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  راهنما:

گ�رام گان�ھ انی�ھھ�ای ن�ھتی�پ از میانتشخیص تیپ شخصیتی شما  و در راستای کمک بھ گرامانیھ شناسیبر اساس مدل شخصیت RHETI تست

  است.

ھ�ای ش�ما در مقط�ع باید یکی از آن دو را انتخاب کنید. این انتخاب بای�د ب�ر اس�اس ویژگ�یکھ  ای استینھقسمت دو گز ١۴۴این تست دارای  *

  کنند.دیگران در موردتان فکر میدارید خواھید داشتھ باشید! و نھ آنچھ کھ تصور آل کھ مینھ شرایط مطلوب و ایده ؛تان باشدزندگی »گذشتھ«

ای را گ�زارهبایس�تی دانی�د، مص�داق دارد ی�ا اساس�اً ھیچک�دام را در م�ورد خ�ود، ص�ادق نم�یدر م�ورد ش�ما  ھین�ھر دو گزاحساس کردید اگر  *

  ھای شما نزدیکتر است.برگزینید کھ بھ ویژگی

  نشوید. ھازنیدر عالمت ییدچار خطاال کردن آن، ببا دنچین کشیده شده است تا یک خط ،گزینھدر امتداد ھر  *

  مواظب باشید ھر دو گزینھ را عالمت نزنید!توجھ: 

  انتخاب کنید! داقت تمامصھا را با گزینھھیچکس جز خودتان نیست؛ پس با مسئولیت تعیین و تشخیص شخصیت اصلی و غالب شما  *

؛ پس ھای شخصیتی شماستشرع، اخالق یا قانون، کاری نداشتھ باشید؛ مھم توصیف ویژگی ،یا غلط بودن پاسختان از نظر عرفبھ درست  *

  کاری ممنوووووع!محافظھ

* RHETI گیری بھ خود بپرھیزید!بھ دنبال تشخیص بیمار بودن شما یا اثبات آن نیست؛ بنابراین از ھرگونھ سخت  

  حوصلگی، از شروع بھ پاسخگویی و تکمیل این تست جداً خودداری کنید!!یا بی در حالت خستگی، گرسنگی *

  د.دھص یشخدرست ترا  تیپ شما درصد، ٨٢ تا ۵۶بین تواند می RHETIتست  ھا را درج کنید،بدرستی پاسخاگر  *

ھ�ای بیش�تری از خودت�ان را بررس�ی و از ویژگ�یتوانی�د اکتف�ا کنی�د؛ بای�د برای شناسایی دقیق تیپ شخصیت خود، تنھا بھ نتیجھ این تست نمی *

  گرام نیز استفاده کنید.راھنمایی یک مربی آگاه بھ ساختار عملیاتی انیھ

  

-اید یا احساس تحول و تغییر اساسی در خود می، دچار دگرگونی شدهروحی و روانی در شرایطی قرار دارید کھ از نظراگر  :لطفا دقت کنید

ھایتان وج�ود دارد؛ س�عی کنی�د ھای روانشناختی ھستید، امکان خدشھ بھ پاسخو یا تحت درماناید، شنا شدهآگرام مدل انیھکنید یا پیش از این، با 

  تان کھ ھمان مقطع زندگی گذشتھ شماست را درنظربگیرید و تست را بر ھمان اساس، پاسخ بدھید.شرایط قبل از دگرگونی

  

 

 

 

    A  B  C D  E F G H I 

1  
                 امپرداز بودهرمانتیک و خیالمن فردی 

                 امتوقع بودهبین و کممن فردی واقع

2  
                ام  کردهمن از برخورد و مقابلھ با دیگران استقبال می

                ام                           کردهمن از برخورد و مقابلھ با دیگران احتراز می

3  
                 امطلب بودهمشرب و جاهسیاست،خوشمن فردی با 

مانگرا سمی و آر با صراحت،ر فردی  ست) من  یده الی   (ا
 امبوده

                

4  
                 اممن فردی با تمرکز فکری و جدی بوده

                 اممن دارای رفتار غریزی و خوشگذران بوده

5  

مصـاحبت بـا نواز بوده و از آشنایی و من فردی مھمان
 امدوستان جدید استقبال کرده

                

من فردی اجتماعی نبوده و زیاد تمایلی بھ مصاحبت با  
 افراد نداشتھ ام

                

6  
برای من آرام بودن و نگران نشدن نسبت بھ مسائل،سخت 

 بوده است
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                 برای من سخت بوده کھ نسبت بھ مسائل استرس بگیرم

7  

برای من رسیدن بھ اھدافم بیش از ھر چیزی اھمیت 
 است داشتھ

                

لیسـت آبھ طور کلی من فردی آرمانگرا با افکاری ایده
 بوده ام

                

8  

فراد  بھ ا قھ ام  ساس و عال شان دادن اح ستار ن من خوا
 بوده ام 

                

