
 خويشتن بكآزمون مفهوم

گزارشي نسبت به خود است. اين آزمون با تهيه شده و يك معيار خود  ۸۷۹۱آزمون مفهوم خويشتن )خود پنداري( بك در سال 

مقايسه كند متفاوت است كه از پاسخ دهنده مي خواهد، خود را با ديگراني كه مي شناسد هاي عزت نفس و خود پنداره پرسشنامه

 تگزينه اي اس ۲عبارت،  ۵۲نه با استانداردهاي نامشخص. آزمون مفهوم خويشتن بك شامل 

 

 آزمون سطح خودپنداره راجرز

تفاضل اين دو نوع خود، مطابق دستورآزمون، پردازد. ميزان آل ميخود ايده( ۵خودواقعي و ( ۸اين مقياس به سنجش دونوع خود، 

 دهد.فرد را نشان ميآل ايدهواقعي و خودميزان تطابق بين خود

 

 (سؤالي ٠٩آزمون شخصيت آيزنك بزرگساالن )

در بين بزرگساالن و شامل چهار مقياس سؤال دارد. آزمون حاضر، كوتاه شده آخرين آزمون آيزنك براي استفاده  ۷۹با  اين آزمون

 .است ايراني هنجار و پايايي روايي، داراي آزمون. است سنجيدروغ و درونگرايي –نوروتيسم، سايكوتيسم، برونگرايي 

 

 آزمون شخصيت آيزنك نوجوانان

گرايي، پريششامل چهار مقياس دروغ سنج، روانسؤال در باره طرز رفتار، كردار و احساسات فرد است.و  ۱۹اين پرسشنامه داراي 

 آزمون داراي روايي، پايايي و هنجار ايراني است.رنجوري و برونگرايي است. روان

 

 عامل شخصيت كتل به انظمام عوامل نوع دوم ۶۱آزمون 

كاربرد آن سابقه طوالني دارد. برخي از عواملي گيري تخصصي، از عوامل نخستين شخصيت است كه ك ابزار اندازهاين پرسشنامه ي

ايي، درونگرپردازد، عبارتند از: ادواري خوبي ـ گسيخته خوبي، سلطه ـ تسليم، برونگرايي ـ ميگيري آنها كه اين آزمون به اندازه

اد آميز ـ اعتمدردسترس بودن اعتمادآميز، بي اعتمادي اضطرابپارانوياگونه ـ خوييسيختهخلق استوار ـ خلق نارس و وابسته، گ

 خودكفايي ـ ناتواني در اخذ تصميم. در ايران هنجاريابي شده استتوأم با آرامش، 

 

 

 

 



 (آزمون عزت نفس كوپراسميت )جديد

خرده مقياس  ۴ماده است كه به  ۲۱داراي تهيه و تدوين كرد. اين مقياس  ۸۷۹۹كوپر اسميت مقياس عزت نفس خود را در سال 

ان كودكعزت نفس خانوادگي و عزت نفس تحصيلي تقسيم شده است. از نظم لغوي براي عزت نفس كلي، عزت نفس اجتماعي، 

 مختلف مورد استفاده قرار داد. لغوي آن را براي سنينساله نوشته شده است ولي مي توان با دوباره نويسي و تغييرات  ۱ -۸۹

 

 آزمون منبع كنترل)دروني ـ بيروني( راتر

 ماده است. ۵۷شده است و داراي اين پرسشنامه براي سنجش انتظارات افراد درباره منبع كنترل)دروني، بيروني( تدوين 

 

 پرسشنامه خودشناسي

سؤال،  ۵۷ها تهيه شده است. پرسشنامه با واقعيتهايش با قابليتها و اين پرسشنامه به منظور مقايسه تصوير ذهني فرد از توانايي

پايداري ( ۳پايداري احساسات كودكانه از گناه، ناتواني و تنبيه ( ۵فرد از خود و ادراك ديگران از او تفاوت بين ادراك ( ۸سه عامل 

 بي ندارد.هنجارياسنجد و احساسات كودكانه از قدرت مطلق و تمايالت غير واقعي را مي

 

 پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي

اي است عبارت چند گزينه ۸۷است.كه شامل هاي برونگرا از درونگرا تهيه شده اين پرسشنامه به منظور بررسي و تمايز شخصيت

ت. اسها است. نتايج براساس طبقه بندي داده شده قابل تحليل بخشي مخصوص خانمكه بخشي از آن مخصوص آقايان و 

 هنجاريابي ندارد

 

 (هاي شغلي وخانوادگي)دانشجويان دخترمقياس ارزش

هاي شغلي وخانوادگي زنان گرايشعبارت درباره  ۴۹اين آزمون اثر دكتر ساوناتانوار و دكتر كال ويندرسينگ است كه شامل 

اهداف مقياس اين است كه زنان تحصيلكرده هدف  همچنين جداول هنجاري است.دانشجو است.مقياس داراي اعتبار و پايايي و 

داري را و خانه خود وابستگي دارند، در جامعه مدرني كه تصور مي رود نقش دو گانه حرفه اي دار، را كه به كار خويش و زندگي 

عبارت  ۴۹اين آزمون اثر دكتر ساونا تانوار و دكتر كال ويندرسينگ است كه شامل  بايد به طور همزمان ايفا نمايند، جذب كند.

