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:4فصل 
تناسب شخصیت با شغل

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:تهیه و تنظیم
دکتر روح اله توالیی

1393پاییز / نسخه شماره دو )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(

:تناسب شخصیت با شغل
عوامل و فردي تفاوتهاي درست، و صحیح شغل انتخاب یک در  

 ،مهارتها عالیق، ها، ارزش شخصیتی، هاي ویژگی جمله از مختلفی
  نظر در باید فرد هر براي ...و جامعه شرایط خانوادگی، شرایط
  شخصیتی هاي ویژگی عوامل، این ترین مهم از یکی .شوند گرفته
.باشد می افراد

در مختلف شخصیتی هاي تیپ از موفقی افراد همیشه کلی طور به  
  هاي تیپ فقط که کرد اعالم دقیقاً توان نمی و هستند مشاغل تمام

   .شوند می موفق شغل یک در که هستند خاصی شخصیتی

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _تناسب شخصیت با شغل

هر براي که شخصیتی هاي تیپ گرفته صورت که تحقیقاتی طی اما  
  رضایت و پسندیده بیشتر را کار آن عموماً شوند، می معرفی شغل

.اند داشته آن در بیشتري شغلی
به محتاج و پیچیده فرآیندي فرد، هر شخصیتی تیپ درست شناخت  

  به منحصر هاي ویژگی فردي هر البته .است کافی زمان و تخصص
  مشابه شخصیتی تیپ نوعی به که افرادي حتی دارد، را خود فرد

.هستند متفاوت یکدیگر با موارد برخی در هم باز دارند،

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

: شناسیشخصیت تست هاي  
سوي از مختلفی ابزارهاي افراد، شخصیتی هاي تیپ شناخت براي  

 روي از شخصیت تست نظیر( است شده ارائه و تدوین دانشمندان و متخصصان
  .)MMPI سوتا مینه وجهی چند سنج شخصیت و عالئق، با یا تولد سنگهاي با یا خونی گروه
تست دنیا، در شناسی شخصیت تست ترین مطمئن و معتبرترین از یکی  

.است MBTI شناسی شخصیت
گرفت شکل ،یونگ کارل سوئیسی، مشهور روانشناس تحقیقات نتایج مبناي بر تست این.  

  شناخت، را اشخاص هاي نگرش و ها برداشت ذهنی، زیربناي بتوان اگر بود معتقد وي
.کرد بینی پیش را آنها رفتارهاي میتوان

با میرز، ایزابل دخترش و بریگز کاترین نام به آمریکایی روان پزشک زن دو بعد ها سال 
 شخصیت حوزه در ها پژوهش برخی انجام و یونگ تحقیقات نتایج و نظرات از استفاده
  .کردند طراحی را MBTI شخصیت تست شناسی،

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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جزوه آموزشی
روانشناسی کار

: MBTIتست شخصیت شناسی  
افراد در را شخصیتی تیپ شانزده و شخصیتی )ترجیح( بعد چهار تست، این  

  شخصیتی تیپ 16 در را زمین روي افراد همه آنها عبارتی به .میکند شناسایی
  .برد پی آنها شخصیتی تیپ به توان می تست این با میکندکه بندي دسته

در هایی ویژگی ،شخصیتی ترجیحات  
  و تر راحت آنها براي که هستند افراد
 تمرکز، به نیاز شان انجام و بوده بهتر

 .دارد کمتري زمان و انرژي صرف

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

از عبارتند تست این توسط شده شناخته شخصیتی )ترجیح( بعد چهار:
  و دنیا با ما تعامل و برخورد چگونگی مبناي بر بعد این : (E)گرا برون -  (I)گرا درون -1

.است شده تعریف گیریم، می انرژي کجا از و کنیم می کجا متوجه را مان انرژي اینکه

 چگونه  و کنیم می توجه اطالعاتی نوع چه به اغلب اینکه : (S)حسی -  (N)شهودي -2
.کند می مشخص را بعد این آوریم، می بدست را آنها

 و کنیم می پردازش را خود اطالعات چگونه اینکه بر : (T)تفکري - (F)احساسی -3
.دارد داللت گیریم، می تصمیم چگونه

 با و یافته سازمان شرایط در دهیم می ترجیح ما اینکه :(J)منضبط - (P)کننده مالحظه -4
  .است بعد این کننده تعیین باشیم، داشته بیشتري استقالل یا کنیم فعالیت ساختار
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:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

