
 عاملی کتل 61تفسیر نمرات آزمون 

          افزار نرم گزارش در اگر :6 نکته  FaraCattellماننده  ای نمدره  شدما  کده  اسد،  معندی  بدهان  اید   اسد،   شدهه  گزارش "متوسط" عامل هر در شما ی نمره 

 .دارد قرار طبیعی رینج در شما نمره اینکه یعنی ای  و ایه کرده کسب جامعه افراد اکثر

 

 )مربدو   اسد،  شدهه  مشدص  زرد رند   بده  کده  را زیدر  جدهاول  از هایی سلول اس، کافی ایه  کرده کسب پایی  نمره مقیاس هر در آزمون ای  در اگر

 نماییه. مطالعه ایه( کرده کسب عامل آن در را نمره که عاملی همان به

 جدهول  در عامدل  هدر  مدورد  در را رند   صدورتی  هدای  سدلول  تصدور  ای  در باشیه. کرده کسب باالیی ی نمره شما اس، ممک  نیز عوامل از برخی در 

 نماییه مطالعه آن به مربو 

  توصیه ما همواره ای  اس، که نتایج خود را به یک مشاور و یا متصصد  امدر نشدان دهیده. پیییدهگی و تصصصدی بدودن نتدایج اید  آزمدون بده صدورتی             2نکته : 

ه روانشناسی می توانه اید  نتدایج را تحلیدل نمایده. آنیده در ادامده آمدهه اسد،  تنتدا جز یداتی از           اس، که حهاقل یک متصص  با درجه تحصیلی کارشناس ارش

 .نتایج ای  آزمون اس، و بهیتی اس، که تفسیر و برداش، شصصی از نتایج ای  آزمون ممک  اس، صحیح نباشه

 (PF 61) کتل شصصیتی آزمون عوامل مرتبه اول 

 "گسستگی خویی -ادواری خویی"یا  "مردم گریزی -مردم آمیزی"(: Aعامل)

 آمیزها مردم گریزها مردم شاخه زیر

 روابط

 اجتماعی

          یب و سرد دیگران به نسب، و انسانی جامعه به کمتر عالیق 

 تفاوت

          از ناشی گاهی آنتا تنش با همراه محجوبانه سکوت و سردی 

 .اس، رویی کم

          عالقه مورد شصصی هیچ و انه احساسی هم فاقه و کار پنتان 

 .نیس، آنتا

          باشه می قرار بهی  ”گریزی مردم“ های رگه از ای پاره: 

 مانگ به انعطاف  بی مصالف،  اهل گیر  خرده حری   تحقیرکننهه 

 .خش  و

          انسانی جامعه به عالقمنه 

          دهنه می پاسخ تریبیش شهت با بیرونی دنیای های خواسته با. 

          دارنه. می ابراز آسانی به را خود هیجان رفتارشان در 

          طلبنه می کمک به را دیگران مشکالت  با درگیری هنگام. 

 

 و ها رغب،

 ها توانایی

          "می اهمی، جزییات از بیش انتزاعی غیر اصول به "گریزها مردم 

 دهنه.

          ،اس،. آنتا کلی هوش از برتر آنتا المیک ظرفی 

          انه. آینهه بینی پیش توانایی واجه 

          باشه می شان مهرسه  دوران از تر درخشان دانشگاهیشان نتایج. 

          کننه. می تاکیه هیجانات و ها وسوسه از بیش اخالقی اصول روی 

          ،می نشان رغب، انتزاعی اصول به بیشتر اشصاص  سایر به نسب 

 دهنه.

          سصتی به طرفی از و اس، خوب بسیار آنتا دهی سازمان توانایی 

 سازنه. مجزا کل مجموعه از را عامل یک تواننه می

          باشه. می دانشگاه دوران از بتتر آنان مهرسه دوران نتایج 

 ======================================  
 "عقلی نارسایی – عمومی هوش" یا  "هوش کم – هوش با" (B)عامل

 یدافتگی  سدازمان  ندو   بده  توجده  بدا  هدوش  کدنش  دهده   مدی  دسد،  به را هوش نمره پرسشنامه ای  در آنیه و دارد قرار شصصی، قلمرو در عاملی عنوان به هوش

 اس،. شصصی،

 هوش با افراد کمتر هوشی بتره با افراد   

 روابدددط

 اجتماعی

 در اجتمداعی  ضده  )بازخوردهدای  جوینده.  مدی  دوری گروهدی  زندهگی  از معمدوال  "هدوش  کم" افراد در هم و "باهوش" افراد در هم

 اس،(. بارزتر هوش کم افراد
  

 و ها رغب،

 ها توانایی

          انظبدا   فقدهان   پشدتکار   کمبدود  بده  دیگدران   و آیسنک 

 و اندده کددرده اشدداره مسددیلی، احسدداس عددهم و شصصددی

 تلقدی   تکدار  اب فقدهان  بده  ذهندی  ماندهگی  عقب متصصصان

 انه. داشته اشاره بینی پیش توانایی فقهان و پذیری

          تأکیده  ظرافتدی  بدی  و القیهی بر همینی  کتل های بررسی 

 کنه. می

          و دهنده  مدی  ارایده  پاسدصنامه  در بیشتری شهت با را خلقی های رگه 

 کننه. می اکیهت خود جهی، و پشتکار عمل  دق، بر

          نشدان  مسدتقیم   تمداس  بدا  های گروه در آمهه دس، به های بررسی 

 آن نده  امدا  انده   میدانگی   بداالی  باهوش افراد از رهبران که دهه می

 گردد. رهبر و پیروان بی  شکاف موجب که باال قهر

 ================================== 

 هیجانی ناپایهاری یا عمومی گرایی نوروز – "م " ومنهینیر یا هیجانی پایهاری (:Cعامل)

 " ضدع   یدا  نیرومندهی  مفتدوم  بدا  آن از گدران  تحلیدل  روان کده  عداملی  باشده   مدی  شصصدی،  پویای یافتگی توحیه تعیی  در ها رگه متمتری  از یکی عامل )ای  

