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                                                             به نام خدا

  آزمون کم رویی پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  مت لطفا پاسخ مدنظر خود را با عال

 

گاهی  بندرت هرگز سؤال ديفر

 اوقات
بیشترا

 وقات
 همیشه

       آيا به راحتی می توانید برای افراد تازه وارد صحبت کنید؟ 1

      کردن برای شما مشکل است ؟ آيا تداوم صحبت 2

      ؟ آيا موقع روبرو شدن با غريبه ها ، هیجانی می شويد 3

      ؟ کردن با کسی که او را خوب نمی شناسید ، زبانتان خشک می شود آيا موقع صحبت 4

       آيا در زمانی که مطمئن بوديد چیزی برای گفتن داريد ، نتوانستید حرف بزنید؟ 5

      آيا بعد از اين که فرصت از دست رفته است ، عنوان صحبت را پیدا کرده ايد ؟ 6

      عضوی از گروهی که در آن هستید ، نمی باشید ؟آيا هرگز حس کرده ايد که شما  7

      آيا حس می کنید که مردم شما را جدی ، سرد و کسل کننده می دانند 8

       شما تصمیم می گیريد که از گروه ها بپرهیزيد ، چون که تنها هستید ؟ آيا 9

، احساس گناه میی کنیید   مجبوريد رفتاری غیر از رفتار واقعی خودتان داشته باشید  وقتی 11

 ؟

     

      آيا به راحتی می توانید در مقابل جمع صحبت کنید ؟ 11

  صدای مناسب که می خواهید ، محرومید؟ آيا شما از داشتن  12
     

      لبخند بزنید ؟ آيا به راحتی می توانید به ديگران 13

      ناتوانید ؟ خواهید ، آيا در برقراری ارتباط چشمی به صورتی که خودتان می 14

      آيا به راحتی می توانید دوست پیدا کنید ؟ 15
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      کم بیرون می رويد ؟ آيا شما خیلی 16

      ايا در پیدا کردن شخصیت خود مشکل داريد ؟ 17

      راحت می توانید با شخص زرنگی که می خواهد شما را فريب دهد ، برخورد نمايید؟ آيا 18

      يا به راحتی می توانید از ديگران در مورد عالئق و سلیقه هايشان سؤال کنید ؟آ 19

      آيا در پاسخ گويی به شکايات و شکايت کردن از ديگران مشکل داريد ؟ 21

      آيا شما راحت می توانید پیشنهادی که مورد عالقه تان نیست را رد کنید ؟ 21

      فکر می کنید که چیزی را اشتباه انجام داده ايد ؟ اگر کسی شما را نگاه کند ، 22

      آيا به راحتی می توانید يک گفتگو را به طور دوستانه به پايان برسانید ؟ 23

        می کنید که بیشتر مردم وقتشان را با حرف های بیهوده پر می کنند ؟  آيا فکر  24

       ز شما لذت می برند ؟کنید که افراد ديگر ، بیشتر ا احساس می 25

      تنهايی می کنید ؟ آيا بعضی اوقات احساس 26

 شما توجه نکنند ؟ هنگام وارد شدن به يک محیط جديد ، احتمال می دهید که به 27
     

 آيا به سهولت می توانید با ديگران قرار مالقات بگذاريد ؟ 28
     

      آيا از اين نگرانید که حوصله ديگران را سر ببريد ؟ 29

واکنش منفی به شما نشان می دهند ، در مورد خودتان قضاوت منفیی میی    وقتی ديگران 31

 کنید ؟

     

      وقتی به تفاوتهايتان با ديگران پی می بريد ، احساس شرمندگی می کنید ؟ 31

      برای شما خیلی اهمیت دارد ؟آيا جلب رضايت )موافقت( ديگران ،  32

      طوری که می خواهید پیش نمی رود ، احساس تقصیر می کنید ؟ وقتی کارها آن 33

      امید هستید ؟ آيا از خودتان نا 34

 می کنید ؟ آيا گاهی در بعضی موقعیت های اجتماعی احساس شرمندگی و خجالت 35
  

   

      اجتماعی را دوست داريد ؟ آيا ريسک کردن در موقعیت های 36

 آيا فکر می کنید وقتی افراد در مورد شما چیزهای زيادی بدانند ، پشت سرتان غیبت می 37

 کنند؟

     

      آيا فکر می کنید خواهش کردن از ديگران الزم است ؟ 38
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 توضیحات پرسشنامه
 

  آزمون کم روییپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوال 06تعداد سئواالت: 

 20-20-24-03-06-51    دارد  :سوال معکوس

، مسئولیت پذذیری و باودذدان   2، دلپذیر بودن0، انعطاف پذیری4، برونگرایی5نژندی روان : :بعد پنج) بعد یا مولفه: دارد 

 (.1بودن

                                              
1
 . Neuroticism 

2
 . Extraversion 

3
 . Openness 

      شما باشند ؟بیشتر با افرادی در ارتباط باشید که در بیشتر زمینه ها ، شبیه  آيا مايلید 39

      آيا از اين که ديگران شما را به طور منفی ارزيابی کنند ، نگرانید ؟ 41

      راحتی می توانید با ديگران صمیمی شويد آيا به 41

      اجتماعی با ديگران ، احساس بی کفايتی می کنید ؟ آيا به هنگام برقراری ارتباط 42

      باط با افراد جديد اجتناب می کنید ؟ارت آيا عموما از برخورد و 43

 گروهی خاص هستید ، احساس ناراحتی می کنید ؟ اگر بدانید کانون توجه فردی مهم يا 44
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 گزینه ای  1رت لیکِ یا سطح اندازه گیری: مقیاس << 

 

مخالفم کامالً پاسخ ها  کامالً موافقم موافقم بی تفاوت مخالفم 

 نمرهکد يا 
 (SPSS)جهت ورود پاسخ ها به اکسل يا 

1 2 3 4 
5 

 

 آزمون کم روییپرسشنامه تقسیم بندی سواالت  <<

 پرسشنامه06الی  5سواالت  : سوال استاندارد 06شامل : (0(آزمون کم روییپرسشنامه  مولفه های متغیر

 ،دلپذیر بودن نژندی روان

 مسئولیت پذیری برونگرایی

 ددان بودنو باو انعطاف پذیری

 منبع:

 77297273:تحقیقاتی علوم رفتاری سینا )روان تجهیز( . تلفن  ماخذ : راحله سموعی . موسسه

 "حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد." 
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4
 . Agreeableness 

5
 . Conscientiousness 

6
 . NEO Personality Inventory Revised 

http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/default.aspx

