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مقدمه
رک و پیش بینی اعمال و ر تارهای خد و یگران از نظر شخصی ،اجتماعی و از نظر خـاندا ه هـا ،وسـتان و
متخصصان روان شناسی اهمیت زیا ی ار  .از این رو ارزیابی شخصیت و این اعمال و ر تارهـا مـدر تدجـ قـرار

میگیر  .از نظر رگدسن" ) 725( 7شخصیت الگدیی از ر تار اجتماعی و روابط اجتمـاعی متقابـل اسـت .بنـابراین
شخصیت یک ر  ،مجمدع راههایی است ک او ندعاً نسبت ب یگران واکنش یا با آنها تعامل می کند" (بـ نقـل از
کریمی ، 321 ،ص .)6
برای ارزیابی متغیرهای مربدط ب شخصیت باید اب ارهایی ر ست باشد تا بتدانیم ب مطالع شخصیت بپـر ازیم.
از این رو از آزمدن ها می تدان ب منظدر مشـاوره ،شـناخت مسـایل روانـی ،راهنمـایی و انتخـاب شـغل و مطالعـ
شخصیت استفا ه کر  .همچنین برای تصمیم گیری رباره آینده شغلی یا رشت تحصیلی ا را می تـدان از اب ارهـای

اندازه گیری استفا ه کر  .از جمل این اب ارها می تدان ب سنخ نمای مایرز ـ بریگـ ( 3)MBTIاشـاره کـر  .از نظـر
کندی )7551( 1اب ار مایرز ـ بریگ اب اری برای ارزیابی شخصیت است ک تمایالت و گرایش های ا را را مشخص

می کند .اب ار  MBTIمتفاوت از اب ارهای روان شناختی یگر است؛ چدن نظری آن طبق اصل وگانگی پای ریـ ی
شده است .تصدر می شد این وگانگی ها ،روان شناختی ذاتی یا گرایش های ذهنی را نشان هند .اب ار  MBTIاز

صفات ندعی شخصیت متفاوت است؛ صفات ندعی شخصیت می ان تغییر را ر طدل یک پیدستار ارزیابی می کننـد؛
برای مثال شخصی با نمره باال ر مقیاس برون گرایی سیاه شخصـیتی  ( )NEO-PI( NEOکاسـتا و مـک کـرا ،0

 ، 750ب نقل از بریگ ـ مایرز  ،)7557 ،برون گراتر از شخصی با نمره پایین ر این مقیاس بـ نظـر مـی رسـد .ر
عدض ،شاخص های  MBTIوضعیت پاسخگد را ر یکی از و تیپ شخصیتی متضا نشان می هد .رض بر ایـن

است ک یکی از هر وگانگی های قطب ها ب طدر طری نسبت ب یگری ر پاسخگدیی خدشایندتر است.

طبق بندی یا ست بندی اشخاص ر قالب سنخ های مختلف ب قدمت تاریخ بشر اسـت .ر اوایـل قـرن بیسـتم

کاترین بریگ ب پرورش و تدوین سنخ شناسی خاص خد پر اخت .او هنگـامی کـ ترجمـ انگلیسـی سـنخ هـای
روانی 6تألیف کارل یدنگ ) 773( 2را خداند ،مفاهیم وی را مشاب مفاهیم خد  ،اما بسـیار سـازمان یا تـ تـر یا ـت.

بریگ از ساخت سنخشناسی خد ش چشم پدشید و ب جای آن ،ب نظام قابل همتر یدنگ پر اخـت .وی بـ همـراه
خترش ،ای ابل بریگ مایرز ،یک پرسشنام روانی برای اندازهگیری این سنخ ها ابداع نمـد (النیـدن و گد اشـتاین،
ترجم نقشبندی و همکاران.) 355 ،
سنخ نمای مایرز ـ بریگ آزمدنی است ک تیـپ شخصـیتی ب رگسـاالن و ندجدانـان سـنین  1سـال و بـاالتر را

ارزیابی می کند .5آزمدن  ،MBTIویرایش ششم نسخ انگلیسی اروپایی ،اب اری  55سؤالی است و شـامل  70سـؤال
ر بعد رون گرایی ـ برون گرایی 71 ، )E-I( 2سـؤال ر بعـد حسـی – شـهد ی  7 ، )S – N( 1سـؤال ر بعـد

تفکری – احساسی )T – F( 11و  7سؤال ر بعد قضاوت – ا راک )J – P( 7است و یک سؤال اضا ک شـامل
. Fergusen
. Myers-Briggs Type Indicator
. Kennedy
. Costa & McCrae
. Psychological Types
. Carl Gustav Jung
. www. Answers.com/topic/Myers – Briggs –type-indicator
. Extaversion – Introversion
5 . Sensing- Intuition
. Thinking- Feeling

نظام نمره گذاری آزمدن نمی شد .
ر هر ما ه از آزمد نی خداست میشد تا یکی از و گ ین ای را ک بیشتر وصف حـال یـا مـدر قبـدل اوسـت،

انتخاب کند MBTI .چهار بعد و قطبی را ک از ندشت های کارل یدنگ اقتباس شدهاند ،ب ست می هد:
الف) درون گرايی ـ برون گرايی ( )E-Iنشانگر ندع گرایش ر ب زندگی است؛
ب) حسی – شهودی ( )S – Nمنعکس کنندة نحدة ا راکهای ر است؛

ج) متفكر – احساسی ( )T – Fمربدط ب مبانی قضاوتهای شخصی است؛

) قضاوت – ادراك ( )J – Pنشان هندة نحدة تصمیمگیری ر برابر جهان بیرونی است (النیدن و گد اشتاین،

ترجم نقشبندی و همکاران.) 355 ،
هر یک از این چهار بعد و تایی ترکیب شده و شان ه تیپ چهار تایی از شخصیت را ایجا می کنند .هـر کـدام
از این حالت ها ب صدرت اختصاری ب صدرت زیر نما گذاری شده انـد(بریگـ  -مـایرز و همکـاران .)7557 ،بـ
خالص ای از ویژگی های این شان ه تیپ های شخصیتی اشاره می شد :
جدول :1عاليم اختصاری تیپ های شخصیتی

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ
برونگرا ،حسی ،تفكری ،ادراکی  :ESTPاین ست از ا را ر حل مسائل عال بد ه ،ب مدقعیت هـای چـالش
برانگی محیط پیرامدن خد ب طدر خالق پاسخ می هند .واقع بین هستند ،ب آنچ احساسشان ب آنها حکم می کند
بها می هند .کنجکاو و مشاهده گر هستند .شرایط را ب آن شکلی کـ هسـت قبـدل مـی کننـد ،ر حـل مسـائل از
تدانمندی زیا ی برخدر ارند واقعیت ها را می تدانند ب خدبی رک کنند و ب کمک آنها راه حل های منطقی تـدبیر
کنند (مدر و همکاران.)7551 ،

برونگرا ،حسی ،احساسی ،ادراکی  :ESFPاین ا را  ،عاشق زندگی اند .شا اب و با نشاط و واقع بـین هسـتند،

ر حال زندگی می کنند .ب ندرت ب قدانین اجازه خالت کر ن ر زندگی شان را می هند .ب نبال حقـایق انـد و
ج ییات را ب خدبی ر حا ظ خد نگ می ارند .تدج کمی ب بخش های شهد ی و تفکر ارند.
اشخاصی صبدر ،شکیبا و بسیار همدل هستند ،تدانایی ایـن را ارنـد کـ یگـران را وا ار کننـد تـا پیشـنها ها و
نظرهای آنان را بپذیرند( .تایگر ،ترجم قراچ اغی و رحیم منفر .) 351 ،

برونگرا ،شهودی ،تفكری ،ادراکی  :ENTPاین اشخاص ،محیط اطراف خد را از نظر رصت هـا و امکانـات