 کننه(. می یاد "م 

 م  نیرومنهی هیجانی ناپایهاری   

http://www.faraimen.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D9%84
http://www.faraimen.com/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D9%84
http://www.faraimen.com/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D9%84
http://www.faraimen.com/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D9%84


 روابدددط

 اجتماعی

          خدود  از بیشدتری  پدذیری  انعطداف  و اسد،  ناموفق زنهگی های موقعی، با سازش در 

 دهه. می نشان

          قدهم  ثابد،  خدویش  روابدط  در و بدوده  توجده  بدی  دیگران با نگرانه واقع روابط به 

 کرد(. حساب شود نمی او روی اخالقی لحاظ به ) نیس،

          شود)متلون(. یم کسل اشصاص و چیزها از آسانی به 

          اس،. ناراضی زنهگی های محهودی، و خود خانواده خود  موقعی، از 
  

          بدوده  تدر  موفدق  زنهگی های موقعی، با سازش در 

 مدی  قدهم  ثابد،  دیگدران  بدا  خدویش  روابط در و

 .باشه

          شود. می شناخته اعتماد مورد فردی عنوان به 
  

          کنه. می جلب خود سوی به را شتریبی دوستان 

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

          بدارزتر  پدذیری  تلقدی   و بیشدتر  بدازخوردی  تغییر کم  پشتکار توجتی بی پایهاری  نا 

 انه. منفی قطب در آمهه بهس، های رگه از

          ید  ا بده  بیشدتری  گدرایش  دانشدمنهان   بدا  مقایسه در نویسان نمایشنامه و هنرمنهان 

 دارنه قطب

           تدا  را کداری  هدر  و بدوده  پشتکار واجه افراد ای 

 دهنه. می ادامه انتتا

          مدی  کسدب  بداالیی  نمدره  مدورد  ای  در رهبران 

 کننه.

 =================================== 

 تسلیم اطاع،  – استیال سلطه  (:Eعامل)

 سلطه اطاع،  

 روابدددط

 اجتماعی

          مالطف، با و متربان فردی 

          کنه می اکتفا خودش به بیشتر 

          اجتمداعی  هدای  سدرزنش  بده  کده  هدایی  حساسی، جت، به 

 اس،. محو و رو کم جو  تبعی، دارد 

            

          هدای  سدرزنش  بده  نسدب،  و دانه نمی اجتماعی قراردادهای مطیع را خود 

 نیس،. حساس اجتماعی

          اس،. مبارزه به عالقمنه جو  حادثه 

          دارد. دیگران کردن مجذوب در سعی 

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

          امدا  کنده   مدی  تسدتیل  را امتحدان  گذرانهن اطاع،  گرچه 

 محسدوب  مشدکل  یدک  باشده   خالقی، بررسی ههف که زمانی

 گردد. می

          هندری  و علمدی  هدای  زمینده  در بیشدتر  ،خالقید  نشدانگر  توانه می سلطه 

 باشه.

          عامدل  اید   کده  گردیدهه  مشدص   مستقیم  تماس با گروهتای با بررسی در 

 اس،. تر ضعی  پیروان در و تر قوی رهبران در

          از بیشدتر  خلباندان  و المپیدک  ورزشدکاران  برجسدته   پژوهشگران E+  هدا 

 باشنه. می

=============================== 

 مردگی دل -سرزنهگی (:Fعامل)

 اس،(. گرفته کار به را آن یون  که اس، برونگردی - درونگردی های مولفه از یکی عامل )ای 

 سرزنهگی مردگی دل  

 روابدددط

 اجتماعی

          ای گونده  بده  منفعدل  و کننهه احتراز 

 بده  را او بایسدتی  کده  دیگراننه ای  که

 بصواننه خویش جانب

          انعطداف  کنده  موقعی، با او سازش( 

 ناپذیر(

          واجدده و خددود عددادات دربندده 

 درسد،  بسدیار  و قراردادی رفتارهایی

 اس،.
  

          جمعی زنهگی به عالقمنه و سرزنهه اس، فردی دهنهه نشان 

          دیگران با احساسی هم واجه که فردی 

          دهه. می نشان خود از بیشتری پذیری انعطاف 

          کرد. حساب او روی توان می که رسا و صادق فردی 

           باشه. می عامل ای  های رگه دیگر از مبتذل های شوخی با همراه حرفی پر خودنمایی 

           اس،. افتاده پا پیش حال عی  در و انرژی پر شادمانه  گروه  ای  گفت  سص 

 هدا  رغب،

 ییتوانا و

 ها

          و وقدد، مسددتلزم کدده مشدداغلی در 

 شونه. می دیهه بیشتر انه  اهتمام

          بیشدددتر برجسدددته پژوهشدددگران 

 .هستنه ها F- از

          بتنجددار  افددراد در -F واجدده هددا 

 باشنه. می بارزتری کالمی استعهاد

          ترنه. موفق رهبری در 

          اس، تر ریز برون و تر پرحرف بوده  ،روی قابل بیشتر فرد 

          صدحنه  روی بدر  گدویی  کده  صدورتی  بده  سدازد  مدی  آشکار تر سریع را خود سرزنهه شصصی، فرد 

 دارد. قرار تری عریض

          قدوی  واکنشدی  بده  را دیگدران  و کننده  مدی  عرضده  را خود خوی خلق بیشتری شهت با ها زنهه سر 

 دارنه. می وا ودخ خلقی های رگه به نسب، تر

          زنهگی به نسب، بینی خوش با هستنه افرادی ها سرزنهه 

          سازشی امکانات از سرشار و بهیع افرادی. 

