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 راهنمایی
هـیچ یـک از ایـن    . این پرسشنامه شامل شامل سؤاالتی درباره طرز رفتار ، کردار و احساسات شـما اسـت  

د از نظـر مـا   منظور ما پی بردن به طرز فکر شما است و هر چه بگویی. سؤالها جواب صحیح یا غلط ندارند

هر سؤال را بخوانید و تصمیم بگیرید جـواب شـما در مقابـل سـؤال مزبـور بلـی       . محترم و قابل قبول است

  .است یا خیر 

منظور اصلی ما پی بردن به عکس العمل طبیعی و بالفاصله شماست نه آنچه پـس از مـدتی تفکـر وتأمـل 

سـعی  . د بیش از ده تا پانزده دقیقـه طـول بکشـد   بنابراین ، تمام این پرسشنامه نبای.ممکن است بدست آید 

اگر در مورد سؤالی واقعـاً نتوانیـد تصـمیم بگیریـد     . کنید هیچ سؤالی را نخوانده و بی جواب ترك نکنید

. مشـخص فرماییـد  ) ؟(که یکی از دو جواب بلی  یا خیر را انتخاب کنید آن پرسش را بـا عالمـت سـؤال    

سعی کنید تعـداد ایـن عالمـت هـا     . در مقابل سؤال مربوطه بنویسید عالمت سؤال را بین ستون بلی و خیر 

روي هـر  . با سرعت کار کنید و فرامـوش نفرماییـد کـه بایـد همـه سـؤاالت راجـواب بدهیـد         . زیاد نباشد

سؤال بیشتر از چند لحظه تأمل نکنید و پس از وارد کردن جوابی که بطور طبیعـی و بالفاصـله بـه ذهنتـان     

  .ل بعدي برویدرسیده است به سؤا
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هیچگونه پاسخ درست  یـا  . لطفاً به هر سؤال  در برگه پاسخنامه درمقابل ستون آري  یا خیر عالمت بزنید

سریع به سؤاالت پاسخ دهیـد و دربـاره معنـاي    . غلط وجودندارد ونیز سؤال گمراه کننده اي وجود ندارد

  .دقیق سؤاالت خیلی فکر نکنید
  .د که به همه سؤاالت پاسخ دهیدبه یاد داشته باشی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آیا دوست دارید بیشتر دریک محیط پر جنب و جوش و پر هیجان زندگی کنید؟ -1

آیا زود عصبانی می شوید؟ -2

آیا از ناراحت کردن اعضاء خانواده تان  لذت می برید؟ -3

آیا تا کنون به کسی بدي کرده اید؟ -4

براي شما مشکل است؟) مثالً پرسیدن یک آدرس ( آیا سؤال کردن از یک شخص غریبه  -5

آیا زود حوصله تان سر می رود؟ -6

د لذت می برید؟آیا از شوخی هایی که ممکن است گاهی دیگران را ناراحت کن -7

آیا همیشه به تمام حرفهاي پدرو مادر خودگوش کرده اید؟ -8

آیا دوست دارید تنها باشید و با بچه ها بازي نکنید؟ -9

آیا شبها فکرهاي ناراحت کننده نمی گذارد راحت بخوابید؟ -10

آیا تا بحال مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید ؟ -11

بچه ها  از شما بترسند؟آیا دوست دارید سایر  -12

آیا آدم بانشاطی هستید؟ -13

در مقایسه بادیگر بچه ها آیا چیزهاي زیادي شما را ناراحت می کند؟ -14

آیا  از بریدن اندام حیوانات براي کارهاي عملی لذت می برید؟ -15

ته اید؟که مال شما نبوده  براي خود برداش) حتی یک دکمه یا سنجاق( آیا هرگز چیزي را  -16

آیا دوستان زیادي دارید؟ -17

آیا تا کنون به خاطر مشکالت کوچک ، خودتان را آدم بدبخت احساس کرده اید؟ -18
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آیا دوست دارید گاهی حیوانات را اذیت می کنید؟ -19