شوم و  صمیمی ن لی  فراد خی با ا کھ  ترجیح داده ام  من 
 ھا حفظ کنمصلھ معینی را با آنفا

                

9 

معموال من ھنگام ارزیابی یک ایده جدید بھ مقدار مفید 
 بودن آن برای خودم توجھ داشتھ ام

                

بخـش معموال من ھنگام ارزیابی یک ایده جدید بـھ لـذت
 بودن آن توجھ داشتھ ام

                

10 
                 من بیشتر بھ خودم توجھ داشتھ ام

                 توجھ من بیشتر بھ دیگران معطوف بوده است

11  
                 دیگران بھ معلومات و بصیرت من متکی بوده اند

                 دیگران بھ روحیھ قوی و مصمم من متکی بوده اند

12  

  

                 من شدیدا بدون اعتماد بھ نفس بھ نظر آمده ام

                 بھ نفس بھ نظر رسیده ام من بیش از اندازه با اعتماد

13  

من بیشتر بھ برقراری ارتباط عاطفی با افراد اھمیت 
                 داده ام تا رسیدن بھ اھدافم

قراری  بھ بر تا  یت داده ام  ھدافم اھم بھ ا شتر  من بی
 ارتباط عاطفی با افراد

                

14  

                 کنم دفاع حقوقم و حق از ام نبوده قادر من

 کھ ام کرده بیان را مطالبی و ام بوده گو رک فردی من
 آرزو می کردند شھامت گفتن آن را داشتھ باشند دیگران

                

 A  B  C D  E F G H I  جمع  

 

    A  B  C D  E F G H I 

15  

برای من دست بھ عمل زدن بسیار مشکل بوده است،زیرا 
مـی ھـای مختلـف بیشتر وقت  خود را صرف بررسی گزینھ

 کرده ام
                

تر  سان  ندگی را آ کھ ز بوده  شوار  سیار د من ب برای 
 بگیرم و انعطاف بیشتری از خود نشان بدھم

                

16  
                 من فردی مردد و محاافظھ کار بوده ام

                 طلب بوده اممن فردی جسور و سلطھ

17  

یک  سیار نزد بط ب قرای روا بھ بر من  یل  با عدم تما
 دیگران،باعث ایجاد مشکل بین من و آن ھا بوده است

                

  عالقھ بسیار زیاد من بھ وابستھ کردن دیگران بھ خودم،
 باعث ایجاد مشکل بین من و آنھا بوده است

                

18  

معموال احساسات خود را دخالت  من ھنگام انجام ھرکاری،
 نداده ام

                

کاری،ابتدا احساس خود نسبت بھ  قبل از اقدام بھ ھر
                 آن کار را در نظر گرفتھ ام

19  
                 معموال فردی تابع،منظم و محتاط بوده ام

                 معموال فردی ماجراجو و اھل خطر کردن بوده ام

20  
کھ از  بوده ام  فداکار  سوز و  بان ودل فردی مھر من 

                 معاشرت نزدیک با دیگران لذت برده ام
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یل  حث و تحل بھ ب قھ  بوده و عال تاط  جدی و مح فردی  من 
                 مسائل داشتھ ام

21  

                 است بوده من بودن،خواستھ قدرت مظھر مواقع، اغلب در

کارھا بھ نحو احسن خواستھ من  انجام مواقع، اغلب در
 بوده است

                

22  

و حفظ استقالل فکری من ذاتا بھ مطرح کردن سواالت مشکل 
 خود عالقھ مند بوده ام

                

من ذاتا بھ حفظ ثبات و آرامش فکری خود عالقمند بوده 
 ام

                

23  
                 من کمی سخت گیر و بدبین بوده ام

                 من کمی خوش قلب و احساساتی بوده ام

24  

غافل کھ از موقعیت بھتری  ام بوده نگران غالبا من
 مانده ام

                

ام کھ اگر مراقب نباشـم از مـن من غالبا نگران بوده
                 سوء استفاده خواھد شد

25  

گیری از دیگران موجب رنجش خاطر بر عادت من بھ کناره
 آنھا میشد

                

عادت من بھ تعیین تکلیف کردن برای دیگران موجب رنجش 
 خاطر آنان  می شد

                

26  

ھا نگران معموال ھنگام رو بھ رو شدن با ھیجان و چالش
 می شدم

                

                 معموال از نبودن چالش و ھیجان نگران می شدم

27  

می  یز  ھا ن کرده ام و آن ساب  خود ح ستان  من روی دو
 دانند کھ میتوانند روی من حساب کنند

                

کرده ستھ ن گران واب بھ دی خود را  ھایم را  من  و کار
 خودم انجام داده ام

                

28  

من فردی بی تفاوت نسبت بھ مسائل و غرق در افکار خود 
 بوده ام

                

                 من فردی با احساسات متناقض و خاص بوده ام

29  

کھ افراد را بھ چالش بطلبم و بر  من عالقمند بوده ام
 آنھا پیروز شوم 

                

عالقمند بوده ام وسایل آسایش دیگران را فراھم کنم من 
                 و آنھا را بھ آرامش دعوت کنم