            اس،. اهمی، واجه شغلی بینی پیش در عامل ای 

          هستنه. ها سرزنهه از عموما از موفق فروشنهگان 

====================================== 



 وابسته و نارس خلق -استوار خلق (:Gعامل)

 اید   ی کنندهه  مشدص   پشدتکار  ابدراز  دهده.  مدی  نشدان  را «بد  » سدرکوب  و «م »ههای، و دارد مطابق، گری تحلیل روان نظام در «فرام » مفتوم با عامل )ای 

 باشه(. می عامل

 استوار خلق نارس خلق   

 روابدددط

 اجتماعی

          حدال  عدی   در و اجتمداعی  هدای  درخواسد،  بده  توجده  بی دیفر 

 زندهگی   در مشصصدی  سدوگیری  و جریدان  بدا  را خدود  کده  متوقع 

 .سازد می هماهن 

          ناپایهار. و متلوٌن اس، فردی بیشتر 

          مسدیلی،  احسداس  واجده  و اجتمداعی  مالحظدات  به هوشیار فردی 

 را ثدابتی  روال هگیزند  در و محتدا   خدویش  روابدط  در کده  اس، 

 کنه. می دنبال

           کننه. می جلب خود سوی به را بیشتری دوستان افراد گونه ای 

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

          سدلطه  بدا  کده  زمدانی  خصدوص  بده  قطب  ای  به گرایش E+  هدا 

 هستنه. قانون خود برای که افرادی ی مشصصه باشه  همراه

          دو تعبیدری  مصتداری  خدود  بده  گدرایش  از توان می صورت ای  در 

 القیه سدطحی   افدرادی  در را دیگدری  بدا  ضدهی،  داد: دس، به گانه

 قدانون  واضدع  خدود  کده  فردی سویی از بازشناخ،. جهی غیر و کاهل

 نیس،. دیگری با ضهی، مفتوم به ضرورتا اس،  خویشت 

          مدی  قطدب  اید   بده  تمایل بیشتر ورزشکاران  و برجسته پژوهشگران 

 باشنه.
  

          اخالقدی  اصدول  و آداب وپاسدهار  درسد،  اخالقدی  نظر از را خود 

 داننه. می

          ،دهنه قرار تحلیل و تجزیه مورد را دیگران دارنه دوس 

          ،دهنه. می ترجیح دیگران بر را کارامه افراد با مصاحب 

           دهدی  سدازمان  آیندهه   بیندی  پیش اییتوان پشتکار  واجه افراد ای 

 انه. افراطی نظم و عمل دق، فکر  درس،

          بیشدتر    گدروه  رهبدران  مسدتقیم   تمداس  بدا  های گروه بررسی در 

 .انه شهه شناخته ها +G از

========================================  

 ترسو( )جسورد دمانیخو در اساسی  خویی گسیصته -متتورانه خویی ادواری (:H) عامل

 جسور ترسو  

 روابدددط

 اجتماعی

          -H  ماندهه   فدرو  خدود  در اس، فردی مشصصه 

 مدی  جویانده  فاصدله  و سدرد  محیط با روابطش که

 باشه.

           -H  برجماعدد، را صددمیمی دوسدد، دو یکددی 

 جدن   بده  نسدب،  هدایش  رغب، و دهه می ترجیح

 اس،. یافته تقلیل مصال 

          H+  در بیشدتر  چده  هدر  هیجدان  بده  دسدتیابی  دنبال به که جو  گروه اس، طلبی جامعه 

 اس،. محیط با خویش روابط

          ماجراجویانده  اسد،  ای روحیده  واجده  و دهده  قدرار  دیگران رأس در را خود دارد میل 

 اس،. همراه خطر و تتهیه به پایی  حساسی، با که

          ،جدن   و دیگدری  بده  نسدب،  هدایش  رغبد،  و دارد اجتماعی منتیات به کمتری حساسی 

 اس،. گرایانه واقع مصال 

           اس، ها مشصصه دیگر از تر  حرف کم دوستان به انتقاد و زنی پرسه به میل. 

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

           از و انده  عمدل  دقد،  واجده  اما کنه  افراد ای 

 سد،  ا اشدصاص  بدا  تمداس  مسدتلزم  که مشاغلی

 کننه. می پرهیز

           شود. می قلمهاد متمی عامل شغلی  بینی پیش در عامل ای 

           از بیشتر ها وخلبان ها فروشنهه H+ هستنه. 

           ،دارنده   گدرایش  قطدب  اید   بده  کده  افدرادی  بیشدتر  در احساسی و نریه های رغب 

 شود. می دیهه

 ================================== 

 شق( کله د )حساس یافتگی رشه زمصتی د هیجانی حساسی، (:Iعامل)

 اس،. داده ارایه «سص، د مالیم» الگوی تح، را عامل ای  نیز «آیسنک» دارد. نزدیک ارتبا  «غیرحساس د حساس» بی  «جمیز ویلیام »تمایز با عامل ای 

 حساس شق کله  

 روابدددط

 اجتماعی

          تمدایالت  دارد کمتدر  گدرایش  طدب ق ای  به که فردی 

 پدذیرش  بدرای  وبیشدتر  کنده  می دنبال را خود شصصی

 قبدال  در مسدولی،  احسداس  و ملمدوس  دنیدای  واقعیات

 .اس، زنهگی آماده  تعتهات
  

          بده  مندهی  عالقده  بدا  اسد،  فدردی  دهندهه  نشدان  مثبد،   قطب در گرفت  قرار 

 دارد. خدویش  ویسد  بده  دیگدران   توجده  جلدب  در سدعی  کده  گروهدی   زنهگی

 کنندهه  گمدراه  توانده  اسد، می  شدهه  ارایده  «آیسدنک » الگوی در که«مالیمتی»

 در اسد،   محبد،  دهندهه  نشدان  عدادی   محداوره  در مالطف، و مالیم، چه باشه 

 داش،. توجه افراد ای  در«واقعی، از گریز» رگه به بایستی که حالی

 بده  کده  باشدنه   یمد  «تولسدتوی » هدای  رمان از یکی «کشت » چون هم افراد ای 

 درحدالی  کنده   مدی  گریده  دهده   مدی  تئاترروی صحنه در که آوری رق، واقعی،

 شود. می منجمه مرگ سرحه تا سرما از دارد بیرون در رانش کالسکه که

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

          منطقدی   و عملدی  کارهدای  بده  بیشتر گرایش با فردی 

 تدوان  مدی  کده  اسد،  رفتارهایی و نظرها نقطه واجه که

 را بدورژوایی  آداب و اخدالق  از جدویی  طبیع، به تمایل

 شناخ،. باز آن در

          ندو   هدر  علیده  بدر  کده  سیاسدی  و اجتماعی نظرهای نقطه با نگر  آرمانی فردی 

 باورهدای  واجده  مجدرمی    مجدازات  بده  نیداز  فقدهان  اسد،.  محض نگری واقع

 پدر  محلدی  منزلده  بده  دنیدا  دریافد،  و انسانی فطری بودن خوب در «گونه روسو»

 آرامش.



