده ندارد. به نظر مي آيد تالقه منحصر به فرد و پيچيدهيا بحث

هلايي دارد كله بتوانلد از مو لوتات ملورد      اي دارد. نياز به انتخاب شلل  

                ايلللد . تالقللله و سلللرگرمي او در زمينللله كارهلللاي مفيلللد اسلللتفاده نم

                                                   

 

باشد.پر از وفاداري و هواخواهي پرحرارت مي : INFP 

كند تا زمانيكله شلما   هاي خود صحبت نميغلب راجع به شايستنيا

هاي جديد، زبا  و را بخوبي بشناسد. تالقه فراواني به يادگيري، ايده

-هاي مستق  دارد. احتماال سردبير يک مجله يا ماهنامله ملي  پروژه

نمايلد و اغللب آ    شود. گاهي اوقات بير از حد مسئوليت قبول مي

رساند. خلو  برخلورد اسلت وللي تموملا      يا  ميرا بطور كام  به پا

باشد كه زله تلواملي باتلث جللب توجله و      مشلول تفكر به آ  مي

 اجتماتي بود  آنها ميشود.                                               

ختلفهاي مباشد و در زمينهصريح وبي ريا مي  :ENTP 

-توانايي دارد يک دوست پرهيجا  ،پرحرف و باهو  و رك مي     

كنلد. در پيلدا   باشد. براي لذت برد ، از هر دو مرف يک مو وع بحث مي

خلود مهلارت    تكرانه در ملورد مو لوتات پيچيلده از   كرد  راه حلهاي مب

زنلد.  دهد. از انجام كارهاي يكنواخلت روزانله سلرباز ملي    خاصي نشا  مي

باشد. قادر بله يلافت    يشه در حال يافت  مو وع جديد مورد تالقه ميهم

باشلد .             خواهلد انجلام دهلد ملي    دالي  منطقلي بلراي هركلاري كله ملي     

                                                

باشدافكاري بديع و مبتكرانه دارد و پرانرژي مي  : INTJ 

-بلرد. در زمينله  كه فقط براي رسيد  به اهداف خود از آ  اسلتفاده ملي  

نمايد قدرت خاصي جهت سازماندهي كارهلا دارد  هايي كه تالقه پيدا مي

پايلا  برسلاند.    تواند كارها را با كمک يلا بلدو  كملک دينلرا  بله     و مي

باشلد. بايلد يلاد    منتقد مستق  و مصمم و گاهي اوقات لجوج مي ،شكاك

بنيرد كه روي مو وتات جزئي زياد تمركز ننمايد تا بتواند در مو وتات 

 مهمتر موفق باشد                              .

باشد و روحيه بااليي دارد: پرحرارت و پرانرژي مي ENFP   

تقريبا توانايي هركاري كله بله    باشد.داراي قوه تخي  باال و مبتكر مي

نلوع   بلراي هلر   منلد اسلت را دارد. در پيلداكرد  راه حل     آ  تالقه

كند و آماده كمک به هركسي كله در مشلك    سريع تم  مي مشك 

هلاي  باشد هست. به جاي اينكه خود را از قب  آماده كند به توانلايي 

باشد. توانايي يافت  دالي  كلافي بلراي كارهلاي    ا  متكي ميبالقوه

                                خوير را دارد.  

هايپرنشا ، صادق و موفق در مطالعات و آموز   :ENTJ 

تحصلليلي ميباشللد .قللدرت رهبللري در فعاليللت هللاي مختلللف دارد.               

 معموال در كارهايي كه نياز به منطق زياد و بيا  هوشيارانه  دارد

شود. امالتات كافي راجلع بله   ث  صحبت كرد  در يک جمع موفق ميم 

افزايلد. گلاهي   مو وتات روز دارند و همچنا  به منابع امالتاتي خود مي

تري نسبت به تجربله واقعلي خلود در    اوقات اتتماد به نفس و روحيه قوي

نمايد   .                                زندگي به دينرا  ارائه مي  

ن گرا
 درو

باشدمسئوليت پذير و دلسوز مي  :ENFJ 

كننلد،  خواهند و فكلر ملي  حساس واقعي نسبت به آنچه دينرا  ميا

دارد. سعي در انجام كارهلاي دينلرا  بلا توجله زيلاد بله تواملف و        

احساسات آنها دارد. در ارئه يک مو وع يا رهبري يک بحث گروهي 

توانايي خاصي دارد و از تهده آ  به آسلاني برملي آيلد. زودجلو ،     

باشد، در تي  حال زملا  كلافي   محبوب و فعال در امور آموزشي مي

      دهلد. ت مطالعات متنوع براي انجام بهتلر كارهلا تخصليی ملي    جه

                       

 

ن گرا
 برو
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را در پايین ستون يادداشت نمايید. مجموع نمرات هر ستون را  61تا  1های يک نمره جهت هر گزينه از سوالگذی: کلید نمره

 ها و کارکردها، مالک تعیین تی  شخصیتی است.درپايین هر ستون بنويسید. باالترين نمره در هر جفت از گرايش

 

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا"

__________________________________ 
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www.Kharazmi-Statistics.ir 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx
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