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 مترجمان پیشگفتار

ان )ریسو و هادسوون  بوه صوراحت بیو     نویسندگان« ای به فراسوی شخصیتاینیاگرام دریچه»در کتاب 
گانه بدون توجوه   های شخصیتی نُه کنند که هدف از تحریر کتاب، تنها تشخیص و شرح اجمالی تیپ می

به مفاهیم پیچیدۀ تفسیری و تحلیلی موجود در هر تیپ شخصیتی بوده است. به هموین دلیول در طوول    
ه شود تا از ترجمۀ آن کتاب این کنجکاوی و انگیزه وجود داشت تا یکی از دیگر آثار نویسندگان ترجم

تری از مقولۀ اینیاگرام در اختیوار خواننودگان    این طریق حق مطلب به درستی ادا شود و اطالعات جامع
نیوت موا را   « حکمت اینیاگرام»قرار گیرد. به همین منظور، از میان دیگر آثار نویسندگان یاد شده، کتاب 

گانوه،   های شخصیتی نُه ه بر تشخیص تیپکرد. در این کتاب تأکید بر آن است تا عالو خوبی تأمین می به
نسبت جامع از هر تیپ شخصیتی و نیز به تفسیر و تحلیول ابعواد پیچیودۀ روان انسوان در      به توصیف به

کوار و   هوا راه  چنوین، ده  . هوم شوود تر از آن، ماهیت ذاتی انسان پرداختوه   غالب نُه تیپ شخصیتی و مهم
فوردی هور تیوپ     های مخرب و ترمیم روابط بین عادت فرد برای کاهش و اصالح های منحصر به تمرین

های درونی خوویش   ها و انگیزه دهد تا از این طریق شخص نسبت به آرزوها و ترس شخصیتی ارائه می
آگاه شود و برای مواجهه با آنها بینش الزم را کسب کند و به رهایی و رستگاری که هدف نهایی تموام  

 مکاتب اینیاگرام است نایل آید.
نویسندگان کتاب از کلید واژهوای مکتوب روانکواوی و نیوز بوه منظوور        ۀتوجه به استفادۀ گستردبا 

زمینوۀ  » پویایی هرچه بیشتر در محتوای کتاب، ما ابتدا اقدام به تألیف یك فصول الحواقی تحوت عنووان    
 ایم که در فصل سه هدف از تألیف آن به اجمال توضوی  داده شوده   نموده« روانکاوی در فهم شخصیت

است. در چواپ  « های شخصیتی ریسو و هادسون شاخص تیپ»دومین اقدام، هنجاریابی فرم بلند  است.
منود   طور هودف  فرم بلند شاخص مذکور به« ای به فراسوی شخصیتاینیاگرام دریچه»اول و دوم کتاب 

 جای آن تورجی  داده شود توا از فورم کوتواه آن شواخص       توسط مترجمان نادیده گرفته شده است و به
استفاده شود. دلیل این اقدام، عدم وجود هنجاریابی این شاخص در جامعۀ ایرانی بود. لوذا در پواورقی   

نجام ایون  اآن کتاب ما نوید هنجاریابی فرم بلند شاخص را روی جمعیت ایرانی دادیوم. سور   26صفحۀ 
ر دادیوم کوه نتوای     عنوان پژوهشگر آن را در جامعۀ ایرانی مورد  هنجاریابی قرا وعده محقق شد و ما به

صورت خالصه آورده شده است. این پوژوهش بوه محققوان،     پژوهش در بخش ضمیمۀ کتاب حاضر به
هوای مورتبط کموك خواهود کورد توا بوا         پزشکان و دیگر رشته ن شناسان، روا درمانگران، مشاوران، روان

ابی بوه فورم بلنود    اطمینان شاخص مذکور را مورد استفادۀ تحقیقی و کاربردی قرار دهنود. بورای دسوتی   
 تبه کنند:اکم توانند به آدرس پست الکترونیکی مترجمان محققان می شاخص و نتای  هنجاریابی آن

hchari@shirazu.ac.ir 
golnavaz@shirazu.ac.ir  

mailto:hchari@shirazu.ac.ir
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تحوت عنووان فصول    « های شخصیتی ریسو و هادسوون  شاخص تیپ»سومین اقدام، الحاق فرم بلند 
بوه کتواب    «هوای شواخص   تغییرپذیری و نوسان نموره »اول و به دنبال آن الحاق فصل دوم تحت عنوان 

اینیواگرام  »منود ایون دو فصول الحواقی را از کتواب       صوورت هودف   به همین منظور، ما بوه حاضر است 
بران و بدون هیچ دخول و تصورفی بوه عاریوت گورفتیم. ایون بوه کوار        « ای به فراسوی شخصیت دریچه

دهد تا بدون مراجع به کتاب یاد شده خود را موورد ارزیوابی قورار دهنود و تیوپ       خوانندگان اجازه می
 را مشخص سازند. -که مقدمۀ هرگونه تغییر و تحولی است -شخصیتی خویش

 در« هوای شخصویتی ریسوو و هادسوون     شاخص تیپ»فرم بلند  الزم به ذکر است که به دلیل الحاق
گانوه اسوت،    های شخصیتی نُه بندی سریع تیپ زین این کتاب که شامل آزمون دستهفصل اول، فصل آغا

مند حذف شد و در بخش ضمیمه آورده شده است. امید اسوت ایون دخول و تصورف      صورت هدف به
 برای سودمندی هرچه بیشتر کتاب صورت گرفته باشد.

کدام کتاب از کدام مکتب برای در پایان، به دلیل وجود مکاتب مختلف در مقولۀ اینیاگرام، انتخاب 
هوا مطالعوه و بعود از چنودین جلسوه       نجام بعد از ماهاترجمه، به یك چالش اساسی تبدیل شده بود. سر

تر از دیگر مکاتب یافتیم  تر و گسترده تر، منظم را پربارتر، منسجم« 1دان ریچارد ریسو»گفتگو، ما مکتب 
وقفوه بووده    ها کار بی مد سالار و هنجاریابی شاخص، پیو روی آثار ایشان تمرکز کردیم. ترجمۀ این آثا

رغم عدم وجود مطالعات گسترده در زمینۀ اینیاگرام، ما بر این باوریم که اینیاگرام روشی مفیود   است. به
 تر است. برای ارتقاء روان انسان به سطوح عالی

 چاری دکتر مسعود حسین، نواز اله گل وجیه

 97پاییز 
 

 
 مراجعه کنید. www.enneagraminstitue.comجهت اطالعات بیشتر از این مکتب به سایت  -1

http://www.enneagraminstitue.com/
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 پیشگفتار

 موجودات روشن ضمیر

شوویم. اگرچوه توضوی      قراری عمیق درونی هستیم و از این طریق کنترل می همۀ ما تحت تأثیر یك بی
قراری را طووری احسواس کنویم کوه      این بی ممکن استاما ، استمشکل  چیستاین حس  اینکهدقیق 

کوه   آنچوه  و کنویم  کوه احسواس موی     آنچوه کنیم،  می که فکر  آنچههمۀ ما دربارۀ ای داریم.  شده انگار گم
تور، یوك    فردی بهتر، یك شغل بهتر، یك اندام مناسب ؛ یك رابطۀ بینداریم یهیم، احساس مبهمخوا می

فردی به تمام معنا داشته باشیم یا ماشوین   تر و الی آخر. ما باور داریم که اگر یك رابطۀ بین ماشین شیك
ی منود رضایترود و احساس  مان از بین می قراری دید فراهم کنیم، بیآخرین مدل یا وسیلۀ سرگرمی ج

رسیم. اما تجربه به ما آموخته است که یك ماشین شیك یا آخرین مدل  کنیم و به اوج خوشبختی می می
ال باشود و   فردی ممکن است بسیار ایده کند. رابطۀ بین تنها برای مدتی در ما احساس رضایت ایجاد می

کنیم کامالً خشنود سازد. پوس موا    طور که فکر می تواند ما را آن ، اما هرگز نمیمگان شودمایۀ شگفتی ه
 گردیم؟ میچه  دنبال واقعاً به