          بتنجدار   گدروه  بده  نسدب،  دانشمنهان و محققی  گرچه 

 در سدنجش  امدا  واجهنده   را بیشدتری  هیجانی حساسی،

 عمدال  هدا  I- کده  دهده  مدی  نشدان  محققی  گروه داخل

 در (.تدر  دیبنیدا  تحقیقدات  انتشدار ) دارنه بیشتری بازده

 بیشددتر گددروه رهبددران مسددتقیم  تمدداس بددا گروهتددای

 بدوده  نداچیز  فدرد  حساسیتی فضای زیرا هستنه  ها I- از

 مشدکل  دچدار  دیگدران  بدا  فردی تمایالت سر بر کمتر و

 دوسدتی  کده  پدذیرف،   بایسدتی  همیندی   گرچه .اس،

 .اس، برخوردار کمتری راحتی از ها I-با

           هدایی باور واجده  و شدونهه  لبریدز  تصیلی منظبط  غیر و شتودی ذهنی افراد ای 

 باشنه. می کودکی دوره امیال دنبال به منطقا که هستنه

          بازداشدت   و موضدو   از شدهن  پدرت  نظیدر  اصطالحاتی با کوچک  های گروه در 

 دیگدر  سدوی  از شدود.  مدی  شدکای،  افدراد  ای  از تصمیم  یک به رسیهن در گروه

 چنددی  گرمددای در فقددط  تمددهن محصددوالت از برخددی کدده بپددذیریم  بایسددتی

 هدای  خالقید،  بدا  +I کده  اسد،  گردیدهه  ثابد،  و باشنه می رشه قابل حساسیتی 

 از بتنجدار  گدروه  بده  نسدب،  دانشدمنهان  و هنرمنهان و  بوده مربو  علمی و هنری

 قطدب  اید   بده  گدرایش  در حدال  هدر  بده  برخوردارنه. شتریبی هیجانی حساسی،

 .اس، شهه شناخته باز زنانه  های ظراف، و شناختی زیبا های رغب،

 =================================== 

 (زودباور – )شکاک اعتمادآمیز بودن دسترس در - پارانویاگونه گویی گسیصته : (Lعامل)

 (.باشه می مستقل H و A عامل دو به نسب، عامل )ای 

 شکاک زودباور   

 روابدددددط

 اجتماعی

          عالقده  بدا  دارنده   گرایش قطب ای  به که افرادی 

 گردنده.  مدی  مشدص   دیگدران  و جامعه به منهی

 برابددر در و اندده جددوش زود و شدداد افددراد ایدد 

 پذیرنه. سازش ها موقعی،

          و اعتنا بهگمان بدهخلق  خشد  بی )کننده  مدی  اشدبا   را قطدب  ای  که هایی رگه 

 نسدب،  یافتده  کداهش  عالیدق  اسد، با  اجتمداعی  ضه شصصی گر ترسیم انعطاف(  بی

 افدرادی  از و داننده  مدی  صدحیح  بسدیار  رفتارهای واجه را خود دافرا ای  دیگری. به

 بده  تمایدل  )بیدانگر  کننده  مدی  کسدال،  ابدراز  داننه  می دیگران از برتر را خود که

 حسادت(.

            

 و هدا  رغب،

 ها توانایی

          وجدود  افدراد  اید   در نگدری  آرمدان  به گرایش 

 دارد.

          نشدان  خدود  از دروندی  و رواندی  زندهگی  بده  نسدب،  اوانفر عالیق که اس، فردی 

 دهه. می

 =============================== 

 عمل اهل د پردازی خیال (:M) عامل

 پردازی خیال عمل اهل  

 روابدددط

 اجتماعی

          اسد،  شصصدی  دارد  گدرایش  قطب ای  به که فردی 

 خدود  کده  جمعدی  زندهگی  و دیگران به منهی عالقه با

 دانه. می اجتماعی مقررات و آداب بعتا را

          مدی  دنبدال  را خدود  راه کده  اسد،  شصصدی  دارد  گدرایش  قطب ای  به که فردی 

 و باشده  داشدته  تدوجتی  جمعدی   زندهگی  های خواسته و قرارداد به آنکه بهون کنه 

 اس،. دیگران به نسب، خویش  توقعات بیانگر حال عی  در

            

 هدا  رغب،

 ناییتوا و

 ها

          عمدل   دقد،  واجده  عملدی   امدور  بده  منهی عالقه 

 نگدری  واقدع  بدا   مسدتقل  و منطقدی  فدردی  کارآمه 

 .قراردادی

            

          بددی پاسددخ در عقایدده  تغییددر بدده تمایددل عددهم و خویشددت  افکددار در پیییددهگی 

 احتمداال  کده  کداری  دنبدال  و عملدی  چیزهای با رابطه در مسیلی، احساس رحم عهم

 گردد. می تلقی درس، بسیار خویش نظر از

================================== 

 ظراف، بی سادگی - کاری ظراف، : (Nعامل)

 نیدز  اسد،   شدهه  ارایده  مدردان  گدروه  بده  کده  هدایی  پرسشدنامه  در و عیندی  آزمدون  در چدون  اما اس،  شهه مشاههه زنان های بررسی در وضوح به عامل )ای 

 گیرد(. نمی بر در را شصصی، از وسیعی قسم، اس، گرچه شصصی، بررسی در متمی عمومی عامل که گف، توان می گردیهه  مشاههه

 روابط( )در کاری ظراف، (روابط )در ظراف، بی سادگی  

 روابدددط

 اجتماعی

          بده  عالقمندهی  واجده  قطدب   ای  به گرایش با افراد 

 باشنه. می گیر آسان شان روابط در و بوده دیگران

          گیدر   سدص،  محدیط  بدا  خدویش  روابدط  در گیرد  می قرار قطب ای  در که فردی 

 اس،. نگر عقلی و سرد

 هدا  رغب،

 توانایی و

 ها

          ،فاقده  و متدارت  کدم  افدرادی  ها: توانایی و ها رغب 

 معی . ذوق

          فکدری  و یافتده  اسدتحکام  نگدری  عقدل  بده  گرایش دهنهه نشان که رسه می نظر به 

 هندری  ظرید   ذوق واجده  همیندی   هدا N+ باشده.  داشته میثر و یافته تمری  دقیق 

 انه.

