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 تست NEO از معتبرترین تست های روانشناسی است که به سنجش ۵ جنبه از شخصیت شما (مدل پنج عاملی

شخصیت) می پردازد. تست نئو کاربرد گسترده ای در زمینه های فردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتار گروه های

انسانی دارد و در زمینه های ازدواج، استخدام و تشخیص اختالالت روانشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

تست نئو (NEO PI-R) یا تست نئو فرم بلند ابزاری برای روان سنجی است و در سراسر جهان برای ارزیابی

عمومی شخصیت و به عنوان بخشی از فرایند استخدام استفاده می شود؛ همچنین این تست می تواند برای کمک

به درک اینکه کدام یک از مسیرهای شغلی بالقوه برای افراد مناسب اند، استفاده شود و ویژگی های شخصیتی

بزرگ ساالن و نوجوانان را به طور دقیق ارزیابی کند.

ممکن است نام مستعار این تست شخصیت شناسی یعنی «تست شخصیت شناسی ۵ عاملی» را نیز شنیده

باشید؛ زیرا این تست، ۵ حوزه مختلف شخصیت را بررسی می کند تا نوع شخصیت را به طور دقیق ارزیابی کند.

تست نئو در ۲ مدل متفاوت وجود دارد. یکی NEO-PIR نامیده می شود و ۲۴۰ سوال دارد که عالوه بر ۵ عامل

اصلی شخصیت شما ۳۰ عامل دیگر که زیرمجموعه این ۵ عامل هستند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. دیگری

NEO-FFI نامیده می شود و ۶۰ سوال دارد که تنها ۵ عامل اصلی را ارزیابی می کند.

مهم ترین مزیت تست نئو، اعتبار و دقت باالی نتایج است. انجام آزمون نئو و تحلیل نتایج آن، زمان زیادی

(حدود ۶۰ دقیقه) از شما می گیرد ولی این تست از علمی ترین آزمون ها برای بررسی بی طرفانه و دقیق

شخصیت است و می تواند اطالعاتی در اختیار شما بگذارد که در کمتر آزمون شخصیت شناسی بدست می آید.

در واقع تست نئو یک تست خودشناسی بسیار دقیق و کامل است. این آزمون به منظور روان درمانی و سنجش

شایستگی های شغلی نیز استفاده می شود.

معرفی تست نئو فرم بلند

 در سال ۱۹۶۱، دو محقق نیروی هوایی آمریکا به نام های ارنست توپز و ریموند کریستال به منظور ارزیابی

کاندیداهای شغلی یک ایده مطرح کردند. ایده آن ها تا دو دهه بعد مورد توجه زیاد قرار نگرفت. تا اینکه در

سال ۱۹۸۰ دو محقق دیگر به نام های پال کاستا جونیو و رابرت آر مک کری یک تست روان شناسی به نام

NEO-I طراحی کردند که تنها می توانست 3 عامل بزرگ شخصیت افراد را بسنجد. در سال ۱۹۹۰، آنها

آزمون های گذشته را ویرایش کرده و نسخه نهایی تست شخصیت شناسی نئو را به نام NEO-PIR منتشر

کردند. در نسخه نهایی، پنج عامل اصلی و بزرگ شخصیت انسانی که بیانگر دلیل رفتار افراد در خانه، اجتماع یا

محیط کار است، بررسی می شود.
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شرح وضعیت امتیاز T عنوان شاخص

 شما گاهی هیجانتان پایدار است و گاهی نه. احتماال خیلی آدم خوشحال و آرامی

نیستید. ولی ناراحت و نا آرام هم نیستید.
۹۸ ۵۰ N - روان رنجوری

 شما آدم درون گرایی هستید. تنهایی را بیشتر دوست دارید. دوست دارید هرکاری را

بدون حضور دیگران انجام دهید.
۸۸ ۳۸ E - برونگرایی

 شما عاشق سفر هستید. عاشق چیزهای جدید. حاال بستگی به عالقه تان دارد از

غذاهای جدید گرفته تا داستان های جدید.
۱۱۶ ۵۸

اشتیاق به تجارب

O - تازه

 شما کسی هستید که خیلی دیگران برایتان مهم نیستند. برای همین گروه های 

دوستان، گروه های کاری و خانواده خیلی از شما خوششان نمی آید. کال شما برای

زندگی سازگارانه در جمع آفریده نشده اید.

۱۰۵ ۴۴ A - توافق پذیری

 شما چندان با مسئولیت پذیری ارتباط خوبی ندارید. معموال در محل کارتان به

خاطر این ویژگیتان مشکل دارید. اعتماد کردن برای پذیرش مسئولیت به شما کمی

سخت است.

۹۳ ۳۸ C - وجدانی بودن

نتیجه شما
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N - روان رنجوری
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N1-اضطراب

N2-و کینهتوزی
خشم 

N3-افسردگی

N4-ت به خویشتن
شرم و حساسی

N5-ش ورزی
تکان

N6-ب پذیری
آسی

 روان رنجوری یا روان نژندی یا عصبیت یا بی ثباتی عاطفی Neuroticism یکی از ۵   عامل اصلی شخصیتی در

مدل NEO می باشد. روان نژندی به معنای داشتن احساسات و هیجانات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی،

خشم، احساس گناه، افسردگی و استرس می باشد. روان رنجوری با برانگیختگی عصبی و پرکاری سیستم اعصاب

سمپاتیک همراستا است. تحریک اعصاب سمپاتیک موجب ایجاد حالت جنگ و گریز در فرد می گردد.