 A  B  C D  E F G H I  جمع  

   A  B  C D  E F G H I 

30  
                 معموال فردی خوش مشرب و اجتماعی بوده ام 

                 معموال من فردی متعھد و جدی و منضبط بوده ام

31  

ارائھ ی توانایی ھا و قابلیت ھای  من معموال در
 خود،کمتر پیش قدم شده ام

                

من معموال عالقھ مند بوده ام خودم را بھ دیگران نشان 
 دھم

                

32  

پیگیری عالیق شخصی برای من با اھمیت تر از آسایش و 
 امنیت بوده است

                

پیگیری  داشتن آسایش و امنیت برای من با اھمیت تر از
 عالیق شخصی  بوده است

                

33  
                 ھنگام درگیری با دیگران،من اغلب عقب نشینی کرده ام

ھنگام درگیری با دیگران،من بھ ندرت عقب نشینی کرده 
 ام

                

34  

ام دیگران بھ من زور بگویند و بھ من اجازه داده
 راحتی تسلیم شده ام

                

رابطھ با دیگران،پرتوقع و غیر قابل انعطاف من در 
 بوده ام

                

من بھ علت خالقیت و داشتن روحیھ قوی مورد تحسین   35
 دیگران قرار گرفتھ ام
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من بھ دلیل مھربانی و گرمی استثنایی ام مورد تحسین 
 قرار گرفتھ ام

                

36  

بھ من داشتھ من خواستھ ام کھ افراد نظر مثبتی نسبت 
 باشند

                

                 نظر افراد نسبت بھ خودم زیاد برایم مھم نبوده است

37  
                 شتکار و ھوشم حساب کرده امپمن بر روی 

                 من بر روی رویا ھا و حس ششم خودم حساب کرده ام

38  
                 زگار و ھمراه بوده اممن اصوال فردی سا

                 رگذار بوده امیاصوال فردی قوی و تاثمن 

39  

من سخت تالش کرده ام کھ مورد عالقھ و پذیرش دیگران 
 قرار بگیرم

                

مورد عالقھ و پذیرش دیگران قرار گرفتن برای من اھمیت 
 چندانی نداشتھ است

                

40  

ھنگامی کھ توسط دیگران تحت فشار قرار گرفنھ ام 
 عقب نشینی کرده امبیشتر 

                

ھنگام تحت فشار قرار گرفتن توسط دیگران بیشتر حالت 
 تھاجمی پیدا کرده ام

                

41  

من بھ دلیل خونگرمی،اجتماعی بودن و توجھ بھ دیگران 
 مورد توجھ قرار گرفتھ ام

                

مورد توجھ  ،حرفی،عمیق بودن و خاص بودنمن بھ دلیل کم
 دیگران قرار گرفتھ ام

                

42  

پذیری برای من بسیار ارزشمند شناسی و مسئولیتوظیفھ
 بوده است

                

مورد قبول دیگران قرار گرفتن و با آنھا ھماھنگ بودن 
 برای من بسیار ارزشمند بوده است

                

43  

و دادن  اندازھای بلندپروازانھمن تالش کرده ام با چشم
 ھای بزرگ بھ افراد،در آنھا ایجاد انگیزه کنموعده

                

من تالش کرده ام با طرح پیامدھای منفی عدم اجرای 
 توصیھ ھایم،در افراد ایجاد انگیزه کنم

                

44  
                 من بھ ندرت احساسات خود را نشان داده ام

                 من غالبا احساسات خود را نشان داده ام

 A  B  C D  E F G H I  جمع  

    A  B  C D  E F G H I 

45  
                 پرداختن بھ جزئیات جزء مھارت ھای خاص من نبوده است

                 من در پرداختن بھ جزئیات مھارت ھای خاصی داشتھ ام

46  

در بیشتر مواقع روی این نکنتھ تاکید داشتھ ام کھ 
داشتھ ام مخصوصا با کامال با بیشتر افراد فرق 

 خانواده ام
                

در بیشتر مواقع روی این نکتھ تایید داشتھ ام کھ 
چقدر با بیشتر افراد وجھ مشترک دارم،مخصوصا با 

 خانواده ام

                

47  
                 من تمایلی بھ دخالت در درگیری ھا نداشتھ ام

                 من در درگیری ھا وارد شده ام

48  

من ھمواره از دوستانم پشتیبانی کرده ام حتی در 
 مواردی کھ حق جانب آنھا نبوده است 

                

من ھرگز آن چیزی را کھ فکر می کرده درست است،فدای 
 دوستی نکرده ام

                

49  
                 من با حسن نیت از افراد حمایت کرده ام 

را بھ نتیجھ من فردی بسیار با انگیزه بوده کھ کارھا 
 رسانده ام
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50  
                 ھنگام بروز مشکالت،دچار نگرانی فکری می شده ام

ھنگام بروز مشکالت،سعی کرده ام راجع بھ چیزھای دیگر 
 فکر کنم

                