=======================================  
 آرامش با توام اعتماد – (دلتره) آمیز  اضطراب اعتمادی :بی (Oعامل) 

 .باشه می  اضطراب دوم درجه عامل متم های مولفه از یکی عامل ای 

 (دلتره) آمیز  اضطراب اعتمادی بی آرامش با توام اعتماد

          دارد. قرار حساس وغیر آسوده فردی 
  

 و تجسدمات  معدر   در را او کده  روبروسد،  ای شدهه  دروندی  هدای  جدهال  بدا  اسد،   +O کده  فردی

 اید   بده  واکدنش  برابدر  در فدرد  .باشدنه  نمدی  متدار  و کنتدرل  قابل که دهه می قرار هایی برانگیصتگی

 کدم  بدا  همدواره  هدایش  ارزیدابی  در و پندهارد  مدی  خدویش  دروندی  نقادی به شهه  درونی های جهال



 افسدردگی  شدناور    اضدطراب  هدا(.  پشدیمانی  و هدا  )یدأس  گردد می مواجه کتتری( )احساس رزنهگیا

 قطدب  اید   بده  افراطدی  گدرایش  در کده  باشدنه   می اختالالتی جمله از روانی ضع  و اضطرابی هراس

 مثبد،  قطدب  بده  معنداداری  گدرایش  عامدل  ای  در بزهکاران و ها آزرده روان گروه .اس، شهه بازیافته

 .دهنه می نشان

====================================== 

 کاری :محافظه6Q عامل

 در آشدکار  نقشدی  دارای ذلدک  مدع  شدود.  مدی  پهیدهار  بازخوردهدا  در وضدوح  بده  عامدل  اید   بلکه انه. نیافته دس، شصصی، های ارزیابی طریق از عامل ای  به 

 اس،. کلی شصصی،

 هدای  تسد،  از اسد،.  کلدی  عقلدی   امدور  بده  بیشدتر  کلدی  طور به و اس، عالقمنه اساسی رویهادهای به بیشتر دهه  می نگر جلوه درون بیشتر را خود بنیادگرا فرد

 بده  و انده   اخالقدی  قیدود  بنده  در کمتدر  هسدتنه   تدری  مطلدع  افدراد  (6Q+) هستنه عامل ای  در مثب، نمره دارای که اشصاصی که آیه می بر چنی  موقعی،  عینی

 دارنه. زنهگی تجربه به گرایش بیشتر کلی طور

 انه. شهه ترسیم پرسشنامه خود در وضوح به آنان واقعی بازخوردهای خالل از کار محافظه و گرا بنیاد اشصاص تصاویر

 را هدا  ارزشدیابی  زمینده  توانده  مدی  کده  عدواملی  سلسدله  در را آنتدا  موجودید،  هنوز زیرا انه   شهه مشص  (Q) حرف یک با دیگر باقیمانهه عامل سه و عامل ای 

 انه. نکرده ثاب، سازنه  فراهم

 ================================ 

 (دیگران به متکی – خود بر مسلط )سیستم اخذ در ناتوانی – خودکفایی (:2Qعامل) 

 رهبدری  تنتدایی  بده  را خدود  دارد  عدادت  مصدمم   فدرد  کده  دهده  مدی  نشان خود ارزشیابی حه در عامل ای  آیه  می بر پرسشنامه ای  های پاسخ از که طور همان

 باشه. جو سلطه دیگران با خود روابط در زومال آنکه بهون کنه 

 را او و بهاننده  را او ارزش کده  دارد دوسد،  بگیدرد   تصدمیم  دیگدران  بدا  مصداحب،  در کنده   کدار  دیگدران  بدا  دهه می ترجیح اس،  2Q- عامل دارای که شصصی

 محدرز  مشداغل  بدا  آن همبسدتگی  خدالل  از عامدل  اید   یشدگویی پ ارزش کنده.  مدی  پیدروی  مده  از و اسد،  رسوم و آداب و مقررات تابع او.دهنه قرار تاییه مورد

 شه. خواهه

 ========================== 

 وخو خلق پایهاری و اراده کردن متار (:3Qعامل) 

 کده  شدود  مدی  بندهی  طبقده  و قلمدهاد  عداملی  عندوان  بده  هندوز  و شدود  نمدی  پایهار وضوح  به ها سنجش در ذلک معدارد   Gو C عامل با هایی قراب، عامل ای 

 انه. داده پرسشنامه به پایی  هوش دارای افراد که اس، هایی پاسخ حاصل

 دارنده   سرپوشدی  بده  تمایدل  کننده   متدار  کدامال  را خدود  رفتدار  و هدا  هیجان میتواننه هستنه غنی 3Q عامل لحاظ از که افرادی پرسشنامه  ای  های پاسخ براساس

 هستنه. نیز بازلج حال عی  در انه ولی عمل دق، ودارای هوش با

 شدونه   مدی  جمدع  هسدتنه   غندی  عامدل  اید   در افدرادی  وقتدی  کده  انده  کدرده  مشداههه  ذلدک  مع اس،   نشهه پهیهار رفتار های سنجش در عامل ای  آنکه با