نمودار شاخص T در روان رنجوری
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وضعیت امتیاز T عنوان زیر شاخص

متوسط ۱۶ ۴۸ N1-اضطراب

باال ۲۳ ۶۲ N2-خشم و کینهتوزی

متوسط ۱۷ ۴۶ N3-افسردگی

پایین ۱۴ ۴۲ N4-شرم و حساسیت به خویشتن

باال ۱۹ ۶۰ N5-تکانش ورزی

پایین ۹ ۳۸ N6-آسیب پذیری



N1 - اضطراب

 اضطراب به یک رویداد ناخوشایند که قرار است در یک زمان و مکان نامشخص

در آینده رخ دهد اطالق می شود، به زبان عامیانه هنگامی که فرد اظهار می کند

"من دلشوره دارم و دلم مثل سیر و سرکه می جوشد" دقیقا به مسئله اضطراب

اشاره می کند. افرادی که نمرات باالیی در زیرشاخه شخصیتی کسب می کنند

افرادی نگران، ترسیده، عصبی و پرتنش بوده که در صورت مضطرب شدن آرام و

قرار خود را از دست می دهند. افراد با نمرات پایین معموال احساس آرامش و

راحتی بیشتری دارند و اگر مواردی در زندگی آنها مطابق میلشان پیش نرود بهم

نریخته و ستیز جوئی نمی نمایند.

N2 - خشم و کینه توزی

 خشم و کینه توزی گرایش فرد به تجربه خشم و حاالت وابسته به آن همچون

احساس درماندگی و ناکامی است. درصورتی که بیان و نماد این عصبانیت

بصورت برون ریزی باشد به آن حالت خشم و درصورتی که بیان و نماد این

عصبانیت قابل مشاهده نباشد و درون ریزی گردد به آن حالت کینه اطالق می 

گردد. افرادی که نمرات باالیی در خشم و کینه توزی دارند قابل به کنترل این

خشم یا کینه نبوده و آنرا بروز می دهند در مقابل کسانی که نمرات کمی در این

شاخص بدست می آورند افرادی خونسرد بوده که براحتی از کوره درنمی روند و

همیشه خشم و کینه خود را بخوبی کنترل می کنند.

N3 - افسردگی

 افسردگی بنوعی احساس گناه و غم و ناامیدی به آینده و تنهایی را برای فرد به ارمغان

می آورد. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص کسب می کنند به راحتی با کوچکترین

عامل آزاردهنده خارجی بهم ریخته و احساس شکست و ناامیدی می نمایند اما افرادی

که نمرات پایینی در این شاخص کسب می کنند ضرروتا افراد شاد و سرخوشی نیستند

اما در صورت مواجه با مشکالت قدرت تحمل بیشتری داشته و براحتی ناامید و پریشان

نمی شوند.
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(T) ۴۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۶۲  وضعیت شما در این زیر شاخص: باال

(T) ۴۶ وضعیت شما در این زیر شاخص: متوسط



N4 - شرم و حساسیت به خود

N5 - تکانش ورزی

N6 -آسیب پذیری از استرس

 شرم حالت های هیجانی ناشی از خجالت و دستپاچگی ناشی از مواجهه با افراد و

شرایط جدید خصوصا زمانی که افراد در جمع های غریبه شروع به شوخی و

دست انداختن چنین فردی بکنند میزان شرم و خجالت آن فرد زیاد می شود.

افرادی که نمرات باالیی در این شاخص کسب می کنند افرادی هستند که دارای

اضطراب اجتماعی بوده و عالقه به حضور در جمع های بزرگ و غریبه را ندارند

بالعکس افرادی که نمرات پایینی در این شاخص کسب می کنند در موقعیت های

اجتماعی مختلف برآشفته و مضطرب نمی شوند.

 استرس به یک رویداد ناخوشایند گفته می شود که در زمان گذشته اتفاق افتاده

اما همچنان عوارض و مشکالت ناشی از آن تا زمان حال ادامه دارد. افرادی که

نمرات باالیی در این شاخص بدست می آوردند احساس می کنند نمی توانند با

مشکالت روزمره خود کنار بیایند و درصورتی که درگیر عوامل استرس زا قرار

بگیرند کنترل خود را از دست می دهند در این حالت بطور اجبار نیازمند کمک

گرفتن از دیگران شده و یا ناامید و پریشان می گردند اما افرادی که نمرات پایینی

در این شاخص بدست می آوردند توانائی باالیی در کنترل با عوامل استرس زا

داشته و در موقعیت های بغرنج بخوبی می توانند خود را کنترل کنند.