چه کسی هسوتیم   اینکهفهم  بر مبنیاحتماالً متوجه آرزوی قلبی خود ای به تأمل بپردازیم،  اگر لحظه
دنبال پاسخ  سازد تا به ما را وادار می ،نگی غنیعدم دسترسی به منابع فرهاما  .شویم میایم  و از کجا آمده

مان بهبوود یابود در وهلوۀ اول کیفیوت      به این دو سؤال اساسی برویم. ما معتقدیم که اگر شرایط محیطی
 ارزشومند نفسوه   شویم که امور خارجی فی دیر یا زود متوجه می مان بهبود خواهد یافت. هرچند، زندگی

 قراری عمیق روح و روان ما باشد. بیتواند پاسخگوی  هستند، اما نمی
 های خود را پیدا کنیم؟ توانیم جواب پرسش بنابراین در کجا می
نحو مؤثری دربوارۀ آن فوردی کوه موا      در زمینۀ تغییر و تحول فردی به های موجود بسیاری از کتاب
ارتبوا  و   اهمیوت حیواتی مهربوانی، یگوانگی،     آنهوا  کنند. صحبت می  آل فرد ایده) دوست داریم باشیم
ها قشنگ و جوذاب هسوتند، آن را    ویژگی  و دیگر) همان نسبت که این کنند. اما به خالقیت را درک می

تقریبواً   اینکوه . بوا وجوود   یابیم میروزمرۀ زندگی خود بسیار مشکل  اموربرای حفظ یا دخالت دادن در 
هوا   نادیده گرفتوه شودن   ها، رفتارهای محکوم به شکست و طور دردناکی روی کوهی از ترس همیشه به
همیشه اهداف مطلوب و آرزوهای بزرگ موا   شوند. آییم، آمال و آرزوهای ما بیشتر و بیشتر می فرود می

 شوود. موا از کموك بوه خودموان دسوت       تبدیل موی  راحتی به منبع جدیدی از ناامیدی و سرخوردگی به
کنیم تا کل موضوع را فرامووش   یگردیم و سعی م های ذهنی گذشتۀ خود برمی داریم، به مشغولیت  برمی
   کنیم.
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شناسی نادرست است یا اشتباه هسوتند؟ آیوا انسوان از     های رای  در روان ای از کتاب آیا بخش عمده
گ معنووی و  ری عواجز اسوت؟ معلموان بوز    رضوایتمند زندگی کردن در مسیر کمال همراه با احسواس  

جهوت رسویدن بوه شوکوه و      ای انوایی بوالقوه  اند که انسان تو اخالقی در طول تاریخ همیشه تأکید داشته
ما به معنای واقعی کلمه مخلوقات خداوند هسوتیم. بنوابراین چورا درک     اینکه دارد؛ در حقیقت عظمت

 مان دشوار است؟ برایآن  براساساین حالت و زندگی 
. های کمك به خود لزوماً اشتباه نیستند، بلکوه فقوط نواقص هسوتند     ما معتقدیم که بسیاری از کتاب

مثل کاهش وزن، دالیل بسیاری وجود دارد که چرا یك شخص با غذا حتی در بحث اساسی  برای مثال
کند؛ حساسیت به شکر، یا چاقی مضاعف در رژیوم غوذایی، یوا پرخووری عصوبی       مشکل وزن پیدا می

چقودر توالش مضواعفی     اینکوه هیجانی. صرف نظر از  مسائلجهت فرونشانی اضطراب، یا بسیاری از 
شود، احتماالً مشوکل   خاصی که باعث ایجاد مشکل می مسائلباشیم، بدون مشخص کردن ریشۀ داشته 

 شود. حل نمی
هایی است که تنها برای خوود نویسونده    یاری نویسندگان و محققان برمبنای روشرهنمودهای خود

گر ا شان است. شناختی خاص خودشان یا فرایند شخصی های روان کند و منعکس کنندۀ خصلت کار می
کوار   نویسنده داشوته باشود، روش بوه    مشابهی باشناختی  های روان یك خواننده بر حسب اتفاق خصلت

 آنهوا  یهوای هور دو   گرفته شده توسط نویسنده برای او ممکن است مؤثر واقع شود. اموا اگور خصولت   
 ود.جای کمك به خواننده، ممکن است باعث گمراهی او ش تناسبی با هم نداشته باشند، نویسنده به

برای اثربخش بودن هر دیدگاهی در خصوص رشد و تکامل باید این حقیقت را مد نظر گرفت کوه  
در طوول  دارنود.   یهای شخصویتی متفواوت و مختلفو    به عبارتی مردم تیپهم متفاوت هستند؛ با مردم 
ا مورد ر کلیدیاند تا این بصیرت و بینش  شناختی و معنوی تالش کرده های روان بسیاری از نظام تاریخ

بلغمی، صفراوی، سوودایی  ) های چهارگانه بینی از طریق اعداد، مزاج ، طالعاخترشناسیتوجه قرار دهند: 
گرایی، شهود، احسواس و عملکورد    گرایی و برون درون) شناختی مکتب یونگ های روان تیپ  ،و دموی
مول نووزاد و علووم    بر این، مطالعات حال حاضر در خصوص رشد و تکا  و بسیاری دیگر. عالوه  تفکر

هوایی از موردم وجوود دارد کوه      تیپی وخو خُلقهای اساسی در  دهد که تفاوت مغز و اعصاب نشان می
 شناختی دارد. مبنای زیست

را کوه بورای یوك شوخص مناسوب اسوت        آنچهدهد که چرا  این نوع تنوع و گوناگونی توضی  می
هوایی کوه نیواز بوه تمرکوز روی       از تیپ گر باشد. صحبت از بعضی تواند برای دیگری شوم و ویران می

هایی که نیاز بوه ابوراز    شبیه به ریختن آب روی شناگر است. صحبت از تیپ ،احساسات خودشان دارند
اشتهایی عصبی را در برنامه رژیم غذایی قرار  همان اندازه احمقانه است که یك فرد با بی وجود دارند به



 15       پیشگفتار       

 

هوای   شوویم کوه تیوپ    متوجوه موی  با اهمیوت، موا    مسائل دهیم. در فهم خویشتن خودمان و بسیاری از
 است.کننده  عامل تعیینهای نژادی  جنسیت، فرهنگ، تفاوت بدون توجه به شخصیتی

 -های بسیار مختلفوی اسوت    در زمینه های شخصیتی نیازمند آگاهی ما باور داریم که آگاهی از تیپ
و همۀ موارد ذکر شوده در کوار معنویوت و     نیدرما رواندر آموزش، در علوم، بازرگانی، علوم انسانی و 

قوراری   ایون بوی   اینکوه باشد، اما  شمول جهانقراری ممکن است  تغییر و تحول. اگرچه میل شدید به بی
کنود کوه موا در     ، کار یك صافی را میدرواقعفرد است و  شود بسیار خاص و منحصربه چگونه ابراز می

و  صلی و مهوم کوه موا از آن بورای شوناخت خودموان      شویم. یك صافی ا طول زندگی به آن متوسل می
 مسوائل ، بورای دفواع از خودموان، بورای حول و فصول       ، برای ابوراز خودموان  مان شناخت جهان اطراف

 و کنویم  مان، برای آموختن، برای شاد شدن، برای عشق ورزیدن استفاده موی  بینی آینده و پیش مان گذشته
 مان است. تیپ شخصیتیآن 
داشته باشد که بتواند ما را قادر سازد تا نسبت به خودمان و دیگران آگواهی و   اگر سیستمی وجود 

تور   ما را بوه روشونی هرچوه تموام     فیلترهای روانیبصیرت زیاد کسب کنیم چی؟ اگر این سیستم بتواند 
شوناختی   روان مسائلاگر این سیستم بتواند نه تنها ریشۀ  چی؟را مد نظر قرار دهد  آنها دهد و تشخیص

 بور  مبتنوی را به ما نشوان دهود چوی؟ اگور ایون سیسوتم        مان را بلکه نقا  ضعف و قوت درون فردیما 
شخصی متخصصان یا مرشدان، یا تواریخ تولودمان، ترتیوب تولودمان نباشود بلکوه بور مبنوای          اظهارات