کند با دنیا چگونه تبادل و تعامل می کنیم  تعیین می= کارکرد کلی) الف

  (E)گرا برون - (I)گرا درون -1
کنیم می آوري جمع را اطالعات چگونه =اصلی کارکرد )ب

  (S)حسی - (N)شهودي -2
کنیم می گیري تصمیم چگونه =معین کارکرد )ج

  (T)تفکري - (F)احساسی -3
(J)منضبط –(P)کننده مالحظه -4

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  

باشد می زیر شرح به شخصیتی )ترجیح( بعد هر با افراد هاي ویژگی:

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

(I)درون گرا (E)برون گرا 
 دیگران، دوستدار اجتماعی، افرادي گراها برون -  

 خوشبین، انرژي، با سرخوش، فعال، باجرأت،
 موقعیت به امیدوار و تحریک و هیجان دوستدار

 و فعال قاطع، عمل در و کنجکاو آینده، و هایشان
.هستند گفتگو اهل

.گیرند می انرژي دیگران از - 
.کنند می فکر بلند صداي با - 
.باشند توجه مرکز دارند دوست - 
 در دیگران با راحتی به را خود شخصی اطالعات -  

.گذارند می میان
.کنند می فکر بعد و عمل اول - 
.زنند می حرف دادن، گوش از بیشتر - 
.کنند می برقرار ارتباط دیگران با مشتاقانه - 

 خجالتی، تکرو، مستقل، کار، محافظه افرادي - 
.هستند کمرو  و متعادل و یکنواخت خوددار،

.گیرند می انرژي خود درون از - 
.کنند می ارزیابی خود ذهن در را موضوعات - 
 میان در دیگران با ندرت به را شخصی اطالعات -  

.گذارند می
.زنند می حرف کمتر و دهند می گوش بیشتر - 
.دارند می نگه خود براي را اشتیاقشان - 
.باشند توجه مرکز ندارند دوست - 
.کنند می فکر عملی هر از قبل - 
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:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

 (N)شهودي (S)حسی
 و گوش و چشم از استفاده با دهند می ترجیح -  

 اطرافشان  در که آنچه به پنجگانه حواس دیگر
.ببرند پی میگذرد

 توجه دارد، وجود اطرافشان در که آنچه هر به -  
.کنند می درك خوبی به را آن و کنند می

 اعتماد است، منسجم و مطمئن که آنچه به -  
.میکنند

 هاي ایده از بودن، اجرا قابل صورت در تنها -  
.کنند می استقبال جدید

.هستند گرا واقع - 
 استفاده موجود هاي مهارت از دارند دوست -  

.کنند
.دارند توجه حاضر زمان به - 

 از بزرگ تصویر " دیدن با دهند می ترجیح -  
 ارتباطات و پیوندها بر تمرکز و "هست آنچه

.کنند درك را اطالعات حقایق، میان موجود
 امکانات دیدن و درك با دهند می ترجیح  -  

 انجام  مختلف هاي روش و )خالقیت( جدید
.کنند آوري جمع را اطالعات کارها،

 قابل به توجه بدون (جدید هاي ایده دوستدار -  
 و نوآوري  عاشق و بوده )نبودن یا بودن اجرا

.اند تخیل
.هستند قائل فراوان بهاي تخیل و نوآوري براي - 
.بیاموزند را جدید هاي مهارت دارند دوست - 
.ندارند توجه دقیق اطالعات به - 
.دارند توجه آینده به - 

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

  (F)احساسی  (T)تفکري
 به( کنند می استفاده تفکر از گیري تصمیم در -  

.)دارند توجه عمل و انتخاب منطقی نتایج
 یک از را خود فکري لحاظ از دارند سعی -  

 عینی شکل  به و طرفانه بی و کرده جدا موقعیت
 تحلیل و تجزیه را معلول و علت و آزموده را آن

.کنند
.کنند می پیدا انگیزه موفقیت، به میل تاثیر تحت - 
 شخصی غیر هاي تحلیل گیري، تصمیم در -  

.دارند
.کنند می انتقاد و بینند می را ایرادها و عیب - 
 به توجه بی و احساس بی ترحم، بی است ممکن -  

.آیند حساب
.دهند می بها ادب از بیش حقیقت به - 
.پذیرند می بودن منطقی گرو در را احساسات - 

.کنند می توجه دیگران احساسات به - 
 و کنند می درك را ها ارزش و نیازها -  

.دهند می نشان را احساساتشان
 پیدا انگیزه شدن، قدردانی به میل تاثیر تحت -  

.کنند می
 دیگران کردن راضی به عالقه طبیعی طور به -  

.دارند
 عاطفی و احساسی اندازه از بیش است ممکن -  

.شوند ارزیابی
.دهند می بها حقیقت از بیش ادب به - 
.اند قائل ارزش احساسی هر براي - 



