
 

 (MBTI) گزیبر -رزیما یتیآزمون شخص

 
 راهنمای اجرای آزمون

 کندیمجهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تالش و در  توسط کاترین بریگز و ایزابل بریگز ساخته شده استپرسشنامه این 

درک او از  .دهدمیاو را نشان  گیریتصمیمو چگونگی  چگونگی نگاه فرد به محیط که یطوربهتا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند 

ز آن بینشی نسبت به نوع کاری که ا او. این درک و فهم به کندمییاری  هایشتوانمندیرا در شناسایی  او ،و ترجیحات خود و دیگران هااولویت

 است. سؤال 78این آزمون دارای  .دهدمی به دست ،و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند استو در آن موفق  بردمیلذت 

 را انتخاب نماید. بیا  الف هایگزینهیکی از  صرفاً سؤالباید در هر  دهندگانپاسخ●

 . استدقیقه الزم  51تا  51این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود  ●

 پاسخ دهد. سؤالبر اساس درک شخصی خود به آن  بایستمیا عبارات ارائه کرد. فرد تعاریفی از لغات ی دهندگانپاسخنباید به  ●

 نباشد. پذیرامکانپاسخ برای فرد  صورتی کهحذف شود اما فقط در  تواندمی سؤال ●

 تکمیل کنید و سپس به بخش نتایج بروید. آن رامطروحه از پاسخنامه پرینت بگیرید و  هایپرسشپس از پاسخگویی به  ●

 

 سؤالعنوان  شماره 

 آیا شناختن شما 5 سؤال
 ؟آسان است پاسخ الف(

 ؟دشوار است پاسخ ب(

 آیا 5 سؤال
 ؟کنیدمیصحبت  راحتیبه دانیدمیتا حدی که الزم  هرکسیبا  پاسخ الف(

 ؟زیاد صحبت کنید توانیدمیدر شرایط خاصی  همآنفقط با افراد خاصی  پاسخ ب(

 معموالًشما  3 سؤال
 هستید؟ زودجوش پاسخ الف(

 هستید؟ گرادرونآرام و  پاسخ ب(

 روابط دوستانه شما  4 سؤال
 با افرادی معدود ولی عمیق است؟ پاسخ الف(

 با تعداد بسیاری از افراد ولی سطحی است؟ پاسخ ب(

 نامحدود طوربه توانیدمی 1 سؤال
 الیق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟که ع کسانی بافقط  پاسخ الف(

 صحبت کنید؟ هرکسیبا  تقریباً توانیدمی پاسخ ب(

 در صحبت کردن با دوستانتان 6 سؤال
 ؟گوییدمیخصوصی به آنان  طوربهگاهی مسائل شخصی را  پاسخ الف(

 ؟کنیدمیبگویید بیان ن خواهیدنمیهرگز چیزی را که  تقریباً پاسخ ب(



 معموالًآیا  8 سؤال
 ؟دهیدمیآزادانه احساسات خود را نشان  پاسخ الف(

 ؟دهیدمیاحساسات خود را نشان ن پاسخ ب(

 کنندمیبه شما توجه  هاغریبهوقتی  7 سؤال
 ؟کنیدمیاحساس ناراحتی  پاسخ الف(

 ؟شویدنمیناراحت  اصالً پاسخ ب(

 آیا عادت دارید 9 سؤال
 یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟ اعتماد نکنید کسهیچبه  پاسخ الف(

 ؟کنیدمیاعتماد  هاآنتعدادی دوست دارید که به  پاسخ ب(

 آیا 51 سؤال
 که دوستشان دارید؟ دانندمیکسانی را که دوست دارید  یهمه کنیدمیفکر  پاسخ الف(

 بدانند؟ هاآنبگذارید  آنکهبیهستید  مندعالقهبه بعضی افراد  پاسخ ب(

 ؟دهیدمیترجیح  معموالًوقتی با گروهی از افراد هستید  55 ؤالس
 به صحبت گروهی بپردازید؟ پاسخ الف(

 هر بار فقط با یک فرد صحبت کنید؟ پاسخ ب(

 در بین دوستانتان آیا 55 سؤال
 ؟شنویدمییکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را  پاسخ الف(

 دارید؟ هرکسیبری در مورد همه نوع خ پاسخ ب(

 در یک محفل اجتماعی 53 سؤال
 بکشید؟ ایگوشهکسی را که دوست دارید با او صحبت کنید به  کنیدمیسعی  پاسخ الف(