 تکانشگری یا تکانش ورزی به معنای ناتوانی در کنترل کشش ها و هوس ها این

بدان معناست که فرد در برابر میل و خواهش ها یا همان هوا و هوس های

مختلفی چون غذا، سیگار، مواد مخدر، امیال جنسی قادر به کنترل خود نیست و

در برابر این عوامل نمی تواند مقامت نماید هرچند که ممکن است بعد از رفع

میل، بشدت احساس پشیمانی از عمل خود نماید. افرادی که نمرات پایینی در

این شاخص دارند در برابر چنین محرک ها و هوس ها براحتی مقاومت می کنند و

ظرفیت باالیی برای تحمل چنین فشاری را دارند.
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(T) ۴۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۶۰ وضعیت شما در این زیرشاخص: باال

(T) ۳۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین



E - برونگرایی
 برونگرائی Extraversion یا Extroversion یکی از ۵   عامل اصلی شخصیتی در مدل NEO می باشد. برونگرایی

به معنای اجتماعی بودن و روابط بهینه با دیگران است. این افراد دوستدار دیگران بوده و تمایل به شرکت در

اجتماعات و مهمانی ها را دارند. این افراد در عمل قاطعانه عمل کرده و افرادی فعال واهل گفتگو هستند. آنها

عاشق هیجان بوده و نسبت به آینده امیدوراند.
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وضعیت امتیاز T عنوان زیر شاخص

بسیار پایین ۱۵ ۳۴ E1-صمیمیت

پایین ۱۴ ۴۲ E2-جمع گرایی

متوسط ۱۴ ۴۸ E3-قاطعیت

متوسط ۲۰ ۵۲ E4-فعالیت

پایین ۱۱ ۳۶ E5-هیجان خواهی

پایین ۱۴ ۴۲ E6-هیجان مثبت



E1 - صمیمیت

E2 - جمع گرایی

E3 - قاطعیت

 جمع گرائی دومین جنبه از برونگرایی است که نشانگر این هست که افراد از

بودن در جمع های مختلف و گذراندن زمان با دیگران بسیار شاد و خوشحال

بوده و ترجیح آنها بودن در کنار دیگران است، اما افرادی که نمرات پایینی در

این شاخص کسب می کنند، ترجیح می دهند تنها باشند و حتی از بودن در جمع

دیگران بطور آگاهانه و فعال پرهیز می کنند و اگر قرار باشد وارد جمع جدیدی

گردند ابتدا تعداد افراد، جنسیت، وضعیت تاهل، شغل و سایر اطالعات مربوط به

تک تک افراد را جویا شده بعد تصمیم به حضور یا عدم حضور خود در جمع را

بگیرند.

 صمیمیت یکی از مقیاسهای برونگرایی است که بیشترین ارتباط را با کیفیت

رابطه بین فردی دارد. افراد صمیمی به دیگران بیشتر محبت و اظهار عالقه کرده

و روابط دوستانه تری با دیگران دارند. دراین مقیاس افرادی که نمرات باالیی را

کسب می کنند صادقه دیگران را دوست دارند و به آسانی با آنها مراوده و رفاقت

می کنند. اما افرادی که نمرات پایین در این شاخص بدست می آورند ضرورتا

افرادی کینه توز و بدون احساس همدردی نیستند، بلکه آنها افرادی خشک،

محافظه کار و رسمی هستند که مایلند فاصله نسبی با دیگران برقرار کنند.

 قاطعیت به معنای قدرت و توانایی نه گفتن به درخواستهای دیگران و تسلط و تحکم در

رفتار است. افرادی که نمره باالیی در این شاخص کسب می کنند براحتی به درخواست های

نامعقول و غیرمنطقی دیگران حتی دوستان و اقوام نزدیک خود نه می گویند و رفتار آنها با

تحکم و با تسلط است. آنها در اجتماع های خود نقش پیشرو و پیشگام را ایفاء نموده و در

صحبت های آنها هیچگونه تردید و تعللی وجود ندارد. افرادی که نمرات پائینی در این

شاخص بدست می آورند قدرت نه گفتن ضعیفی داشته و ترجیح می دهند بجای قرارگیری

در متن کارها در حاشیه بوده و بجای سخنگو بودن فقط شنونده باشند.
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تاریخ گزارش

۱۳۹۹/۹/۱۲
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PI-R تست نئو فرم بلند

(T) ۳۴ وضعیت شما در این زیرشاخص: بسیار پایین

(T) ۴۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۴۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط



E4 - فعالیت

E5 - هیجان خواهی

E6 - هیجان مثبت

 هیجان مثبت، آخرین مقیاس برونگرایی است و نشانگر تمایل به تجربه

هیجانات مثبت همچون شادی، لذت و عشق است. افرادی که نمرات باالیی در

این شاخص بدست می آورند دارای روحیه شاد و خوشبینی هستند. البته افرادی

که نمرات پایین در این شاخص بدست می آورند ضرورتا غمگین و ناشاد نیستند

بلکه صرفا افراد شلوغ و پرسروصدا و باروحیه ای نیستند.