6

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
جزوه آموزشی

روانشناسی کار

(J)منضبط  (P)مالحظه کننده

 برنامه آن اساس بر و بوده قانون تابع -  
.کنند می مشخص دقیق بطور را خودشان

 شده تعیین وقت سر در کارها انجام بر -  
.کنند می پافشاري

 نظر در خود براي کار محل در را اهدافی -  
.برسند آنها به موقع به تا گیرند می

.است بازي بعد و کار اول آنها ترجیح - 
.برخوردارند باالیی کاري اخالق از - 
.کنند می چه که بدانند دهند می ترجیح - 

.کنند می تعیین خودشان را قوانین -
 نشده بینی پیش قبل از که کارهایی انجام در -  

 فوري واکنش  و سرعت به که هایی فعالیت یا
.هستند موفق دارد، نیاز

.کاراست بعد لذت اول آنها ترجیح - 
.دانند می  نشدنی تمام منبعی را زمان - 
 می تطبیق جدید هاي موقعیت با را خود -  

.دهند
.دارند تاکید کار انجام چگونگی به - 

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  

شخصیتی تیپ شانزده شده، ذکر بعد چهار مبناي بر تست، این در  
:است شده تعریف زیر

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

 عدبE– I
 عدبS- N
 عدبT- F
 عدبJ- P

•INTJ شخصیت •INFJشخصیت •ISFJشخصیت •ISTJشخصیت

•INTP شخصیت •INFPشخصیت •ISFPشخصیت •ISTPشخصیت

•ENTP شخصیت •ENFPشخصیت •ESFPشخصیت •ESTPشخصیت

•ENTJشخصیت •ENFJشخصیت •ESFJشخصیت •ESTJشخصیت
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شناسی شخصیت تست انجام MBTI:
که شود می استفاده استانداردي پرسشنامه از معموالً تست این انجام براي  

.است شده ذکر شخصیتی ابعاد با متناسب اي دوگزینه سوال 60 حاوي
که کنید مشخص و بخوانید دقت به را زیر عبارات از یک هر ؛ گرامی پاسخگوي :نمونه 

  .بگذارید )1( عدد عبارت همان جلوي و کند می توصیف خوب را شما عبارات از یک کدام
    . دارم می نگه درخویش را خود وعواطف احساسات معموالً : الف -1

    . گذارم می درمیان راحتی وبه بادیگران خودرا وعواطف احساسات معموالً : ب
    . هستند مهم وعینی، قطعی امور : الف -2

.هستند مهم ها نظریه : ب
...  

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  

شناسی شخصیت هاي تست کاربرد:
اند؟ شغل تغییر حال در دائم افراد از بسیاري چرا
ندارند؟ خود کاري محیط در خوبی احساس و اند ناراضی شان شغل از بسیاري چرا
روند؟ نمی سرکار اشتیاق با صبح روز هر افراد از بسیاري چرا
انتخاب نداشتن آن دنبال به و خودشان از افراد شناخت عدم مشکالت این اصلی دلیل 

 انجام با همراه شغل با شخصیت تناسب به ویژه توجه .است شان زندگی در شغلی درست
.شود می افراد در خوب احساس و ذهنی آرامش شغلی، رضایت باعث درست، انتخاب یک

شناخت هاي زمینه در بسیاري کاربردهاي شناسی شخصیت هاي تست گفت میتوان لذا  
  تغییر و انتخاب ازدواج، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی، مشاوره خودشان، از افراد خوب
 بسیاري و سازمانی، تغییرات پرسنل، در انگیزه ایجاد و حفظ نیرو، جذب و استخدام شغل،
.دارد دیگر موارد

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
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  اساس بر گري منشی شغل مناسب هاي شخصیت مثال، براي
:از عبارتند MBTI شناسی شخصیت

ISFJ = و داشته سازماندهی در خوبی توان شخصیتی تیپ این  
  .دارد جزئیات به زیادي توجه

ESFP = باشد ارتباط در مردم با دارد دوست شخصیتی تیپ این.  
  هاي خواسته رفع براي را خود تالش حداکثر شخصیتی تیپ این

