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های نسبتاً با ثبات و  به عبارت دیگر شخصیت شامل ویژگی   زنند.اش رقم می تعامل با محیط اجتماعی و مادی 
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      معتقدم که من بهتر از دیگران هستم.  1
      کنم. من از سایر افراد برای نیل به اهداف خودم استفاده نمی 2
      من کارها را ساده می گیرم.  3



      دهم که کارها را به تنهایی انجام دهم. من ترجیح می 4
      کنم. من به آسانی رابطه دوستی ایجاد می 5
      دهم کارهایی را دنبال کنم که از آنها آگاهی دارم.من ترجیح می 6
      کنم. من احساس دلتنگی و افسردگی نمی 7
      کنم. من از قوانین و مقررات تخطی نمی 8
      معتقدم که افراد، نیت های خوبی دارند.  9
      من وظایفم را بطور موفقیت آمیزی کامل کرده ام.  10
      من چیزی را گم نکرده ام.  11
      کنم که افراد احساس خوشایندی داشته باشند.من کاری می 12
      من درباره کارها راحت هستم.  13
      دهم. من پیشنهادانی را برای تغییر ارائه می 14
      من دوست دارم برای حل مسائل، از تصوراتم استفاده کنم.  15
      کنند. کنم که رویدادها من را دستپاچه نمیمن احساس می 16
      من مسؤلیت پذیرفته ام. 17
      من سخت کار کرده ام.  18
      من دریافته ام که کارکردن دشوار است.  19
      من با رؤسایم راحت هستم.  20
      من، رویه ها را به چالش کشیده ام.  21
      دهم. من، سازمانم را به سازمان سایر افراد ترجیح می 22
      من معتقدم که افراد اساساً صادق هستند.  23
      من از خودم متنفر نمی باشم.  24

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 لیکرت نمره گذاری شده استبر اساس طیف 

 همیشه  اکثر اوقات  گاهی اوقات به ندرت هرگز گزینه 
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