 ؟جوشیدمیبا گروه  پاسخ ب(

 هامیهمانیدر  54 سؤال
 ؟شویدمیگاهی کسل  پاسخ الف(

 ؟گذردمیهمیشه به شما خوش  پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما دام لغت ک 51 سؤال
 صحبت کردن پاسخ الف(

 نوشتن پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  56 سؤال
 آرام پاسخ الف(

 سرزنده پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  58 سؤال
 ساکت پاسخ الف(

 پرحرف پاسخ ب(



 در یک مهمانی دوست دارید: 57 سؤال
 برگزار شود؟ خوبیبهاری کنید که مراسم ک پاسخ الف(

 به میل خودش خوش بگذراند؟ هرکسی گذاریدمی پاسخ ب(

 هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید: 59 سؤال
 ؟کنیدمیبیشتر از بقیه صحبت  پاسخ الف(

 کمتر از بقیه؟ پاسخ ب(

 در یک گروه بزرگ اغلب: 51 سؤال
 ؟کنیدمین را معرفی دیگرا پاسخ الف(

 ؟شویدمیمعرفی  پاسخ ب(

 :دهیدمیترجیح  کنیدمیزمانی که در مورد یک پیشامد فکر  55 سؤال
 در این مورد با شخصی صحبت کنید؟ پاسخ الف(

 ؟کنیدمیدر مورد آن خوب فکر  پاسخ ب(

 بگویند به چه عالقه دارید؟ توانندمی شوندمیآیا افرادی که تازه با شما آشنا  55 سؤال
 خیلی سریع پاسخ الف(

 شما را خوب شناختند ازآنکهپستنها  پاسخ ب(

 منظورتان معموالًآیا  53 سؤال
 ؟است گوییدمیبیشتر از آنچه  پاسخ الف(

 است؟ گوییدمیکمتر از آنچه  پاسخ ب(

 کنیدمیرا مالقات  هاغریبه کهوقتی 54 سؤال
 راحت است؟ کمدستبرایتان خوشایند یا  خ الف(پاس

 زحمت زیادی برایتان دارد؟ پاسخ ب(

 راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود ایجلسهوقتی در  51 سؤال
 ؟کنیدمیآن را مطرح  پاسخ الف(

 در مورد گفتن آن تردید دارید؟ پاسخ ب(

 ید؟در نظر مردم چگونه باش دهیدمیترجیح  56 سؤال
 فردی اهل عمل؟ پاسخ الف(

 فردی مبتکر و خالق؟ پاسخ ب(

 هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا 758 سؤال
 ؟دیبریمبیان عجیب و ابتکاری مطالب لذت  یوهیشاز  پاسخ الف(

 ؟دیرسانیممنظور خود را  یروشنبهنویسندگانی را دوست دارید که  پاسخ ب(

  دیدادیمجیح اگر معلم بودید تر 57 سؤال
 را تدریس کنید؟ هاتیواقع پاسخ الف(

 را شرح دهید؟ هاهینظر پاسخ ب(



 ؟کنیدمیارتباط برقرار  ترراحتبا کدام شخص  معموالً 59 سؤال
 با فردی تخیلی؟ پاسخ الف(

 ؟نیبواقعبا فردی  پاسخ ب(

 دهیدمیترجیح  دهندیمدر انجام کاری که بسیاری از مردم انجام  31 سؤال
 انجام دهید؟ شدهرفتهیپذ یوهیشآن را به  پاسخ الف(

 روش خاص خود را برای انجام آن ابداع کنید؟ پاسخ ب(

 دهیدمیترجیح  تانیزندگ یوهیشدر  35 سؤال
 متفاوت باشید؟ پاسخ الف(

 متعارف عمل کنید؟ پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  35 سؤال
 عبارت پاسخ الف(

 مفهوم پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  33 سؤال
 ساختن پاسخ الف(

 اختراع کردن پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  34 سؤال
 واقعی پاسخ الف(

 انتزاعی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  31 سؤال
 حروفی پاسخ الف(

 ارقامی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  36 سؤال
 تولید پاسخ الف(

 طراحی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  38 سؤال
 عالمت پاسخ الف(

 نماد پاسخ ب(

 ؟است ترلبجابرای شما کدام لغت  37 سؤال
 پذیرش پاسخ الف(

 تغییر پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  39 السؤ
 شدهشناخته خ الف(پاس

 ناشناخته پاسخ ب(



 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  41 سؤال
 هاتیواقع پاسخ الف(

 هادهیا پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  45 سؤال
 زیربنا پاسخ الف(

 روبنا پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  45 سؤال
 نظریه پاسخ الف(

 تجربه پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  43 سؤال
 مایع پاسخ الف(

