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 اجزای خودآگاهی
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 شناخت صفات خودمان

 شناخت توانایی ها،استعدادهاو پیشرفت هایمان

 شناخت افکار،باورها و ارزش هایمان

 تصویر واقع بینانه از خودمان

 .احساس رضایتمندی و نارضایتمندی از خودم و زندگی خودم

 اجزاء خودآگاهی
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بزرگ  5آزمون شخصیت   



 آزمون معرفی  5 5

ثباتی  روان نژندی و بی
 هیجانی

 برونگرایی
اشتیاق در برابر تجارب 

 تازه

 توافق پذیری و سازگاری
وظیفه شناسی و وجدان 

 گرایی
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داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، اضطراب، برانگیختگی، خشم، •
 .  احساس گناه، احساس کالفگی دائمی و فراگیر

 .دارای باورهای غیرمنطقی•

 دارای قدرت کمتری در کنترل تکانه ها  •

 .  درجه های انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی•

 :در فردی که دارای نمره باالتری در این شاخص باشد

 از نظر عاطفی با ثبات•

 معموال با پشتکار، آرام، دارای خلقی یکنواخت و راحت•

توان روبرو شدن بدون برآشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت های بغرنج و •
 فشار روانی

 :  افرادی که در این شاخص نمره پایینی دارند

 ثباتی هیجانی روان نژندی و بی
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اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، پرتکاپو، خوشرو، اهل گفتگو و دوستدار دیگران •
 .  هستند

به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها عالقه داشته و هیجان و تحرک را دوست •
 دارند 

 .  برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند•

 :  افرادی که در این مقیاس نمره باالیی می گیرند

 درون گرا به حساب می آیند •

 .ترجیح می دهند تنها باشند•

 :در مقابل افرادی که نمره پایینی دارند

 برونگرایی
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 در باروری تجربه های درونی و دنیای پیرامون کنجکاوند •

 .  زندگی سرشار از تجربه دارند•

 .  طالب لذت بردن از چیزهای جدید هستند•

 معموال خالق، آرمان گرا و مبتکر هستند •

 .  تفکر واگرا دارند•

 :  افرادی که نمره باال در این شاخص دارند

 .در رفتار متعارف و محافظه کار هستند•

 :افرادی که نمره پایینی در این شاخص دارند

 اشتیاق در برابر تجارب تازه



9 9 

 نوع دوست، بخشنده، قابل اعتماد، صمیمی، خونگرم و دلسوز است •

 با دیگران احساس همدردی می کند •

 مشتاق کمک به آنان است •

 .  اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند•

 :  فرد موافق

 خود محور، لجباز و عنود است •

 به قصد و نیت دیگران مظنون است •

 .بیشتر اهل رقابت است تا همکاری•

 :  فرد ناموافق و ناسازگار

 توافق پذیری و سازگاری
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 .  دارای هدف ها و  خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است•

دقیق، با انگیزه، قابل اعتماد و وقت شناس، کارا، سازمان یافته، هدف گرا و •
 .بلندپرواز هستند

 :  فرد دارای نمره باال در این شاخص

 دقت کافی برای انجام امور ندارند •

 .  در جهت رسیدن به اهداف چندان مصر و پیگیر نیستند•

نیاز به لذت طلبی در افراد نمره پایین بیشتر از افرادی است که نمره های باال •
 .کسب می کنند

 :  افراد دارای نمره پایین

 وظیفه شناسی و وجدان گرایی
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 خودارزیابی
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درونی ارزیابی 

قوت نقاط 

ضعف نقاط 

بیرونی ارزیابی 

ها فرصت 

تهدیدات 

 SWOTماتریس 