51  

معموال من در عقایدم راسخ بوده و می دانستھ ام کھ 
 کار درست کدام است

                

فردی کنجکاو بوده و بھ ظاھر وقایع با دیده معموال من 
 پرسش گرایانھ نگریستھ ام

                

52  

بدبینی و گلھ و شکایت ھای من در روابطم با دیگران 
 مشکل آفرین بوده است

                

احساس ریاست کردن بر دیگران و کنترل کردن رفتار 
 آنھا در روابطم با آنان مشکل زا بوده است

                

53  

من بر احساسم عمل کرده و کمتر بھ عاقبت کار فکر 
 کرده ام

                

از ترس بھ وجود آمدن مشکالت فراوان من بر اساس 
 احساسم عمل نکرده ام

                

54  

مرکز توجھ دیگران بودن معموال برای من طبیعی بوده 
 است

                

                 مرکز توجھ دیگران بودن برای من عجیب بوده است

55  

 مشکالت با مقابلھ برای و بوده احتیاط با فردی من
 برنامھ ریزی داشتھ ام غیرمترقبھ

                

من بھ طور غریزی عمل کرده و ترجیح داده ام پس از 
 بروز مسائل راه حل آنھا را پیدا کنم

                

56  

من از عدم قدردانی کسانی کھ کاری در حقشان انجام 
 خشمگین شده امداده ام 

                

من از دست کسانی کھ بھ توصیھ ھایم گوش نکرده اند 
 خشمگین میشوم

                

57  

استقالل و متکی بھ خود بودن برای من اھمیت  داشتن
 داشتھ است

                

مورد تایید و احترام دیگران قرارگرفتن برای من 
 میت داشتھ استھا

                

کردن با دوستانم سعی کرده ام استدالل و ھنگام بحث   58
 نقطھ نظرات خود را بھ کرسی بنشانم

                

ھنگام بحث کردن با دوستانم سعی کرده ام کھ احساسات   
 آنھا جریحھ دار نشود

                

 A  B  C D  E F G H I  جمع  

   A  B  C D  E F G H I 

59  

مالکیت من نسبت بھ افراد مورد عالقھ ام غالبا احساس 
                 داشتھ و آنھارا بھ حال خود رھا نمی کرده ام

غالبا من بھ افراد مورد عالقھ ام را آزمایش کرده ام 
                 تا از وفاداریشان نسبت بھ خودم مطمئن شوم

60  

ھا  ساندن کار جھ ر نابع و نتی سازماندھی م ھارتم در  م
                 یکی از مھمترین نقاط قوت من بوده است

بھ  ھا  یده  با آن ا فراد را  ید و ا ھای جد یده  طرح ا
                 ھیجان آوردن یکی از مھمترین نقاط قوت من بوده است

61  
                 پشتکار و سختکوش باشم با فردی ام کرده سعی

                 من بیش از اندازه احساساتی و نسبتا نامرتب بوده ام

62  

پرشتاب،پر جنب و جوش و من سعی کرده ام کھ زندگیم را 
 پرھیجان کنم

                

من سعی کرده ام زندگی بسیار عادی داشتھ و آن را با 
 ثبات و آرامش توام کنم

                

63  

نایی  بھ توا لی  شتھ ام و ھایی دا یت  کھ موفق ین  با ا
 ھایم کامال مطمئن نبوده ام

                

شتھ ام  ندگی دا ھایی در ز کامی  کھ نا ین  لی با ا و
 اعتماد عالی بھ توانی ھایم داشتھ ام
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64 

من معموال بھ احساسات خود بھا داده و مدت ھای طوالنی 
 با آنھا زندگی کرده ام

                

من معموال بھ احساسات خود بھای چندانی نداده و کمتر 
 بھ آن توجھ کرده ام

                

65  
                 کرده امبھ افراد زیادی کمک توجھ و رسیدگی 

من افراد زیادی را راھنمایی کرده و بھ آنھا انگیزه 
 داده و مشوق آنھا بوده ام

                

66  
                 من کمی نسبت بھ خود سخت گیر و جدی بوده ام

من تا حدی بی خیال بوده و نسبت بھ خود سختگیر نبوده 
 ام

                

67  

ھـای خـود  نظرات و خواستھطلب بوده و من فردی برتری
 راسخ بوده ام

                

                 من فردی قانع بوده و آرام بھ جلو حرکت کرده ام

68  

                 من بھ رو راست بودن و واقع بینی خود افتخار کرده ام

قرار  گران  ماد دی بل اعت خود و قا بودن  ھد  بھ متع من 
 گرفتن افتخار کرده ام

                

69  

ست از  شتھ ا یت دا من اھم برای  ساتم  کھ احسا جایی  آن
 زمان زیادی را  صرف درون نگری کرده ام

                

از آنجایی کھ بھ نتیجھ رساندن کارھا برای من اھمیت  
 داشتھ است برای درون نگری زمان چندانی نداشتھ ام

                