بررسی میکنند .روابطی را رک می کنند ک برای یگران ب خدبی روشن نیست .از تفکر برای تحلیل مدقعیتهـا و
عقایدشان بهره میبرند .هدش ،قت و کارآیی را تحسین میکنند .تحلیل گر ،منطقی ،ارای اعتما ب نفس هستند.
از نظر سالتر 3و همکاران (ENTP )7556ها ب الهامات خد بـیش از هـر چیـ

یگـری بهـا مـی هنـد و مـی

خداهند ایده های خد را ب واقعیت تبدیل کنند .این تیپ شخصیتی ر حل مسایل نظری و از میان بر اشتن چـالش
ها ،تدانایی زیا ی ارند.
. Judgment-perception
. Salter, D.W, Evans, N.J and Forney, D.S

7

برونگرا ،شهودی ،احساسی ،ادراکی  :ENFPبرای این اشخاص ،زندگی ماجرایی بـدیع بـا رخـدا هایی مهـیج
است .رباره حال و آینده با بصیرت هستند .مبتکرند ،طر ها را ب اجرا رمی آورند .بـرای تدا ـق هـا ارزش قائـل
شده و وست ارند ک یگران را خدشحال کنند و ر صدرت امکان بـا نیازهـا و خداسـت هـای یگـران سـازگار
خداهند شد .نیاز ب تأیید شدن از جانب یگران نی

ارند و از یگران حمایت میکنند .تدج کمی بـ بخـش هـای

حسی و تفکری ارند.
خدشبین ،سازگار ،خالق و پر از اشتیاق و ایده های جدید هستند ،برای این اشخاص وجد مسئل  ،انگی ه هنده

و جالب است .با یگران ،با همدلی ر تار می کنند و از خد صمیمیت نشان می هند (هاین و همکاران. 1)7556 ،

برونگرا ،حسی ،احساسی ،قضاوتی  :ESFJاین ا را سازماندهی اشخاص و مدقعیت ها و کار کر ن با گروه را

برای پایان رساندن ب مدقع وظایف ،وست ارند .امدر را اگر چ ج ئی هم باشد ،پیگیری می کنند و از یگران نی
همین را تدقع ارند .اجتماعی و خدنگرم هستند .تمرک بر زمان حال ارند و تصمیمات اساسی آنان روی تجربـ و
واقعیت است .آنها عملگرا ،معقدل ،واقع بین ،قاطع و قیق هستند.

ESFJها وست ارند ب طدر واقعی و عملی ب یگران کمک کنند .این اشـخاص بـرای حقـایق و واقعیـت هـا

ارزش قائل اند و ا را ی سازمان یا ت هستند .بر اساس تجارب شخصی خد یا کسانی کـ بـ آنهـا اعتمـا ارنـد،
برنام ری ی می کنند (باین.)7551 ، 0

برونگرا ،حسی ،تفكری ،قضاوتی  :ESTJب سازماندهی طر ها عالق ارند .بر اجرای آنها نظارت مـی کننـد.

برای کارآیی و نتایج کارشان ،ارزش قائل هستند .ر حل مسئل رویکر ی عینی ارند برای سازماندهی کر ن زندگی
و کار از تفکر بهره می برند .تدج کمی ب بخش های شهد ی و احساسی ارند .کارهایی را تـرجیح مـی هنـد کـ
نتایجی سریع و قابل مالحظ اشت باشند (مایرز ، 7555 ،ب نقل از جهانیان.) 352 ،
ج ئیات را ب خاطر می سپارند و آنها را سازمان هی میکنند .با تدج بـ قـدانین مشـخص کـار مـی کننـد ،ر
اوری نسبت ب یگران راحت هستند و از نظم و انضباط راوان برخدر ارند .برای اجرای ب مدقـع برنامـ هایشـان
تالش می کنند و کارهایشان را با کارآیی هر چ بیشتر انجام می هند( باین.)7551 ،

برونگرا ،شهودی،احساسی ،قضاوتی  :ENFJاین ا را ارای هماهنگی زیا ی با یگران هسـتند ،آنهـا لسـدز،

حامی ،و ا ار ،صمیمی و قابل اعتما ند .رباره ایده های جدید کنجکاو هسـتند .مسـئدلیت سـازماندهی تعامـل بـین
گروه ،وستان و خاندا ه را بر عهده می گیرند .تدج کمی ب بخش های تفکری و حسی ارند.
سازمان یا ت عمل می کنند و از یگران انتظار ارند ک ب همین گدن باشند .بسـیار همـدل و هـیم هسـتند ،بـ
یگران تدج ارند و از آنها حمایت می کنند .ر ارتباط با یگران ب نبال نقاط مثبت آنان هستند (باین.)7551 ،
برونگرا ،شهودی ،تفكری ،قضاوتی  :ENTJرهبـران بـ ر

و تصـمیم گیرنـدگان بسـیار خـدبی هسـتند .ایـن

اشخاص متفکرانی بسیار قدرتمند هستند و ر برنام ری ی برای امدر از تدانایی زیا ی برخدر ارند .ب شدت منطقی
و تحلیل گرند ،ر انجام کاری ک ب استدالل و منطق احتیاج اشت باشد مد ق هسـتند .بـ سـا گی نقـاط ضـعف و
اشکاالت مدجد ر مدقعیت های مختلف را پیدا میکنند و راه حل ارائ می هند .از حل مسائل پیچیده لذت میبرند.

درونگرا ،حسی ،تفكری ،قضاوتی  :ISTJاین ا را احساس مسئدلیت پذیری زیا ی نسبت ب خـاندا ه ،سـازمانهـا و

روابط ر زندگی شان ارند .اگر ثابت شد تغییرات نتایج بهتری ر پی ار ؛ این ا را از تغییرات حمایت میکننـد.
از تجربیات گذشت خد  ،برای تصمیم گیری ر لحظ اکندن استفا ه می کنند .ر عملکر های خد سـازمان یا تـ و
. Haynes, D.H . Briggs, S.P, and Copland, S.
. Bayne, R.

منظم هستند و کارهایشان را قیق و با قت انجام می هند( مدر 6و همکاران.)7551 ،
ا را ی منطقی هستند ،انتظار ارند یگران خد را با آنان تطبیق هند .تمایل ارند ر هم چی واقعیـتهـا رعایـت
شد  .با ا را ی ک این گدن ر تار نکنند ب تندی برخدر می کنند .اما واکنش های تند خد را ب ندرت بروز مـی هنـد
(راشتدن و یگران. 2)7552 ،

درون گرا ،حسی ،احساسی ،قضاوتی  :ISFJا را ی قابل اعتما و محا ظ کار هستند ،متعهد ب گروهی هستند

ک با آنها ر ارتباطند .با تمام انرژی برای پایان یا تن کارها ر سر مدقع کار می کنند .این تیپ شخصـیتی نیـ بـرای
حقیقت احترام قائل اند ،از بخش حس کر ن بیشتر بهره می برند .تدج کمی ب قسمت های تفکر و شهد ی ارند.

درونگرا ،شهودی ،احساسی ،قضاوتی : INFJاز رک شهد ی معانی و ارتباطات پیچیده انسـانی برخدر ارنـد.

اغلب ب صدرت هم حسی ،احساسات و انگی ه های مر م را قبل از اینک خد ا را از آنها با خبر شدند ،می همند.