 افرادی که نمرات باال در این شاخص بدست می آورند افرادی هستند که در

زندگی ضرب آهنگ سریع در انجام کارهای خود دارند، معموال آنها پرانرژی بوده

و همیشه مشغول فعالیت هستند. این افراد زندگی پرتحرکی دارند. اما افرادی که

نمرات پایینی در این شاخص کسب می کنند دارای آهنگ کندتر و آرامتر در

زندگی هستند؛گرچه نباید آنها رو تنبل و سهل انگار فرض نمود.

 افرادی که نمرات باالیی در این شاخص بدست می آورند مشتاق و حریص برای

هیجان و تحریک هستند. این افراد رنگهای روشن و محیطهای شلوغ را دوست

دارند. آنها عاشق سرعت، پریدن از ارتفاع، موتورسواری، ورزش ها و کارهای

خطرناک و پرهیجان هستند. افرادی که نمرات پائینی در این شاخص دارند

درون خود احساس نیاز به هیجان را حس نمی کنند و شیوه عادی زندگی را

ترجیح می دهند که برای افراد دارای نمره باال در این مقیاس انسان های کسل

کننده ای بنظر می رسند.

قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش
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(T) ۵۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۳۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۴۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین



O - اشتیاق به تجارب تازه
 باز بودن ذهن یا اشتیاق به تجربیات جدید یا Openness to Experience یکی از ۵   عامل اصلی شخصیتی در

مدلNEO می باشد. باز بودن ذهن به معنای قدرت تصورات فعال، عالقمندی به زیبائی و هنر، قدرت توجه و

شناخت به احساسات و هیجانات درونی، داوری مستقل، عالقه به فعالیت های متنوع و آمادگی پذیرش الگوهای

سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متضاد با نظرات خود می باشد. افراد دارای ذهن باز انسان های هستند که عاشق

برقراری ارتباط با تجربیات درونی و دنیای پیرامون خود بوده و زندگی را سرشار از تجربیات جدید و متنوع می 

بینند.
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وضعیت امتیاز T عنوان زیر شاخص

متوسط ۱۶ ۵۲ O1-تخیل

پایین ۱۷ ۴۰ O2-زیبایی پسندی

باال ۲۱ ۵۶ O3-احساسات و عواطف

بسیار باال ۲۴ ۷۶ O4-اعمال و کنشها

باال ۲۳ ۶۲ O5-عقاید

پایین ۱۵ ۴۴ O6-ارزشها



O1 - تخیل

O2 - زیبایی پسندی

E3 - احساسات و عواطف

 باز بودن ذهن نسبت به تخیل به معنای داشتن توانایی در تصورات روشن و زندگی

تخیلی فعال است. این افراد به دنبال خیال، نه به عنوان یک سازوکار فرار، بلکه برای

ایجاد یک دنیای زیبای درونی و جالب هستند. این افراد تخیالت خود را شکل داده و

روی آن تعمق می کنند و بر این باورند که تصورات غنای زندگی بوده و خالقیت عمق

بیشتری به زندگی می بخشد. اما افرادی که نمرات پایینی در این شاخص بدست

می آوردند دارای افکار عادی تری بوده و ترجیح می دهند ذهنیت خود را کامال تحت

کنترل داشته باشند و روی وظایف و زندگی روتین و روزمره خود تمرکز کنند.

 بازبودن ذهن نسبت به عواطف و احساسات به معنای است که فرد دارای توانایی برای درک احساسات و هیجانات

درونی خود است و دیدگاه مثبتی به هیجان ها به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی دارد. افرادی که نمرات باالیی در

این شاخص دارند بیشتر از دیگران دارای تجربیات عمیق و حاالت هیجانی تفکیک شده هستند مثال فرد میداند

که در اثر یک اتفاق االن خشمگین است، یا غمگین، یا مضطرب، یا افسرده حتی می تواند شدت و عمق این حاالت

احساساتی خود را نیز درک کند. همچنین این افراد قادر به شناسایی و تشخیص همین حاالت روانی و هیجانی

در دیگران نیز هستند. بالعکس افرادی که نمرات پایینی در این شاخص دارند از عواطف سطحی و یکنواختی

برخوردارند و بر این باورند که حاالت عاطفی واحساسی در زندگی اهمیتی نداشته و درکی از حاالت هیجانی افراد

دیگر هم ندارند.

 زیبایی شناسی به معنای احساس ژرفی به هنر و زیبائی و عالقمندی به شعر،

موسیقی، تئاتر، فیلم سینمائی، رمان و سایر هنرهای هفت گانه است. افرادی که

نمرات باالئی در این شاخص کسب می کنند ممکن است با شنیدن یک شعر تهییج

شده، یا با شنیدن یک موسیقی غرق در آن شوند و ساعتها محو تماشایی یک تابلوی

زیبا یا ساعتها ذهن خود را درگیر تحلیل یک تئاتر یا فیلم سینمایی بامعنا نمایند. اما

افرادی که نمرات پائینی در این شاخص بدست می آورند تقریبا عالقه ای به هنر و

زیبائی ندارند و احساس می کنند وقت آنها بیشتر از درگیر شدن سر مسائل

غیرضروری و ناکارآمد مثل هنر باید درگیر درآمد و پول و مسائل واقعی تر گردد.

قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش
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(T) ۵۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۴۰ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۵۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: باال



O4 - اعمال و کنش

O5 - دیدگاه و عقاید

O6 - ارزشها

 بازبودن ذهن نسبت به کنشها به شکل عالقمندی به داشتن فعالیت های

مختلف مانند رفتن به مکان های جدید و یا امتحان کردن غذاهای جدید و

غیرمعمولی نمایان می شود.افرادی که نمرات باالیی در این شاخص بدست

می آورند عاشق رویارویی با پدیده های جدید و متنوع هستند و از مواجهه با

مسائل تکراری و معمولی فراری هستند. در خالل زمان این افراد ممکن است

دارای مشغولیات ذهنی بیشماری باشند. افرادی که نمرات پایینی در این

شاخص بدست می آورند در برابر تغییرات بشدت مقاوم بوده و ترجیح می دهند

فقط کارها، غذاها و مکانهای که قبال امتحان کرده بودند را مجددا و بارها و

بارها تجربه کنند و از خوردن غذاهای جدید و رفتن به مکانها و کارهای متنوع

معموال خودداری می نمایند.

 باز بودن ذهن نسبت به دیدگاه ها به معنای کنجکاوی روشنفکرانه است. این

ویژگی مشتاق به داشتن ذهن باز و درک جنبه های نوین و احتماال نظرات

غیرمعمولی است. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص بدست می آورند از

دیدگاه های فلسفی متوع بوده و از چالشهای معماگونه لذت می برند. افرادی که

نمرات پایینی در این شاخص دارند دارای کنجکاوی محدودی بوده و فقط به

چند موضوع خاص در زندگی عالقه مند هستند.

 آخرین مقیاس بازبودن ذهنی نسبت به ارزش ها است که به معنای آمادگی برای

پذیرش بازبینی در ارزش های سیاسی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی فرد است. اما

افرادی که نمرات پایینی در این شاخص دارند "افراد با ذهن بسته" در برابر

هرگونه تغییر و بررسی مجدد ارزش های خود به شدت مقاومت نشان داده و

هرگز حاضر به تغییر این باورها و ارزش ها نیستند و اصطالحا افرادی متعصب و

دگماتیسم به شمار می آیند.

قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون
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(T) ۷۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: بسیار باال

(T) ۶۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: باال

(T) ۴۴ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین



A - توافق پذیری
 توافق پذیری(Agreeableness) یکی از شاخص های شخصیتی که بر ارتباطات بین فردی داللت دارد. افراد با

توافق پذیری باال یا موافق اساسا افرادی نوع دوست بوده و با دیگران ابراز همدلی و همدردی دارند و مشتاقانه به

دبگران کمک نموده و اعتقاد دارند دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. درمقایسه با این افراد افراد ناموافق یا

مخالف، انسان های خودمحور بوده که به قصد و نیت دیگران مشکوک هستند و بیشتر اهل رقابت هستند تا

همکاری. افرادی که نمرات بسیار پایینی در این شاخص بدست می آوردند معموال ویژگی های رفتاری افراد

درگیر اختالالت شخصیتی پارنوئید، ضداجتماعی و خودشیفته را دارند درحالیکه افرادی که نمرات بسیار باالپی

در این شاخص بدست می آورند بسمت رفتارها یا شخصیت اختالل وابسته را دارند.
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باال ۲۴ ۶۲ A1-اعتماد

متوسط ۲۰ ۵۰ A2-سادگی
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پایین ۱۵ ۳۶ A6-درک دیگران



A1 - اعتماد

A2 - سادگی

A3 - نوع دوستی

 نخستین مقیاس توافق پذیری اعتماد است. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص

کسب می کنند دیگران را قابل اعتماد دانسته و به آنها حسن نیت دارند. این افراد به

راحتی می توانند به دیگران اعتماد کنند زیرا از دیگاه آنها همه انسان ها سالم و پاک و

منزه هستند مگر آنکه خالف آن اثبات شود برخالف این افرادی که نمرات پایینی در

این شاخص بدست می آورند به دیگران مظنون و بدگمان هستند و همه انسانها را

ناصادق و خطرناک دانسته مگر آنکه به آنها ثابت شود که این فرد می تواند قابل اعتماد

باشد .

 نوع دوستی عبارت است از کمک بی دریغ و بدون درنظر گرفتن منفعت به دیگران.

افراد نوع دوست بدون چشم داشت مادی یا معنوی همیشه مشتاق کمک به دیگران

خصوصا افراد نیازمند هستند. اما افرادی که نمرات پایینی در این شاخص بدست

می آورند تاحدودی می توانند خودمحور بوده و مایل نیستند وقت خود را برای حل

مشکالت دیگران تلف کنند زیرا احساس می کنند وقت آنها باید برای کمک به پیشرفت

خودشان باشد.