 جامد پاسخ ب(

 تمجید بیشتری از یک فرد است؟ کیکدام 44 سؤال
 بصیرت دارد؟ پاسخ الف(

 عقل سلیم دارد؟ پاسخ ب(

 اعانه بپردازید یآورجمعاگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به  41 سؤال
 درخواست شما خالصه و تجاری است؟ پاسخ الف(

 دوستانه و اجتماعی است؟ پاسخ ب(

 ؟دیآیمکدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار  46 سؤال
 ؟واقعیشخصی با احساسات  پاسخ الف(

 شخصی همیشه منطقی؟ پاسخ ب(

 بیشتر                     ،گیریتصمیمآیا در  48 سؤال
 قلبتان بر عقلتان غلبه دارد؟ پاسخ الف(

 عقلتان بر قلبتان؟ پاسخ ب(

 هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید 47 سؤال
 تمجید کنید؟ پاسخ الف(

 سرزنش کنید؟ پاسخ ب(

 ؟دیآیمعیب بدتری به شمار  کیکدامکه  کنیدمیاحساس  49 سؤال
 همدردی نکردن؟ پاسخ الف(

 استدالل پذیر نبودن؟ پاسخ ب(

 ؟دیآیم به نظر ترجالباز این دو گزاره برایتان  کیکداماگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید  11 سؤال
 ؟مردم خیلی دوست دارند که شما آن را انجام دهید پاسخ الف(

 ؟دهیدمیکاری است که انجام  نیتریمنطقاین  ب( پاسخ



 در فرد نقص بیشتری است؟ کیکداموجود  کنیدمیفکر  15 سؤال
 خیلی احساساتی بودن؟ پاسخ الف(

 کافی احساساتی نبودن؟ اندازهبه پاسخ ب(

 ؟دیآیمعیب بدتری به شمار  کیکدام کنیدمیاحساس  15 سؤال
 گرمی زیاد نشان دادن؟ خ الف(پاس

 کافی گرم نبودن؟ اندازهبه پاسخ ب(

 معموالًآیا  13 سؤال
 برای احساس بیشتر از منطق ارزش قائل هستید؟ پاسخ الف(

 برای منطق بیشتر از احساس؟ پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  14 سؤال
 متقاعد کردن پاسخ الف(

 لمس کردن پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  11 سؤال
 کردنموافقت پاسخ الف(

 پرسیدن پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  16 سؤال
 مزایا پاسخ الف(

 برکت پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  18 سؤال
 تحلیل کردن پاسخ الف(

 همدردی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  17 سؤال
 نرم پاسخ الف(

 سخت پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  19 سؤال
 پایبند به اندیشه خود پاسخ الف(

 دلگرم پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  61 سؤال
 چه کسی؟ پاسخ الف(

 چه چیزی؟ پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  65 سؤال
 محتاط سخ الف(پا

 الیخخوش پاسخ ب(



 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  65 سؤال
 مالیم پاسخ الف(

 محکم پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  63 سؤال
 عدالت پاسخ الف(

 بخشندگی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  64 سؤال
 غیر انتقادی پاسخ الف(

 انتقادی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  61 سؤال
 متفکر پاسخ الف(

 احساسی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  66 سؤال
 دلسوزی پاسخ الف(

 دوراندیشی پاسخ ب(

 هستید؟ کیکدامبیشتر مراقب  68 سؤال
 احساسات افراد؟ پاسخ الف(

 حقوق افراد؟ پاسخ ب(

 طبیعی: طوربهآیا  67 سؤال
 ید؟مندعالقهبه مردم بیشتر از اشیاء  پاسخ الف(

 ید؟مندعالقه هاانسانبیشتر از روابط  هاآنبه اشیاء و نحوه کار  پاسخ ب(

 آیا ،برای انجام یک کار 69 سؤال
 بطوریکه پس از پایان کار وقت اضافی داشته باشید؟ کنیدمیآن را زود شروع  پاسخ الف(

 انجام دهید؟ ترعیسرهر چه  دیکنیمر واگذار کرده و سعی آن را به لحظه آخ پاسخ ب(

 دینمایم تانروزانهشما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه  نشدهینیبشیپهنگامی که رخدادی  81 سؤال
 ؟دیینمایمرا مزاحمت تلقی  تانبرنامهآمدن وقفه در  به وجودآیا  پاسخ الف(

