
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

  نیاکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 عاملی کتل  16پرسشنامه شخصیتی 

  
 سوال می باشد. 187رای  عاملی دا 16پرسشنامه شخصیتی 

 

 قسمتی از سواالت:

 

بین این   بله فهمید؟ می  کامل  اید  خوانده اکنون که دستوراتی  آیا     (1

 دو

 نه

    این سوال ها تا آنجاکه ممکن است صمیمانه پاسخ دهید؟ د که به حاضری ایا     (2

    آید؟ می بدتان( نباشد  دیگران  حضور در  وقتی  حتی)نامودبانه صحبت  طرز  از آیا(  3

    باشد؟ تفکر و  تانی  با کارهایتان  دارید  گرایش  آیا(  4

 شبی را : ( آیا ترجیح می دهید 5

 با یک سرگرمی مورد علقه تان به پایان برسانید؟ -الف

 یا در یک گردهمایی پر جنب و جوش بگذرانید؟ -ب

   

  انجام عملی  یا بروید  راه  خود  به  خود  خواب  رد که  است افتاده  اتفاق برایتان آیا(  6

 بدهید؟

   

 ( آیا بیشتر جذب یک : 7

 نمایشبامه یا یک مسابقه ورزشی شده اید؟ -الف

 یا یک کنفرانس درباره یک موضوع جدی؟  -ب

   

  می ناراحت تحمل غیرقابل ای  گونه  به را شما اعصاب کوچک چیزهای  ای پاره آیا(  8

 ندارند؟ اهمیتی  چندان چیزها این که   دانید  می  چند  هر  کنند؟

   

    ( : غیره و  وجهه ،  حقوق تساوی  شرایط  در  که) دهید  می ترجیح  آیا(9



 باشید؟ دان  فیزیک   یک  –الف 

 یا فروشنده یک محصول جدید؟  -ب

(آیا فکر می کنید شرم از برهنگی یک پیشداوری معقول است و مردم باید خوشان  10

 را از دست آن رها کنند؟ 

   

11)  =============================================================    

فکر می کنید که حفظ قدرت نظامی مهمتر از سعی در گسترش اتحاد با   آیا( 180

 دیگر ملل است؟

   

 :  که دهید  می  ترجیح آیا( 181

 فرصت هایی برای آزمایش احساسات درونی خود بیابید؟ -الف

 یا از این موقعیت ها اجتناب کنید؟  -ب

   

    یک از اشیاء مقابل این سطر از توع دو شئ دیگر متفاوت است؟  کدام  نوع( 182

 :  که دانند   می شخصی عنوان به را شما اجتماعی مسائل زمینه  در  آیا  (183

 با تفاهم و آرمان نگر هستید؟ -الف

 خشن و اهل عمل هستید؟ -ب

   

هستید که می توان شخصیت شما را به آسانی در ک   احساس  این  دارای  آیا( 184

 کرد و بسیاری از اشخاص شما را درک و با شما هم احساسی می کنند؟ 

   

 :  را خود بیکاری  ظهر از  بعد  یک  که دهید  می  ترجیح آیا( 185

 در یک نمایشگاه آثار هنری بگذرانید؟  -الف

 کنید؟ یا بادوستان دور یک میز بازی  -ب

   

  قابل  دلیل که   آن  بدون  ، مبهم  خطر یا  ترس  ناگهانی احساس  یک هیچگاه آیا  (186

 ؟  است آمده وجود به  شما در  باشد، داشته  قبولی 

   

 :  قبلی های سوال  از  یک  هر به  آیا  (187

 با علمت گذاشتن روی همین نسخه پاسخ داده اید؟ -الف

 روی پاسخنامه جداگانه علمت زده اید؟یا  -ب

   

 
 