مان نسبت به کشف صادقانۀ خودمان باشد چی؟ اگر این سیسوتم   مان و میل و رغبت الگوهای شخصیتی
ؤثر با آن را به ما نشوان  های مواجهۀ م مان را به ما نشان دهد بلکه روش ای ند نه تنها مشکالت ریشهبتوا
مان هدایت کند چی؟ آری چنوین سیسوتمی    سوی اعماق روح و روان اگر این سیستم ما را به چی؟ دهد

 نام دارد.  گانه های شخصیتی نُه تیپ) وجود دارد و آن اینیاگرام

 رموجودات روشن ضمی

بوه مودت یوك هفتوه در شومال ایالوت نیویوورک بوه           دان ریچوارد ریسوو  ) ها پیش وقتی که مون  سال
ام رقم خورد. من به اتفاق پنجاه  ین اتفاقات دورۀ زندگیتر مهمنشینی معنوی روی آوردم، یکی از  عزلت

نوۀ قودیمی   خا ایون کوه   آنجااز  نفر در هتل قرن معاصر که متعلق به معلم و مرشد ما بود ساکن شدیم.
در حین انجام  گاهیشد؛ و  فرسا محسوب می بسیار طاقتکار در آنجا نیاز به تعمیر داشت،  طور دائم به
شد. گرمای تابسوتان بسویار شودید بوود،      هایی از سوی آن جمعیت مشاهده می ها و واکنش مقاومت رکا

یباً هیچ زمان اسوتراحتی  عمومی طوالنی بود و تقر استحمام کردن محدود بود، طول دوره و نوبت حمام
بار و زندگی مشترک توسوط معلوم یوا     دانستیم، این شرایط اسف طور که از قبل می وجود نداشت. همان
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طووری کوه موا بتووانیم      مان بر ما آشوکار شوود بوه    شخصیت« ساختارهای»مرشد ما طراحی شده بود تا 
 مشاهده کنیم.تری در این زندگی آزمایشگاهی بسیار سخت  طور شفاف خودمان را به

در بعدازظهر یکی از آن روزها فرصت کوتاهی پیش آمد تا بعد از کار سخت به مدت چهل و پون   
خیلی زود  و دقیقه چرتی بزنیم. کار پاک کردن رنگ دیوارهای بیرونی ساختمان به من واگذار شده بود

و کوفتوه بوودم کوه    در پایان آن روز کواری، مون چنوان خسوته      از نوک سرم تا انگشت پایم رنگی شد.
فرسا را  خواستم آن کار طاقت تنها نیاز به خواب داشتم بلکه می نتوانستم بدن کثیف خود را تمیز کنم؛ نه

های من بالفاصوله   یاتاق که به طبقۀ دوم و به رختخواب رفتم. اغلب هم رها سازم. من اولین نفری بودم
  م.واب رفتیگی در عرض پن  دقیقه به خرسانده و هم اتاقخود را به 

درب را  اتواق هنگام ورود بوه   ،نام آلن که بیرون مانده بود ها به یاتاق درست همان موقع، یکی از هم
ای فوراهم   ایون زمینوه   و تجربۀ گروه گمارده شده بود هم کوبید. او به کار مراقبت از اعضاء بی محکم به

نسته بود برای چرتی کوتاه گرد و غبوار را از  نتوا اینکهاز هم بریزد و  به اتاقدر را کرده بود تا همه چیز 
کوه   آنجاه انداخت، تا را توانست سرو صدا به تا می بنابراین. کالفه شده بود تن خود بزداید تا حدودی

 کدام از اعضاء گروه و خودش نتوانستند استراحت کنند. هیچ
ن اتفاق افتاد: واکنش منفوی  هم کوفت، چیز جالبی برای م را به اتاقآلن درب  اینکهبالفاصله بعد از 

صورت بدنی نشان داد، گویی که قطاری وارد ایستگاه شود و من نتوانم سوار  من نسبت به او خود را به
بوه او اجوازه داده    اینکه، از دیدم تر، آلن را پر از خشم و ناکامی وضوح هرچه تمام . بالفاصله بهآن شوم
احساس غلیان خشم خود را واکنش نشان دهم،  آنها هریك از توانم به نمی اینکهطور رفتار کند و  تا این
 کردم. می

تووجیهی   جای اقدام مناسب به خوود  وضوح واکنش خشم خود را مشاهده کردم و به که من به وقتی
طوور   کوه بوه   چیوزی  من راحت شودم.  و ناگهان پرده از روی چشمانم کنار کشیده شد پرداختم، گویی به

کامالً سرزنده و  اطرافم جهان و یکباره از بین رفت را مسدود ساخته بود بهطبیعی درک و فهم یا ذهن م
نظور از   صورف  دیگر اعضواء  و ناگهان تبدیل به یك فرد دوست داشتنی شد پویا شد. در ذهن من آلن به

العاده بودند. درست هموان موقوع سورم را برگردانودم و از      های خود فوق در واکنش که بودند آنچههر 
اطوراف هسوت    در انگیزی مشواهده کوردم کوه هرچیوزی کوه      طور شگف بیرون نگاه کردم، بهبه  پنجره
نفسه سرمست از شور و شوق زندگی است. نور خورشوید روی درختوان، وزش بورگ درختوان در      فی

آمود.   قدر زیبا بود که به وصوف درنموی   های پنجرۀ فرسوده آن نسیم باد، صدای چرق چروق آرام شیشه
 شك همه چیز زیبا بود. بی زیبایی و شگفتی شده بودم. من مسحور این همه

ای جلسۀ مراقبه به گروه پیوستم، هنوز در حالت خلسوۀ آن واقعوه   روقتی که در غروب همان روز ب
رسوید چشومانم را بواز     طور که جلسۀ مراقبه به اوج خوود موی  و سرمست از تجربۀ خویش بودم. همان



 17       پیشگفتار       

 

بینش درون یا بصیرت بواطنی   را  توان آن که می مواجه شدمیزی نگاه کردم؛ با چ اتاقکردم و به اطراف 
 ها با من همراه بود. نامید و تأثیر آن تا سال

وضوح دیودم   من به .ندسته «روشن ضمیر» اتیموجود ها همۀ انسانکه من فهمیدم این بود که  آنچه
چیوزی روی آن را  ا امو  موا از اشوکال نوور هسوتیم     اینکوه  آفریده شده اسوت   الهی) که هر کسی از نور

پوشواند و آن   پوشانده است. این پوسته قیراندود بوده و مثل الستیکی است کوه روی نوور درون را موی   
های قیر بسویار   ، یعنی خویشتن باطنی یا ضمیر آدمی. بخش ناچیری از لکهاستحقیقت یا ذات هرکس 

النی روی خودشوان کوار   مودت طوو   تر اسوت. افورادی کوه بوه     تر و براق ضخیم است؛ بقیۀ نواحی نازک
. افرادی کوه بوه   تابانند اند، کمتر قیراندود هستند و بخش زیادی از نور درون خود را به اطراف می کرده

این امر توجه ندارند به نسبت تجربۀ فردی و سالمت روانی خود قیراندودتر هستند و بورای رهوایی از   
 آن نیاز به تمرین و ممارست بیشتری دارند.

رنگ شد و در نهایت از بین رفت. بعد از جلسۀ مراقبوه،   تی بعد این بصیرت رؤیاگونه کمتقریباً ساع
ترین تکالیف که هیچ گرایشی به آن نداشتم یورش بردم. در  ما بیشتر تالش کردیم و به یکی از تکراری

خلسوۀ  آن  اثورات  دلیل وجود ای بخار گرفته و غیر مطبوع شروع به شستن ظروف کردم. اما به آشپزخانه
شومار   فرسا فرصتی مغتنم یوا توفیوق اجبواری بوه     مذکور که هنوز در من باقی بود، آن کار شاق و طاقت

 آمد. می
کنم که به لحاظ شخصی برایم اهمیت دارد بلکه بوه ایون    من این داستان را نه به این دلیل بازگو می

آیود واقعوی    سخن به میان موی ی که در این کتاب از آن مسائلدهد  وضوح نشان می دلیل است که این به
های شخصیت خود را در عمل  است. اگر ما صادقانه و بدون هرگونه قضاوتی به خود بنگریم، مکانیسم

انگیوز   توانود تجلوی شوگفت    موان موی   زنودگی  و توانیم هشیار و بیدار باشیم ما می مشاهده خواهیم کرد.
 زیبایی، لذت و سرمستی باشد.