70  
                 من خود را فردی شاد و راحت شناختھ ام

                 خود را فردی جدی و متعھد شناختھ اممن 

71  
                 من از ذھنی فعال و انرژی سرشار برخوردار بوده ام

                 من از قلبی رئوف و صادقانھ برخوردار بوده ام

بازدھی   72 کان  کھ ام کرده ام  بال  ھای را دن یت  من فعال
 دھد زیاد داشتھ باشد و مرا مورد تشویق و تایید قرار

                

  
  مندم حاضرمن در ازای انجام کاری کھ واقعا بھ آن عالق

اجتمـاعی  وجھـھپوشی ازمنافع مـالی و چشم       بھ 
 امبوده

                

 A  B  C D  E F G H I  جمع 

 

   A  B  C D  E F G H I 

73  

ندرت در  بھ  عھ  عام المنف ماعی  خدمات اجت شرکت در 
 داشتھ استبرنامھ ھای زندگی من نقش 

                

من شرکت در خدمات اجتماعی راعام المنفعھ را با جدیت 
 دنبال کرده ام

                

74  

شوم و  قدم  پیش  کھ  ترجیح داده ام  موارد  شتر  در بی
 رھبری و ھدایت را بر عھده بگیرم

                

در بیشتر موارد ترجیح داده ام کھ شخص دیگری پیش قدم 
 را بھ دست گیردو رھبری و ھدایت 

                

75  

کررا  من م ندگی  سبک ز ھا و  شتھ ارزش  ھای گذ سال  طی 
 تغییر کرده است

                

سبتا  من ن ندگی  سبک ز ھا و  شتھ ارزش  ھای گذ سال  طی 
 ثابت مانده است

                

76  
                 بھ طور کلی من فرد منضبطی نبوده ام 

چندانی برقرار نکرده بھ طور کلی من با مردم رابطھ 
 ام

                

من غالبا احساس کرده ام کھ کمتر احساساتم را بیان   77
 کرده ام و مایل بوده ام کھ دیگران مرا بفھمند
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گران  بھ دی حد  بیش از  کھ  کرده ام  ساس  با اح من غال
 محبت کرده ام و خود را فدای آنھا کرده ام

                

78  

بھ   موال  ضعیتی مع ھر و یا  یداد  ھر رو مورد   من در 
 بدترین نتیجھ ممکنھ آن فکر کرده ام

                

من در مورد ھر رویداد یا ھر وضعیتی معموال فکر کرده 
 ام کھ ھمھ چیز بھ خوبی و خوشی خواھد انجامید

                

79  

زیرا من اعتماد بھ نفس  ؛اندمردم بھ من اعتماد کرده
 می توانستھ ام مراقب آنھا باشم     داشتھ ام و

                

مردم بھ من اعتماد کرده اند زیرا من فردی منصف بوده 
می  جام  ست را ان بوده ا حق  طابق  کھ م ھایی  ام و کار

 دادم
                

80  

یر آنقـدر من غالبـا ھایم درگ   از کھ ام بـوده کار
 ام مانده غافل افراد با رابطھ برقراری

                

با قدر من غال یر آن قراری درگ فظ و بر طھ ح   با ام راب
 ام مانده غافل کارھایم انجام از کھ ام بوده افراد

                

81  

م تاری  موال رف مردم مع با  قات  لین مال ثر و ؤمن در او
 مبادی آداب  داشتھ ام 

                

معموال خوش صحبت و سرگرم من در اولین مالقات با افراد 
 کننده بوده ام

                

82  
                 بھ طور کلی من فردی بد بین بوده ام

                 بھ طور کلی من فردی خوش بین بوده ام

83  
                 من ترجیح داده ام کھ در دنیای کوچک خویش زندگی کنم

                 من ترجیح داده ام کھ ھمھ از وجود من با خبر شوند

84  

ساس  کھ اح بوده  مردد  ضطرب و  فردی م من  لی  طور ک بھ 
 امنیت نیز  نمی کرده ام

                

گـرا حوصـلھ و کمـالبـی ،بھ طور کلی من فردی عصبانی
 امبوده

                

85  

من قبول دارم کھ بیش از اندازه بھ دیگران نزدیک شده 
 ام و با آنھا صمیمی شده ام 

                

بی من  حت و و  ندازه را بیش از ا فردی  کھ  بول دارم  ق
 تفاوت بوده ام

                

86  

استفاده نکردن از فرصت ھا  عدم موفقیت من در نتیجھ
 بوده است

                

عدم موفقیت من در نتیجھ عدم تمرکز روی یک کار و از 
 این شاخھ بھ آن شاخھ پریدن بوده است

                

