
NEO-PI-R پرسشنامه

سوالرديف
 من آدم نگراني نيستم.1
من بيشتر افرادي را كه مي شناسم واقعا دوست دارم.2
من قدرت تخيل و تصور خيلي زنده و فعالي دارم.3
من معموال در مورد قصد و نيت ديگران بدبين و بد گمان هستم.4
من به محتاط بودن و داشتن عقل سليم ، مشهورم.5
من اغلب از نحوه برخورد ديگران با خودم عصباني مي شوم.6
من معموال از جمعيتهاي بزرگ و شلوغ دوري و پرهيز مي كنم.7
مسائل و مطالب مربوط به هنر و زيبا شناسي براي من اهميت چنداني ندارند .8
من آدم حيله گر و مكاري نيستم.9

من ترجيح مي دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آينده بروم تا اينكه براي هر كاري طرح و نقشه قبلي داشته باشم.10
من به ندرت احساس تنهايي و غمگيني مي كنم.11
من آدمي مسلط ، قوي و قاطع هستم.12
بدون هيجانات قوي ، زندگي براي من چيز جالبي نخواهد بود.13
بعضي از مردم مرا آدمي خودخواه و خود محور مي دانند.14
من سعي مي كنم تا وظايف محوله به خود را با صداقت و درستي انجام دهم.15
من در معامله با مردم هميشه از اين مي ترسم كه نكند مرتكب اشتباه بزرگي شوم.16
من در موقع كار يا تفريح، عجله و شتاب به خرج نمي دهم.17
من در كارهاي خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده اي پيروي مي كنم.18
من ترجيح مي دهم با ديگران همكاري كنم تا اين كه با آنان به رقابت بپردازم.19
من آدم راحت طلب و تنبلي هستم.20
من به ندرت در كارها زياده روي مي كنم.21
 من اغلب تشنه هيجان و تحريك هستم.22
من اغلب از بازي كردن با نظريه ها و افكار انتزاعي لذت مي برم.23
من از الف زدن درباره استعدادها و موفقيتهاي خود، بدم نمي آيد.24
من به خوبي مي توانم وقت و فعاليت خودم را طوري تنظيم كنم كه كارهاي محوله به موقع تمام شود.25
من اغلب احساس درماندگي و ناتواني مي كنم و ميل دارم شخص ديگري مسائلم را حل كند.26
من هرگز آنقدر احساس خوشحالي نكرده ام كه به اصطالح از خوشي به هوا بپرم.27
من معتقدم اگر به دانشجويان اجازه داده شود تا به سخنراني بحث انگيز و متناقض گوش دهند ، فقط باعث سردرگمي و انحراف فكري بيشتر آنان خواهد شد.28
رهبران سياسي بايد درباره جنبه هاي انساني برنامه هاي خود، آگاهي بيشتري داشته باشند.29
در طي سالها، من بعضي كارهاي كامال بي ربط انجام داده ام.30
من به آساني دچار ترس مي شوم.31
من از صحبت كردن با ديگران چندان لذت نمي برم.32
من سعي مي كنم همه افكارم را در راستاي واقعيتها هدايت كنم و از پناه بردن به عالم رويا و تخيل خود داري مي نمايم.33
من معتقدم اكثر مردم اساسا داراي قصد و نيت خوب و دوستانه اي هستند.34
من مسئوليتهاي اجتماعي از قبيل راي دادن را خيلي جدي نمي گيرم.35
خلق و روحيه من بيشتر وقتها ثابت است و زياد باال و پايين نمي رود.36
من دوست دارم هميشه افراد زيادي دوروبرم باشند.37
من بعضي مواقع در موسيقي اي كه گوش مي دهم غرق مي شوم .38
اگر نياز باشد حاضرم از افراد ديگر براي رسيدن به مقاصد خود سوء استفاده كنم.39
من اشياء متعلق به خود را تميز و پاكيزه نگه مي دارم.40
من بعضي وقتها كامال احساس بي ارزشي مي كنم.41
من گاهي نمي توانم آن طور كه بايد از خود قاطعيت نشان دهم.42
من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوي مي شوم.43