 فکدر  چندی   تدوان  مدی  کده  دارد وجدود  دالیلدی  یابده.  مدی  افدزایش   اسد،  ضدعیفی  گروه در3Q که زمانی با مقایسه در آشکارا گروه  عینی، و عمومی کارآمهی

 باشنه. داشته ریاضیات به تمایلی هستنه  قوی عامل ای  در که افرادی که کرد

 ================================ 

 (آرام – عصبی)مضطرب تنش (:4Qعامل) 

 تددوان خددوابی بددی" و"بیعصدد ناپایددهاری" " اضددطراب" "عصددبانی،" را آن و اندده شددهه مواجدده عامددل ایدد  بددا پرسشددنامه ایدد  هددای بررسددی نصسددتی  در

 نامیهنه."زدوده

 حده  از بدیش  حتدی  آزمدودنی  ندو   اید   اسد،.  شدکیبا  ندا  و پدذیر  تحریدک  وتاب  پیچ در شهه  تتییج تنیهه  که اس، کسی نشانگر عامل درای  فرد عمومی تصویر

 ندوعی  هدا  کنه.سدنجش  مدی  مشدص   را تنیدهه  فدزون   شدص  معمدوال  کده  اسد،  توصیفی شبیه جنبه ای  بمانه. باقی فعال غیر توانه نمی کرده  کار خود ظرفی،

 قلمدهاد  جنسدی   کدوفتگی  سدر  عامدل  عندوان  بده  را آن بتدوان  اسد،  ممکد   دهنده   می نشان را مصال  جن  به نسب، عالقه و توانایی و عامل ای  بی  همبستگی

 کرد.

 *****================================== 

 عامدل  دو H و  A کده  کننده  مشداههه  سدادگی  بده  تواننده  مدی  آینده   مدی  بر بالینی های مقوله و عوامل ای  بی  یهای مشابت، جستجوی درصهد وقتی مجمو  در

 آزردگدی  روان آشدفتگی   حداالت  تبدهیلی   هیسدتری  کنندهه  متمدایز  F عامدل  دارد  مطابقد،  «روانی ضع » یا شناور اضطراب با O عامل هستنه  گسیصتگی روان

 .سنجه می را گرایی نورز C عامل و اس، پارانویاگونگی از ای میلفه L عامل اس،  وسواسی وخوی خلق معرف 3Q عامل اس،. افسردگی و دلتره
************* 

 (PF 61) کتل شصصیتی آزمون دوم مرتبه عوامل

 گرایی( درون برابر در گرایی برون( گرایی برون 

 گرایی برون گرایی درون

          خدوددار  و خودکفدا  خجدالتی   فدردی  بی  های تماس در اصوال 

 در کده  خاصدی  وضدعی،  بده  بسدته  توانه می مسئله ای  باشه. می

 ندامطلوب  یدا  مطلدوب  کنده   عمدل  شدص   رود مدی  انتظار آن

          در تواندا  و خدوددار  غیدر  و بدوده  آمده  و رف، اهل و اجتماعی فردی معموال 

 توانده  مدی  مسدئله  اید   باشده.  می فردی بی  روابط حفظ در و بوجودآوردن

 باشده  مطلدوب  باشده  مدی  خدو  و خلق نو  ای  به نیازمنه که هایی وضعی، در



 پیشددگویی عامددل یددک گرایددی درون مثددال: عنددوان بدده باشدده.

 اس،. فرد دقیق متارت خصوص در مطلوب 

 پیشدگویی  عامدل  عندوان  بده  لزومدا  نبایده  امدا  فروشنهگی(  مثال: عنوان )به

 باشه. مطلوب علمی موفقی، کسب مثال: عنوان به کلی

 ============================ 

 باال( اضطراب برابر در پایی  )اضطراب اضطراب: 

 باال اضطراب پایی  اضطراب

          کلددی طددور بدده زنهگیشددان کدده هسددتنه کسددانی اصددوال 

 کده  چیزهدایی  بده  قادرنده  که هستنه کسانی و بوده رضایتبصش

 نمدره  کده  هرچنده  یابنده.  دسد،  رسه می نظر به متم برایشان

 در عمومدا  کده  گونده  همدان  عامدل  اید   در پایی  العاده فوق

 شدهه  انجدام  موفقید،  کسدب  و اضدطراب  بده  مربو  مطالعات

 کارهدای  انجدام  بدرای  انگیدزه  فقدهان  معنی به توانه اس، می

 باشه. دشوار

          کدل  در کده  ای گونده  بده  کننده  مدی  کسدب  بداال  نمره عامل ای  در که افرادی 

 کده  نیسد،  الزم باشدنه.  مدی  بداالیی  سدطح  در اضطراب حیث انهاز شهه هشناخت

 اید   امدا  باشده  وضدعی،  بدر  قدایم  توانه می اضطراب زیرا باشنه عصبی فردی آنتا

 ممکد   آنتدا  مدثال  باشده.  داشدته  وجدود  هدایی  ناسازگاری که دارد وجود احتمال

 آنیده  بده  و کننده  تدأمی   زندهگی  از را هایشان خواسته قادرنه که میزانی از اس،

 کدارایی  مصدل   معمدوال  بداال  بسدیار  اضطراب باشنه. ناراضی برسنه خواهنه می که

 باشه. می جسمانی اختالل موجب و

 ============================ 

 عاطفی( حساسی، برابر در پذیری )انعطاف پذیری انعطاف 

 پذیری انعطاف عاطفی حساسی، 

          مدی  قدرار  عواطفشدان  تدأثیر  تحد،  اصوال کننه می کسب پایی  رهنم عامل ای  در که افرادی 

 نمدره  کده  کسدانی  .باشدنه  مدی  هندری  و فرهنگدی  عالیدق  با موق ر افرادی بیشتر آنتا .گیرنه

 کده  هرچنده  هسدتنه.  حسداس  دیگدران  و خدود  حساسدی،  به نسب، آورنه می دس، به پایی 

 موضدو    خصدوص  در کده  دهنده  تدرجیح  و بدوده  کنده  خطیر  اقهامات انجام در اس، ممک 