 سادگی از توافق پذیری به این معناست که فرد به همه مسائل بصورت ساده، مستقیم

و خطی نگاه می کند این افراد عالقمند هستند مسائل را صادقانه و مستقیم بدون

پیچیدگی با دیگران در میان بگذارند. اما افرادی که نمرات پایینی در این شاخص

بدست می آورند سعی می کنند از گفتن حقیقت طفره رفته و درنشان دادن احساسات

درونی خود آن را سرکوب نموده و بروز ندهند. این افراد معموال به افرادی که از ویژگی

سادگی باالیی برخوردار هستند از صفت هالو یا کوته فکر نام برده که بدلیل نداشتن

پیچیدگی در ارتباطات آنها را فاقد مهارت های اجتماعی می بینند.

قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون
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(T) ۶۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: باال

(T) ۵۰ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۲۴ وضعیت شما در این زیرشاخص: بسیار پایین



A4 - تبعیت

A5 - تواضع

A6 - درک دیگران

 تبعیت به واکنش فرد در برابر تعارض های بین فردی اطالق می شود. از این

دیدگاه افرادی که نمرات باالیی در تبعیت دارند در هنگام تعارض بین فردی

می توانند پرخاشگری خود را کنترل نموده و برای بخشیدن و فراموشی خطاها

آمادگی دارند. این افراد مطیع هستند و ترجیح می دهند در کارهای گروهی با

دیگران حتی افراد ناموافق همکاری کنند. برعکس افرادی که نمرات پایینی در

تبعیت دارند معموال پرخاشگر بوده و اهل رقابت و جنگیدن هستند و عالقه ای

به همکاری یا کار گروهی ندارند و در نشان دادن خشم خود حتی در موراد

غیرضروری تردید به خود راه نمی دهند.

 تواضع و فروتنی به معنای نادیده گرفتن منافع شخصی برای کمک به دیگران

هرچند که ضرورتا این نادیده گرفتن بدلیل کمبود اعتماد به نفس نیست. اما

افرادی که نمرات پایینی در این شاخص دارند خود را ازدیگران برتر و باالتر

دانسته و گاهی ممکن است ازخودراضی و مکتبر به نظر برسند. جنبه بیمارگونه

کمبود تواضع اختالل شخصیتی خودشیفتگی یا نارسیسیم است.

 آخرین مقیاس توافق پذیری درک دیگران یا نرمش در برابر دیگران است. این

مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را می سنجد. افرادی که نمرات باالیی در

این شاخص بدست می آوردند در جهت نیازهای دیگران فعال بوده و بر جنبه های

انسانی سیاست های اجتماعی تاکید دارند. اما افرادی که نمرات پایینی در این

مقیاس دارند افرادی سرسخت تر از دیگران هستند و کمتر تحت تاثیر رحم و

شفقت دست به بخشندگی می زنند. این افراد خود را افرادی واقع بین و دارای

تصمیمات منطقی بر اساس موقعیت های موجود می شناسند و می گویند دلیل

برای مهربانی و ترحم به کسانی که خود عامل بدختی خود هستند وجود ندارد.
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(T) ۵۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: باال

(T) ۴۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۳۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین



C - وظیفه شناسی یا وجدانی بودن
 وجدانی بودن یا Conscientiousness یکی از ۵   عامل اصلی شخصیتی در مدل NEO می باشد. وجدانی بودن به

معنای مراقب بودن و کوشا بودن است. وجدانی بودن تمایل به انجام صحیح و درست کار و وظیفه محوله است.

همچنین جدی گرفتن تعهداتی است که فرد به خود یا دیگران یا سازمان مربوطه می دهد . افراد با وجدان

انسان های منظم، دقیق، کارآمد، ساختاریافته بوده که تمام تالش خود را برای رسیدن به موفقیت انجام می 

دهند. یکی از مهمترین مباحث در وجدانی بودن قدرت مهار تکانشگری (یکی از زیرشاخص های روان نژندی

N5) می باشد. افرادی که مهارت کمی در وجدانی بودن کسب می کنند قدرت مهار تکانش های خود را کمتر از

دیگران دارند.
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وضعیت امتیاز T عنوان زیر شاخص

پایین ۱۴ ۳۸ C1-شایستگی

پایین ۱۴ ۳۸ C2-نظم قدرت

بسیار پایین ۱۵ ۳۲ C3-وظیفه شناسی

متوسط ۱۹ ۵۰ C4-تالش برای موفقیت

پایین ۱۴ ۳۸ C5-نظم درونی

متوسط ۱۷ ۴۶ C6-انعطافناپذیری



C1 - شایستگی

C2 - نظم

C3 - وظیفه شناسی

 شایستگی به احساس فرد به توانایی ها و عقل و تدبیر و تاثیر بر روی محیط باز می 

گردد. افرادی که مهارت باالیی در این شاخص بدست می آورند این احساس را دارند

که برای رویارویی با مسائل و مشکالت زندگی آمادگی کافی را دارند و نیازی به کمک

دیگران برای انجام کارهای ساده خود ندارند. اما افرادی که نمرات پایینی در این

شاخص بدست می آورند از توانایی های الزم برای انجام کارهای روزانه خود برخوردار

نیستند و این توانایی های خود را ارزیابی منفی کرده و نمی توانند در برابر مشکالت

راهکارهای الزم را ارئه دهند، مجموعا می توان این ویژگی شخصیتی را با بحث عزت

نفس، اعتماد به نفس و اتکای به خود در یک راستا قرار داد.

