
 ویلسون  -پرسشنامه شخصیتی گری

 

گری شخصیت  یک  -پرسشنامه  کند،  می  ارزیابی  را  آنها  اجزای  و  مغز/رفتار  های  سیستم  عملکرد  که  ویلسون، 

تهیه شده    1989سوالی است که توسط ویلسون، بارت و گری در سال    120پرسشنامه خودگزارشی شخصیتی  

 .است

  ل یو تحل  ریتفس  +  ینمره گذار  وهیش   +  یسواالت تخصص  +  فیتعار  یپرسشنامه به صورت کامل دارا   نیدر ضمن ا

 .باشد  ی منابع م  +  ییایو پا  ییروا +
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    شما خواهد بود؟   یبرا  یدرآمد عامل مهم  ایآ  د،یشغل بود  رییاگر به فکر تغ 1

    د؟ یمتوقف شو  د یشو  یم  مه ی که جر یی در جا  د یخواه  یم  ایآ 2

    د؟ یکن  ی که خوب شود صحبت نم   یتا زمان ایکند، آ  یشما درد م   یاگر گلو 3

4 
 یبازخورد منف  ن یدر طول تمر  نکهیبا وجود ا  د،یکرد  ی به گروه موافقت م  وستنیاگر با پ

 د؟ یداد  یادامه م  د،یکرد  ی م  افتیدر

   

    د؟ یده   یبلند فحش م   یشما باشد، با صدا  لیخالف م  ی زیاگر چ 5

    د؟ یآرام و آرام بمان  دیتوان  یم   ایآ  د،یروبرو شد  ی خطرناک وانیاگر با ح 6

    مهمتر از پول هستند؟   یدر زندگ  زهایچ یلیکه خ  دیقبول دار  ایآ 7

    د؟ یکن  ی منظم به پزشک مراجعه م  شاتیو آزما  نات یمعا  یبرا  ایآ 8



9 
و طبق معمول به راه رفتن   دیریگ  یم  دهیدرد را ناد  ا یخورده باشد، آ  چ یپ  تانیاگر مچ پا

 د؟ ی ده   یادامه م

   

10 
از تعامل با   د یده   ی م  ح یندارند ترج  یکه آنها به شما عالقه ا  د یکن  یاگر احساس م

 د؟ یاجتناب کن  گرانید

   

11  ===============================================================================    

    د؟ یتنبل هست  یل یمسواک زدن خ  یبرا  ایآ 110

    د؟یشو  یم یعصبان  یبه راحت   ی منف  ی ها  ت یدر موقع  ایآ 111

    د؟ یکن  ی م  ع یدر گذشته از شما رد شده بود، مدام درخواست ترف  نکهیا  رغمیعل  ایآ 112

    د؟ یرا بکش  یکس دیتا به حال خواسته ا  ایآ 113

114 
شود،   یشما مانع از آن م  ی کنجکاو  ا یآ  د، یاز افراد در حال دعوا روبرو شو  ی اگر با گروه 

 د؟یندازی اگر آن را به خطر ب  یحت

   

    شغل پرخطر که جالب تر است؟   کیتا    د یشغل مطمئن بمان  کی در    د یده   یم حی ترج  ایآ 115

116 
 یبرا  دی کن  ی م  یسع  شه یهم  ایآ  د، یکن  یپارکومتر پارک م ی خود را جلو نیاگر ماش

 د؟ ی در آن وارد کن  ی کاف  یمورد انتظار سکه ها  بتیغ

   

    گذارد؟   یم   ر یبر شما تأث  ی تا حد  گرانینظرات د  دییگو  یم  ایآ 117

118 
آن را   ایآ  د،یمشکل داشت  یا  رحرفه یتئاتر غ  کیخود در    الوگیمتن د  یریادگیاگر در  

 د؟ یکرد  یرها م

   

119 
شود که   یآنقدر عصبان  ی موضوع سخت است که چگونه ممکن است شخص   نیدرک ا  ایآ

 مرتکب قتل شود؟ 

   

    د؟ یکن   یاحتماالً بالفاصله فرار م   د، یروبرو شد  ی با ظاهر وحش  ی اگر ناگهان با سگ 120

 