 A  B  C D  E F G H I  جمع 

    A  B  C D  E F G H I 

87  
                 من برای شروع ھر کاری بھ وقت زیادی نیاز داشتھ ام

                 من برای شروع ھر کاری بھ سرعت دست بھ کار می شده ام

88  
                 گیری برای من مشکل بوده استمعموال تصمیم

                 گیری مشکل داشتھ اممن بھ ندرت در تصمیم

89  
                 من در رفتارم با دیگران کمی محکم و قوی عمل کرده ام

                 من در رفتارم با دیگران قاطعیت کافی نداشتھ ام

90  
                 معموال حال و ھوای یکسانی داشتھ ام

                 ر نوسانی را داشتھ امپحال و ھوای 

91  

بوده ام من در مواقعی کھ در انجام کاری دچار تردید 
 معموال با دیگران مشورت کرده ام

                

راه حل ھای مختلف را آزمایش کرده ام تا راه حل 
 مناسب پیدا کنم

                



                                                                                                                             

 

www.samanehzarean.com 

92  

من نگران بوده ام کھ دیگران مرا از شرکت در 
 فعالیتشان کناربگذارند

                

من نگران بوده ام کھ با شرکت در فعالیت ھای دیگران 
 کارھایم غافل شوماز 

                

93  
                 معموال ھنگام عصبانبت خشم خود را نشان داده ام

                 معموال ھنگام عصبانیت از انسان ھا دوری کرده ام

94  
                 معموال من مشکل بدخوابی داشتھ ام

                 معموال من بھ سرعت بھ خواب رفتھ ام

95  

ام راه ھای صمیمی شدن با افراد را غالبا سعی کرده 
 پیدا کنم

                

غالبا سعی کرده ام بفھمم کھ دیگران بھ چھ منظوری با 
 من دوستی می کنند

                

96  
                 معموال من فردی دقیق،صریح اللھجھ و حسابگر بوده ام

معموال من با سرعت حرف می زنم و با ھیجان و شوخ طبع 
 بوده ام

                

97  
                 ام کرده سکوت معموال من دیگران اشتباه ھنگام مشاھده

ھنگام مشاھده اشتباه دیگران من معموال بھ آنھا کمک 
 کردم بھ اشتباه خود پی ببرند

                

98  

من بیشتر عمر خود فردی متالطم بوده ام کھ بھ کرات  
 احساسات متغیری نیز داشتھ ام

                

در بیشتر عمر خود فردی دارای ثبات احساسات بوده  من
 و آرامش خود را حفظ کرده ام

                

99  

چناچھ از فردی خوشم نمی آمد بر خالف احساس درونی خود 
 با او رفتاری مودبانھ داشتھ ام

                

چناچھ از فردی خوشم نمی آمد بھ ھر طریق ممکن احساس 
 نشان داده امنا خوشایندی ام را از او 

                

100  

تلقی  يبیشتر مشکالتم با دیگران از زود رنجی من و شخص
 کردن مسائل ناشی شده است

                

بیشتر مشکالتم با دیگران از اھمیت ندادن بھ اصول 
 متعارف اجتماعی ناشی شده است

                

101  

درنگ کمک کردن روش من برای نجات دیگران از مخمصھ بی
 بھ آنھا بوده است

                

زم چگونھ وروش من این بوده است کھ بھ دیگران بیام
 مسائل خود را شخصا حل کنند

                

 A  B  C D  E F G H I  جمع 

    A  B  C D  E F G H I 

102  

غالبا از ریسک کردن و بی گدار بھ آب زدن لذت برده 
 ام

                

خود مرا ناراضی کرده بھ طور کلی از دست دادن کنترل 
 است

                

103  

ضعیت  حاظ و ھر ل کھ از  ست  بوده ا سیار مھم  من ب برای 
 بھتری از دیگران داشتھ باشم

                

برای من بسیار مھم بوده است کھ بھ وضعیت دیگران سر 
 و سامان  بدھم

                

104  

ص صورات شخ شی از ت لی و نا با تخی من غال کار  و  ياف
 کنجکاوانھ من بوده است

                

چرخش  مھ  ھت ادا نھ و در ج قع بینا من وا کار  موال اف مع
 امور بوده است

                

105  

یکی از نقاط قوت من بھ دست گرفتن کنترل وضعیت ایجاد 
 شده بوده است

                

ک شری ی ازی من ت قوت  قاط  سات  حن شرایط و احسا کردن 
 ایجاد شده بوده است
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106  

تالش   من  گران  قرار دادن دی شار  حت ف ھای ت بھ ب تی  ح
 کرده ام امور را بھ نحو احسن انجام دھم

                

بوده ام گران ن قرار دادن دی شار  حت ف بھ ت ضی   ؛من را
 زیرا دوست نداشتم خودم ھم تحت فشار قراربگیرم

                

107  

داشتھ ام من از این کھ در زندگی دیگران نقش مفیدی 
 احساس غرور کرده ام

                

من از شھامت خود در استقبال از تجربیات جدید احساس 
 غرور کرده ام

                

108  

من  گران  یدگاه دی کھ از د ست  بوده ا ین  من ا ستنباط  ا
 فردی شاخص و حتی قابل تحسین بوده ام

                

گران  یدگاه دی کھ از د ست  بوده ا ین  من ا ستنباط  من ا
 فردی غیر عادی و حتی نامتعارف و خاص بوده ام