INFJها اشخاص پیچیده ای هستند و عالوه بر حساس بد ن ،سخت گیر هم هستند .آنها از احساسات و عالیق

یگران خبر ارند و بیشتر اوقات با ا را سخت گیر ب راحتی کنار می آیند .تصمیم گیرندگانی کدر و اندیشمندند.
قبل از ست ز ن ب کار خدب کر می کنند .ترجیح می هند ر هر زمان تنها ب یک مدضـدع بیاندیشـند (هـاین و
همکاران.)7556 ،

درونگرا ،شهودی ،تفكری ،قضاوتی  :INTJاین گروه از ا را معتقدند ب آسانی می تدانند امتیازات و اشکاالت

هم مدقعیت ها را رک کنند .ر مدضدعاتی ک عالق ارند ،سازمان هندگان خدبی هستند .اگر پـروژه یـا ایـدهای
متعلق ب آنها باشد ،می تدانند روی آن تمرک کر ه و انگی ه راوان ارند.
این ست از ا را  ،برنام ری ان رازمدت خدبی هستند و اغلب رهبـری ر گـروه یـا سـازمان هـا را بـر عهـده ارنـد،

مستقل هستند ،ب ا راکات و قضاوت های خد شان بیش از یگران اعتما ارندINTJ .ها بسیار مسـتقل عمـل مـیکننـد.
این اشخاص کنجکاو ،قاطع و مصمم هستند .تحت تأثیر ر تار ما دق خد قرار نمی گیرند .آنها ر صدرتی از قداعد
و مقررات پیروی می کنند ک آن را مدا ق رسیدن ب اهدا شان بدانند (باین.)7551 ،

درونگرا ،حسی ،احساسی ،ادراکی  : ISFPاشخاصی هستند ک ر زمان حال با شا مانی زندگی می کننـد ،مـیخداهنـد

تمام لحظ های زندگی را تجرب کنند .برای نبال کر ن عالئق شخصی و کاری ،اهمیت زیا ی می هند .ر زنـدگی
برنام ری ی خاص خد شان را ارند .ب تعهداتشان نسبت ب یگران و ا ارند .برای آنان ارتبـاط متقابـل بـا یگـران
مهم است (سالتر و همکاران.)7556 ،
عالق ای ب رهبری کر ن ندارند ،از این رو پیروان خدبی هستند و ر کارهای گروهی بـ طـدر عـال مشـارکت
میکنند .صبدر و انعطاف پذیر هستند .با آنها می تدان ب سا گی کنار آمـد .قضـاوت کننـده نیسـتند و بـا تدجـ بـ
واقعیتها ،یگران و نظرات آنها را می پذیرند .برنام ری ان کدتاه مدت خدبی هستند و ر انجـام کارهـا از آرامـش
برخدر ارند.

درونگرا ،حسی ،تفكری ،ادراکی ISTP :ISTPها صریح و اهل عمل هستند .عمل را ب گفتگد ترجیح می هنـد .ر

کار کر ن با ست هایشان از مهارت زیا ی برخدر ارند .تصمیم های منطقی می گیرند و مسائل را ب خدبی تدضیح
می هند (مدر و همکاران.)7551 ،
این ا را واقع بین هستند ،ب سبب میلی ک ب آزا بد ن ارند ،بیش از حد الزم چی ی را تدارک نمی بینند .ایـن
اقدام ممکن است سبب شد ک آنها از بخشی از کار را انجام ندهند و کارها را ر مداقعی ب انتها نرسـانند .بنـابراین
. Moore
. Rushton,S and Morgan, J and Richard,M.

اشتن یک برنام قیق با تمام ج ئیاتش می تداند ب آنها کمک کند تـا بتداننـد از ایـن بـی تفـاوتی ظـاهری اصـل

بگیرند (کدپر 5و همکاران ،755 ،ب نقل از محمد یان هکر ی.) 356 ،

درونگرا ،شهودی ،احساسی ،ادراکی  :INFPنیازهای روان شناختی و عاطفی یگران را تشخیص مـی هنـد و

ب آن احترام می گذارند ،از خداندن ،بحث کر ن و تأثیر گذاشـتن بـرای تغییـرات مثبـت ر آینـده لـذت مـیبرنـد.
کنجکاو ،خالق و ارای بینش های بلند مدت هستند.
حساس ،آرمانگرا ،صمیمی و و ا ار هستند .برای ارزش های شخصی خد بهای راوان قائل اند و اغلـب تحـت
تأثیر باورهای شخصی قرار می گیرند و یا ب کاری ک کر می کنند ارزشمند است ،می پر ازند (باین.)7551 ،

درونگرا ،شهودی ،تفكری ،ادراکی  :INTPاین ا را کنجکاو هستند ،ب بحـث پیرامـدن امـدر انت اعـی عالقـ

ارند .از تمرک کر ن بر چی ی و تحلیل کر ن مسئل ای پیچیده ک باعث کنجکاوی آنان مـی شـد انـرژی و شـدر
راوان ب ست می آورند .ب قسمت های حسی و احساسی کم تدج هستند.

INTPها ر زمین حل مسئل از تدانمندی راوان برخدر ارند .این ا را روشـنفکر و منطقـی هسـتند و از خـد

خالقیت هم نشان می هند .ر مداقعی ایده های آنها ب قدری پیچیده است ک ر القای آن ب یگـران بـا شـداری
رو ب رو می شدند .از عالیت های کری و حل مسائل ب طدر خالق لذت می برند (مدر و یگران.)7551 ،
خالص ای از ویژگی های  MBTIک ر باال ب آنها اشاره شد ب شر جدول ذیل است.

جدول  :9شانزده ترکیب تیپ شخصیتی افراد با ويژگی های عمومی و گرايش های شغلی آنها (به نقل از مايرز و ديگران)
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. Cooper
).Myers et al (1998

بعد از شر ویژگی های  MBTIب پژوهش هایی ک ر این خصدص انجام شده اشـاره مـی شـد  .قابـل ذکـر
حس گرايی ()S

تفکری ()T

قضاوتی ( )J

ادراکی ()P

ادراکی ()P

قضاوتی ()J

شهد گرایی ()N
احساسی ()F

تفکری ()T

احساسی ()F

ISTJ
عملگرا ،معتدل ،قاطع،

ISFJ
عملگرا ،انت اعی ،با

INTJ
اندیشمند ،آیندهنگر،

INFJ
اندیشمند ،نما گرا ،ایده آل

منطقی ،مستقل
مدیریت و علدم ا اری

تشریک مساعی ،حساس
علدم پ شکی و امدر مذهبی

معقدل ،مستقل
زمین های علمی،

گرا ،متعهد و لسدز
خدمات مشاوره ای ،مذهب

کامپیدتر و نی

و آمدزش

ISTP
مستقل ،منطقی ،حل

ISFP
قابل اعتما  ،مهربان،

INTP
منطقی ،کنجکاو ،مستقل،

INFP
منطقی ،زیرک ،ایده آل گرا،

کننده مسائل ،واقع گرا،
تجارت های مشکل

معقدل ،انت اعی ،عملگرا
زمین های تجاری،

اندیشمند ،لسدز
زمین های علمی و نی

کنجکاو و خالق
هنر و علدم تجاری

و زمین های نی

بهداشت و سالمت

رونگرایی ()I

ESTP
مشاهده گر ،عال ،حل

ESFP
مشاهده گر ،عال ،ایدهآل

ENTP
خالق ،نظری پر از ،تحلیلگر

ENFP
کنجکاو ،خالق ،پرانرژی ،مهربان ،با

کننده مسائل ،مدعی
بازاریابی و تجارت
ESTJ
منطقی ،قاطع ،انتقا گر،

گرا ،خدنگرم
بهداشت و آمدزش
ESFJ
واقع گرا ،با تشریک

منطقی ،پرسشگر
علدم ،مدیریت و تکندلدژی
ENTJ
تحلیل گر ،مفهدم گرا،

تشریک مساعی و خدنگرم
خدمات مشاورهای و آمدزشی
ENFJ
لسدز ،صدیق ،وستدار تندع

عملگرا و سیستماتیک

مساعی ،عملگرا ،قلطع

برنام ری و با نفدذ

و حامی ا را

مدیریت و علدم ا اری

آمدزش ،بهداشت و مذهب

مدیریت و رهبری

هنر ،مذهب و آمدزش و پرورش

برونگرایی ()E

است ر آزمدن  MBTIا را جدان ب طدر کلی نسبت ب ا را مسن ر عملکر های خد از شـفا یت و ثبـات نظـر
کمتری برخدر ارند ،زمانی ک نمدن ای از ا را جدان را آزمدن می کنیم نسبت بـ ا ـرا مسـن تـر ضـریب اعتبـار