 ؟کنیدمیبرخورد  ییروخوشآمده با  به وجودبا تغییر وضعیت  پاسخ ب(

 آیا مطابق برنامه عمل کردن 85 سؤال
 مورد رضایت شماست؟ پاسخ الف(

 ؟دهدمیشما را در تنگنا قرار  پاسخ ب(

 بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود یپروژههنگام شروع یک  85 سؤال
 ؟دیریگیمانجام شوند بر اساس اولویت در نظر  بایستمیرهایی که فهرستی از کا یهیتهزمانی را برای  پاسخ الف(

 ؟کنیدمیو شروع  دیزنیمدل به دریا  پاسخ ب(



 خاص انجام دهید یزمان دراگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش  83 سؤال
 طبق برنامه عمل کردن برای شما خوشایند است؟ پاسخ الف(

 ؟کنیدمیگرفتن احساس ناخوشایندی  قرار چهارچوباز در  پاسخ ب(

  دهیدمیآیا ترجیح  84 سؤال
 را از پیش تعیین کنید؟ هامیهمانیو  هاوعده هامالقاتقرار  پاسخ الف(

 فردی باشید که در لحظه آخر بتوانید آزادانه آنجایی را که تمایل دارید انتخاب کنید؟ پاسخ ب(

 آیا 81 سؤال
 ارها را در دقیقه آخر انجام دهید؟ک دهیدمیترجیح  پاسخ الف(

 ؟کندمیانجام دادن کارها در دقیقه آخر شما را عصبی  پاسخ ب(

 که داشتن یک برنامه روزانه کنیدمیآیا فکر  86 سؤال
 روش برای دادن کارهاست؟ نیترراحت پاسخ الف(

 است؟ آوررنجحتی اگر ضروری باشد  پاسخ ب(

 ای انجام دادن دارید آیا مایلیدکار خاصی بر کهوقتی 88 سؤال
 کنید؟ یدهسازمان را آن دقت با ،پیش از آغاز کار پاسخ الف(

 آنچه ضروری است را حین انجام کار متوجه شوید؟ پاسخ ب(

 آیا  87 سؤال
 است؟ ترسادهبرایتان روزمره بودن  پاسخ الف(

 متنوع بودن؟ پاسخ ب(

  دیرسیمن مسئولیتی در زندگی شخصی وقتی به پایا 89 سؤال
 کار بعدی چیست و آماده درگیر شدن با آن هستید؟ دانیدمیآیا  پاسخ الف(

 تا پیشامد بعدی از آرامش خود خوشنود هستید؟ پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  71 سؤال
 شناسوقت پاسخ الف(

 دغدغهیب پاسخ ب(

 ؟است ترجالبرای شما بکدام لغت  75 سؤال
 منضبط پاسخ الف(

 ریگآسان پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  75 سؤال
 منظم پاسخ الف(

 خودمانی پاسخ ب(

 ؟است ترجالببرای شما کدام لغت  73 سؤال
 زیربرنامه پاسخ الف(

 برنامهیب پاسخ ب(



 :دهیدمیترجیح  یطورکلبهآیا  74 سؤال
 کنید؟ یزیربرنامهبرای دیدار کسی از قبل  (پاسخ الف
 عمل کنید؟ یالحظهو  دیآزادباش پاسخ ب(

 :دهیدمی. آیا ترجیح دیرویموقتی برای یک روز جایی  71 سؤال
 کنید؟ یزیربرنامهو چه موقع انجام دهید  یکارچهبرای اینکه  پاسخ الف(

 ؟دیرویمفقط  پاسخ ب(

  دهیدمیترجیح  روزمرهی در مورد کارها 76 سؤال
 ابتدای صبح همه کارها را انجام دهید؟ پاسخ الف(

 ؟دهیدمیرا انجام  هاآنحین انجام کارهای جالب  آمدهشیپدر ضمن فرصت  پاسخ ب(

 آیا 78 سؤال
 ؟یدکنمیاز اتمام کارها پیش از زمان موعود احساس رضایت  پاسخ الف(

 ؟دیبریمدر لحظات آخر انجام کار لذت از سرعت و کارآمدی خود  پاسخ ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخنامه آزمون
 

 ردیف الف ب ردیف الف ب ردیف الف ب ردیف الف ب

  69   41   56   5 

  81   46   58   5 

  85   48   57   3 

  85   47   59   4 

  83   49   31   1 

  84   11   35   6 

  81   15   35   8 

  86   15   33   7 

  88   13   34   9 

  87   14   31   51 

  89   11   36   55 

  71   16   38   55 

  75   18   37   53 

  75   17   39   54 

  73   19   41   51 

  74   61   45   56 

  71   65   45   58 

  76   65   43   57 

  78   63   44   59 

     64      51 

     61      55 

     66      55 

     68      53 

     67      54 

           51 

 