 کاربرد این کتاب

باشیم. بنابراین عناصر این سیسوتم  تواند به ما کمك کند که ما با خودمان صادق  نها زمانی میاینیاگرام ت
 ببهترین کاربرد را دارد. ما این کتوا  خودشناسیعنوان راهنما جهت مشاهدۀ خویشتن و  بهو این کتاب 

 با محوریت:   ایم،  را با رویکرد عملی برای کمك به شما جهت استفاده از آن به رشتۀ تحریر درآورده
 بخش هر تیپ شخصیتی و فرایند تغییر تحول خاص هر تیپ ها و استعدادهای التیام نگرش 
 را کنار بگذاریم آنها مشاهده کنیم و»زا را  های مشکل چگونه عادات و واکنش» 
 های هر تیپ شخصیتی کار کنیم چگونه با انگیزه 
 های ناخودآگاه دوران کودکی پیام 
 ی هر تیپ شخصیتیهای درمانی براراهبرد 
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 «شامل شیپور بیدار باش و خطو  قرمز هر تیپ شخصیتی«دهندۀ روانی های تکان شوک ، 
 آگاهی را گسترش دهیم چگونه در زندگی روزمره 
 ها و جلسات کار روانی برای هر تیپ شخصیتی تمرین 
 برای تداوم رشد روانی و معنوی چگونه از این سیستم استفاده کنیم 

شما  بنابراین، استکننده  های این کتاب یك دفترچۀ یادداشت کمك ی انجام تمرینبرا اینکهنظر به 
هایی  کنیم که برای ثبت بینش و بصیرت باید دفترچه یا کالسوری به این امر اختصاص دهید. توصیه می

کنیود، از یوك    از هشت تیپ شخصیتی دیگور کسوب موی    بلکهاز مطالعۀ تیپ شخصیتی خود  تنها نه که
، خواطرات و  مسوائل اند که این اطالعات نیز انواع  دریافته افراداغلب  ت روزانه استفاده کنید.دفترچۀ ثب
 دهد. بخش خالقیت را مد نظر قرار می منابع الهام
ناموۀ   کنیم که سرگذشت یوا زنودگی   عنوان اولین تمرین در دفترچۀ ثبت روزانه، به شما توصیه می به

از  «مون »جای ضومیر   به اینکهخودتان بنویسید، یعنی  دربارۀد خود را بنویسید. از زبان سوم شخص مفر
کوه از   آنچوه یوا  )توان   های اولیوۀ زنودگی   استفاده کنید. قصۀ زندگی خود را نقل کنید، از سال« او»ضمیر

کنیود. ممکون    که شخص دیگری را توصیف موی  تا زمان حال، گویی  دانید تاریخچۀ خانوادگی خود می
آوری  بورای یواد   دفترچۀ ثبت روزانه را به یك دهۀ عمر اختصاص دهیود، است بخواهید یك صفحه از 

. برای نحووۀ نگوارش و نگوارش    شودآوری  را ترک کنید تا افکار و مشاهدات مربوطه جمع اتاق، بیشتر
کوه از زبوان    عنوان یك کل ببینیود، گوویی   هم این است که زندگی خود را بهمدرست متن نگران نباشید. 
 ه است.شخص دیگری نقل شد

چوه   تان های زندگی ها یا کامیابی های روانی و موفقیت تعریف و توصیف حال حاضر شما از آسیب
چه موقع متوجه شدید که زنودگی شوما دیگور مثول سوابق نیسوت؟        تازگی بهخواهد بود؟ خوب یا بد، 

و  الشعنووان شواهد نقشوی در تو     ین افراد در زندگی شما چه کسانی هستند؟ آیا ایون افوراد بوه   تر مهم
اند؟ آیا ایون افوراد    اند؟ آیا این افراد به شما آسیب رسانده هکردکوشش و رشد روانی و معنوی شما ایفا 

 اند؟ تا حد امکان به تفصیل توصیف کنید. دوستان و مرشدان باشعور و بامحبت شما بوده
کنیود، هور    می از خود پیدا پردازید و بینش و بصیرت بیشتری همان نسبت که به مطالعۀ کتاب می به

هموان نسوبت    وقت که خواستید به عقب برگردید و ماجرای دیگری از قصۀ زندگی خود را بنویسید. به
دارتور   معنوا کنید، قصۀ زنودگی شوما پربوارتر و     تری نسبت به خود کسب می که شناخت بیشتر و عمیق

 شود. می
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 1فصل 

گانة  های شخصیتی نُه راهنمای استفاده از شاخص تیپ
  (RHETI) و هادسون  ریسو

است. ایون   ای عبارت دوگزینه 144شامل  گانه ریسو و هادسون های شخصیتی نُه شاخص تیپ فرم بلند
خوبی توصویف   ای که شما را به یك آزمون با انتخاب اجباری است: الزم است در هر عبارت تنها گزینه

گزینه، یوا بورعکس، هور دو گزینوه     کند، انتخاب کنید. ممکن است احساس کنید که تنها یکی از دو  می
ای را  یکسان توصیف کرده است. با وجود این، بایستی سوعی کنیود گزینوه    نسبت بهخصوصیات شما را 

 دهد. دست می تری از شما به انتخاب کنید که توصیف دقیق
ترین روش  ایم که درست توانید آزمون را به چند روش مختلف اجرا کنید؛ اگرچه ما دریافته شما می

اید )این بوه آن معنوی نیسوت     گونه که در طول زندگی بوده نگر است، همان اجرای آزمون، روش گذشته
که شما آزمون را طوری تکمیل کنید که گویی در زمان کودکی هستید، بلکه آن را چنان تکمیل کنید که 

 گویی در زمان نوجوانی هستید .
وب را انتخاب کنید. بورای مثوال، اگور    در جدول سمت چپ عبارات، گزینۀ مطل با زدن عالمت  

من سیب را تورجی   »تر از  برای شما مناسب« دهم من پرتقال را ترجی  می»کنید که عبارت  احساس می
ممکن است شما هور دو میووه را    البتهبگذارید.  اولین گزینه عالمت  یاست، شما باید جلو« دهم می

گونه موارد، اگر مجبور باشید از بین دو گزینه  . در اینباشید کدام را دوست نداشته  دوست داشته یا هیچ
ای را انتخواب کنیود کوه رفتارهوا و      کنیود؟ بلوی، گزینوه    دست به انتخاب بزنیود، کودام را انتخواب موی    

کنود )بورای مثوال، اگور در طوول       های شما را در طول زندگی، بهتر از گزینۀ دیگر مونعکس موی   نگرش
دهیود، گزینوۀ سویب را انتخواب      اید، ولی حاال پرتقال را ترجی  می داده زندگی خود سیب را ترجی  می

 کنید .
شناختی یا معنویوات   کند که شما در حال کار بر روی مسائل روان ویژه زمانی حقیقت پیدا می این به

ایود،   داری تغییور کورده   صورت معنوی  اید. اگر به خود باشید و احساس کنید که در طول زمان تغییر کرده
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ها و  داشتید. زمانی که به رفتارها، نگرش ً مشخص کنید که قبل از تغییر چه چیز را دوست می اباید حتم
هوای   آنها اصرار نورزید، بلکه به تکوانش   کنید، به انتخاب های موردی و استثنایی خود فکر می احساس

 آنها عمل نمایید.  براساسدرونی و تمایالت باطنی خود اعتماد کرده و 
عبارت آزمون، تنها یکی از دو گزینه را انتخواب کنیود، نوه هور دو      144ه در تمامی مطمئن شوید ک

بگذارید. بورای  الف یا ب  ها ) را در ستون پاسخ کدام از آنها را. توجه کنید که عالمت  گزینه، یا هیچ
های سمت چوپ صوفحه کشویده     در ستون  چین از آخر هر گزینه به جدول قرینه تسهیل کار،  یك نقطه