.دارد زیادي توجه جزئیات به او .دهد می انجام مراجعان

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  

: ESFP کننده مالحظه احساسی، حسی، گرا، برون افراد
شخصیتی هاي ویژگی :
هستند همدل و مودب صبور، سازگار، مستقل، اجتماعی، صمیمی، و گرم شاد، افرادي.
دهند می اهمیت بسیار آنها عالیق و احساسات به و هستند دیگران با بودن عاشق.
هستند دیگران کردن زده شگفت و کردن خوشحال عاشق.
گیرند می راحت دیگران و خود براي را زندگی.
هستند تفریح و بازي عاشق.
دارند اعتماد کنند، می احساس آنچه به و بوده بین واقع بسیار.
دهند می بها خود گذشته تجربیات به.
ندارند فرضیات و ها ایده به اي عالقه.
دارند می نگه خود ذهن در را آنها و داشته امور جزئیات به زیادي توجه.
دارند تکیه موجود هاي روش و امکانات به مسایل حل در.
همراهند و همدل بسیار دیگران با.
دارند خوبی توانایی دیگران متقاعدکردن در.
هستند توانمندي سخنرانان.

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  
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:ادامه _ ESFP کننده مالحظه احساسی، حسی، گرا، برون افراد
شخصیتی ضعف نقاط از برخی:
خوبی به را خود وظایف گاهی است، مهم بسیار آنها براي زندگی از بردن لذت چون 

.دهند نمی انجام
بی و پرتی حواس موجب گاهی دیگران، با ارتباط و اجتماعی تبادالت به آنها زیاد توجه 

.شود می کارشان در آنها نظمی
کنند برقرار تعادل خود شخصی و کاري زندگی بین توانند نمی راحتی به.
کنند نمی بینی پیش را آینده زیاد و نبوده ریزي برنامه اهل.
ندارند توجه خود اقدامات منطقی نتایج به.
است سخت برایشان آنها به گفتن نه و بینند می را دیگران مثبت هاي جنبه تنها.

جزوه آموزشی
روانشناسی کار

:ادامه _ MBTIتست شخصیت شناسی  

:ادامه _ ESFP کننده مالحظه احساسی، حسی، گرا، برون افراد
آنها مطلوب کاري شرایط:
مختلف افراد با مستقیم ارتباط امکان وجود
دیگران مشکالت حل براي فرد هاي توانمندي و ها مهارت از استفاده امکان وجود
حل جهت در الزم اطالعات آوري جمع با همراه قبلی تجربیات از استفاده امکان وجود 

  مسایل
کار در تفریح و استقالل وجود
مختلف هاي فعالیت انجام امکان وجود
بوروکراسی حداقل با محیطی وجود
ها کوشی سخت و ها تالش بابت شدن واقع قدردانی مورد
دوستانه و آرام محیطی وجود
پرشور و توانمند افراد با کار شرایط وجود
دیگران نیازهاي کننده رفع و بازده زود هاي پروژه انجام امکان
کار از روزانه و دائم بردن لذت

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _ ESFP کننده مالحظه احساسی، حسی، گرا، برون افراد
آنها کاري قوت نقاط :
باال پذیري انعطاف
واقعیات به توجه 
خود سازمان و کارکنان به وفاداري
کاري مناسب فضاي ایجاد توانایی
دیگران به کمک و همکاري به میل
موجود شرایط و منابع ارزیابی توانایی
کار از بردن لذت و زیاد انرژي
دیگران هاي خواسته و احساسات به توجه
تیمی کار توان
پذیري ریسک

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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:ادامه _ ESFP کننده مالحظه احساسی، حسی، گرا، برون افراد
آنها کاري ضعف نقاط :
منطقی گیري تصمیم در دشواري
کارها موقع به انجام در دشواري
نبودن نگر آینده
آتی هاي فرصت تشخیص در دشواري
کردن کار تنهایی به عالقه عدم
کار مقدماتی تدارك و سازماندهی در دشواري
تر عمیق هاي جنبه به توجه بی و نگر سطحی دیدي داشتن
منفی بازخوردهاي و انتقادات کردن شخصی
زیاد قوانین و مقررات به عالقه عدم
بلندمدت هدفگذاري به عالقه عدم
دیگران و خود کار به دادن انضباط و نظم در دشواري

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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: ESFP شخصیتی تیپ داراي مشهور هاي شخصیت برخی

جزوه آموزشی
روانشناسی کار
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جان اف کندي
) رئیس جمهور آمریکا(

ریچارد برانسون
)کارآفرین و میلیاردر(   

پائولو کوئیلو
)نویسنده(

آنتونی رابینز
)نویسنده و سخنران موفقیت(
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