 وظیفه شناسی به معنای نظارت وجدان در انجام صحیح کارهای فرد

است. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص بدست می آورند بشدت

به اصول اخالقی خود پایبند هستند و در حدی افراطی به تعهدات

خود مقید هستند. اما افرادی که نمرات پایینی در این شاخص دارند

آسانتر از دیگران با مسائل اخالقی برخورد می کنند و ممکن است

تاحدی غیرمسئول و بی ثبات بنظر برسند.

 نظم به معنا ساماندهی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در زندگی شخصی و

شغلی می باشد. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص کسب می کنند افرادی تمیز و

مرتب و با برنامه بوده که تمام وسایل خود را در محل مناسب قرار داده و برروی این

منظم بودن اسباب و وسائل خود خیلی حساسیت دارند. اما افرادی که نمرات پایینی

در این شاخص دارند فاقد برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت هستند و در زندگی

شخصی و شغلی تمام وسایل خود را نامرتب و بی نظم نگهداری می نمایند.
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(T) ۳۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۳۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۳۲ وضعیت شما در این زیرشاخص: بسیار پایین



C4 - تالش برای موفقیت

C5 - نظم درونی

C6 -  انعطاف ناپذیری

 تالش برای موفقیت به این معناست که فرد نسبت به خود سطح توقع باالیی دارد و

تمام تالش خود را برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود متمرکز بر روی

هدف خود می نماید.افرادی که نمرات باالیی در این شاخص دارند برای حرفه ی خود

سرمایه گذاری زیادی می نمایند و افراد معتاد به کار Workaholic نامیده می شوند.

بالعکس افرادی که نمرات پایینی در این شاخص کسب می کنند افرادی بی رمق و بی

حال و احتماال تنبلی هستند. اینها برای موفقیت خود تالشی نمی کنند و دائما زمین

و زمان را بهانه قرار می دهند که مانع رشد و پیشرفت آنها می شوند. آنها فاقد

جاه طلبی بوده و ممکن است انسانهای بی هدفی بنظر برسند. تعدادی از آنها نیز به کم

و کاستی تالش خود برای رسیدن به موفقیت اعتراف می نمایند.

 نظم درونی یا پیگیری به ویژگی های اطالق می گردد که فرد وقتی کاری را آغاز می کند با وجود تمام سختی ها

و مشکالت در مسیر کار آنرا به پایان رسانده و کارها رو نصفه و نیمه رها نکند. افرادی که نمرات باالیی در این

شاخص بدست می آورند کسانی هستند که خود را وادار می کنند کاری را به سرانجام و نهایت برسانند. افرادی

که نمرات پایینی در این مقیاس بدست می آورند در آغاز کارهای خود تعلل کرده و اصطالحا امروز و فردا

می کنند و به آسانی ناامید شده و کارهای خود را متوقف می کنند. این افراد کلی پروژه انباشته و انجام نشده

دارند و جالبتر اینکه باز ممکن است وارد یک موضوع جدیدتر هم بشوند بدون تمام کردن تمام پروژه های نیمه

کاره قبلی.

 آخرین مقیاس وجدانی بودن انعطاف ناپذیری یعنی گرایش به تفکر دقیق پیش از عمل و نداشتن انعطاف و

تغییرپذیری بعد از تصمیم گیری نهایی است. افرادی که نمرات باالیی در این شاخص کسب می کنند افرادی

محتاط و انعطاف ناپذیرند که وقتی تصمیمی گرفتند بسختی می توانند آنرا لغو کنند. برعکس کسانی که نمرات

پایین در این شاخص بدست می آورند افرادی عجول و دستپاچه بوده که بدون در نظر گرفتن نتیجه کار یا فکر

کردن دست به انجام کاری می زنند. می توان گفت افرادی که نمرات پایینی در این شاخص کسب می کنند

افرادی خودجوش بوده و می توانند در مواقع ضروری بسرعت تصمیم گیری کنند به اصطالح آنها استاد مدیریت

بحران هستند.
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(T) ۵۰ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط

(T) ۳۸ وضعیت شما در این زیرشاخص: پایین

(T) ۴۶ وضعیت شما در این زیرشاخص: متوسط
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سبک بهزیستی:
 خبر خوب و بد تاثیر زیادی بر شما ندارد؛ شما در مورد حوادثی که

دیگران را ترسانده یا خوشحال می کند بی تفاوت هستید. روابط بین فردی

شما ممکن است با عذاب باشد زیرا دیگران شما را بی تفاوت می دانند.

بی تفاوتتجربه عاطفی شما در زندگی، شیرین و آرام است.

بدبین افسرده احساسی

خوشبین و شاد
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برونگرایی

بی تفاوت

NEO سبکهای

سبک دفاعی:
 شما شدیدا از مناقشه، تنش و تهدید آگاه هستید و بطور ذهنی با

مشکالت درون روانی گالویز می شوید و ممکن است به تنِش زندگی به

عنوان منبعی از طنز یا الهام هنری واکنش نشان دهید.