 است.  دهش
طوور خاصوی مشوکل داریود. عبوارات در       ممکن است متوجه شوید که در انتخاب چند عبارت بوه 

شخصیتی است و انتخاب یوك گزینوه نسوبت بوه       های برای افتراق دقیق بین انواع تیپ RHETIآزمون 
ا تور شخصویت شوما ر    های واقعی ای است که ویژگی دیگری، نیازمند توجه دقیق شما در انتخاب گزینه

 دارد. در بعضی عبارات، ممکن است هر دو گزینه به یك نسبت در مورد شوما مصوداق داشوته    بیان می
ها نسبت به دیگری، بیشتر در مورد شما  باشد. هرچند اگر دقت کنید، درخواهید یافت که یکی از گزینه 

 مصداق دارد. بنابراین همان گزینه را انتخاب کنید.
وجود ندارد. این آزمون تالشی جهت کشف تیوپ شخصویتی   « درست» باشید که پاسخ  یاد داشته به

تواند به  طور عمده نمی باشند، به« غلط»های شما واقعاً  غالب یا اصلی شما است و اگر بعضی از انتخاب
های به اصطالح نادرست احتماالً به عوامل دیگری به غیر از عوامل تیپ  نتای  آزمون لطمه بزنید. پاسخ

همین دلیل، میزان وانمودسازی نادرست مطالب در کسانی کوه بوه آزموون     گردد. به می رشخصیتی شما ب
جانبۀ آزمون، الزم است کوه صوادقانه و بوا     دهند، تقریباً ناچیز است. هرچند برای درستی همه پاسخ می

کون  ها و احساسات شما را به بهترین وجوه مم  ای را انتخاب کنید که نگرش تأمل پاسخ دهید، اما گزینه
عبارت، تنها یکی از دوگزینه را انتخاب کنیود؛   144منعکس نماید. در بهترین حالت، بایستی در تمامی 

طور حتم مطمئن هسوتید کوه هور دو گزینوه بوا       با این وجود، اگر به عبارات محدودی برخوردید که به
اگر بوا   کنید لطفاً دقتهای شخصیتی شما مناسب است، بدون هرگونه پاسخی از آن رد شوید.  ویژگی

تفاوت رد  عباراتی مواجه شدید که پاسخ دادن به آن مشکل است، آن را سرسری نخوانید و یا از آن بی
توانید از معودود   میزمانی های سخت و مشکل کلنجار بروید؛ شما تنها  نشوید. خوب است که با گزینه

 هستند.کنید کامالً نامربو  به شما  هایی سریع بگذرید که احساس می گزینه
  RHETI) گانوه ریسوو و هادسوون    های شخصیتی نُه شاخص تیپچنین، الزم است ذکر شود که هم

هایی از این  سعی در اثبات و تشخیص اینکه شما از لحاظ ذهنی سالم یا ناسالم هستید، ندارد. تشخیص
 144باشید. تمام  های این آزمون است. بنابراین، زمان اجرای آزمون راحت قبیل، فراتر از گسترۀ توانایی
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گیورد و بورای نشوان دادن     عبارت آزمون برای دامنۀ میانی یا متوسط رفتار انسان مورد سنجش قرار موی 
 است.  شناختی طراحی نشده مشکالت روان

بوه کول عبوارات آزموون      اینکهسرعت رد شوید و بعد از  ممکن است بخواهید از عبارات مشکل به
به کل سؤاالت آزمون  اینکهرگردید. یا ممکن است مایل باشید بعد از پاسخ دادید، به این نوع عبارات ب

کنیود کوه پاسوخ     را مرور کنید. در این صورت، اگور احسواس موی    آنها بار دیگر تمامی پاسخ دادید، یك
توانید گزینۀ  عبارتی، می دیگری بیشتر متناسب با شما است، آزاد هستید که پاسخ قبلی را تغییر دهید. به

هایی را انتخاب کنید که نهایتاً به کسوب نمورۀ بواالتر در تیوپ      انتخاب کنید. سعی نکنید گزینهدیگر را 
دلیل دستپاچگی، مقاومت یوا   جز تیپ اصلی خودتان منجر شود. اما ممکن است به خاص و دلخواه یا به

سوت، لطفواً   بار خواندن آزمون نباشید. اگور چنوین ا   عوامل دیگر، قادر به پاسخ به بعضی عبارات با یك
 های خود را مرور کنید. پاسخ
آوریود،   دسوت موی   بوه   RHETI) دسوناگانۀ ریسو و ه شخصیتی نُه های رخی که از شاخص تیپ نیم

کند، تعوادلی کوه بارهوا و بارهوا تغییور       شناختی اساسی شخصیت شما را منعکس می عملکردهای روان
یگر عملکردهای شما در طول دوران رشد و کند. در حالی که تیپ شخصیتی شما باید ثابت بماند، د می

دهید و الی آخر، تغییر خواهد کرد. اجرای  یا وقتی که تحت فشار هستید و یا زمانی که تغییر نگرش می
دهد توا تغییورات ایجواد     در چند نوبت، از این حیث آموزنده است که به شما امکان می RHETIآزمون 

گونه که بورای   دینکنید، ب اقدام مثال، به تکمیل مجدد آزمون رخ خود را مشاهده کنید. برای شده در نیم
کنید خود را در زمان گذشته فرض کنید؛ سپس رنگ قلوم خوود را تغییور     بار که آزمون را اجرا می اولین

بایست نشان دهد  می RHETI طورکه ذکر شد، آزمون به سؤاالت پاسخ دهید. همان دوبارهدهید و آنگاه 
ای  دیگور توا انودازه     هوای هشوت تیوپ    رخ شما ثابت است و نحوۀ چیدمان نیمکه تیپ غالب شخصیت 

   .متفاوت خواهد بود
هم  که خیلی به  های باال در دو یا چند شاخص )تیپ دلیل نمره اگر در تشخیص تیپ غالب خود به

دیگر  های خود را با افراد نزدیك هستند، مشکل دارید، ممکن است از این بابت سودمند باشد که گزینه
شناسوند، بوه بحوث بگذاریود.      خووبی شوما را موی    از قبیل همسر، دوست نزدیك یا درمانگر خود که به

طوور کوه شوما را     گر بیرونی بخواهید همان توانید از شخص دیگری به عنوان یك مشاهده چنین، می هم
توانود   بیننود، موی   ینظر که دیگران موا را چگونوه مو    بیند، به آزمون پاسخ دهد. این دیدگاه از آن نقطه می
توانید دوست نزدیوك، همسور    شما میعالوه  بهسازی مهم باشد.  طور خاصی جهت روشنگری و آگاه به

. این روش نیز نتوای   قرار دهیدآزمون  مورد اند شما را ارزیابی کرده آنها که همچنانیا درمانگر خود را )
ختن و میول بوه گفتگوو اسوت. بورگ      ارزشمندی را موجب خواهد شد و احتماالً فرصتی بورای بورانگی  
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 60توا   45تقریبوا بوه    RHETIگذاری آزموون   نمره اجرا وشود.  گذاری در پایان آزمون ارائه می نمره
 دقیقه زمان نیاز دارد.

که در بخوش دوم کتواب بورای تأییود و     را ای  های تطبیقی آزمون را اجرا کردید، فصل اینکهبعد از 
بورای   چنوین  )هوم  است مطالعه کنید  های دیگر تهیه گردیده یا تیپ اطالعات بیشتر در مورد تیپ غالب

نگواهی   نویسوندگان از هموین   ،ای بوه فراسووی شخصویت    دریچوه  اینیواگرام  ، به کتواب اطالعات بیشتر
  .بیندازید
باشید که هدف اولیۀ این آزمون، شناخت تیپ شخصیت غالوب شوما اسوت؛ در بعضوی      یاد داشته به

مشی تفسیر  کن است جهت موارد بیمارگونه الزم باشد. برای دستورالعمل یا خطموارد، تفسیر نتای  مم
اسوت، مطالعوه     گذاری آمده دنبال صفحات آزمون و روش نمره که به  را بخش تفسیری ،RHETIآزمون 
 کنید.

