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 ؟ اندکدم   برتر   ت یتست شخص  12و   ست ی چ   تی تست شخص  
 مقدمه 

 ی افراد چه کسان  نکهیدر مورد ا  ینشی ب  آوردندستبه  یاغلب برا   تیشخص  یهاتست
کارفرما، درک    دگاهی . از دشوندیماستفاده    شود یمآنها    زهیباعث انگ   یز ی هستند و چه چ

ا  یکار سبک  تواندیمبالقوه  کارمند    کی  تیشخص و  است   نکه یآنها  ممکن  چگونه 
را در مورد    ای پیشینهمقاله،    نی . در اکندیم   شن را رو   ابد ی  قیشرکت تطب  یکار   بافرهنگ

روانشناس  مورداستفاده  یتیشخص   یهاتستانواع    نیترجیرا از    ی در  و نحوه استفاده 
 . می دهیمکار پوشش  طی آنها در مح

   ست؟ ی چ  ت ی تست شخص

روانشناسکه    یت ی شخص  یها تستاز   حوزه  از  بهتر   یبرا   ،هستند  یبرخاسته  درک 
جمله،    یهاطیمحدر    ت ی شخص  ی هایژگیو  از  کار،    ،ویژهبه  اگرنهمختلف،  محل  در 

  ی روانشناخت  یهاصی تشخ  یبرا  توانندیمصورت، آنها    نیا  ریاستفاده شده است. در غ
  د یمف  گرانیمثبت با د  بطپرورش روا  ای  یتوسط متخصصان سالمت روان، توسعه شخص

 اند کرده  دایپ  تیمحبوب  یتیشخص  ی هااز تست  ی شمار یها، تعداد بباشند. در طول سال
 در دسترس هستند. راحتی به ایها هنوز در گردش هستند از آن یار یبسکه 

 ت یتست شخص   خچه یتار 

شناخته  علم معتبر    کی عنوان  که به  یشناسروانعلم  با    یتیشخص  یهاتست  یهاشهیر
روان  آمیخته درهم،  شودیم خود  روان"،  وونت  تلمی وبه    یشناساست.    " یشناسپدر 

  ز یانسان و بدن انسان تما  تیشخص  نیبار در قرن نوزدهم ب  نیاول   یکه برا  گردد، یبازم
  های دادهبا برگه    1900اول در دهه    یتا پس از جنگ جهان  تیقائل شد. اما تست شخص

  های آسیب یابیارز یبرا او آنها را وجود نداشت، که ( Woodworth) وودورث یشخص
 . کردمیاستفاده  از جنگ در سربازان بازگشته یروان
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کرد، تست لکه جوهر روانکاو    دای پ  تیکه محبوب  یگر ید   ت یست شخصدر همان زمان، ت
که امروزه هنوز    -  شودمیشناخته    تست رورشاخ  عنوانبه  شتریکه ب  -بود    هرمان رورشاخ

 . شودمیاستفاده  یدر روانشناس  یهم گاه

 برتر    ت یتست شخص   12

تست شخص  مواجه شدنامروزه   ح  تیبا  .  ستین  غیرمعمولشغل    یجستجو  نیدر 
از    انیکارفرما برا   یتیشخص  یهاتستاغلب    ی ت یشخص  یهایژگیو درک    یمختلف 

استفاده   ن  شیپ  یتیشخص  یهایابیارز .  کنندیمکارکنان خود  استخدام    تواند یم  زیاز 
 .  ردیقرار گ مورداستفادهشغل   انیدر متقاض تیاحتمال موفق  نی تخم یبرا

 از:   اند عبارت   ت یشخص   ی هاتست   ن ی ا  ن ی تر ج ی را از    ی برخ

  اختصار به ( یا Myers-Briggs Type Indicator)  گز یر ب  - ز ر ی ما  ی هاپ ی ت  شاخص  -  1
MBTI 

اغلب توسط   Myers-Briggs، نشانگر نوع  شود یمشناخته    MBTI  عنوانبه  نیهمچن
طول    هاشرکت استفاده    فراینددر  تعشودیماستخدام  آن  سواالت  که    کندیم   نیی. 
قضاوت    ،ییدر مقابل درون گرا  یی: برون گراردیگیمقرار    یدیکل  یها گروهدر چه    یمتقاض

  ، بندی گروه  نیا  جیدر مقابل ادراک، شهود در مقابل حس و تفکر در مقابل احساس. نتا
  ی اب یسوال در کل، ارز  93. با  دهدیمقرار    یتی شخص  پیت   16از    یکیآزمون دهندگان را در  

 است.  یطوالن نسبتا  

 ( Caliper Profileپروفایل کلپر )   –  2

کارمند    ای  یمتقاض  کی  یتیشخص  یهایژگ یو که چگونه    دهدیمنشان    Caliper  هینما
آنها در نقش کار  ا  یبا عملکرد  اغلب در طول   تیتست شخص  نیخود مرتبط است. 