کمتری را انتظار اریم .این رضی ب روشنی ر تعدا ی از نمدن ها ر مبانی  MBTIتأیید شده اسـت( .بریگـ -
مایرز و همکاران.)7557 ،
از پژوهش هایی ک روایی و اعتبار سنخ نمای مایرز ـ بریگ را گ ارش کر ه اند می تدان ب پـژوهش هـای زیـر
اشاره کر :

تُرِن و همکاران ( ، ) 752برای سالیان متما ی تالش کر ند تا رابط بین بیماری ریچ کرونر قلـب ()CHD
75

7

و تیپ شخصیتی را ریابند .ر این مطالع  53نفر ب عندان نمدن  ،ـرم  Gشـاخص مـایرز ــ بریگـ ( )MBTIرا

تکمیل کر ند .مقایس این نمدن ( )CHDو گروه کنترل ب تناسـب سـن ر هـر یـک از چهـار بُعـد  ( MBTIرون
گرایی ـ برون گرایی ،حسی ـ شهد ی ،احساسی ـ تفکری و قضاوتی ـ ا راکی) صدرت گر ـت .مقایسـ بـین ایـن
(. Thorne B ,M at al )1987
. coronary heart disease

بیماران با گروه کنترل نشان ا بیماران ( )CHDب طدر چشمگیری تیپ های حسی و احساسی را ترجیح می هند.
استیل 77و کلی ( ) 773ر پژوهش خد ریا تند ک همپدشی قابل تدجهی بین ابعـا شخصـیتی کـ بـ وسـیل

مقیاس برون گرایی – رون گرایی آی نک و مقیاس ( )E-Iآزمدن  MBTIارزیابی شده وجد ار  .ر ایـن مطالعـ

همبستگی معنا اری بین مقیاس ( )E-Iبا عامل برون گرایی پرسشنام آی نک اشت ( .)r = 5/21همچنـین ا ههـای
آنها ارزیابی ا تراقی سایر مقیاس های  MBTIرا نشان می هد ،یعنی مقیاس های باقیمانده  MBTIبـا مقیـاسهـای

پرسشنام شخصیتی آی نک همبستگی معنا اری ندارند.

مک ونالد ،اندرسدن و هالند ) 771( 73ب بررسی رابط بین شاخص  MBTIو پرسـش نامـ شخصـیت NEO

پر اختند و ب نتایجی از قبیل همبستگیبین برونگرایی -رونگرایی  MBTIبا برونگرایی  ،NEOحسـی – شـهد ی
 MBTIبا گشد گی  ،NEOتفکری – احساسی  MBTIبا سازش پـذیری  ،NEOقضـاوتی – ا راکـی  MBTIبـا
وجدان (وظیف شناسی)  NEOست یا تند (ب نقل از النیدن و گد اشتاین ،ترجم نقشبندی و همکاران.) 355 ،

هدراسک و بتس ،) 775( 71اعتبار بازآزمایی ،همبستگی نمرات را ر مقیاس های ترجیحـی بعـد از اصـل پـنج

هفت بین  5/22 – 5/57برای ( 5/50 – 5/73 ،)E-Iبرای ( 5/06 – 5/7 ،)S-Nبـرای ( )T-Fو  5/52 -5/57بـرای
( )J-Pگ ارش کر ه است.

ارنهام 70و همکاران (  ،)755اعتبار مقیاس هـای ( )N-S( ،)E-Iو( )T-Fرا بـا روش بازآزمـایی بـین  5/56تـا 5/57

گ ارش کر ند و ر بررسی روایی آزمدن ،همبستگی  MBTIرا با پرسشنام شخصیتی آی نک مدر مطالع قرار ا ند کـ

ر این بررسی بین  E-Iر  MBTIو مقیاس رونگرایی ـ برونگرایی آی نک همبسـتگی معنـا اری وجـد اشـت ،ولـی

مقیاس های یگر  MBTIبا مقیاس های یگر پرسشنام شخصیتی آی نک همبستگی معنا اری نداشتند.

کدپر و همکاران (  ،)755اعتبار آزمدن ( )MBTIرا ب روش بازآزمایی ر مقیـاس هـای ،)S-N( = 5/02 ،)E-I( = 5/67

 )T-F( =5/6و  )J-P( =5/66گ ارش کر ند (ب نقل از محمد یان هکر ی.) 356 ،

نتایج پژوهش راشتدن 76و همکاران ( ،)7552ر معلمان وره ابتدایی نشان ا ا را با تیپ  ENFPبـرای رهبـری

مؤثرتر ر گروه بیشتر انتخاب می شدند و ر ا اره کالس مد ق ترند.

ا الک سیر و حسن آبا ی(  ،) 323پژوهشی تحت عندان «هنجاریابی تیپ نمای مایرز -بریگ ( )MBTIبر روی

 255انشجدی انشگاه ر وسی و علدم پ شکی مشهد انجام ا ند .ر ایـن تحقیـق اعتبـار آزمـدن بـا روش اعتبـار
مالکی و سازه انجام گر ت .ر این مطالع از گروه هنرمندان ب عندان گروه مالک استفا ه شد .نتـایج حـاکی از ایـن
بد ک آزمدن  MBTIاز روایی مالکی مناسبی برخدر ار بد ه و بخدبی می تداند گروه هنرمندان را از سـایرین جـدا

نماید .میانگین نمرات گروه مالک ر رجحان های  P,F,Mب ترتیـب  7/7 ،2/2،7/2اسـت کـ بطـدر معنـی اری
بیشتر از میانگین نمرات گروه مطالع ( )2/7، 6/7 ،2/5می باشد .تدزیع تیپ هـای  6گانـ  MBTIاز یگـر یا تـ

های مطالع است .نتایج دق نشان هنده آن بد ک تیپ شخصیتی اکثـر انشـجدیان ( ISTJ )%15و (ESTJ )%73
بد ه و ا را ی با تیپ ( INFJ)%5و ( ENFJ )%77بسیار کمیاب هستند.

عبداللهی ( ) 322ر پژوهش خد با عندان "هنجاریابیتیپنمایمایرز – بریگ ( )MBTIبـر رویمعلمـان وره
. Steele
73 . Macdonald D. Anderson P.E. & Holland C. J.
71
). Horacek & Betts (1998
70
). Furenham, A.c.J (2001
76
. Rushton, S.
77

ابتداییشهرستانمشهد" از رم Gک ارای 71سدالبد ه؛استفا ه کر ه است .ر اینمطالع ،از پرسشنام شخصیتیآی نک
ب عندانروایی مالکی آزمدناستفا هگر ید .ضریبروایی مالکی حاصلبرابر  r = 5/61ب ستآمده ک نشان ا آزمـدن
دقاز روایی مالکیمناسبیبرخدر ار است .برایمحاسب اعتبارآزمدناز روش و نیم کر نو آلفایکرونباخاسـتفا هشـد.
با استفا هاز رمدلآلفایکرنباخضرایباعتبارهر یکاز مقیاس ها عبارتاز (=5/63

) )TF=5/21( ،)SN=5/25( ،و

( )JP=5/25بد .
محمداسماعیل (  ،) 35ر پژوهش خد با عندان مقایس شان ه تیپ شخصیتی انشجدیان ایرانی و هنـدی کـ
بر روی  555انشجدی سال آخر رشت های علدم انسانی و علدم پای شامل  155انشـجدی ختـر و پسـر ایرانـی و
 155انشجدی ختر و پسر هندی از  6انشگاه شهر تهران و  6کالج شهر پدنا (هند) انجـام ا  .سـنخ نمـای مـایرز
بریگ ) (MBTIرا ر مدر انشجدیان اجرا ر کر  .نتایج نشان ا انشجدیان ایرانـی وهنـدی ر ابعـا شخصـیتی

شهد ی ،حسی ،کری و احساسی با هم تفاوت معنی ار اشتند و همچنین انشجدیان ختر و پسر نی این تفـاوت
را نشان ا ند ولی ر ابعا برونگرایی ،رونگرایی ،قضـاوتی و رکـی تفـاوت معنـی ار نداشـتند تیـپ شخصـیتی
انشجدیان ایرانی بیشتر برونگرای حسی کری است ر حالیک

انشجدیان هندی بیشتر برونگرای حسی احساسـی

و شهد ی احساسی هستند و همچنین از نظر رون گرای حسی احساسی و رون گرای شهد ی احساسی محسدب

میشدند.