صحت و سقم این آزمون زمانی بیشتر خواهود شود کوه بودانیم از جهواتی دارای       لطفاً توجه کنید:
ال ما، خویشوتن اجتموایی    ن هستیم: خویشتن گذشتۀ ما، خویشتن کنونی ما، خویشتن ایدهچهار خویشت

 تالشي جهت توصیف خویشتن گذشتة ما است. شاخصاین بیننود.   که دیگران ما را می طور ما، یا آن
هوای   های خود روی خویشتن گذشتۀ خود تمرکز کنیم و آن را با پاسخ بنابراین، الزم است که در پاسخ

نیوز دارای چنود    RHETIال و خویشتن اجتماعی ادغوام نکنویم )آزموون     شتن کنونی، خویشتن ایدهخوی
کنیم و چه باوری نسبت  کنند، چگونه فکر می عبارت از این قبیل است؛ دربارۀ مردمی که ما را نظاره می

  .خ داده شوندنظر خویشتن گذشتۀ ما پاس ها نیز باید از نقطه ، این گونه عبارتهرچندداریم.  آنها به

 ( 5/2دسون )اه -گانه ريسو هاي شخصیتي نُه شاخص تیپ

الوی   1های شخصیت شما است که از شمارۀ  ویژگی دربارۀ ای گزینهعبارت دو 144این شاخص حاوی 
 را گزینوه  یكدر هر شماره تنها  ارائه شده است. «الف و ب»امتداد دارد. در هر شماره دو گزینۀ  144

تان است مشوخص سوازید. بورای تکمیول ایون       ز خصوصیات شما در طول زندگیکه بهترین توصیف ا
بزنیود. اگور هور دو گزینوه در موورد شوما       )×( گزینۀ دلخواه را ها  پاسخشاخص، کافی است در ستون 

ها و رفتارهای  تر نگرش ای را انتخاب کنید که بیشتر و دقیق کند، در این حالت به اجبار گزینه صدق می
ایود و هسوتید، در نظور داشوته      طور که بووده  خود را هماندهی،  کند. برای پاسخ عکس میکلی شما را من

   .باشید
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 در تكميل شاخص به ستون نمادها توجه نكنيد.
 نمادها  ها پاسخ ها گزینه ردیف

  الف گرا و رویایی هستم. الف: خیال 1

  ب  .بین هستم گرا )مرد عمل( و واقع ب: عمل

  الف رو در رویی و مواجهه )با افراد یا مسائل( تمایل دارم.  الف: به 2

  ب کنم. ب: از مواجهه و رو در رویی با مسائل و دیگران اجتناب می

  الف دار، جذاب و بلندپرواز هستم. الف: به طورمعمول مردم 3

  ب ب: به طورمعمول رسمی، رک و آرمانگرا هستم.

  الف شور و شوق و در مرکز توجه باشم.الف: تمایل دارم پر 4

  ب طلبی دارم. لذت ب: تمایل به خودجوشی و

  الف کنم. نواز هستم و از حضور دوستان جدید در زندگی خود استقبال می الف: میهمان 5

  ب گیرم. ب: با دیگران زیاد گرم نمی

  الف .مالی نگران نباشمتوانم آرام باشم و در رابطه با مشکالت احت الف: نمی 6

  ب ب: برایم دشوار است که نگران مشکالت احتمالی باشم.

  الف زنم تا گلیم خود را از آب بکشم. الف: دست به هر کاری می 7

  ب دهد تا برای گذران زندگی دست به هرکاری بزنم. ب: اصولی دارم که اجازه نمی

  الف د را به مردم نشان دهم.الف: نیاز دارم محبت و عالقة خو 8

  ب دهم زیاد به مردم نزدیك نشوم. ب: ترجیح می

پرسم، آیا  طور معمول از خودم می شوم، به می رو به روالف: هنگامی که با یك تجربه )موضوع( جدید  9
  .است سودبخشاین تجربه 

 الف
 

پرسم، آیا  طور معمول از خودم می م، بهشو می رو به روب: هنگامی که با یك تجربه )موضوع( جدید 
 است. بخش لذت

 ب
 

  الف تمرکز کنم. خودم الف: بیشتر تمایل دارم که روی  10

  ب   تمرکز کنم.دیگران ب: بیشتر تمایل دارم که روی 

  الف من اعتماد دارند. آگاهی و دانشالف: دیگران به  11

  ب تماد دارند.من اع قدرت و قاطعیتب: دیگران به 

  الف الف: نسبت به خودم شك و تردید دارم.  12

  ب ب: نسبت به خودم اطمینان دارم. 

  الف دهم.  ، به رابطه اهمیت می الف: بیشتر از هدف 13

  ب دهم. اهمیت می ب: بیشتر از رابطه، به هدف 

  فال راحتی از حق خودم دفاع کنم. توانم به الف: نمی 14

  ب کنند کاش جرأت گفتنش را داشتند. زنم که دیگران آرزو می هایی می ب: حرف

  الف کارهای دیگر را در نظر نگیرم و تنها به شیوه خاصی عمل کنم. است که راه الف: برایم دشوار  15

  ب پذیر باشم.  گیر و انعطاف است که آسان ب:. برایم دشوار 

  الف .تأمل هستم الف: اهل دقت و 16

  ب پروا و اهل خطر کردن هستم. ب: بی

  الف  .به تعامل زیاد با مردم، دردسرآفرین شده استام  بی عالقگیالف:  17

  ب  .است به تعامل زیاد با مردم، دردسرآفرین شده  ما مندی عالقهب: 

  الف ا کنار بگذارم.توانم احساساتم ر طور معمول، وقت انجام کار می الف: به 18

  ب طور معمول قبل از اینکه دست به کاری بزنم، الزم است حسش را داشته باشم. ب: به
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 نمادها  ها پاسخ ها گزینه ردیف

  الف طورکلی، محتاط و با حساب وکتاب هستم. الف: به 19

  ب پذیر هستم. طورکلی، ماجراجو و خطر ب: به

  الف دنبال صمیمیت با دیگران است. کننده و بخشنده هستم که به الف: فردی حمایت 20

  ب کار هستم و دوست دارم در مورد مسائل بحث کنم. ب: فردی محافظه

  الف کنم که در رأس قدرت باشم. الف: اغلب احساس نیاز می 21

  ب کنم که نیاز دارم کاری را خوب و درست انجام دهم. ب: اغلب احساس می

  الف های سخت بپرسم و استقالل خود را حفظ کنم.  مندم سؤال طور معمول عالقه الف: به 22

  ب مندم ثبات خود را حفظ کنم و آرامش فکری داشته باشم. طور معمول عالقه ب: به

  الف الف: کمی بدبین و شکاک هستم.  23

  ب نازک هستم. ب: کمی احساساتی و دل

  الف .غلب نگران این هستم، مبادا چیزی بهتر از این را از دست بدهمالف: ا 24

  ب آورند. ب: اگر فرصت را از دست بدهم، دیگران آن را به چنگ می

  الف کند. الف: نچسب بودنم مردم را اذیت می  25

  ب .دهد آزار میام به دیگران بگویم چه باید بکنند، دیگران را  ب: اینکه عادت کرده

  الف شوم. الف: اگر تحریك و هیجان بیش از حد باشد، عصبانی می 26

  ب .شوم ب: اگر تحریك و هیجان به حد کافی نباشد، عصبانی می

  الف توانند به من اعتماد کنند. دانند که می الف: به دوستانم اعتماد دارم و آنها نیز می 27

  ب دهم.    دهم کارهایم را خودم انجام می رجیح میب: به دیگران اعتماد ندارم و ت

  الف الف: تمایل به عدم تعلق داشتن و شیفتگی دارم. 28

  ب شیفتگی( دارم. -مجذوبی )خود -ب: تمایل به دمدمی مزاج بودن و خود

  الف .الف: دوست دارم با مردم چالش کنم و آنها را به حیرت اندازم 29

  ب  م مردم آرامش و آسایش داشته باشند.ب: دوست دار

  الف طورکلی فردی معاشرتی و اجتمایی هستم. الف: به 30

  ب طورکلی فردی کوشا، جدی و منضبط هستم. ب: به

  الف  تر از دیگران باشم. است که برکننده  برای من ناراحت خواهم با دیگران همسان باشم. می الف: 31

برای من ناراحت کننده است که خود را متفاوت از دیگران باالتر از دیگران باشم. خواهم  یب: م
 نبینم.