من سعي مي كنم با همه افرادي كه مالقات مي كنم، رفتاري مودب و با نزاكت داشته باشم.44
گاهي من آن طور كه بايد صادق و قابل اعتماد نيستم.45
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من وقتي با افراد ديگري هستم به ندرت احساس خجالت مي كنم.46
من وقتي كاري را انجام مي دهم ، آن را با تمام عالقه و سرعت انجام مي دهم.47
من فكر مي كنم يادگرفتن و تمرين سرگرميها و كارهاي ذوقي جديد جالب است.48
در مواردي كه الزم باشد، من مي توانم از ديگران ايراد بگيرم و به آنها كنايه بزنم.49
من داراي اهداف و روشن و مشخصي هستم و براي دستيابي به آنها طبق برنامه منظمي عمل مي كنم.50
مقاومت در برابر خواستها و هوسهاي آني براي من آسان نيست .51
من از گذراندن تعطيالت خود در جاهاي شلوغ و پر هيجان لذت نمي برم.52
من بحث و استدالل درباره مطالب فلسفي را كاري بي فايده و كسل كننده مي دانم.53
من ترجيح مي دهم كه در مورد خودم و موفقيت هايم حرفي نزنم.54
من قبل از شروع به هر كاري مقدار زيادي وقت تلف مي كنم.55
احساس مي كنم قادر هستم با بسياري از مشكالت خود كنار بيايم.56
من بعضي وقتها حاالت شادي يا نشاط بسيار شديدي را تجربه كرده ام.57
من معتقدم كه قوانين و سياستهاي اجتماعي بايد تغيير كنند تا نيازهاي يك دنياي در حال تغيير و تحول را به خوبي منعكس سازند.58
من از لحاظ نگرشهاي اجتماعي آدمي سختگير و بي گذشت هستم.59
من قبل از اين كه تصميمي بگيرم ، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فكر مي كنم.60
من به ندرت احساس ترس و اضطراب مي كنم.61
من به آدمي خونگرم و خوش رو معرف هستم.62
من زندگي تخيلي بسيار فعالي دارم.63
من عقيده دارم كه اكثر مردم،  اگر به آنها اجازه داده شود ، از آدم سوء استفاده خواهند كرد.64
من خود را درباره حوادث جاري مطلع نگه مي دارم و معموال تصميمات عاقالنه اتخاذ مي كنم.65
من به آدم جوشي و عصبي معرف هستم.66
من معموال ترجيح مي دهم كارها را به تنهايي انجام دهم.67
تماشاي صحنه هاي  باله يا رقصهاي جديد مرا خسته و كسل مي كند.68
من حتي اگر بخواهم نمي توانم كسي را گول بزنم.69
من آدم بسيار منظم و با برنامه اي نيستم.70
من به ندرت افسرده و غمگين مي شوم.71
من غالبا در گروههايي كه عضو بوده ام سمت رهبري را بر عهده داشته ام.72
احساس و عاطفه اي كه اشياي مختلف در من ايجاد مي كنند برايم مهم است.73
بعضي افراد فكر مي كنند من آدم فاقد احساسات و حسابگري هستم.74
من بدهي هاي خود را به موقع و به طور كامل مي پردازم.75
بعضي وقتها طوري احساس خجالت كرده ام كه دلم مي خواسته خودم را از ديگران مخفي كنم.76
ممكن است كار من كند باشد ولي با ثبات و يكنواخت است.77
وقتي كه روش صحيح انجام دادن كاري را يافتم ، به همان روش مي چسبم و ادامه مي دهم.78
من در نشان دادن خشم و عصبانيت درنگ و تامل مي كنم، حتي اگر احساس كنم حق با من است.79
هرگاه برنامه اي براي اصالح پاره اي از رفتارهاي خود شروع كنم معموال بعد از چند روز آن را كنار مي گذارم.80
مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهاي نفساني براي من مشكل نيست.81
من بعضي وقتها كارهايي را انجام داده ام كه هدف آنها فقط هيجان و لذت بردن بوده است.82
من از حل مساله هاي مشكل يا معما لذت مي برم.83