جهانیان ( ) 352روایی سازه آزمدن سنخ نمای مایرز ـ بریگ را از طریق همبستگی هر یک از سؤال هـا بـا کـل
سؤال ها بیشتر از  5/3نشان ا و اعتبار این آزمدن را ب روش آلفـای کرونبـاخ (  ،)5/0بـرای بعـد رون گرایـی ـ
برون گرایی ( ،)5/33بعد حسی ـ شهد ی ( ،)5/75بعد تفکری ـ احساسی ( )5/37و بعد قضاوتی – ا راکـی ()5/05
برآور کر ک کمتر از حد قابل قبدل می باشند.
از پژوهش هایی ک ب مقایس قطب ها ی سنخ نمای مایرز ـ بریگ با مقیـاس هـا یـا اب ارهـای پژوهشـی یگـر
پر اخت اند می تدان ب پژوهش های زیر اشاره نمد :

اکبری ر ( ) 355ر پژوهش خد تحت عندان"بررسیرابط بینهدش هایچندگان گار نر و تیپهایشخصـتیی

بریگ  -مایرز ( رونگرایی -برونگرایی ،ا راکی -قضاوتی) با سازگاریشغلیمعلمانمقطـعمتدسـط شهرسـتان ورو
نشان ا رابط معنا اریبین تیپشخصیتیو سازگاریشغلیوجد ار  .بینتیپشخصیتیو هدش هایچندگان گـار نر
رابط معنا اریوجد ندار .

همچنین عبدالغنی ( ) 355ر پژوهشخد با عندان "رابط بینخد پندارهشغلیو تیپهایشخصیتیمایرزــ بریگـ

با مشکالتتصمیمگیریشغلی انشجدیان انشگاههایشهر تهران" نشان ا ک خر همقیاسهایا راکی و رون گـرایـی
بهتر میتدانند مشکالتتصمیمگیریشغلیرا پیشبینیکنند.
آهنگی ( ) 355ر پژوهش خد با عندان بررسی رابط تیپ شخصیتی و سبکهای حل مسأل ب نتـایجی سـت

یا ت ک تیپ کلی نمدن پژوهش ( ESTJبرونگرای حسی با قضاوت تفکری) ب ست آمد .یا تـ هـای پـژوهش از
رابط بین تیپ شخصیتی و سبکهای حل مسال ا را حمایت میکند .بین ترجیحات برونگرایی ) (Eبا سبک هـای

حل مسال سازنده رابط مثبت و با سبکهای حل مسال غیرسازنده رابطـ منفـی وجـد ار  .از طـرف یگـر بـین

ترجیحات رونگرایی ) ،(Iاحساسی ) (Fو ا راکی ) (Pبا سبکهای حل مسال سازنده رابط منفی و با سـبکهـای
حل مسال غیرسازنده رابط مثبت وجد ار  .نتایج یگر پژوهش بیانگر این است ک مر ان نسبت ب زنـان کمتـر از
سبک حل مسئل غیرسازنده و بیشتر از سبک حل مسال سازنده استفا ه میکنند.
پژوهش هایی ک ر باال ب آنها اشاره شد هم آنها روی انشجدیان یا شاغلین از جمل کارمندان و معلمان انجام

شده است .انش آمدزان یک جامع نی تعدا قابل تدجهی از ا را جامع را تشکیل می هنـد .انـش آمـدزان وره
تحصیلی متدسط  ،وره حساسی از زندگی خد را می گذرانند .ر این وره انش آمدزان هم برای رشـت تحصـیلی
و هم آینده شغلی خد تصمیم می گیرند؛ ب همین لیل شناخت قابلیت ها ،تدانایی هـا ،اسـتعدا ها و ویژگـی هـای
شخصیتی انش آمدزان ر انتخاب رشت تحصیلی انشگاهی و شغلی آنها کمک قابل تدجهی بـ آنـان مـی کنـد .ر
این راستا استفا ه از اب ارهای اندازه گیری ویژگی های ر تاری ،کمک مؤثری ب آنها خداهد کر  .سـنخ نمـای مـایرز ــ

بریگ  MBTIک یک اب ار خد سنجی است ،می تداند ر این خصدص برای انش آمدزان ایـن وره تحصـیلی مفیـد
باشد.
از این رو ر این پژوهش ،ویژگی های روان سنجی سنخ نمای مایرز ـ بریگ روی انش آمـدزان وره متدسـط
شهر تهران بررسی شده اند.

روش
روش این پژوهش ،غیر آزمایشی از ندع زمین یابی یا پیمایشی است .جامع آماری ایـن پـژوهش را کلیـ انـش
آمدزان پسر و ختر وره متدسط شهر تهران تشکیل ا ند ک تعدا آنهـا بـ تفکیـک جنسـیت پسـر  21375نفـر و
ختر 72570نفر بد ند (ب نقل از ا اره کل آمدزش و پرورش شهر تهران ،واحد آمار و برنام ری ی).
نمدن آماری با استفا ه از نمدن گیری خدش ای و با استفا ه از ستدر جنسیت ( )7 × 355بـرآور شـد (کالیـن
 .)7555نمدن شامل  355نفر پسر و  355نفر ختر از انشآمدزان وره متدسـط شـهر تهـران اسـت .ضـمناً بـرای
جلدگیری از ا ت آزمد نی ها  70رصد ب حجم نمدن ا و ه شد.
ابتدا هرستی از مناطق ندز ه گان آمدزش و پرورش شهر تهران بر حسب شماره تهی و سـپس بـر اسـاس روش
نمدن گیری تصا ی پنج منطق آمدزشی یعنی مناطق  1 ، 5 ،6 ، 7و  7انتخاب شدند .ب گدن ای ک یـک منطقـ
ر شمال ،یک منطق ر غرب ،یک منطق ر شرق ،یک منطق ر جندب و یک منطق ر مرک شهر تهـران انتخـاب
شد .پس از انتخاب پنج منطق  ،لیست مدارس مدجد ر هر کدام از مناطق ب تفکیک جنسیت تهی  ،سپس با استفا ه
از روش نمدن گیری خدش ای از لیست های تهی شده از هر منطق یک بیرستان پسران و یک بیرسـتان خترانـ
انتخاب گر ید .پس از آن ،ب مناطق  1 ، 5 ،6 ،7و  7مراجع و معر ی نام جهت اجـرای اب ارهـای پژوهشـی ر
مدارس انتخابی اخذ گر ید و سپس ب مدارس مربدط مراجع شد.
ر مرحل بعد از هر مدرس پسران و ختران ر پنج منطق مذکدر یک کالس از پایـ اول ،یـک کـالس از پایـ
وم و یک کالس از پای سدم وره متدسط ب صدرت تصا ی سا ه انتخاب شده و تمام انش آمـدزان کـالس بـ
عندان گروه نمدن انتخاب شدند و ب اب ارهای پژوهشی پاسخ ا ند .ب طدر متدسط ر هر مدرسـ حـدو  20نفـر
انتخاب شدند .ب طدر کلی از  5مدرس انتخابی حدو  205نفر ب عندان گروه نمدن انتخاب شدند.
پس از اجرای اب ارهای پژوهش ،تعدا ی از پاسخنام ها ب علت پاسخ های ناقص انش آمدزان حذف شـدند و
تعدا  237پاسخنام مدر تج ی و تحلیل قرار گر تند.