 ب
 

  الف از داشتن ثبات و امنیت است.  تر مهمالف: برای من دنبال کردن عالیق شخصی،  32

  ب از دنبال کردن عالیق شخصی است. تر مهمب: برای من ثبات و امنیت، 
  الف کنم، دوست دارم کنار بکشم. یگران تعارض و اختالف نظر پیدا میالف: وقتی با د 33

  ب کنم. نشینی می ندرت عقب کنم، به ب: وقتی با دیگران تعارض و اختالف نظر پیدا می

  الف دهم دیگران مرا کنار بزنند. شوم و اجازه می راحتی تسلیم می الف: به 34

  ب یر هستم. گ ناپذیر و سخت ب: بسیار سازش

  الف کنم. ام قدردانی می ناپذیر و کاردانی الف: از خودم برای داشتن روحیه شکست 35

  ب کنم.   ب: از خودم برای داشتن توجه و مراقبت عمیق و گرمی و صمیمیت قلبی قدردانی می

  الف مطلوبی روی دیگران بگذارم.  الف: مایلم تأثیر 36

 ب گذاری مطلوب بر روی دیگران ندارم. به اثرب: چندان توجهی 
 



 25      های... راهنمای استفاده از شاخص تیپ :1فصل        

 

 نمادها  ها پاسخ ها گزینه ردیف

  الف الف: به پشتکار و عقل سلیم خودم متکی هستم. 37

  ب .های آنی خودم متکی هستم ب: به تخیالت و شهود

  الف گیر هستم. پذیر و آسان طورکلی فردی توافق الف: به  38

  ب کوش هستم. طورکلی فردی جرأتمند و سخت ب: به

  الف کنم. الف: برای محبوب بودن و مورد پذیرش قرار گرفتن سخت تالش می 39

  ب  ب: برای من محبوب بودن و مورد پذیرش قرار گرفتن، چندان در اولویت نیست.

  الف م.شو تر می گیر الف: در واکنش به فشار دیگران گوشه 40

  ب شوم. ب: در واکنش به فشار دیگران جرأتمندتر می

  الف مند به دیگران هستم، آنها به من عالقه دارند.   که اهل معاشرت، جذاب و عالقه الف: چون 41

  ب اندیش هستم. مردم به من عالقه دارند. فرد و ژرف که آرام، منحصربه ب: چون

  الف پذیری برای من بسیار ارزشمند است. ولیتالف: انجام وظیفه و مسئ 42

  ب ب: پذیرش و سازگاری برای من بسیار ارزشمند است.

کنم مردم را  های بزرگ، سعی می های کالن و دادن وعده و وعید الف: با ارائه طرح و برنامه 43
 برانگیزانم.

 الف
 

  ب کنم آنها را برانگیزانم. اندرزهایم، سعی میتوجه دیگران به پند و  های عدم ب: با یادآوری پیامد

  الف دهم.  خود را بروز می  های هیجان ندرت هبالف:  44

  ب دهم. خود را بروز می  های هیجان اغلبب: 

  الف . نیستالف: پرداختن به جزئیات برازندة من  45

  ب نظیر هستم. ب: در پرداختن به جزئیات بی

  الف کنم. تأکید می  خصوص اعضای خانواده هایم با دیگران، به روی تفاوتالف: اغلب  46

  ب .کنم خصوص اعضای خانواده تأکید می ب: اغلب روی وجوه مشترکم با دیگران، به

  الف شود، مایلم کنار بکشم. الف: وقتی شرایط هیجان انگیز می 47

  ب سط معرکه باشم.شود، مایلم در و ب: وقتی شرایط هیجان انگیز می 

  الف .کنم کنند نیز حمایت می اشتباه میکه  الف: از دوستانم، حتی وقتی 48

  ب .خاطر دوستانم معامله کنم خواهم برسر آنچه درست است، حتی به ب: نمی

  الف الف: من یك حامی خیرخواه هستم.  49

  ب .و پرانگیزه هستم بلندپروازب: من شخصی 

  الف .خوار مشکالتم باشم شوم میل دارم غصه وقتی دچار دردسر میالف:  50

  ب شوم میل دارم سرخود را به چیز دیگری گرم کنم. ب: وقتی دچار دردسر می

  الف اعتقاداتم و اینکه امور چگونه باید باشد، راسخ هستم. به طورکلی من الف: به 51

  ب ور چگونه باید باشد، مردد و دودل هستم.اعتقاداتم و اینکه ام به طورکلی من ب: به

  الف کنم. الف: با بدبینی و شکوه کردن از دیگران، مشکالتی برای آنها ایجاد می 52

  ب کنم. شان ایجاد می ب: با ریاست بر دیگران و کنترل کردن آنها مشکالتی برای

  الف باد.و هرچه بادا  کنمالف: میل دارم بر طبق احساسات خود عمل  53

  ب .تا مبادا مشکالت بیشتری ایجاد کنند نکنمب: میل دارم بر طبق احساسات خود عمل 

  الف طورکلی مرکز توجه بودن برایم حسی آشنا و طبیعی است. الف: به 54

 ب ام. طورکلی با مرکز توجه بودن بیگانه ب: به
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  الف کنم برای مشکالت غیرمنتظره آمادگی داشته باشم. ستم و سعی میالف: دقیق ه 55

  ب  حلی برای آن پیدا خواهم کرد. نگیخته بوده و به محض ایجاد مشکل، راهاب: خود

  الف شوم. الف از قدرناشناسی دیگران،  خشمگین می 56

  ب شوم. میدهند، خشمگین  گویم گوش نمی به آنچه به دیگران می  ب: وقتی

  الف اتکایی برایم مهم است.-الف: احساس مستقل بودن و خود 57

  ب ب: حس ارزشمندی و تمجید شدن برایم مهم است.

  الف .الف: هنگام بحث با دوستان، مایلم با قدرت بر دالیلم پافشاری کنم 58

  ب سی نشود.ب: هنگام بحث با دوستان، مایلم کار پیش برود تا باعث رنجش ک

حال خودشان  کنم و اینکه آنها را به الف: اغلب نسبت به افراد مورد عالقه خود احساس تملك می 59
 کند. بگذارم ناراحتم می

 الف
 

  ب زنم تا ببینم آیا واقعاً به من تعلق دارند یا نه. ب: اغلب افراد مورد عالقة خود را محك می

  الف سازماندهی منابع و انجام امور پیش روی است.الف: یکی ازنقاط قوت من  60

  ب ب: یکی ازنقاط قوت من طرح ایدة جدید و برانگیختن عالقة دیگران نسبت به آن است.

  الف گیرم. الف: مایلم اهل برنامه باشم و به خودم خیلی سخت می 61

  ب ب: مایلم بیشتر هیجانی و غیرمقرراتی باشم. 