سازگار

غیر حساس سازگار

ناسازگار حساس
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اشتیاق به جذب تجربیات تازه

 افراد خونسرد دیوانه نمی شوند، حتی اگر بخواهند. ممکن است اغلب مورد

توهین قرار بگیرید، اما تحت تاثیر احساس خشم خود قرار نمی گیرید. در

عوض، به خاطر سپرده و خصومت خود را در یک زمان و به روشی که

مناسب است، نشان می دهید. شما ممکن است انتقام جویانه به دنبال حمله

جنایی، یا به صورت متداول تر در دستکاری سیاست های دفتری یا

بهره کشی از روابط بین فردی باشید.

خونسردسبک کنترل خشم:

تندخو

خونسرد
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سبک کنترل محرک:
 شما نیاز کمی به کنترل قوی بر رفتار خود دارید. تمایل دارید راه آسان را

پیدا کنید و در مورد ناامیدی، فلسفی فکر می کنید. شما ممکن است نیاز

به یک کمک اضافی در انگیزش خودتان به منظور پیگیری نصیحت

پزشکی مناسب یا اتخاذ هرگونه تالش پرزحمت داشته باشید.

 آرام

بی کنترلی

آرام

بیش کنترلی

هدایت شده

80

70

60

50

40

30

20

ی
ور

ج
رن

ن 
وا

ر

20 30 40 50 60 70 80

وظیفه پذیری

NEO سبکهای

سبک عالیق:
 شما روی افکار و فعالیت هایی متمرکز هستید که بتوانید به تنهایی آنها را

دنبال کنید. خواندن، نوشتن یا سرگرمی های خالقانه مثل نقاشی و

موسیقی اغلب برای شما جذاب است. مشاغلی را ترجیح می دهید که

چالش و خلوت را همزمان برای شما فراهم کند.

درون نگرها
مشتریان اصلی

خانه نشین ها

تعاملگران خالق

دروننگرها
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اشتیاق به جذب تجربیات جدید

 مالحظه کار هستید و فاصله ی خود را با دیگران حفظ می کنید. ترجیح

می دهید به دوستی ها احترام بگذارید ولی در عین حال با احتیاط از حریم

خصوصی خود دفاع کنید. هوشمندانه تر آن است که هنگام تعامل با شما،

فاصله ای را که نیاز دارید به شما داده شود.

تقابل گراسبک تعامالت:

پیشرو

تقابلگرا

تعاملگرا

متواضع

80

70

60

50

40

30

20

ی
ای

گر
ون

بر

20 30 40 50 60 70 80

توافق پذیری



قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش

۱۳۹۹/۹/۱۲

www.qotbino.com

PI-R تست نئو فرم بلند

سبک فعالیت:
 برنامه ها و اهداف کمی دارید که بتواند شما را برانگیزاند. منفعل بوده و

فقط به پرفشارترین تقاضاهای موجود واکنش نشان می دهید. به ندرت

فعالیتی را آغاز می کنید و در فعالیت های گروهی و بازی ها اغلب کنار

گذاشته می شوید.

بی حال

اهل تفریح

بی حال

فعال و کاری

زحمت کش
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NEO سبکهای

سبک نگرش:
 شما متفکران انتقادی هستید که نه متمایل به سنت هستید و نه متمایل

به احساسات. همه دیدگاه ها را در نظر می گیرید، اما پس از آن قضاوت

خود را در مورد حق و اشتباه انجام می دهید، و شما تمایل دارید که

احساسات دیگران را در مورد برداشت خود از حقیقت نادیده بگیرید.

آزاد اندیشان

آزاد اندیشان

معتقدان مصمم

ترقی خواهان
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توافق پذیری

 به ایده های جدید جذب می شوید و آنها را با جزئیات تخیلی گسترش

می دهید و در تجسم غرق می شوید. در آغاز کردن پروژه های نوآورانه خوب

عمل می کنید اما در تکمیل آنها موفقیت کمتری بدست می آورید. در

متمرکز ماندن نیاز به کمک دارید.

رویا پردازانسبک یادگیری:

رویاپردازان

دانشجویان بی رقبت

دانشجویان ارشد

معتقد به مرجع
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قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش

۱۳۹۹/۹/۱۲

www.qotbino.com

PI-R تست نئو فرم بلند

سبک شخصیتی:
 بیشتر روی راحتی و لذت متمرکز هستید تا بهزیستی دیگران. اراده شما

نیاز به تقویت دارد و ممکن است دارای عادات ناپسندی باشید که تغییر

آنها را دشوار ببینید.

تافته جدا بافته

خوش نیت ها

تافته جدا بافته

دوست موثر

پیشرفت برای خود
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NEO سبکهای

در قطبینو تی وی در مورد تست NEO و ویژگیهای شخصیتی خود بیشتر بدانید.

رادیو قطبینوقطبینو تی وی

http://qtbno.ir/mbti-radio
http://qtbno.ir/mbti-tv
http://qtbno.ir/mbti-tv
http://qtbno.ir/mbti-radio
http://qtbno.ir/tv-neo