من از بيشتر مردم بهتر هستم و اين را مي دانم.84
من آدم سازنده و مولدي هستم كه هميشه مسئوليتهاي خود را به انجام مي رسانم.85
بعضي مواقع وقتي كه تحت فشار رواني زياد هستم، احساس مي كنم كه دارم از هم مي پاشم.86
من آدم خوشحال و اميدواري نيستم.87
من معتقدم كه براي اخذ تصميم درباره موضوعات اخالقي، ما بايد از رهبران مذهبي خود كسب تكليف و تقليد كنيم.88
هرچه در مورد افراد فقير و سالمند انجام دهيم باز هم كم است.89
گاه گاهي من اول عمل مي كنم و بعد مي انديشم.90
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من اغلب دچار تنش بوده و عصبي هستم.91
بيشتر مردم مرا فردي كم و بيش سرد و غير اجتماعي مي دانند.92
من دوست ندارم وقتم را با خيال بافي تلف كنم.93
فكر مي كنم بيشتر مردمي كه با آنها در تماس هستم ، افرادي درستكار و قابل اطمينان هستند.94
من غالبا بدون آمادگي كافي در موقعيتهاي مختلف حاضر مي شوم.95
بيشتر مردم مرا آدمي زود رنج و بداخالق نمي دانند.96
اگر براي مدت طوالني تنها باشم ، واقعا احساس مي كنم به افراد ديگر نيازمند هستم.97
نظم و ترتيب خاصي كه در هنر و طبيعت مي بينم براي من بسيار جالب و شوق انگيز است.98
كامال صادق و درستكار بودن براي تجارت و كاسبي خوب نيست.99

دوست دارم هر چيزي را در جاي مخصوص آن نگهدارم تا جاي آن را به خوبي بدانم.100
من گاهي دچار احساس پشيماني و گناهكاري شديد شده ام .101
در جلسات جمعي من مي گذارم ديگران بيشتر حرف ها را بزنند.102
به ندرت به احساسات آني خودم توجه مي كنم.103
من غالبا سعي مي كنم نسبت به افكار و احساسات ديگران آگاهي و احترام نشان دهم.104
من گاهي دربازي شطرنج يا ورزش تقلب مي كنم.105
 اگر مردم مرا دست بياندازند و مسخره كنند من زياد احساس ناراحتي و خجالت نمي كنم.106
 من اغلب احساس مي كنم كه سرشار از نيرو و انرژي هستم.107
 من اغلب غذاهاي جديد و نا آشنا را امتحان مي كنم.108
 من اگر اشخاصي را دوست نداشته باشم، آن را از آنها مخفي نمي كنم.109
 من براي دستيابي به اهداف خود سخت تالش مي كنم.110
 وقتي به غذاي مورد عالقه ام دسترسي پيدا كنم غالبا بيش از حد معمول مي خورم.111
 من معموال از تماشاي فيلمهاي منزجر كننده يا وحشتناك خودداري مي كنم.112
 بعضي مواقع كه مردم در مورد مسائل خيلي انتزاعي و نظري صحبت مي كنند من عالقه ام را از دست مي دهم.113
 من سعي مي كنم آدم افتاده و فروتني باشم.114
 من به زحمت مي توانم خود را وادار به كاري كنم كه بايد انجام دهم.115
 من در مواقع اضطراري مي توانم خونسردي خودم را حفظ كنم.116
 من گاهي بيش از اندازه احساس خوشبختي مي كنم.117
 من معتقدم كه عقايد متفاوت افراد جوامع ديگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.118
 من در مورد آدمهايي كه در خيابانها گدايي مي كنند هيچ گونه احساس همدردي نمي كنم.119
 من هميشه قبل از اينكه دست به عملي بزنم پيامدهاي آن را مورد توجه قرار مي دهم.120
 من به ندرت درباره آينده احساس ترس و نگراني مي كنم.121
 من واقعا از صحبت كردن با ديگران لذت مي برم.122

123
 من از تمركز حواس روي يك موضوع خيالي يا " رويا در بيداري" و بررسي امكانات مختلف ناشي از آن لذت مي برم و به اين روياها اجازه مي دهم رشد كرده و شاخ و 

برگ پيدا كنند.