حدي در زندگيشان( در زمينه جهت گيري درباره انواع گوناگون اهداف مربوط به زندگي شغلي خانوادگي كه زنان دانشجو )تا 

 شده استشغلي ممكن است داشته باشند ارائه 

 

 



 اي برن رويترپرسشنامه شخصيتي چندجنبه

سؤال  ۸۵۲روزانه زندگي ساخته شده است و از آمدهاي پيش هاي آزمودني در برابر مسائل واين پرسشنامه جهت بررسي واكنش

گرايي ـ درون -۵نژندي تمايالت روان -۸ويژگي زير كه عبارتند از:  ۹به باال كاربرد دارد. سال  ۸۹تشكيل يافته و براي افراد 

 .سنجداعي بودن را مياجتم -۹و اعتماد به نفس  -۲پذيري گري ـ سلطهسلطه -۴اكتفا به خود  -۳ گرايي برون

 

 هاي شخصي آلپورتآزمون ارزش

اين آزمون به منظور ارزيابي اهميت نقش نسبي شش ارزش يا انگيزه  (۸۷۹۹ها)آلپورت، ورنون ، ليندزي( )آزمون بررسي ارزش

هاي اين آزمون در گروهشده است. پايايي نظري، اقتصادي، زيباگرايي، اجتماعي، سياسي و مذهبي در زندگي يك فرد تهيه اساسي؛ 

 بخش استانگليس زبان مطالعه شده و در حد رضايت 

 

 پرسشنامه شخصيتي آيزنك)تجديدنظرشده( فرم كوتاه

شامل چهار مقياس نوروتيسم، ( براي استفاده در بين بزرگساالن و EPQ-Rاين آزمون كوتاه شده آخرين آزمون آيزنك )

  سوال است. ۸۵ داراي مقياس هر كه است سنجي دروغ و درونگرايي –سايكوتيسم، برونگرايي 

 

 نفس آيزنكآزمون عزت

هيجاني مربوط به عزت نفس است كه در مقابل هاي سنخ استواري سازگاري و نااستواري سؤال از پرسش ۳۹اين آزمون داراي 

از صفاتي استواري سازگاري از صفاتي مانند عزت نفس، خوشي و آرامش و نااستواري هيجاني احساس حقارت قرار گرفته است. 

 مانند احساس حقارت، افسردگي و نگراني تشكيل شده است.

 

 (سؤالي)تجديدنظرشده ۵۸ـ  A زمون شخصيت نوعآ

گرايش قوي براي پيشرفت، خصومت؛ هايي مانند با ويژگي Aاگر شخصيت انسان را يك پيوستار فرض كنيم تيپ رفتاري نوع 

ر طرف هاي متضاد دبا ويژگي Cفشار زياد زمان، در يك طرف پيوستار؛ و تيپ رقابت ستيزي، تمايل براي شناخت و رشد تحت 

گرفته است. آزمون تيپ شخصيتي هاي رفتاري متعادل، در بين اين دو كرانه قرار نيز با ويژگي Bپيوستار قراردارد. تيپ ديگر اين 

 دهد.فرد را نشان مي

 

 



 سؤالي ۱٩آزمون شخصيتي نئو

گيري صفات شخصيت گويه است و در مشاوره و روان درماني نقش مهمي دارد. اين تست براي اندازه ۹۹اين پرسشنامه شامل 

 .طبيعي در افراد مناسب است

 

 (CSCS) مقياس خودپنداره

فرعي) رفتار، وضعيت عقالني و تحصيلي، ظاهر اي در سنجش خودپنداره است كه با هشتاد سؤال، شش مقياس اين مقياس وسيله

 كند.سال ارزيابي مي ۸۱تا  ۸۵شهرت، شادي و رضايت( را در مقطع سني ها، اضطراب، جسماني و نگرش

 

 (SCQ)پرسشنامه خودپنداره سارا سوات

گيرد كه خو، آموزشي، اخالقي و عقالني را دربر ميسؤال است كه شش بُعد جسماني، اجتماعي، خلق و  ۴۱اين پرسشنامه شامل 

سال  ۸۱تا  ۸۴پردازد. براي سنين باشد. اين پرسشنامه به بررسي ادراكات نوجوانان در باره خود ميهر بعد شامل هشت سئوال مي 

 هنجاريابي شده است

 

 سؤالي ۰۴٩آزمون شخصيتي نئو

گيرد و ارزيابي جامعي از شخصيت بزرگسال اين پرسشنامه پنج عامل اصلي شخصيت و شش خصوصيت در هر عامل را اندازه مي

 ودنب باوجدان و دلپذيربودن – پذيريانعطاف – گراييبرون –نژندي دهد؛ پنج عامل مورد بررسي در اين پرسشنامه : روانارائه مي

 . است

 

 هويتهاي پرسشنامه سنجش حالت

 :اين پرسشنامه اثر گلدارد . آر . آدامز است. در دو حيطه كلي تنظيم گشته و شامل موارد زير است

 (فلسفه زندگي -سياست  -شغل  -مسائل ايدئولوژيكي )مذهب )۸

 (نقش جنسيتي -تفريح  -ارتباط با غيرهمجنس  -مسائل ميان فردي )دوستي )۵

 هويت موفق؛ را شامل مي شود -هويت ديررس  -هويت زودرس  -آشفته و نيز چهار خرده مقياس با عناوين: هويت 

 

 

 



 (سؤالي ٠۹ -نماي شخصيتي مايرزبريگز )تجديدنظرشدهسنخ

محور دوقسمتي به  ۴هاي شخصيتي به اين پرسشنامه بر مبناي نظريه شخصيتي يونگ ساخته شده است. در اين پرسشنامه تيپ

سؤال دو  ۷۳ادراكي . اين آزمون  -احساسي، قضاوتي -شهودي، تفكري -گرايي، حسيروند -گراييشود. برونشرح زير تقسيم مي

 .اي دارد و داراي پايايي، روايي و هنجار ايراني استگزينه

 


