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 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 ه و رسالهآموزش نگارش مقاله، پایان نام

 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  SPSSسل یا پس از ورود پاسخ ها به فایل اک

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

 الگوی پنج عاملی شخصیت پرسشنامه

Robert Mc Care & Paul Costa: 

Personality 5 Factors Model   

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمتکمیل پرسشنبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت 

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

براساس .این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند

 . ابعادی که در زیر آمده است ، خود ) دوستتان( را ارزیابی کنید

 5 4 3 2 1 سؤال دیفر 5 4 3 2 1 سؤال دیفر

      خونسرد 21      وقع بین 1

      نگران 22      تخیلی 2

      کناره گیر 23      تنبل 3

      دوستانه 24      پرکار و زحمتکش 4

      سنتی و قدیمی 25      ایمن 5

      بدیع و نو 26      نا امن 6

      بی اراده 27      تودار و کم حرف 7

      جاه طلب 28      مهربان و خونگرم 8

      کینه توز 29      سنگدل 9
      بخشنده 31      دلسوز دلسوز 11

      خوش خو 31      راحت 11
      تندخو 32      خجول 12

(کناره گیر )ازجامعه 33      عدم همیاری 13       
      اجتماعی جتماعیا 34      همیاری 14
      رهاکردن و دست کشیدن 35      عالقه کم 15

      پشتکار داشتن 36      عالقه زیاد 16

      ترسو 37      ساکت و خاموش 17

      جسور 38      پر حرف و وراج 18

بی دقت ، مسامحه  19

 کار

      کج خلق 39     

       41      وظیفه شناس 21
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 یحات پرسشنامهتوض
 

  الگوی پنج عاملی شخصیتپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال93تعداد سئواالت: 

  دارد     :سوال معکوس

 (.:بعد ) بعد یا مولفه: دارد 

 گزینه ای  5رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 
 5 4 3 2 1 پاسخ ها

 کد یا نمره
 (SPSSا به اکسل یا )جهت ورود پاسخ ه

    
 

 

 منبع:

 برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر <<

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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