 هرگاه شخصي در مورد من كار خوبي انجام دهد، من احساس بدگماني و سوء ظن مي كنم.124
 من به خاطر درستي قضاوتم به خود مي بالم.125
 من اغلب نسبت به افرادي كه با آنها سروكار دارم احساس تنفر و بيزاري مي كنم.126
 من كارهايي را ترجيح مي دهم كه بتوانم به تنهايي و بدون تحمل مزاحمت ديگران انجام دهم.127
 شعر تاثير چنداني روي من ندارد.128
 از اين كه به عنوان آدم رياكاري شناخته شوم متنفرم.129
 به نظر نمي رسد كه هرگز بتوانم كارهاي خود را نظم و ترتيب بدهم.130
 هرگاه اشتباهي رخ دهد (يا عيب و ايرادي پيش بيايد) من خودم را سرزنش مي كنم.131
 افراد ديگر اغلب در تصميم گيري خود از من كسب تكليف (يا به عنوان الگو) استفاده مي كنند.132
 هيجانات و احساسات گوناگوني به من دست مي دهد.133
 من به سخاوت و دست و دلبازي مشهور نيستم.134
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 هميشه وقتي قول انجام دادن كاري را مي دهم مردم مي توانند به انجام گرفتن آن كار اطمينان كنند.135
 من اغلب نسبت به ديگران احساس حقارت مي كنم.136
 من به اندازه ديگران چابك و سرزنده نيستم.137
 ترجيح مي دهم وقتم را در محيط هاي مانوس و آشنا بگذرانم.138
 وقتي شخصي به من توهين كند من فقط سعي مي كنم او را ببخشم و فراموش كنم.139
 من احساس نمي كنم كه مجبورم با ديگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم.140
 من به ندرت در مقابل خواستهاي آني خود تسليم مي شوم.141
 من ترجيح مي دهم در جاهايي باشم كه كانون فعاليت و عمل است.142
 من از سرو كله زدن با مسائل يا معماهايي كه ذهن آدم را به كوشش و چالش وادار مي كند لذت مي برم.143
 من در مورد خودم نظر بسيار مثبتي دارم.144
 وقتي كاري را شروع مي كنم، هميشه آن را به اتمام مي رسانم.145
 غالبا تصميم گرفتن و اتخاذ يك روش قطعي براي من مشكل است.146
 من خودم را آدم خيلي شنگول و سرزنده اي نمي دانم.147
 من معتقدم كه وفاداري به ايده آل ها و اصول مورد قبول خودم، بيش از آزادمنشي و بي تعصب بودن اهميت دارد.148
 نيازهاي انساني افراد هميشه بايد بر مالحظات اقتصادي دولت اولويت داده شود.149
 من غالبا كارها را بدون تامل قبلي و به خاطر يك انگيزه آني انجام مي دهم.150
 من اغلب نگران اين هستم كه مبادا كارها طبق نقشه و به درستي پيش نروند.151
 لبخند زدن به افراد غريبه و برقراري ارتباط با آنها براي من آسان است.152

153
 من هر وقت احساس كنم ذهنم در جهت خيال پردازي مي رود معموال خودم را به كاري مشغول مي كنم و به جاي خيال پردازي ، حواسم را روي آن كار متمركز مي 

سازم.