آیا تا کنون پیش آمده است که کسی شما را  صدا کند و شما خود را به نشنیدن بزنید؟ -20

رید در یک ساختمان قدیمی کـه سـالها کسـی در آن زنـدگی نکـرده ، دنبـال چیـزي        آیا دوست دا -21

عجیب بگردید؟

آیا  اغلب احساس می کنید زندگی کسل کننده است؟ -22

آیا زیاد با بچه ها بگو مگو می کنید؟ -23

وقتی ازمدرسـه بـه خانـه برمـی گردیـد آیـا همیشـه قبـل از بـازي کـردن تکـالیف مدرسـه را انجـام               -24

می دهید؟

اگر ببینید چیزي که خریده اید عیب و نقص دارد بدون اینکه خجالت بکشید ، آیا می توانیـد آن را   -25

به فروشنده پس بدهید؟

.آیا نگرانید که مبادا براي شما اتفاق ناراحت کننده اي پیش آید -26

را بگیرید؟اگر ببینید بچه ها حرف هاي زشت می زنند سعی می کنید جلوي کار آنها  -27

آیا به آسانی می توانید دوستان خود را براي بازي جمع کنید ؟ -28

وقتی دیگران از شما عیب و ایراد می گیرند ، آیا زود ناراحت می شوید؟ -29

اگر ببینید ماشین گربه اي را زیر می گیرد ، آیا خیلی ناراحت می شوید ؟ -30

ید؟آیا تا به حال حتی به شوخی دروغ گفته ا -31

آیا دوست دارید صحنه  اعدام شدن کسی را تماشا کنید؟ -32

آیا  دوست دارید روزي رام کننده حیوانات وحشی شوید؟ -33

آیا غالباً بدون دلیل خاصی احساس خستگی می کنید؟ -34

آیا تا بحال به هر قولی که داده اید عمل کرده اید؟ -35

برید؟آیا  از اذیت کردن بچه ها کمی لذت می  -36

معموالً وقتی با کسی دوست می شوید، آیا براي دوست شدن اول شما با او حرف می زنید؟ -37

آیا چیزهایی هست که ازنظر دیگران بی اهمیت است ولی شما را خیلی ناراحت می کند؟ -38
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آیا زیاد با دیگران دعوا می کنید؟ -39

آیا تا بحال پشت سرکسی بدگویی کرده اید؟ -40

دوست دارید داستانهاي خنده دار یا لطیفه براي دوستانتان تعریف کنید؟ آیا -41

آیا گاهی  دوست دارید نظم کالس را بهم بزنید؟ -42

آیا معموالً آشغالهایی راکه دیگران در کالس ریخته اند بر می دارید و به سطل زباله می ریزید؟ -43

آیا سرگرمی هاي زیادي دارید؟ -44

نجی هستید؟آیا آدم زودر -45

آیا دوست دارید سر به سردیگران بگذارید؟-46

آیا همیشه قبل از غذا خوردن دستتان را می شویید؟ -47

آیا در میهمانیها ترجیح می دهید بجاي اینکه با بچه ها بازي کنید یکجا بنشینید و تماشاکنید؟ -48

آیا اغلب احساس می کنید از زندگی کردن سیر شده اید؟ -49

ا گاهی از دیدن اینکه کسی را کتک می زنند لذت برده اید؟آی -50

آیا هیچوقت درکالس شلوغ کرده اید حتی وقتی معلم از کالس خارج شده باشد؟ -51 

آیا از انجام کارهایی که ترسناك است لذت می برید؟ -52

د؟آیا گاهی طوري دچار بی قراري می شوید که نتوانید براي مدت زیادي آرام بگیری -53

آیا دوستانتان شما را آدم یک دنده اي می دانند؟ -54

آیاتا به حال کسی از شما ناراحت شده است؟ -55

آیا دلتان می خواهد زیاد با بچه ها بازي کنید ؟ -56

آیا  همیشه براي حفظ اموال دیگران تالش می کنید؟ -57

آیا دوست دارید با چتر نجات از هواپیما به بیرون بپرید؟ -58

وقتی درکاري اشتباه کنید، آیا براي مدت طوالنی به آن فکر می کنید و ناراحت می شوید؟ -59

