
 

 

 (2004)مننزور و فريدمن A, B يپرسشنامه تيپ شخصيت

 

طراحی و  (2001) تیپ شخصیتی توسط فریدمن و روزمنپرسشنامه Bو  Aپرسشنامه تیپ شخصیتی  

 یا بلی صورت به سواالت از یك هر به نیدآزمو كه است سوال 25 داراي پرسشنامهاین اعتباریابی شده است، 

 ( اعتباریابی شده است.1393)آزادمرزي و غالمیاین پرسشنامه توسط  . دهد می پاسخ خیر

 شماره پرسشنامه تیپ شخصیتی بلی خیر

كنید؟ ید میكآیا در مکالمات روزمره خود روي برخی كلمات تا    1 

زنید؟ سریع حرف میآیا به طور سریع غذا می خورید و بطور     2 

 3 به نظر شما باید به كودكان یاد داد تا بهتر باشند؟  

 4 آیا وقتی كسی كند كار می كند بی حوصلگی نشان می دهید؟  

 5 آیا وقتی دیگران حرف می زنند آنها را وادار می كنید كه زود باشند؟  

شوید؟ خیلی عصبانی می منتظر خالی شدن میز باشید رستوران  در شده ایدیا باید كنید محدود آیاوقتی احساس می    6 

 7 آیا وقتی كسی براي شما حرف می زند، همچنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می كنید؟  

 8 آیا سعی می كنید در حال اصالح كردن یا آرایش كردن، صبحانه نیز بخورید؟  

تابستان كار كنید؟آیا اتفاق می افتد كه در تعطیالت     9 

 10 آیا بحث هاي مربوط به موضوعهاي مورد عالقه خود را هدایت می كنید؟  

اگروقت گذرانی كنید خود را گناه كار می دانید؟  آیا،    11 

 12 آیا آنقدر مشغول كار هستید كه متوجه اطراف یا تغییر دكوراسیون خاه نمی شوید؟  

مسائل اجتماعی درگیر هستید؟  آیا با مادیات بیشتراز    13 

 14 آیا سعی میکنید فعالیت هاي خود را در كمترین زمان برنامه ریزي كنید؟  

 15 آیا همیشه به موقع سر قرار حاظر می شوید؟  

 16 آیا اتفاق افتاده است كه براي بیان نظر خود مشت گره كنید یا مشت بزنید؟  

توانایی سریع كار كردن خود نسبت می دهید؟آیا موفقیت هاي خود را به     17 

 18 آیا احساس می كنید كارها باید همین حاال و سریع انجام گیرد؟  

براي انجام دادن كارهاي خود همیشه سعی می كنید ابزارهایی بکار ببرید كه بیشترین بازده را دارند؟ آیا     19 

اینکه سرگرم شوید؟  نهآیا به هنگام بازي بیشتر سعی می كنید ببرید     20 

 21 آیا اغلب حرف دیگران را قطع می كنید؟  

 22 آیا وقتی دیگران تاخیر می كنند عصبانی می شوید؟  

 23 آیا پس از غذا خوردن بال فاصله از سر میز یا سفره بلند می شوید؟  

 24 آیا احساس می كنید كه عجله دارید؟  

ناراضی هستید؟آیا از عمل كرد فعلی خود     25 
 



 

 

 :شیوه نمره گذاری

با نمره صفر مشخص می شوند، دامنه نمرات در این آزمون  "خیر"و گزینه  1با نمره  "بلی"در همه سواالت گزینه 

 كمتر نمرهوA  تیپ نشان دهنده ،13 از بیشتر نمره است كه 13 آزمون ایندر  متوسط نمرهاست.  25از صفر تا 

 را نشان می دهد. A,Bبین  و X، تیپ متعادل 13تا  5. . نمره بین باشد می B تیپ نشان دهنده 5 از

 

 :پرسشنامه پايايی

ها از ضریب براي تعیین پایایی، روشهاي مختلفی وجود دارد. در این تحقیق براي مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

گیري از جمله آلفاي كرونباخ استفاده گردیده است. این روش براي محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه

 رود. كنند بکار میگیري میهایی كه ویژگیهاي مختلف را اندازهها یا آزمودنپرسشنامه

( معتقدندكه 1387تواند مقادیر عددي مختلف را اختیار كند. سرمد و همکاران )در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می

هاي هر زیرمجموعه سواالت پرسشنامه یا زیرآزمون و براي محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ ابتدا باید واریانس نمره»

 (.169)ص « سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آوردواریانس كل را محاسبه نمود. 

 محاسبه شده است. SPSSافزار هاي از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفاي كرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 

2Sj=  واریانس سواالت آزمون 

2s= واریانس كل آزمونپ 

 8/0و پایایی آن را به روش آلفاي كرونباخ به میزان  89/0( در تحقیق خود روایی پرسشنامه را 1384عسگري )

 ذكر كرده است.

 



 

 

 :رسشنامهروايی پ

كند دقیقاً همان چیز را اندازه بگیرد گیري چیزي را كه ادعا میروایی به این مفهوم اشاااره دارد كه وساایله اندازه

شنامه س ست و براي اینکه پر صوري و محتوایی ا شد و از مهمترین آن روایی  سب با آن با اي حداقل یعنی متنا

سواالت آزمون با توجه به م شد باید  سی قرار گیرد داراي روایی محتوایی با بانی تئوریك دقیقاً مورد مطالعه و برر

 تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 ذكر كرده اند. 91/0پرسشنامهرا به میزان روایی (، 1390)آزادمرزآبادي و غالمی 

 تعاريف نظری

ها، به عنوان ي اینالبّته همهها و خصوصیات رفتاري است. ها، گرایشي رجحانكنندهتوصیف تیپ شخصیتی:

كند. به بیان دیگر، تیپ شخصیتی گیري نمیهاي فنّی را اندازههاي هوشی یا تخصصها، توانائیمثال، مهارت

 (.1: 2006هاي مختلف نیست )مریت ، ي گذاشتن افراد در جعبهدرباره

  :Aتیپ شخصیتی 

شود، مشخص ت زمان و خصومتی كه براحتی برانگیخته میبا تالشهاي پیشرفت رقابتی، فوری Aالگوي رفتاري تیپ 

 هستند، رقابت اهل و ، سختکوش A تیپ  افراد كه معتقدند فریدمن و روزنمن (.117: 1387شده است )طریقتی،

 فوریت زمانی از احساسی داراي و وجود دارد ذاتشان در پرخاشگري براي باالیی بالقوه و توان خصومت از رگهاي

 (.34: 1385،است )چارلز و مایکل رقابت همراه با عمدتاً A الگوي  پیشرفت گرایشهاي .هستندبی صبري  و

  :Bتیپ شخصیتی 

توانند راحت بنشینند و استراحت كنند و یا بدون عصبانی شدن، كار كنند. آنها عجول نیستند و می Bافراد تیپ 

دهد. طبیعت ناشکیبایی ناشی از این حس اضطرار را هم در آنها دست نمیمعموال احساس اضطرار زمانی هم به

 (.16: 2006دست نیست )جامیسون، قدرها آسان و دمخود ندارند و عصبانی شدنشان آن

 

 تعاريف عملیاتی

( كه 2001) فریدمن و روزنمنبراي بررسی تیپ شخصیتی كاركنان از پرسشنامه  تیپ های شخصیتی:

استفاده می شود. نمره اي كه آزمودنی ها در مقیاس  A,B شخصیتی تیپسؤال با مؤلفه هاي  25مشتمل بر 

 لیکرت به این پرسشنامه می دهند وضعیت تیپ شخصیتی آنها را مشخص می كند.
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