 واكنش اوليه من به مردم آن است كه به آنها اعتماد كنم.154
 من ظاهرا در هيچ كاري موفق نمي شوم.155
 من خيلي به ندرت واقعا عصباني مي شوم.156
 ترجيح مي دهم تعطيالت خود را در يك ساحل عمومي شلوغ بگذرانم تا در يك كلبه جنگلي دور افتاده.157
 انواع خاصي از موسيقي بيش از اندازه براي من شورانگيز هستند.158
 بعضي وقتها مردم را با چرب زباني و تقلب به انجام دادن كارهاي مورد نظر خودم وادار مي كنم.159
 من معموال آدمي كم و بيش سختگير و پرتوقع هستم.160
 من نسبت به خودم نظري منفي دارم.161
 من ترجيح مي دهم دنبال كارهاي خودم را بگيرم، تا اين كه رهبر ديگران بشوم.162
 به ندرت متوجه خلق و عواطفي مي شوم كه محيط هاي مختلف به وجود مي آورند.163
 بيشتر مردمي كه مي شناسم مرا دوست دارند.164
 من دقيقا از اصول اخالقي پيروي مي كنم.165
 من در حضور روساي خود و ديگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتي مي كنم.166
 من معموال در حال عجله به نظر مي رسم.167
 بعضي مواقع تنها براي اين كه كار تازه اي انجام داده باشم محل اثاثيه خانه را تغيير مي دهم.168
 اگر كسي با من شروع به دعوا و مرافعه كند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم.169
 من تالش مي كنم تمام چيزهايي را كه مي توانم ، به دست آورم.170
 من گاهي آنقدر غذا مي خورم كه باال مي آورم.171
 من عاشق ترس و هيجاني هستم كه معموال سوار شدن در چرخ و فلك يا كارهاي خطرناك ديگر ايجاد مي كند.172
 من عالقه اي به تامل و تفكر جدي درباره سرنوشت جهان يا انسان ندارم.173
 من احساس مي كنم كه مزيتي ير افراد ديگر ندارم ( صرف نظر از موقعيت و وضع افراد).174
 وقتي در اجراي يك طرح يا نقشه با مشكل روبه رو مي شوم تمايل پيدا مي كنم طرح ديگري را شروع كنم.175
 من در يك موقعيت بحراني به خوبي مي توانم خودم را كنترل و اداره كنم.176
 من آدم خوش مشرب، شاد و با روحيه اي هستم.177
 من خود را آدمي با سعه صدر مي دانم كه مي تواند راه و رسم زندگي و طرز تفكر ديگران را به خوبي قبول و تحمل نمايد.178
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 من معتقدم كه همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.179
 من به ندرت تصميمي عجوالنه مي گيرم.180
 در مقايسه با بيشتر مردم من از چيزهاي كمتري مي ترسم.181
 من به دوستان خود وابستگي عاطفي زيادي دارم.182
 بچه كه بودم هرگز از بازيهايي كه مستلزم تقليد نقش ديگران باشد لذت نمي بردم.183
 من معموال در مورد افراد ديگر خوش بين و خوش باور هستم.184
 من فرد بسيار شايسته و كارايي هستم.185
 بعضي وقتها نسبت به ديگران احساس خصومت و آزردگي كرده ام.186
 معموال معاشرت و گردهمايي هاي اجتماعي براي من ناخوشايند و كسل كننده هستند.187
 بعضي مواقع كه شعري را مي خوانم يا به يك اثر هنري نگاه مي كنم موجي از احساس افسردگي يا هيجان مرا دربر مي گيرد.188
 من بعضي وقتها با اعمال زور يا تملق و خوش آمدگويي مردم را به انجام دادن كارهاي مورد نظرم وادار مي كنم.189
 من در مورد تميز كردن چيزها وسواس ندارم.190
 بعضي وقتها زندگي به نظرم تيره و نوميد كننده مي آيد.191
 در موقع صحبت كردن با ديگران من غالبا بيشتر از ديگران حرف مي زنم.192
 هم حس شدن با ديگران يعني داشتن همان احساسي كه ديگران دارند، براي من آسان است.193
 من خودم را آدم خير و نيكوكاري مي دانم.194
 من سعي مي كنم كارهاي خودم را با دقت انجام دهم تا الزامي براي انجام دادن مجدد آنها پيش نيايد.195
 اگر در مورد فردي حرف بدي زده يا كار غلطي انجام داده باشم به سختي مي توانم بار ديگر به روي او نگاه كنم.196
 همه زندگي و كارهاي من با سرعت انجام مي شود.197