استفاده    یغربالگر  اشودیماستخدام  در  شرکت  هنگام  در   نی.  سواالت  به  آزمون، 
  کند یاز عبارات را ارائه م  یامجموعه  اآنه  نیترجیراکه    د یدهیمختلف پاسخ م  یهاقالب

 ر یشما مطابقت دارد. سا  یهادگاهیبا د  کی کدام    دیکه انتخاب کن  خواهدیو از شما م 
 و درجه موافقت.  ایچندگزینه اسینادرست، مق ایاز درست  اندعبارتسؤال   یهاقالب
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 ریتا تصو  پردازدیم  استخدامی  نامزد  کیو مثبت    یبالقوه منف  یها یژگیبه و   یابیارز  نیا
هدف    یآن را برا   توانیم  نینقش ارائه دهد. همچن  کیاز عملکرد آنها در    یتر ع یوس

 کرد.   یعملکرد خاص مهم هستند، سفارش  ای کار    ک ی  یکه برا   ایویژه  یرفتارها  قراردادن

 ی ت یعامل شخص   16 نامه پرسش   -   3

  Herbert Eberو    Raymond B. Cattell  ،Maurice Tatsuoka،  1949در سال  
پرسشنامه    نیاول از  شخص   16نسخه  که    تی عامل  کردند  منتشر   دهی نام  زین   16PFرا 
به    تست شخصیتی  نیاست. ا  قرار گرفته  تجدیدنظرمورد    هاسالدر طول    و   شودیم

و    یشغل  توسعه از جمله    یادیز  یو کاربردها  کندیمرفتارها در افراد کمک    گیری اندازه
از:    اندعبارت  کندیم   گیریاندازهکه    یتیشخص  یهایژگ یو کارمندان دارد. انواع    شرفتیپ

آگاه قانون، حساس  یتسلط،  عاطف  ت،ی از  و    ،گرایی کمال  ،یثبات  خود  به    زان یماتکا 
 .دی جد اتیتجرب رشیپذ

 SHL  ی شغل   تی پرسشنامه شخص  -  4

در مورد   ی نشی ، بشودیم  دهینام  زین  OPQ32که    SHL  یشغل  تیشخص  نامه پرسش
  وی   یفرد ممکن است بر عملکرد کار   کیو رفتار    یت یشخص  یها یژگیو چگونه    نکهیا

  سنجد یم را    یدیکل  یژگیو   32سؤال است که    104شامل    نی. ادهدیم بگذارد، ارائه    ریتأث
: شوندیم   بندیطبقه  گذاردیم  ریتأث  کارکه بر رفتار فرد در محل    یدر سه حوزه اصلکه  

عبارت   نیاحساسات، سبک تفکر و احساسات، و روابط با مردم. هر سؤال شامل چند 
 فیرا توص  شخصیت او   شتریب  به نظرش   که  کندیرا انتخاب م  یک ی دهنده  است و پاسخ

 .شخصیت او است  کنندهتوصیف که کمتر یکی و   کندیم

که نقاط قوت و   شودیمارائه    کنندهشرکتهر    یبرا  یگزارش سفارش   کیدر قالب    جینتا
  ی برا   تواندیمکه    یک ی خالصه گراف   کی  نیو همچن   دهدیمشرح    اتیضعف آنها را با جزئ

 استفاده شود.  گریکدیبا   انی متقاض سهیمقا

 شده   تجدیدنظر  -   ( HEXACO)  هگزا کو   تی فهرست شخص   -  5
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ابعاد    یابیارز  یرا برا  HEXACO  یتیشخص  نامهپرسشمحققان    ش، یاز دو دهه پ  شیب
مختلف    یها تیخود در موقع  ینظر   یرهای افراد و نحوه اعمال تفس  ت یمختلف شخص

 کردند.   جادیا

 :  سنجد ی م را    ت یشخص   ی دی شش بعد کل این پرسشنامه  

 رشیپذ  زانیمو    یشناس  فهیموافق بودن، وظ  ،ییبرون گرا  ،یثبات عاطف  صداقت/تواضع
)تعداد   یاب یطول ارز  ،نهیسه گز  نیاز ب دیتوانیم، شدهاصالح. در نسخه دیجد اتیتجرب

 HEXACOسوال( و    100طول )  مهیسوال(، ن  200: طول کامل )دی انتخاب کنسواالت(  
 سوال(.  60) 60

 شده اصالح  NEO  تی پرسشنامه شخص  -  6

  ن یشد. ا  یینها  2005در سال    NEO  شدهاصالح  تیشخص   نامهپرسشنسخه    نیآخر
و   نامه پرسش مدل شخص  یاصل  یژگ یپنج  در  عامل  ت یکه  را    شدهترسیم  ی پنج  است 
 : کندیم  شیو آزما  گیریاندازه

  رنجور خوییروان  ▪
 د یجد اتیتجرب رشیپذ زانیم ▪
 موافق بودن  ▪
  یشناس  فهیوظ ▪
 یی برون گرا ▪

