
یارِ پویا آزمون NEO 

:تاریخ:                         جنسیت:                    تحصیالت:                      خانوادگی نام و نام

 با سالم
 ،مخالفم کامالًي ها گزینه از کیانتخاب یلطفاً پس از خواندن هر عبارت نگرش کلی خود را نسبت به آن، با 

 .مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کامالً موافقم در پاسخنامه، نشان دهید
.          ـ من آدم نگرانی نیستم1
.         برم باشند و ـ دوست دارم همیشه افراد زیادي دور2
 .ـ من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم3
 .کنم، رفتاري مؤدب و با نزاکت داشته باشم کنم با همه افرادي که مالقات می ـ من سعی می4
 .دارم متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می يـ من اشیا 5
 .کنم به دیگران احساس حقارت مینسبت  ـ من اغلب 6
 .گیرد ام می ـ من زود خنده7
 .دهم چسبم و ادامه می ـ وقتی که روش صحیح انجام کاري را یافتم به همان روش می 8
 .کنم ـ من اغلب با اعضاي خانواده و همکارانم بگو مگو می9

 .ي محوله به موقع تمام شودتوانم وقت و فعالیت خود را طوري تنظیم کنم که کارها ـ من به خوبی می10
 .پاشم از هم می کنم که دارم که تحت فشار و استرس زیادي هستم، بعضی مواقع احساس می  ـ وقتی11
 .دانم میناي  ـ من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده12
 .انگیز است بینم براي من جالب و شوق نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می ـ 13
 .دانند مردم مرا آدمی خودخواه و خودمحور می ـ بعضی از14
 .اي نیستم ـ من آدم بسیار منظم و با برنامه15
 .کنم ـ من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می16
 .برم ـ من واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می17
متناقض گوش دهند فقط باعث  انگیز و هاي بحث ـ من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی18

 .سردرگمی و انحراف بیشتر آنها خواهد شد
 .دهم با دیگران همکاري کنم تا با آنها به رقابت بپردازم ـ من ترجیح می19
 .کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم ـ من سعی می20
 .ـ من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم21
 .دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است می ـ من ترجیح22
 .ـ شعر تأثیر چندانی روي من ندارد23
 .ـ من معموالً در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بدگمان هستم24
 .کنم ـ من داراي اهداف روشن و مشخصی هستم و براي دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می25
 .کنم ارزشی می کامالً احساس بیها  ـ من بعضی وقت26
 .دهم کارها را به تنهایی انجام دهم ـ من معموالً ترجیح می27
 .کنم ـ من اغلب غذاهاي جدید و خارجی را امتحان می28
 .استفاده خواهند کرد  دارم که اکثر مردم، اگر به آنها اجازه داده شود از آدم سوء  ـ من عقیده29
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 .کنم اري مقدار زیادي وقت تلف میـ من قبل از شروع به هر ک30
 .کنم ـ من به ندرت احساس ترس و اضطراب می31
 .کنم که سرشار از نیرو و انرژي هستم ـ من اغلب احساس می32
 .شوم آورند، می هاي مختلف بوجود می ـ من به ندرت متوجه خلق و عواطفی که محیط33
 .شناسم، مرا دوست دارند ـ بیشتر مردمی که می34
.کنم ن براي دستیابی به اهداف خود سخت تالش میم -35
 .شوم ـ من اغلب از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می36
 .اي هستم مشرب، شاد و با روحیه ـ من آدم خوش37
گیري دربارة موضوعات اخالقی، باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید  ـ من معتقدم که براي تصمیم38

 .کنیم
 .کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگري هستم بعضی از مردم فکر میـ 39
 .توانند به انجام آن کار اطمینان کنند مردم می ـ همیشه وقتی قول انجام کاري را بدهم، 40
آیند، احساس دلسردي کرده و  رود یا اشتباه از آب در می ـ من بیشتر مواقع که کارها طبق نقشه پیش نمی41
 .را ناتمام رها کنم خواهم آنها می
 .ـ من آدم خوشحال و امیدواري نیستم42
کنم، موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا  خوانم یا به یک اثر هنري نگاه می ـ بعضی مواقع که شعري را می43

 .گیرد در بر می
 .گذشتی هستم گیر و بی هاي اجتماعی آدم سخت ـ من از لحاظ نگرش44
 .صادق و قابل اعتماد نیستم ،که بایدطور  ـ گاهگاهی من آن45
 .شوم ـ من به ندرت افسرده و یا غمگین می46
 .گیرد ـ همه زندگی و کارهاي من با سرعت انجام می47
 .اي به تأمل و تفکر جدي درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم ـ من عالقه48
 .دهم ترام نشاناحساسات دیگران آگاهی و احکنم به افکار و  ـ من غالباً سعی می49
 .رساند هاي خود را به انجام می لیتئوـ من آدم سازنده و مولدي هستم که همیشه مس 50
 .کنم و میل دارم شخص دیگري مسائلم را حل کند ـ من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می 51
 .ـ من شخص بسیار فعالی هستم 52
 .ـ من کنجکاوي فکري بسیار زیادي دارم 53
 .کنم گر افراد دیگر را دوست نداشته باشم، این را از آنها مخفی نمیـ من ا 54
 .رسد هرگز بتوانم کارهاي خود را نظم و ترتیب دهم ـ به نظر نمی 55
 .خواست خود را از دیگران مخفی کنم ام که دلم می ها من طوري احساس خجالت کرده ـ بعضی وقت 56
 .که رهبر دیگران باشم بگیرم، تا ایندهم دنبال کارهاي خود را  ـ من ترجیح می 57
 .برم ها و افکار انتزاعی لذت می ـ من اغلب از بازي کردن با نظریه 58
 .ـ اگر نیاز باشد، من حاضرم از افراد دیگر براي رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم 59
. کنم همه کارهاي خود را به بهترین نحو انجام دهم ـ من سعی می 60
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 پاسخنامه

 :تاریخ   :            تحصیالت:                 جنس:             سن:                           خانوادگی نام و نام

 کامالًموافقم موافقم ندارم نظري مخالفم کامالًمخالفم ردیف کامالًموافقم موافقم ندارم نظري مخالفم کامالًمخالفم ردیف
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2 32 

3 33 

4 34 

5 35 

6 36 

7 37 

8 38 

9 39 

10 40 

11 41 

12 42 

13 43 

14 44 

15 45 

16 46 

17 47 

18 48 

19 49 

20 50 

21 51 
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23 53 
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26 56 
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28 58 

29 59 

30 60 
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