  الف زدگی، تنش و هیجان دور نگه دارم. کنم زندگی خود را از شتاب سعی میالف:  62

  ب .ندیشی دور نگه دارم ا کنم زندگی خود را از تعادل، ثبات و مصلحت ب: سعی می

  الف کنم. شكهایم  ام، ولی مایلم به توانایی داشته هایی موفقیتالف: اگرچه  63

  ب کنم. اطمینانهایم  ام، ولی مایلم به توانایی داشته هایی ناکامیب: اگرچه 

  الف مشغول احساسات خودم باشم و برای مدت طوالنی به آنها بچسبم. طورکلی مایلم دل الف: به 64

  ب طورکلی مایلم احساسات را در خود محدود کرده و زیاد به آنها توجه نکنم. ب: به

  الف  شوند. مند می یت مستقیم من بهرهالف: افراد زیادی از توجه و حما 65

  ب شوند. مند می های من بهره بخشی ها و انگیزه ب: افراد زیادی از آموزه

  الف  گیر هستم. الف: تا حدودی با خودم جدی و سخت 66

  ب گیرم. خیالی هستم و به خودم سخت نمی ب: تا حدودی آدم بی

  الف طلبی دارم. و گرایش به سرآمدترین یا برتریالف: اهل ابراز وجود هستم  67

  ب ب .ام، خوشحالم ب: فردی متواضع هستم و از اینکه روی پاهای خودم ایستاده

  الف بالم. طرف بودن خودم می الف: به صراحت و بی 68

  ب بالم. ب: به قابلیت اطمینان و متعهد بودن خودم می

  الف شناخت احساساتم، برایم مهم است -کنم میندیشه در حاالت درونی خود الف: وقت زیادی صرف ا 69

  ب پرداختن به کار، برایم مهم است. -کنم نمیب: وقت زیادی صرف اندیشه در حاالت درونی خود 

  الف کنم که شخصی روشنفکر و منطقی هستم. طورکلی فکر می الف: به 70

  ب شخصی جدی و باوقار هستم.کنم که  طورکلی فکر می ب: به

  الف .حد و مرزی دارم الف: ذهنی فعال و انرژی بی 71

  ب دهم. ب: خوش قلب هستم و زیاد از خودگذشتگی نشان می

  الف کنم که در آن امکان کسب پاداش و احترام فردی زیاد است.  هایی را دنبال می الف: فعالیت 72

که بدهم  نظر کنم، مشروط بر اینکه آن کاری را انجام ترام فردی صرفب: حاضرم از پاداش و اح
 واقعاً دوست دارم.

 ب
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  الف .های اجتماعی بندرت در اولویت برنامه کاری من قرار دارد بندی به مسوؤلیت الف: پای 73

  ب گیرم. جدی می های اجتماعی خود را خیلی طور معمول مسوؤلیت ب: به

  الف .دهم رهبر باشم ها ترجیح می الف: در بیشتر موقعیت 74

  ب دهم شخص دیگری رهبر باشد. ها ترجیح می ب: در بیشتر موقعیت

  الف  ها و سبك زندگی من چندین بار دستخوش تغییر شده است. الف: در چند سال گذشته ارزش 75

  ب ثابت بوده است. نسبت بهها و سبك زندگی من  ب: در چند سال گذشته ارزش

  الف دار نیستم. طور معمول زیاد خویشتن الف: به 76

  ب .طور معمول پیوند چندانی با مردم ندارم ب: به

  الف  .توانند وارد دنیای من شوند الف: تمایلی به بروز عواطف خود ندارم، ولی دیگران می 77

  ب  .بدهم خواهم روابط خود را با دیگران گسترش و میبدهم  خود را آزادانه بروز ب: مایلم عواطف

  الف ترین حالت به قضایا نگاه کنم. الف: مایلم به بدبینانه 78

  ب .ب: مایلم چنین فکر کنم که هر کاری به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد

  الف .مردم مراقبت کنم، آنها به من اعتماد دارند  م ازتوان الف: چون قابل اطمینان هستم و می 79

  ب .ب: چون منصف و درستکار هستم، مردم به من اعتماد دارند

  الف شود از دیگران کناره جویم. های خود هستم که باعث می قدری درگیر کارها و برنامه الف: اغلب به 80

ها و کارهای خودم غافل  شود از برنامه که باعث میقدری درگیر امور دیگران هستم  ب: اغلب به
 شوم.

 ب
 

  الف طور معمول متانت به خرج داده و خوددار هستم. شوم، به می رو به روالف: وقتی با شخص غریبه  81

  ب کنم. طور معمول پرچانگی کرده و او را سرگرم می شوم، به می رو به روب: وقتی با شخص غریبه 

  الف دارد. خوشبینیشود فردی هستم که تمایل به  طورکلی گفته می بهالف:  82

  ب .دارد بدبینیشود فردی هستم که تمایل به  طورکلی گفته می ب: به

  الف دهم در دنیای کوچك خود زندگی کنم. الف: ترجیح می 83

  ب .دهم دنیا بفهمد که در آن هستم ب: ترجیح می

  الف افتم. عصبانیت، عدم امنیت و تردید به دردسر میالف: اغلب از  84

  ب افتم. گرایی و ناشکیبایی به دردسر می ب: اغلب از خشم، کمال

  الف دانم که اغلب خودمانی و بسیار صمیمی هستم. الف: این را می 85

  ب .تفاوت هستم دانم که اغلب سرد و بی ب: این را می

  الف بینم. ها زیان می حوصلگی، در استفاده از فرصت دلیل بی الف: به 86

  ب بینم. زمان چندین کار، زیان می دلیل انجام هم ب: به

  الف کشد تا کاری را شروع کنم. الف: زمان زیادی طول می 87

  ب کنم.  سرعت شروع به انجام کار می ب: به

  الف گیری برایم مشکل است. الف: معموال تصمیم 88

  ب گیری برایم مشکل باشد. آید که تصمیم ب: بندرت پیش می

  الف دیگران تا حد زیادی قوی ظاهر شوم. الف: مایلم در برابر 89

  ب ب: مایلم در برابر دیگران چندان خودی نشان ندهم.

  الف ی آرامی دارم.وخو خُلقطورمعمول  الف: به 90

 ب مزاج هستم.طورمعمول دمدمی  ب: به
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91 

 

  الف خواهم. هم مطمئن نیستم، از دیگران مشورت می الف: وقتی از چیزی که انجام می

تا بدهم  کنم کارهای مختلفی انجام هم مطمئن نیستم، سعی می د ب: وقتی از چیزی که انجام می
  ببینم کدامیك بهتر است.

 ب
 

  الف نگران این هستم که اعمال دیگران از نظرم دور بماند.الف:  92

.ب: نگران این هستم که توجه به اعمال دیگران، مرا از انجام کارهای خود باز دارد   ب 

  الف گویم که از جلو چشمم دور شوید. شوم، به مردم می طورمعمول وقتی خشمگین می الف: به 93

گیرم. شوم، ازمردم فاصله می ین میطورمعمول وقتی خشمگ ب: به   ب 

  الف الف: در بخواب رفتن مشکل دارم. 94

.روم خواب می راحتی به ب: به   ب 

  الف تر شد. توان به دیگران نزدیك کنم بفهمم که چگونه می الف: اغلب سعی می 95

خواهند. کنم بفهمم که دیگران از من چه می ب: اغلب سعی می   ب 

  الف کنم. پرده و شمرده صحبت می طور معمول سنجیده، بی الف: به 96

کنم. طور معمول با هیجان، تند تند و با لودگی صحبت می ب: به   ب 

  الف کنم. کنند، سکوت می بینم دیگران دارند اشتباه می الف: اغلب وقتی که می 97

پی ببرند.کنم تا به اشتباه خود  ب: اغلب به دیگران کمك می   ب 

  الف ام. الف: در طول زندگی خود شخصی ناآرام و دمدمی مزاج بوده 98

ام. بوده« آتش زیر خاکستر»ب: در طول زندگی خود شخصی محکم و استوار بوده و مصداق    ب 

رویی رغم احساساتم با آنها خوش کنم به طور معمول سعی می آید، به الف: وقتی از دیگران خوشم نمی 99
 کنم.

 الف
 

  ب کنم به طریقی این را به آنها بفهمانم. طور معمول سعی می آید، به ب: وقتی از دیگران خوشم نمی

  الف گیرم. شود و هر چیزی را زود به دل می ام ناشی می الف: بیشتر مشکالت من با مردم، از زود رنجی 100

شود. ام به آداب و رسوم اجتماعی ناشی می ب: بیشتر مشکالت من با مردم، از عدم توجه   ب 

  الف الف: راهبرد من این است که به میدان بیایم و به مردم کمك کنم. 101

.توانند به خودشان کمك کنند مردم چگونه میبدهم  ب: راهبرد من این است که نشان   ب 

  الف برم. مز لذت میو ورود به خطوط قر« عدم کنترل امیال»طورکلی از  الف: به 102

طورکلی از اینکه کنترل خودم را از دست بدهم ناراحتم. ب: به   ب  

  الف الف: بیشتر ذهنم مشغول این است که کاری را بهتر از دیگران انجام دهم. 103

  ب ب: بیشتر ذهنم مشغول این است که کاری را برای رفاه حال دیگران انجام دهم.