برای جمع آوری اطالعات از سنخ نمای مایرز ـ بریگ ( )MBTIو پرسش نام شخصیتی پنج عـاملی نئـد NEO – FFI

استفا ه شد .ر تج ی و تحلیل اطالعات ب ست آمده ،روایی سنخ نمای مایرز ـ بریگ از طریـق محاسـب ضـریب

همبستگی بین قطب های سنخ نمای مایرز-بریگ و همبستگی بین سنخ های مایرز ـ بریگ بـا مؤلفـ هـای NEO – FFI
ب ست آمد و اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسب شد .مقایس میانگین نمره های انـش آمـدزان ختـر و پسـر ر

سنخ نمای مایرز ـ بریگ نی از طریق آزمدن تحلیل واریانس چند متغیری  MANOVAمدر بررسی قرار گر ت.

يافته ها
ب منظدر برآور می ان ضریب همبستگی بین و قطب هر مقیاس و نی همبستگی بین سنخ نمای مـایرز -بریگـ

و پرسشنام شخصیتی پنج عاملی نئد  NEO – FFIاز ضریب همبستگی پیرسدن ب شر زیر استفا ه شد.
جدول :3میزان همبستگی قطب های  MBTIو مقیاس های NEO – FFI
برون گرايی

درون گرايی

حس گرايی

شهودگرايی

تفكری

احساسی

قضاوتی

ادراکی

روان نژندی

برون گرايی نئو

اشتیاق به تجارب تازه

توافق پذيری

با وجدان بودن پذيری

قطب

برون گرایی
رون گرایی

**

-5/52

حس گرایی

-5/53

-5/57

شهد گرایی

- 5/ 5

5/ 7

-5/27

**

تفکری

- 5/ 5

-5/57

5/ 7

- 5/

احساسی

-5/53

5/7

- 5/ 6

5/ 7

**-5/27

قضاوتی

- 5/ 6

5/55

5/52

- 5/ 7

**5/11

**-5/10

ا راکی

5/ 1

-5/57

-5/55

5/ 5

**-5/12

**5/17

روان نژندی
برون گرایی نئد
اشتیاق ب

**

-5/07

**

5/03

**

5/56

5/1

**

5/57

-5/11
*

-5/56

5/56

تدا ق پذیری

*5/35

-5/73

5/ 7

با وجدان بد ن

5/77

-5/73

5/53

تجارب تازه

-5/3

-5/55

5/ 5

5/53

**-5/70
5/56

-5/56

-5/5

5/53

-5/57

5/56

-5/57

**

-5/00

**5/37

-5/550

5/5

5/ 3

- 5/ 1

-5/51

5/71

-5/57

5/57

-5/57

*5/75

-5/77

*-5/37

**5/16

-5/51

*

-5/70

*

*

**

**

5/75

5/37

-5/3

-5/16

5/35

5/
5/55

*

5/30

** P>5/5

* P>5/50

نتایج حاصل از آزمدن همبستگی پیرسدن نشان ا ک :
-

بین قطبهای برون گرایی و رون گرایی(  )-5/52همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

بین قطبهای شهد گرایی و حس گرایی (  )-5/27همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .
بین قطبهای احساسی و تفکری ( )-5/27همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

بین قطبهای قضاوتی و احساسی ( )-5/10همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

-

بین قطبهای ا راکی و تفکری ( )-5/12و با قطب قضاوتی ( )-5/70همبستگی منفی و معنـا ار ر سـطح

-

بین قطب های قضاوتی و تفکری ( )5/11همبستگی مثبت و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

(  ) P>5/5وجد ار ک این همبستگی ها بیانگر روایی واگرای سنخ نمای مایرز ـ بریگ است.
-

بین قطب های ا راکی و احساسی ( )5/17همبستگی مثبت و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

هم چنین نتایج حاصل از آزمدن همبسـتگی پیرسـدن بـین قطـب هـای  MBTIو مقیـاس هـای NEO – FFI

72نشان ا ک :
-

بین مقیاس روان نژندی نئد با قطب رون گرایی سنخ نمای مایرز – بریگ (  )5/1همبستگی مثبـت و بـا
. NEO – Five Factor Inventory

قطب برون گرایی سنخ نمای مایرز – بریگ (  )-5/07همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .
-

بین مقیاس برون گرایی نئد با قطب برون گرایی سنخ نمای مایرز – بریگـ ( )5/03همبسـتگی مثبـت و بـا

-

بین مقیاس اشتیاق ب تجارب تازه نئد با قطب شهد گرایی سنخ نمـای مـایرز – بریگـ ( )5/37همبسـتگی

قطب رون گرایی سنخ نمای مایرز – بریگ ( )-5/11همبستگی منفی و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجد ار .

مثبت و معنا ار ر سطح (  ) P>5/5وجـد ار و بـا قطـب حـس گرایـی سـنخ نمـای مـایرز – بریگـ ( )-5/3
همبستگی منفی و معنا ار ر سطح ( ) P>5/50وجد ار .
-

بین مقیاس تدا ق پذیری نئد و قطب برون گرایی سنخ نمای مـایرز – بریگـ ( )5/35و بـا قطـب قضـاوتی

-

بین مقیاس با وجدان بد ن نئد با قطب تفکری سـنخ نمـای مـایرز – بریگـ ( )5/75و بـا قطـب قضـاوتی

( )5/75همبستگی مثبت و معنا ار ر سطح ( ) P>5/50وجد ار .

( )5/37همبستگی مثبت و با قطب ا راکی سنخ نمای مایرز – بریگ (  )-5/3همبستگی منفـی و معنـا ار ر سـطح
( )P>5/50وجد ار .

این همبستگی ها نی بیانگر روایی همگرا و واگـرای قطـب هـای سـنخ نمـای مـایرز ــ بریگـ و مقیـاس هـای

پرسشنام شخصیتی پنج عاملی نئد  NEO – FFIاست.

همچنین برای برآور می ان اعتبار پرسشنام سنخ نمای مایرز – بریگ ( )MBTIاز آلفای کرونباخ اسـتفا ه شـد،

هم چنین همبستگی نمره هر سؤال با نمره کل نی ب ست آمد .سؤال هایی ک همبستگی صفر یـا ن یـک صـفر بـا
نمره کل اشتند ،برای ا ایش آلفای کرونباخ حذف شدند.
پس از حذف سـؤال هـا ،آلفـای کرونبـاخ بـرای مقیـاس بـرون گرایـی ـ رون گرایـی  ، 5/6حـس گرایـی ـ
شهد گرایی  ،5/05تفکری ـ احساسی  5/61و قضاوتی ـ ا راکی  5/20ب ست آمد.
ب منظدر مقایس میانگین نمره های انش آمدزان ختر و پسر ر پای های تحصیلی وره متدسط ر پرسشـنام
سنخ نمای مایرز ـ بریگ ( )MBTIاز آزمدن تحلیل واریانس چند متغیری  MANOVAاستفا ه شد .قبل از انجـام
تحلیل واریانس چند متغیری پیش نیازها مدر بررسی قرار گر ت و نتایج نشان ا ک ا ه ها برای تحلیل واریـانس
چند متغیری مناسب است.
نتایج حاصل از آزمدن تحلیل واریانس چند متغیری (جدول  )0نشان ا :
اثر تعاملی قطب هـای  MBTIر سـطد متغیرهـای مسـتقل جنسـیت و پایـ تحصـیلی آمـاره المبـدا ویلکـ

( ) P<5/50 ،F=5/77از لحاظ آماری معنا ار نیست.