وقتی غذاي تهیه شده درخانه بدمزه شده باشد بدون اینکه حرفی بزنید غذاي خود را می خورید؟ -60

آیا با خیال راحت می توانید دریک جشن ساده شرکت کنید و کامالً لذت ببرید؟ -61
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یا بعضی وقتها آرزو کرده اید که اي کاش بدنیا نیامده بودید؟آ -62

آیا براي حیواناتی که در تله افتاده اند دلسوزي می کنید؟ -63

آیا هرگز نسبت به والدین خود بی ادبی کرده اید؟ -64

بدون اینکه خجالت بکشید، آیا می توانید براي عده زیادي از مردم  صحبت کنید؟ -65

می که درحـال انجـام کـاري هسـتید بـدون اینکـه بخواهیـد فکرتـان دنبـال چیزهـاي دیگـر            آیا هنگا -66

می رود؟

آیادوست دارید روزي خلبان هواپیماهاي  بسیار سریع شوید؟ -67

آیا هنگام خواب به دلیل نگرانی هایی که دارید نمی توانید براحتی بخوابید؟ -68

سته به او کمک کرده اید؟آیا تا بحال هر کسی از شما هر کمکی خوا -69

آیا دیگران شما را یک آدم شاد می دانند؟ -70

آیا اغلب احساس تنهایی می کنید؟ -71

آیا همیشه از خوراکی هاي خود به دوستانتان می دهید؟ -72

آیا گردش رفتن را خیلی دوست دارید؟ -73

آیا تا کنون در بازي براي اینکه برنده شوید تقلب کرده اید؟ -74

آیا دوست دارید  درون استخر یا دریا شیرجه بروید؟ -75

آیا گاهی بدون هیچ  دلیل خیلی خوشحال هستید و گاهی ناراحت؟ -76

آیا هنگامی که ظرف آشغال دردسترس نباشد کاغذهاي باطله را روي زمین می ریزید؟ -77

؟آیا معتقد هستید که در زندگی باید خوش بود ونباید خیلی سخت گرفت  -78

آیا  اغلب احساس می کنید محتاج دوستان مهربانی هستید که بتوانند شما را خوشحال کنند؟ -79

آیا دلتان می خواهد با سرعت زیاد موتور سواري کنید یا پشت راننده موتور بنشینید؟ -80

 .به یاد داشته باشد که به همه سؤاالت پاسخ دهید
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 نکتست شخصیتی نوجوانان آیز پاسخنامه
  P -------- E-----    :جنس      :سن    :نام خانوادگی    :نام

 L   -------- N-----            : تاریخ اجرا  :لشغ    :میزان تحصیالت       :محل تولد

 خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال

1 21 41 61 

2 22 42 62 
3 23 43 63 
4 24 44 64 
5 25 45 65 

6 26 46 66 
7 27 47 67 
8 28 48 68 
9 29 49 69 

10 30 50 70 

11 31 51 71 
12 32 52 72 
13 33 53 73 
14 34 54 74 

15 35 55 75 
16 36 56 76 
17 37 57 77 
18 38 58 78 
19 39 59 79 

20 40 60 80 
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 Lکلید مقیاس 

 خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال

1 21 41 61 

2 22 42 62 
3 23 43 63 
4 24 44 64 
5 25 45 65 

6 26 46 66 
7 27 47 67 
8 28 48 68 
9 29 49 69 

10 30 50 70 

11 31 51 71 
12 32 52 72 
13 33 53 73 
14 34 54 74 

15 35 55 75 
16 36 56 76 
17 37 57 77 
18 38 58 78 
19 39 59 79 

20 40 60 80 



8 

  
  Eکلید مقیاس 

  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال

1      21      41      61      
2      22      42      62      
3      23      43      63      
4      24      44      64      
5      25      45      65      
6      26      46      66      
7      27      47      67      
8      28      48      68      
9      29      49      69      

