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شغل مناسب  بر انتخاب عوامل مؤثر 

تناسب شخصیت با شغل

  :هجمل از می شود، مختلفی نتایج به منجر شخصیت شناخت

قوت و ضعف نقاط شناخت

شغل آگاهانه انتخاب

کار در موفقیت

شغلی رضایت به رسیدن

شخصیت

عالیق توانمندي

ارزش ها

.داشتند توجه ارزش ها و عالیق توانمندي، مورد سه به تنها شغل، انتخاب سنتی مشاوران
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آزمون شخصیت شناسی

تناسب شخصیت با شغل

/ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)بریگز -آزمون شخصیت مایرز• نام

نتایج تحقیقات روانشناس مشهور سوئیسی، کارل یونگ• برپایه

اگر بتوان زیربناي ذهنی، برداشت ها و نگرش هاي اشخاص را شناخت،  •

می توان رفتارهاي آن ها را پیش بینی کرد
پیش فرض

ز و سال ها بعد توسط دو زن روان پزشک آمریکایی به نام کاترین بریگ•

دخترش ایزابل میرز
تکمیل
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)ترجیحات(ابعاد . 2

MBTI

)ترجیحات(ابعاد 

تناسب شخصیت با شغل

تعامل با دنیا

برون گرا 

E

درون گرا

I

کسب اطالعات

حسی

S

شهودي

N

تصمیم گیري

فکري

T

احساسی

F

ساختاریافتگی

داوري کننده

J

مالحظه کننده

P

.صرف انرژي و زمان کمتري داردبه تمرکز،ویژگی هایی که عمل بر اساس آن ها نیاز  :ترجیحات شخصیتی
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Extravert / Introvert

تناسب شخصیت با شغل

برون گراهادرون گراها

	.می گیرنددیگران انرژي از .می گیرنددرون خود انرژي از 

.دوست دارند مرکز توجه باشند.دوست ندارند مرکز توجه باشند

.اول عمل و بعد فکر می کنند.قبل از هر عملی، فکر می کنند

.با صداي بلند فکر می کنند.موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند

.ذارنداطالعات شخصی را به راحتی با دیگران در میان می گ.رنداطالعات شخصی را به ندرت با دیگران در میان می گذا

.بیشتر از گوش دادن، حرف می زنند.بیشتر گوش می دهند و کمتر حرف می زنند

.مشتاقانه با دیگران ارتباط برقرار می کنند.اشتیاقشان را براي خود نگه می دارند

.سرعت جواب می دهند به.فکر می کنند و بعد جواب می دهند ابتدا

.را به عمق ترجیح می دهند پهنا.عمق را به پهنا ترجیح می دهند

7

حسی هاشمی ها

وندها و  و تمرکز بر پی "تصویر بزرگ از آنچه هست"با دیدن 
.ارتباطات موجود میان حقایق، اطالعات را درك می کنند

  اطرافشان 	با استفاده از حواس پنجگانه به آنچه که در
.می گذرد پی می برند

.به آنچه که مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند.توجه دارند به الهام و استنباط

.دوست دارند ایده هاي جدید را فارغ از امکان پذیر بودن،
ال  تنها در صورت قابل اجرا بودن، از ایده هاي جدید استقب

.می کنند

.ی و عقل سلیم بها می دهندبه واقع گرای.براي نوآوري و تخیل بهاي فراوان قائل هستند

.وست دارند از مهارت هاي موجود استفاده کنندد.دوست دارند مهارت هاي جدید را بیاموزند

.به عملی بودن پیشنهاد و جزئیات آن توجه دارند.قیاس استفاده می کنند از استعاره و بسیار

.ارائه می دهند جزئیات اطالعات را با.به اطالعات دقیق توجه ندارند

.به زمان حاضر توجه دارند.به آینده توجه دارند 

Sensing / Intuition

8تناسب شخصیت با شغل
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فکري هااحساسی ها

.در تصمیم گیري، تحلیل هاي غیرشخصی دارند.تصمیم خود را روي دیگران در نظر می گیرند تأثیر

ده و به استثنا بر قاع به همدلی و هماهنگی بها می دهند
.توجه دارند

راي   اند، و بعدالت و انصاف بهاي فراوان قائل براي منطق،
.همه یک استاندارد را رعایت می کنند

 ربه راحتی تشکو  عالقه به راضی کردن دیگران دارند
.می کنند

.عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند

.ممکن است بی احساس و بی توجه به حساب آیند.وندممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی ش

.به حقیقت بیش از ادب بها می دهند.به ادب بیش از حقیقت بها می دهند

.احساسات را در صورت منطقی بودن می پذیرند.براي هر احساسی ارزش قائل اند

.دتحت تاثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می کنن.نندتحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا می ک

Thinking / Feeling
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داوري کنندهمالحظه کننده

.می کنندرا خودشان تعیین قوانین 
قیق قانون بوده و بر اساس آن برنامه خودشان را بطور دتابع 

.می کنندمشخص 

.کار و بعد بازياول : دارند اخالق کاري باالیی.ترجیح آنها اول لذت بعد کاراست

ر  اطالعات جدید، هدف هایشان را تغیی با توجه به دریافت
.می دهند

اهدافی را در محل کار براي خود در نظر می گیرند تا به  
.موقع به آن ها برسند

.ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند.خود را با موقعیت هاي جدید تطبیق می دهند

).رندبه نتیجه رسیدن کار تأکید دا(هستند  نتیجه گرا).ندبه چگونگی انجام کار تاکید دار(هستند  فرایندگرا

.زمان را منبعی تمام شدنی می دانند.زمان را منبعی تمام نشدنی می دانند

.را جدي می گیرند ضرب االجل ها.را انعطاف پذیر می دانند ضرب االجل ها

Judging / Perceiving
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