 آورنه. عمل به بیشتری های بررسی

          دسد،  بده  بداال  نمدره  عامل ای  در که افرادی 

 مدی  قدرار  حقدایق  تدأثیر  تحد،  بیشتر آورنه می

 بدا  افدرادی  اصدوال  آنتدا  احساسدات.  تدا  گیرنه

 باشنه. می متکبر و قاطع استوار  شتام، 
  

==================================  

 وابستگی( برابر در استقالل( استقالل 

 استقالل وابستگی

          دارای کننده  مدی  کسدب  پدایی   نمدره  استقالل در که افرادی 

 هستنه. منفعل و منزوی گروه  به متکی شصصیتی

           سددایر سددوی از حمایدد، نیازمندده و خواهددان بیشددتر آنتددا 

 اید   کده  دیافدرا  جتد،  در را خدود  رفتدار  بیشتر و افرادبوده

 دهنه. می سوق دهنه می آنتا به را حمای، گونه

          پرخاشدگر   اصدوال  آورنده  مدی  دسد،  بده  بداال  نمره عامل ای  در که اشصاصی 

 هستنه. نافذ و جرأت با مستقل 

          تحمدل  رفتارهدا  گونده  اید   آن در کده  هسدتنه  هدایی  موقعید،  دنبدال  به آنتا 

 را چشدمگیری  ابتکدار  اصدوال  و گدردد  برخدوردار  یدز ن پاداش از بسا چه و گردیهه

 دهنه. می نشان
  

===========================   
 پایی ( کنترل برابر در باال )کنترل غرایز: کنترل

 باال غرایز کنترل پایی  غرایز کنترل

          هدای  ارزش طبدق  نوعدا  کننده  مدی  کسب پایی  نمره عامل ای  در که افرادی 

 ناسدازگار  اصدوال  آنتدا  کننده   نمدی  عمدل  وظیفه احساس اساس بر ای  سایری 

 زمدان  هدر  کده  هسدتنه  کسدانی  و نهارنده  درید   قوانی  دادن تغییر از و بوده

 آورنه. می وجود به را خود خاص قوانی  مجموعه کنه اقتضا

           خواسدته  دارنده  تمایدل  چدون  اید   وجدود  با .پذیرنه انعطاف افرادی اینتا 

 هدا  موقعید،  از برخدی  کده  حدهی  در اس، ممک  آنتا کننه دنبال را خود های

 گداهی  تدوان  مدی  را آنتدا  عالوه به نباشنه. فردی انضبا  دارای کنه می طلب

 عمدل  آن اسداس  بدر  آنتدا  کده  قوانینی زیرا نمود تلقی اتکاء غیرقابل عنوان به

 نباشه. روش  دیگران برای اس، ممک  کننه می

          از نوعدا  آورنده  مدی  دسد،  به باال نمره عامل ای  رد که اشصاصی 

 قدوانی   آنتدا  کده  معندی  اید   به برخوردارنه. قوی فرام  و کنترل

 بدهی   انده.  نمدوده  نتادینده  را کننه می فعالی، آن در که محیطی

 آنتدا  از دیگدران  کده   انتظداراتی  با اینکه به دارنه میل آنتا ترتیب

 شونه. منطبق دارنه خود از خودشان که انتظاراتی یا

           دهنده  نمدی  تغییدر  را قدوانی   زیدرا  هستنه اتکاء قابل کامال آنتا 

 دیگدران  کده  باشدنه  شدهه  کنتدرل  قدهر  آن اس، ممک  که هرچنه

 .آورنه حساب به گرا اخالق یا محکم عنوان به را آنتا

 ============================ 

 سازگاری( عهم برابر در )سازگاری سازگاری: 

 سازگاری سازگاری عهم



          رفتارهدایی  دارای آورنده  مدی  دسد،  بده  پدایی   نمدره  عامل ای  در که افرادی 

 نگدران   اصدوال  آنتدا  دارد. داللد،  عصدبی  اخدتالل  وجدود  احتمدال  بر که هستنه

 بدا  مدرتبط  رفتارهدای  اید   مداوراء  در کده  هرچنه باشنه. می گرا واکنش مضطرب

 مطدرح  خدود  و احساسداتی  نوعدا  کننده  می کسب ی پای نمره که افرادی اضطراب 

 نمدره  کده  فدردی  کده  سدازد  می محتمل را ای  ها نشانه از ترکیب ای  هستنه. ساز

 بینه. می سص، را روزمره زنهگی با سازگاری کنه می کسب پایی 

          بده  اصدوال  کننده  مدی  کسدب  بداال  نمره عامل ای  در که افرادی 

 نفد   بده  اعتمداد  دارای ندوعی  به تاآن هستنه. یافته سازش خوبی

 ترتیدب  بدهی   باشدنه.  مدی  پذیر انعطاف و سازگار آرام  و بوده باال

 زندهگی  بدا  سدازش  بدرای  اندهکی  مشدکل  آنتاها رود  انتظارمی

 باشنه. داشته روزمره 
  

 =========================== 

 پایی ( رهبری قهرت برابر در باال رهبری )قهرت : رهبری قهرت 

 باال رهبری قهرت پایی  رهبری تقهر

          آورنده  مدی  دسد،  بده  پدایی   نمره عامل ای  در که اشصاصی 

 مدی  یافد،  رهبدران  در ندوعی  به که هستنه عالیمی فاقه اصوال

 آنتدا  هسدتنه.  نداتوان  خدود  نمودن مطرح در معموال اینتا شود.