10      30      50      70      
11      31      51      71      
12      32      52      72      
13      33      53      73      
14      34      54      74      
15      35      55      75      
16      36      56      76      
17      37      57      77      
18      38      58      78      
19      39      59      79      
20      40      60      80      
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 Nکلید مقیاس 

 خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال

1 21 41 61 

2 22 42 62 
3 23 43 63 
4 24 44 64 
5 25 45 65 
6 26 46 66 

7 27 47 67 
8 28 48 68 
9 29 49 69 

10 30 50 70 

11 31 51 71 
12 32 52 72 
13 33 53 73 
14 34 54 74 
15 35 55 75 

16 36 56 76 
17 37 57 77 
18 38 58 78 
19 39 59 79 

20 40 60 80 



10 

  
  Pکلید مقیاس 

  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال  خیر  بلی  سئوال

1      21      41      61      
2      22      42      62      
3      23      43      63      
4      24      44      64      
5      25      45      65      
6      26      46      66      
7      27      47      67      
8      28      48      68      
9      29      49      69      

10      30      50      70      
11      31      51      71      
12      32      52      72      
13      33      53      73      
14      34      54      74      
15      35      55      75      
16      36      56      76      
17      37      57      77      
18      38      58      78      
19      39      59      79      
20      40      60      80      
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 معیار چهار مقیاس شخصیت در دانش آموزان پسر تهرانی میانگین و انحراف
 )نکپرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیز( 

 سن  تعداد  )E(برونگرایی   )N(روان  رنجوري   )P(روان پریشی گرایی   )L(دروغ سنج 
 میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

38/4  5/11  79/3  95/3  78/4  78/10  66/3  08/17  141  12 
54/4  87/10  27/3  35/4  09/4  28/11  37/3  32/17  134  13 
35/4  40/10  48/3  59/4  19/4  61/10  68/3  88/16  142  14 
20/4  93/8  11/3  39/4  43/4  05/11  82/3  02/16  129  15 
18/4  98/9  44/3  57/4  37/4  84/10  82/3  21/16  106  16 
26/4  01/9  58/2  72/4  92/3  01/11  73/3  11/16  113  17 
48/4  99/8  17/3  35/4  48/4  65/10  46/3  34/16  136  18 
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 ر تهرانیدختمیانگین و انحراف معیار چهار مقیاس شخصیت در دانش آموزان 
 )نکپرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیز( 

 سن  عدادت  )E(برونگرایی   )N(روان  رنجوري   )P(روان پریشی گرایی   )L(دروغ سنج 
 میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار

43/4  86/12  49/2  28/2  75/4  27/10  77/3  64/16  120  12 
70/4  93/11  52/2  68/2  73/4  60/11  02/4  12/16  183  13 
51/4  58/11  49/2  81/2  96/4  02/13  68/3  12/15  150  14 
12/4  78/10  62/2  41/3  65/4  34/31  94/3  11/15  178  15 
40/4  13/10  71/2  88/3  15/4  23/13  48/4  20/14  202  16 
82/3  76/9  34/2  63/3  33/4  12/13  27/4  53/14  167  17 
16/4  76/9  62/2  88/3  66/4  84/12  16/4  90/14  117  18  

ــا لط ــد        فـ ــالع دهیـ ــان اطـ ــایت روان بنیـ ــا در سـ ــه مـ ــد بـ ــی دانیـ ــر را مـ ــن اثـ ــرجم ایـ ــام متـ ــورتی  نـ . در صـ
wm