اثر اصلی قطب های  MBTIر سطد متغیر مستقل جنسیت ( ختر و پسـر) آمـاره المبـدا ویلکـ (، F= /57

 )P<5/50از لحاظ آماری معنا ار نیست.

اثر اصلی قطـب هـای  MBTIر سـطد متغیـر مسـتقل پایـ تحصـیلی (اول متدسـط  ،وم متدسـط و سـدم

متدسط )آماره المبدا ویلک (  )P>5/50، F=7/6از لحاظ آماری معنا ار است .بنابراین برای بررسی تفاوت میـانگین
پای های تحصیلی از آزمدن تحلیل واریانس یک راه استفا ه شد.
جدول : 4میانگین ،انحراف معیار و واريانس قطب های سنخ نمای مايرز – بريگز

قطب ها

میانگین

انحراف معیار

واريانس

تعداد دامنه نمره ها

برون گرايی

237

77

7/7250

1/72530

5/736

درون گرايی

237

70

7/5260

1/6707

77/507

حس گرايی

237

2

6/3731

3/11516

/532

شهودگرايی

237

1

5/ 735

7/70302

5/271

تفكری

237

70

3/7555

0/75 31

72/573

احساسی

237

7

5/6075

3/75672

0/707

قضاوتی

237

72

0/5550

0/62 10

37/ 60

ادراکی

237

72

5/6157

6/ 7 77

35/337

جدول  : 5اثر متقابل آزمودنی ها برای MANOVA

متغیر مستقل

جنسیت

پای تحصیلی

جنسیت * پای
تحصیلی

خطا

متغیر وابسته
برون گرایی
رون گرایی
حس گرایی
شهد گرایی
تفکری
احساسی
قضاوتی
ا راکی
برون گرایی
رون گرایی
حس گرایی
شهد گرایی
تفکری
احساسی
قضاوتی
ا راکی
برون گرایی
رون گرایی
حس گرایی
شهد گرایی
تفکری
احساسی
قضاوتی
ا راکی
برون گرایی
رون گرایی
حس گرایی
شهد گرایی
تفکری
احساسی
قضاوتی
ا راکی

مجذور
مجموع
درجه آزادی
میانگین
مجذورات
5/530
5/530
1/775
1/775
5/065
5/065
/ 35
/ 35
/355
/355
7/705
7/705
5/ 62
5/ 62
3/765
3/765
37/022
7
60/ 01
73/6 5
7
12/732
27/051
7
10/552
12/2 5
7
70/175
2 /077
7
313/ 51
57/627
7
7 7/305
3/337
7
6/622
7/070
7
0/ 75
5/776
7
/773
/153
7
7/766
3/772
7
72/500
3/ 66
7
6/337
55/ 67
7
755/335
06/761
7
3/775
6/775
7
37/05
3/127
7
6/711
5/736
276
3737/017
77/ 72
276
6561/701
/637
276
5117/6 5
5/637
276
6766/56
72/ 22
276
7235/736
1/577
276
55 /517
37/371
276
73162/757
35/027
276
75553/722

F
5/757
5/ 71
/070
5/ 37
1/577
/773
5/550
5/550
/256
/562
6/735
0/072
6/3 1
2/360
5/ 53
5/562
5/500
5/562
/ 72
5/362
3/656
3/570
5/051
5/575

سطح
معناداری
5/375
5/665
5/752
5/2 2
5/503
5/706
5/713
5/22
5/ 65
5/311
5/557
5/551
5/557
5/55
5/757
5/730
5/712
5/730
5/353
5/763
5/76
5/77
5/651
5/7 1

همان طدر ک جدول  0نشان می هد قطب های حس گرایی ،شهد گرایی ،تفکری و احساسی ر متغیر مسـتقل

پای تحصیلی ر سطح (  ) P>5/5از لحاظ آماری معنا ار است .بنابراین برای مقایس میانگین های مشاهده شـده از
آزمدن تعقیبی شف استفا ه شد ک نتایج ر جدول  6ارائ شده است.

جدول  : 6آزمون شفه برای قطب های معنادار MBTI

متغیر وابست -پای تحصیلی (- )Iپای
تحصیلی ()J

اول متدسط
حس گرایی
وم متدسط
اول متدسط
شهد گرایی
وم متدسط
اول متدسط
تفکری
وم متدسط
اول متدسط
احساسی
وم متدسط
* P>5/50

تفاوت میانگین
( )J – I

خطای استاندارد

سطح معناداری

وم متدسط

*5/20117

5/35072

5/515

5/5515

/0505

سدم متدسط

*/55333

5/35557

5/557

5/3725

/5355

سدم متدسط

3/7551

5/3 130

5/027

-5/1177

/5777

وم متدسط

-5/73516

5/76757

5/663

-5/5533

5/1561

سدم متدسط

*-5/57557

5/76160

5/551

-5/71 2 - /0377

سدم متدسط

-5/60736

5/72557

5/500

5/ 5 5

وم متدسط

*- /73 35

5/16770

5/533

-5/5252 -7/351

سدم متدسط

*- /06670

5/12357

5/551

-5/1566 -7/2723

سدم متدسط

-5/33002

5/1575

5/250

- /0 75

5/5152

وم متدسط

5/571 6

5/31270

5/565

-5/5726

/6207

سدم متدسط

*/72103

5/31702

5/55

5/ 1 2

7/ 375

سدم متدسط

5/10532

5/30626

5/10

-5/1712

/3701

نتایج حاصل از آزمدن شف نشان ا :



95%
Confidence
Interval
سطح
سطح باال
پایین

قطب حس گرایی ر پای اول متدسط با وم و سدم متدسط

- /3 15

ر سطح  P>5/50از لحـاظ آمـاری معنـا ار

است .تفاوت میانگین های مشاهده شده نشان ا ک میانگین انش آمدزان پای اول متدسـط ( ،)6/75وم متدسـط
( )6/73و سدم متدسط ( )0/75ر تیپ حس گرا می باشد .یعنی انش آمـدزان پایـ اول متدسـط بیشـتر از و پایـ
تحصیلی یگر حس گرا هستند.


قطب شهد گرایی ر پای اول متدسط با پای سـدم متدسـط

ر سـطح  P>5/50از لحـاظ آمـاری معنـا ار

است .تفاوت میانگین های مشاهده شده نشان ا ک میانگین انش آمدزان پای سـدم متدسـط ( )5/60و پایـ اول
متدسط ( )2/26ر تیپ شهد گرا می باشد .یعنی انش آمدزان پای سدم متدسط ( )5/60بـیش از پایـ اول متدسـط
( )2/26شهد گرا هستند.


قطب تفکری ر پای اول متدسط با وم و سدم متدسط

ر سطح  P>5/50از لحاظ آماری معنـا ار اسـت.

تفاوت میانگین های مشاهده شده نشان ا ک میانگین انـش آمـدزان پایـ سـدم متدسـط ( ،) 3/56وم متدسـط
( ) 3/03و اول متدسط ( ) 7/35ر تیپ تفکری می باشد .یعنی انش آمدزان پایـ سـدم متدسـط بـیش از و پایـ

تحصیلی یگر تفکری هستند.


قطب احساسی ر پای اول متدسط با پای سدم متدسط

ر سطح  P>5/50از لحاظ آماری معنـا ار اسـت.