 بدرای  فدردی  کنتدرل  فاقه و بوده گردان روی منازعه از معموال

 مدی  مقدرر  زمدان  در کارهدا  انجدام  و  نیازها ساخت  آوردهبر

 .باشنه
  

          خلدق  دارای اصدوال  آورنده  مدی  دسد،  بده  باال نمره عامل ای  در که اشصاصی 

 اجتمداعی   معمدوال  افدراد  اید   رود. مدی  انتظدار  رهبدر  یک از که هستنه وخوی

 آنتدا  اینکده  همده  از متمتدر  باشدنه.  مدی   نفد  بده  اعتماد دارای و مهعی آرام 

 تأکیده  کده  حدالی  در هسدتنه  اسد،  الزم منازعات حل برای که عاطفی بلوغ دارای

 کننه. می حفظ همواره را  کارها انجام بر

 =========================== 

 پایی ( خالقی، برابر در باال )خالقی، خالقی،:

 باال خالقی، پایی  خالقی،

          آورنده   مدی  دسد،  بده  پدایی   هنمدر  عامدل  اید   در کده  افرادی 

 آنتدا  باشدنه.  مدی  گدرا  عمدل  و غیدرخالق  و خشک تفکر با اشصاصی

 هسدتنه  پایبنده  کارهدا  انجدام  در شهه شناخته صحیح های راه به اصوال

 آنتدا  کننده.  امتحدان  کدار  انجدام  بدرای  را جهیهی های راه اینکه تا

 حدل  راه بلکده  کننده   نمدی  ایدهه  یدک  آوردن بوجود صرف را وق،

 یدک  از اسدتفاده  در کننده.اینتا  مدی  طلب را عملی و انجام قابل های

 آن. به رسیهن در تا کننه می عمل بتتر حل  راه

          و پدرداز  خیدال  افدرادی  کننده  می کسب باال نمره عامل ای  در که افرادی 

 بدوده  بداال  نفد   بده  اعتماد دارای معموال خالق افراد هستنه. آزمایش اهل

 نمدی  وآمده  رفد،  اهدل  زیداد   بدوده  جهی نسبتا همه  زومال نه اما اغلب و

 .دیگدران  بدا  تدا  کننده  صدرف  تفکر برای را خود وق، دهنه می ترجیح باشنه

 خیدال  قدهر  آن آورنده  مدی  دسد،  بده  بداال  نمره که افرادی اوقات گاهی

 یدک  از اسدتفاده  در عملدی  هدای  محدهودی،  تواننده  نمی که هستنه پرداز

 نه.ببین را خالق ایهه

  
  



صف،  4454( ازادبیات روان شناسی و روان پزشکی تهوی  شهه بود و شامل  6331کتل ای  پرسشنامه را با استفاده از فترس، صفات شصصی، که توسط آلپورت و اودبرت )

 31ا و با استفاده ازروش تحلیل عاملی آنتا را به رگه محهود کرد و نتایتا پ  ازمحاسبه همبستگی متقابل ای  رگه ه 676بود تهوی  کرد که درمرحله اول ای  صفات را به 

 .عاملی کتل مطرح ساخ، 61عامل متمایز را تبی  کرد و به عنوان پرسشنامه  61( نتایتا پ  از تحلیل عاملی مجهد  6374بعه تقلیل داد. کتل )

 (PF 61) کتل شصصیتی آزمون عوامل مرتبه اولع

 "گسستگی خویی -ادواری خویی"یا  "مردم گریزی -مردم آمیزی"(: Aعامل)  

 "عقلی نارسایی – عمومی هوش" یا "هوش کم – هوش با" (Bعامل) 

 هیجانی ناپایهاری یا عمومی گرایی نوروز – "م " نیرومنهی یا هیجانی پایهاری:(C) عامل 

 تسلیم اطاع،  – استیال سلطه :(E) عامل 

 مردگی دل -سرزنهگی:(F) عامل 

 وابسته و نارس خلق -استوار خلق:(G) عامل 

 (ترسو )جسورد خودمانی در اساسی  خویی گسیصته -متتورانه خویی ادواری :(H) عامل 

 (شق کله د )حساس یافتگی رشه زمصتی د هیجانی حساسی،:(I) عامل 

 (زودباور – )شکاک اعتمادآمیز بودن دسترس در - پارانویاگونه گویی گسیصته(L) : عامل 

 عمل اهل د پردازی خیال :(M) عامل 

 ظراف، بی سادگی - کاری ظراف،(N) : عامل 

 آرامش با توام اعتماد – (دلتره) آمیز اضطراب اعتمادی بی(O) :عامل  

 کاری محافظه 6Q:عامل 

 (دیگران به متکی – خود بر مسلط) سیستم اخذ در ناتوانی – خودکفاییQ)2:( عامل 

 وخو خلق پایهاری و اراده کردن متارQ)3:( عامل 

 (آرام – عصبی)مضطرب تنشQ)4:( عامل 

  )PF) 61کتل شصصیتی آزمون دوم مرتبه عوامل 

 گرایی( درون برابر در گرایی برون( گرایی برون 

 (باال اضطراب برابر در پایی  )اضطراب اضطراب: 

 (عاطفی حساسی، برابر در پذیری )انعطاف پذیری انعطاف 

 (وابستگی برابر در استقالل (استقالل 

 پایی ( کنترل برابر در باال )کنترل غرایز: کنترل 

 (سازگاری عهم برابر در )سازگاری سازگاری: 

 (پایی  رهبری قهرت بربرا در باال رهبری )قهرت : رهبری قهرت  

 (طددداف پدددذیری در برابدددر حساسدددی، عددداطفی رتبددده دوم آزمدددون وامدددل م پدددایی  خالقیددد، برابدددر در بددداال )خالقیددد، خالقیددد،:  

 (اسدددددددددددددددددددتقالل )اسدددددددددددددددددددتقالل در برابدددددددددددددددددددر وابسدددددددددددددددددددتگی   

 (کنتددددددددددرل غرایددددددددددز: )کنتددددددددددرل بدددددددددداال در برابددددددددددر کنتددددددددددرل پددددددددددایی       

 (زگاری در برابددددددددددددددر عددددددددددددددهم سددددددددددددددازگاری  سددددددددددددددازگاری: )سددددددددددددددا  

 (قدددددددهرت رهبدددددددری : )قدددددددهرت رهبدددددددری بددددددداال در برابدددددددر قدددددددهرت رهبدددددددری پدددددددایی      

 (خالقیدددددددددددد،: )خالقیدددددددددددد، بدددددددددددداال در برابددددددددددددر خالقیدددددددددددد، پددددددددددددایی     

 

  

 