                

109  

جام  بھ ان بور  کھ مج جام داده ام  کاری را ان با  غال
 دادن آن بوده ام

                

ستھ  و  طابق خوا کھ م جام داده ام  کاری را ان با  غال
 میل خودم بوده است

                

110  

معموال از ر تنش و حتی  دشوار پقرار گرفتن در موقعیت 
 نظر من خوشایند بوده است

                

قرار گرفتن در موقعیت پرتنش  و حتی دشوار معموال از 
 نظر من خوشایند نبوده است

                

111  

پذیری و کنار آمدن بـا عطافنمن از توانایی خود در ا
زیرا بھ عقیده من مسائل  ؛امشرایط بسیار خرسند بوده

 روزمره دستخوش تغییر می شوند 
                

گیری قاطعانـھ نسـبت بـھ ی خود در موضعیمن از توانا
زیرا در عقایدم  ؛اممسائل روزمره  بسیار خرسند بوده

 راسخ ھستم
                

112  

سبک زندگی من بر مبنای اقتصادی عمل کرد و صرفھ جویی 
 بوده است

                

                 سبک زندگی من بر مبنای زیاده روی و افراط بوده است

113  

اشتیاق من برای کمک بھ دیگران باعث صدمھ دیدن سالمتی 
 من شده است

                

توجھ زیادی بھ خواستھ ھا و نیاز ھای خودم باعث صدمھ 
 دیدن روابط عاطفی و اجتماعی من شده است

                

114  
                 فردی رو راست و ساده اندیش بوده ام بھ طور کلی من

                 بھ طور کلی من فردی ھوشیار و محتاط بوده ام

 A  B  C D  E F G H I  جمع  

 

    A  B  C D  E F G H I 

115  

گاھی اوقات سماجت و خشونت بیش از حد من باعث رنجش 
 افراد شده است

                

بدون انعطاف من  گاھی اوقات رفتار بیش از حد خشک و
 باعث رنجش افراد شده است

                

116  

من  برای  نان  ھای آ یاز  بھ ن جھ  گران و تو بھ دی مک  ک
 اھمیت زیادی داشتھ است

                

یافتن و دیدن گزینھ ھای مختلف برای انجام کارھا از 
 نظر من اھمیت زیادی داشتھ است

                

117  

  

                 پرتالش بوده اممن در راستای اھدافم راسخ و 

کنم و  بال  فاوتی را دن ھداف مت ترجیح داده ام ا من 
 می انجامد     ببینم بھ کجا 

                

118  

شد  من با سات  یق احسا یک عم عث تحر کھ با ھایی  یت  موقع
 اغلب برایم اتفاق افتاده

                

مرا  خاطر  مش  تی و آرا بات راح کھ موج ھایی  یت  موقع
 می ساخت اغلب برایم اتفاق افتاده        فراھم 
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119  

تایج  سب ن بھ ک قھ ام را  مورد عال ھای  یری کار من پیگ
 ملموس ترجیح داده ام

                

تالش  موس  جھ مل سب نتی قع ک بوده و تو گرا  فردی عمل من 
 ھایم را داشتھ ام

                

120  
                 من عمیقا نیاز بھ امنیت داشتھ ام

                 من احتیاج بھ رعایت اصول خود داشتھ ام

121  

در گذشتھ من احتماال بیش از حد اصرار داشتھ ام کھ با 
 دوستانم صمیمی شوم

                

ستانم  با دو ندانی  صمیمیت چ ماال  من احت شتھ  در گذ
 نداشتھ ام و فاصلھ خود را با آنھا حفظ کرده ام

                

122  

                 من بیشتر مایل بوده ام بھ گذشتھ فکر کنم 

پیش بینی نتایج کارھایی کھ قصد انجام آنھا را داشتم 
 فکر مرا مشغول می کرده 

                

123  
                 اند بوده پرتوقع و مزاحم افرادی من نظر از دیگران

نایی  بوده و توا نامنظم  فرادی  من ا ظر  گران از ن دی
 پذیری نداشتھ اندولیت ئمس

                

124  
                 بھ طور کلی من اعتماد بھ نفس نداشتھ ام

                 بھ طور کلی من فقط بھ توانایی خودم اعتماد داشتھ ام

125  

                 من بیش از حد منفعل و کم تحرک بوده ام

ترل  حت کن ما ت گران را دائ کھ دی بوده ام  فردی  من 
سعی  شتھ و  سمت دا بھ  حوی  ھر ن بھ  ھا را  کرده ام آن

 اھداف خودم سوق دھم
                

126  

بوده  من  شرفت  مانع پی با  فس غال بھ ن ماد  شتن اعت ندا
 است 

                

من بھ ندرت اجازه داده ام کھ نداشتن اعتماد بھ نفس 
 مانعی در راه  پیشرفت من باشد

                

127  

را بھ انتخاب ایده معموال انتخاب ایده یا روش جدید 
 امیا روش رایج ترجیح داده

                