تفاوت میانگین های مشاهده شده نشان ا میانگین انش آمدزان پای اول متدسط ( )7/33و انش آمدزان پای سدم
متدسط ( )5/56ر تیپ احساسی می باشد .یعنی انش آمدزان پای اول متدسط ( )7/33بیش از انـش آمـدزان پایـ
سدم متدسط ( )5/56احساسی هستند.

تدزیع تیپ های شخصیتی  MBTIر انش آمدزان نشان ا 6/7

رصد از انش آمدزان وره متدسط شـهر

تهران ارای تیـپ شخصـیتی  ( INTJرونگـرا ،شـهد ی ،تفکـری و قضـاوتی) و /7

رصـد آنـان تیـپ ENTJ

(برونگــرا ،شــهد ی ،تفکــری و قضــاوتی) 7/6 ،ر صــد آنهــا نیـ تیـپ  ( ESTJبرونگــرا ،حــس گــرا ،تفکــری و

قضاوتی) 5/2،رصد انش آمدزان  ( INTPرون گرا ،شهد ی ،تفکـری و ا راکـی) و  2/5رصـد آنـان نیـ ISTJ
( رون گرا ،حس گرا ،تفکری و قضاوتی) هستند .تدزیع راوانی یگر تیپ های مایرز ـ بریگ تقریباً ب یـک انـدازه
بد ه است.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی سنخ نمای مایرز – بریگ ( )MBTIانجـام شـد .بـرای

محاسب روایی پژوهش از ضریب همبستگی بین قطب ها استفا ه شد .همبستگی های قدی بین انـدازه هـای قطـب-
های  MBTIبیانگر روایی واگرا ر سنخ نمای مایرز ـ بریگ است .قابل ذکر است ک تعدا کمـی از پـژوهشهـای

انجام شده ر این خصدص ب روایی  MBTIاشاره کر ه اند .همچنین این پژوهش نشان ا بین قطب برون گرایـی
 MBTIو مقیاس برون گرایی پرسشنام پنج عاملی نئد همبستگی معنا ار وجد ار .

برای محاسب اعتبار سنخ نمای مایرز ـ بریگ از آلفای کرونباخ استفا ه شد ،ولی با تدجـ بـ تعـدا زیـا سـؤال
های این پرسشنام و همچنین شدار بد ن محتدای این آزمدن برای انش آمدزان ،ب خصدص انـش آمـدزان پایـ
اول متدسط می ان اعتبار این آزمدن از امن  5/05تا  5/20ب ست آمد .کدپر و همکاران (  )755نی نتایجی مشـاب
این ب ست آور ند ،ولی ر پژوهش های یگر ک بر روی شاغلین ،معلمان و انشجدیان انجام شده اعتبـار آزمـدن
ر حد باالتری نسبت ب این پژوهش گ ارش شده است .از جمل پژوهش عبداللهی ( ) 322ک اعتبار آزمـدن را ر

مقیاس های  MBTIاز  5/63تا  5/25گ ارش کر ه است.

برای مقایس تفاوت میانگین بین نمره های انش آمدزان ختر و پسر ،نتایج حاصل از آزمدن  MANOVAنشان

ا تفاوت میانگین مشاهده شده ر متغیر مستقل جنسیت ( ختر و پسر) از لحاظ آماری معنا ار نبد  .نتـایج حاصـل

از آزمدن  MANOVAنشان ا تفاوت میانگین مشاهده شده ر متغیر مستقل پایـ هـای تحصـیلی (اول متدسـط ،
وم متدسط و سدم متدسط ) از لحاظ آماری معنا ار بد و نتایج حاصل از آزمدن شف نشان ا :
 انش آمدزان پای اول متدسط نسبت ب پای های وم و سدم متدسط حس گراتر هستند .بنابراین انش آمدزان پایـاول متدسط ا را ی هستند ک عالق ارند اطالعات را از طریق یدن ،شنیدن ،حداس و ب طدر مستقیم تجرب کنند.
 انش آمدزان پای سدم متدسط بیش از پای اول متدسط شهد گرا هسـتند .بنـابراین انـش آمـدزان پایـ سـدممتدسط عالق ارند اطالعات را بیشتر از طریق حدس و گمان ،بینش ناگهانی و شهد کسب نمایند.
 انش آمدزان پای سدم متدسط بیش از و پای یگر تفکری هستند ،نشانگر ایـن اسـت کـ ر تارهـای انـشآمدزان پای سدم متدسط بیش از و پای یگر مبتنی بر عقالنیت منطق غیر شخصی است.
 -انش آمدزان پای اول متدسط بیش از پای سدم متدسط احساسی هستند ،بیانگر این است ک ر تارهای انـش

آمدزان پای اول متدسط بیش از پای سدم تحت تأثیر ارزش های ذهنی ،شخصی یا گروهی قرار می گیر .
با تدج ب این نتایج برنام ری ان آمدزشی ،مدیران و معلمان می تدانند ر امر آمدزش انش آمدزان نتـایج ـدق
را مدر تدج قرار ا ه و برنام رسی و محتدای کتاب های آمدزشی متناسب با یا ت ها تدوین کنند.
همچنین نتایج پژوهش نشان ا 6/7

رصد انش آمـدزان وره متدسـط شـهر تهـران ارای تیـپ شخصـیتی

 ( INTJرون گرا ،شهد ی ،تفکری و قضاوتی) هستند .یعنی انش آمدزان برای انـش ارزش قائـل هسـتند و ایـن
مهارت را از خد و یگران انتظار ارند ،مستقل عمل می کنند و سازمان هندگان خدبی هستند .اگر پروژه یـا ایـده
ای متعلق ب آنان باشد می تدانند روی آن تمرک کنند و انگی ه زیا ی برای انجام آن ارند .ایـن ا ـرا برنامـ ریـ ان
راز مدت عالی هستند ،ب ا راکات و قضاوت های خد شان بیش از یگران اعتما ارند .ایـن اشـخاص کنجکـاو،
قاطع ،مصمم ،اندیشمند ،آینده نگر و معقدل هستند ،تحت تأثیر مقامات باال ست قـرار نمـی گیرنـد .ر صـدرتی از
قداعد و مقررات پیروی می کنند ک آن را مدا ـق رسـیدن خـد بـ اهدا شـان بداننـد .ایـن اشـخاص اندیشـمندان
استراتژیک خدبی هستند و ب آسانی می تدانند امتیازات و اشکاالت هم مدقعیـت هـا را رک کننـد .از نظـر رشـت
تحصیلی و شغلی ر زمین های علمی ،کامپیدتر و نی مد ق می شدند (باین.)7551 ،
/7

رصد انش آمدزان وره متدسط شهر تهـران نیـ

ارای تیـپ شخصـیتی ( ENTJبـرون گـرا ،شـهد ی،

تفکری و قضاوتی) هستند .یعنی این انش آمدزان از تفکر بهره می برند و امکانات را ب طـر هـایی بـرای هـدف
های عینی بلند مدت و کدتاه مدت تبدیل می کنند .ب طدر ذاتی رهبر و سازمان هنده هستند و بـ سـا گی مفهـدم
سازی و نظری پر ازی میکنند .ر آینده ر صدرت مسئدل بد ن ،برنام ری ی ها را با نیازهای آتی مـر م و سـازمان
ها سازگار خداهند کر  .تدج کمی ب بخش های حسی و احساسی ارند و ب شدت منطقی ،برنام ری  ،بـا نفـدذ و
تحلیل گرند ،ر انجام کاری ک ب استدالل و منطق احتیاج اشت باشد مد ق هستند .از حل مسائل پیچیده لذت مـی
برند ،حالل مسائل ر سازمان ها بد ه و با هدشیاری از ارتباطات رون سازمان ها با خبر هستند .این انـش آمـدزان
نی از نظر رشت تحصیلی و شغلی ر زمین مدیریت و رهبری مد ق می شدند (جهانیان.) 352 ،
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