 در موقع استفاده از تعطيالت ترجيح مي دهم كه به جاهايي بروم كه قبال آن محل ها را امتحان كرده و به درستي شناخته ام.198
 من آدم كله شق و سرسختي هستم.199
 من سعي مي كنم همه كارهاي خودم را به بهترين نحو انجام دهم.200
 من بعضي مواقع كارهايي را بدون تامل انجام مي دهم و بعدا پشيمان مي شوم.201
 من از رنگهاي روشن و لباسهاي پر زرق و برق خوشم مي آيد.202
 من كنجكاوي فكري بسيار زيادي دارم.203
 من ترجيح مي دهم از ديگران تمجيد كنم  تا اين كه خودم مورد تمجيد قرار گيرم.204
 آنقدر خرده كاري براي انجام دادن كارها وجود دارد كه من گاهي همه آنها را ناديده مي گيرم.205
 در شرايطي كه به نظر مي رسد همه چيز به طور غلط پيش مي رود، من بازهم مي توانم تصميمات خوبي اتخاذ كنم.206
 من به ندرت براي توصيف تجارب خود از كلماتي چون فوق العاده يا جنجالي استفاده مي كنم.207
 من فكر مي كنم اگر شخصي در سن 25 سالگي هنوز نداند به چه چيزهايي اعتقاد دارد بايد در سالمت عقل او شك كرد.208
 من نسبت به افرادي كه كمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردي مي كنم.209
 من قبل از رفتن به يك مسافرت به دقت برنامه ريزي مي كنم.210
 بعضي مواقع افكار ترسناكي به ذهن من مي آيند.211
 من نسبت به همه همكاران خود نوعي عالقه و مسئوليت شخصي احساس مي كنم.212
 من نمي توانم بگذارم افكارم در هر جهتي كه مي خواهند سير كنند.213
 من به طبيعت و ذات انسان بسيار اعتقاد دارم.214
 من در كار خود فردي موثر و كارآمد هستم.215
 حتي آزردگي و ناراحتي هاي خيلي كوچك مي توانند در من احساس ناكامي و محروميت كنند.216
 من از ميهمانيهاي بزرگ و پر جمعيت لذت مي برم.217
 من از خواندن اشعاري كه روي احساسات و تخيالت تاكيد مي كنند بيشتر لذت مي برم تا اشعاري كه داستان خاصي را بيان مي كنند.218
 من از زيركي خودم در كنترل و اداره مردم به خود مي بالم.219
 من وقت زيادي را براي پيدا كردن اشيايي كه در جايي اشتباه گذاشته ام ،مي گذرانم.220
 بيشتر وقتها كه كارها طبق نقشه پيش نمي روند يا اشتباه از آب در مي آيند احساس دلسردي مي كنم و مي خواهم آنها را ناتمام رها كنم.221
 قبول مسئوليت اداره يا رهبري يك موقعيت براي من آسان نيست.222
 اشياي غيرعادي از قبيل بعضي عطرها يا اسامي مكانهاي دور مي توانند احساسات و عواطف شديدي را در من ايجاد كنند.223
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 من اگر بتوانم به ديگران كمك كنم به آساني و بدون درخواست آنها اين كار را انجام مي دهم.224
 من واقعا بايد مريض باشم تا يك روز بر سر كار حاضر نشوم.225
 وقتي آشنايان من كار احمقانه اي را انجام مي دهند ، به جاي آنها من احساس خجالت مي كنم.226
 من شخص بسيار فعالي هستم.227
 من وقتي به جايي مي روم از همان مسير هميشگي استفاده مي كنم.228
 من اغلب با اعضاي خانواده و همكارانم بگو مگو ندارم.229
 من از جمله افرادي هستم كه نمي توانند هرگز بيكار بنشينند.230
 من هميشه مي توانم احساساتم را كنترل كنم.231
 در حوادث ورزشي دوست دارم جزيي از جمعيت باشم و مثل بقيه رفتار كنم.232
 من عالئق فكري وسيع و متنوعي دارم.233
 من آدم مهم و برتري هستم.234
 من آدم بسيار با انضباطي هستم و مي توانم خود را خوب كنترل كنم.235
 من از لحاظ عاطفي فردي كامال باثبات و متعادل هستم.236
 من زود خنده ام مي گيرد.237
 به عقيده من فسفه جديد " آزادي فردي" فلسفه قابل قبولي نيست.238
 ترچيح مي دهم ديگران مرا فردي دل رحم و خطا بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجراي عدالت.239
 من قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فكر مي كنم.240
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