مند وشی کھ از قبل آشنا و بھ آن عالقمعموال ایده یا ر
 امبوده را انتخاب کرده
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128  

ماس  موال از ت گران مع بھ دی خود  قھ  براز عال برای ا
ام تا آنھا بھ مقدار عالقھ من پی فیزیکی استفاده کرده

 ببرند
                

برای ابراز عالقھ خود بھ دیگران معموال نیازی بھ تماس 
 امفیزیکی ندیده

                

129  

برخورد کنم معموال بسیار  ھنگامی کھ الزم بوده با کسي
 امصریح اللھجھ و مستقیم عمل کرده

                

سی با ک بوده  کھ الزم  گامی  بیش از  ھن کنم  خورد  بر
 اماندازه حاشیھ رفتھ و از اصل موضوع فاصلھ گرفتھ

                

130  

موضوعاتی برای من جالب بوده کھ دیگران را ناراحت و 
 کرده استزده میحتی وحشت

                

-ام کھ وقت خود را صرف موضوعات ناراحتمن ترجیح داده
 کننده و ترسناک نکنم

                

131  

مور بھ  کردن در ا لت  حد و دخا بیش از  بت  یل مح دل
 امدیگران مشکالتی با آنھا دچار شده

                

دیگران با آنھا  گیری و عدم ارتباط بابھ دلیل کناره
 دچار مشکل شده ام

                

ھایی کـھ بـر کمبود امکانات الزم برای انجام مسئولیت  132
 کردعھده داشتم من را نگران می
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نداشتن انضباط شخصی برای تمرکز در انجام کارھایی کھ 
 کردبرایم مفید بود من را نگران می

                

133  
                 امبھ طور کلی من حس ششم قوی داشتھ و خاص بوده

-پذیر بودهبھ طور کلی من فردی بسیار منظم و مسئولیت
 ام

                

134  
                 تحرکی بوده است، کمیکی از مشکالت عمده من

                 فعالیت زیاد و عجلھ بوده است ،یکی از مشکالت عمده من

135  

العمـل مـن عکس ام،در مواقعی کھ احساس امنیت نداشتھ
 غرور بوده استأم با نپذیرفتن تو

                

العمـل مـن ام عکـسدر مواقعی کھ احساس امنیت نداشتھ
 با جر و بحث بوده استم أگرفتن حالت تدافعی تو

                

136  

تعصب بوده و برای آزمایش من دارای طرز فکری باز و بی
 امھر ایده جدیدی آمادگی داشتھ

                

من فردی صاف و ساده بوده و احساس خود را با دیگران 
 امدر میان گذاشتھ

                

137  

نشان تر از آنچھ کھ ھستم خود را بھ دیگران من سرسخت
 امداده

                

تر و دلسوزتر از آنچھ کھ ھستم خود را بـھ من مھربان
 امدیگران نشان داده

                

138  
                 ام من معموال تابع وجدان و منطق خود بوده

                 اممن معموال تابع احساس و حال خود بوده

139  

و استوارتر  تربدشانسی و بد اقبالی معموال من را راسخ
 کرده است

                

-بدشانسی و بد اقبالی معموال من را ناامید و تسـلیم
 پذیر کرده است

                

140  

گـاھی مطمـئن تاکیـد انداز و داشتن تکیھمعموال بھ پس
 امداشتھ

                

انـداز زنـدگی من معموال با ریسک و مقدار ناچیزی پـس
 امکرده

                

141  

بایست مظھر قـدرت و اسـتقامت آنجایی کھ ھمیشھ میاز 
برای دیگران باشم فرصتی برای فکر کردن بھ احساسات و 

 امنگرانی خود نداشتھ
                

توانستم مظھر قدرت و اسـتقامت بـرای دیگـران من نمی
 امزیرا احساسات و نگرانی خود مشکل جدی داشتھ ؛باشم
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142  

من غالبا از خود پرسیده ام با وجود این ھمھ زیبایی 
 چرا افراد بھ نکات منفی زندگی توجھ می کنند

                

من غالبا از خود پرسیده ام با وجود تمام نابسامانی 
ھایی کھ در زندگی ھست چطور افراد می توانند این ھمھ 

 خوشحال باشند
                

143  

من تالش بسیاری کرده ام کھ بھ نظر فردی خود خواه و 
 مغرور نباشم

                

کننـده من تالش بسیاری کرده ام کھ بھ نظر فـردی کسـل
 نباشم

                

144  

من از ترس غرق شدن در خواستھ ھا و تقاضاھای بی شمار 
 دیگران از صمیمی شدن با آنھا اجتناب کرده ام

                

ظارات  من از بھ انت گویی  نایی جواب کھ توا ترس این
دیگران را نداشتھ باشم از صمیمی شدن با آنھا اجتناب 

 کرده ام
                

 A  B  C D  E F G H I  جمع  
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 RHETI   جدول دو

  شخصیتیتیپ یک نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو 
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