  ی ژگ ی، و مثالعنوانبه.  شودیم  میتقس  یبعد  هایزیرشاخهبه    ،یژگ یپنج و   نی از ا  کیهر  
و    یتکانشگر   ،یدر برابر استرس، اضطراب، افسردگ  پذیریآسیبشامل    یروان رنجور 
بس   ی خودآگاه مح  کند یم  گیریاندازهکه    ییهایژگی و از    یار یاست.  مهم   ط یدر  کار 
 اشتغال شده است.   یلگر ابزار غربا عنوانبهاستفاده از آن   شیمنجر به افزاکه   هستند

 ( Eysenck Personality Inventory)  زنک یآ   ت یشخص  نامه پرسش  -   7

: کند یم  ی ابیارز  یدیفرد را بر اساس دو بعد کل  تیشخص  زنکیآ   تیپرسشنامه شخص
شامل سه نمره   جی. نتاییدر مقابل درون گرا  ییدر مقابل ثبات و برون گرا  یروان رنجور 
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( و "دروغ"  ی" )سطح روان رنجور N(، "یی" )سطح برون گرا E"  عنوانبهاست که    یاصل
.  سنجد یمبه نمرات بهتر    لیرا بر اساس تما  یابیکه صداقت در ارز  شودیم   بندیرتبه
 ر یسؤال بله / خ   57 نسخه کوتاه شده با    کیسؤال است، اگرچه    100کامل شامل    یابیارز
 وجود دارد.  زین

 DISC  ت یتست شخص   -   8

ابزارها  گرید   یکی  DiSC  یابیارز   ایحرفه  یها طی محدر    ویژهبهپرکاربرد،    یاب ی ارز  یاز 
از افراد از آن    یار ی، بس کندیمعمل    یآزمون شغل  کی  عنوان بهاغلب    DiSCاست. اگرچه  

شخص  یبرا اکنند یم استفاده    زین  یررسمیغ  یهاطی مح در    تی سنجش  آزمون    نی . 
اصل  تیشخص ربع  چهار  به  نفوذ،  کندیم  میتقس  یرا  تسلط،  ثبات.    یشناسفهی وظ:  و 
و از    دهندیرا نشان م  یاجتماع  یهاتیمربوط به موقع  یهاتیموقع  DiSC  یها آزمون
ارز  ایکه صحت    خواهندیدهندگان مپاسخ را  عبارت   ها پاسخکنند.    یابیعدم صحت 
بهبود    هب  تواندیمکه    دهدیمنشان    شوندهآزمون  یفرد نیبرا در مورد سبک    یقیحقا

 کمک کند.  یروابط و کار گروه

 ( MyPersonality Test)   من   ت یتست شخص   -  9

را در  یکه پاسخ خواهدیم کنندگان شرکتاز   سوال  100با بیش از  ی تیتست شخص نیا
کاربران را بر    ج،یاز کامال  موافقم تا کامال  مخالفم انتخاب کنند. نتا  ایدرجهپنج  اسی مق

 : سنجدیم یتیاساس پنج عامل شخص

 ی ر یواکنش پذ ای یتعادل عاطف  .1
 ییبرونگرا ای  ییدرونگرا .2
 باز بودن  ایبودن  سنتی .3
 ی ر یتوافق پذ ای یمحافظه کار  .4
 نظم ای یختگیخودانگ .5

و    کند یرا مشخص م  ی تیشخص  پ یت  ک یآزمون    ها، یژگیو   نیا  کی بر اساس درصد تفک
 . دهدیارائه م هازهیو انگ التیاز تما یکل ینما کی
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 بزرگ   5  ت یتست شخص   -   10

صحت    خواهدیم  کنندگان شرکتاست که از    یگر ید  یبزرگ نظرسنج  5  یتیتست شخص
آزمون شامل    نیکنند. ا  یابیارز  "کامال  موافق"تا    "کامال  مخالفم"  اسی اظهارات را در مق

کس  60 "من  مانند  است  تجربه    یعبارت  از  پس  که   ن یب خوششکست    کی هستم 
کنجکاو هستم" به همراه   ختلفم  یزهایهستم که در مورد چ  ی"من کس  ا ی"  ماند یم
 .  انیدر پا  یشناختتی جمعاطالعات  یبرا  ییلدهایف 

 از:   ی ف ی در ط  دهندگان آزمون    جی نرخ نتا 

 دیجد  اتیتجرب رشیپذ /ذهن بسته  ▪
 وظیفه شناس /نظمیب ▪
 گرا برون/ گرادرون ▪
 ناسازگار/موافق  ▪
 حساس اریبس ای یعصب/لکسیآرام و ر ▪

و   کندیم  نییصدک تع  ازیامت   کی   یتیشخص  یهاپیتاز    کیهر    یبرا   ینظرسنج   نیا
 . کندیمهر دسته مشخص  یرا برا نییپا اینمرات باال   ت ی خالصه اهم به طور

 ( Enneagram)  اگرام یان   –  11

 ح ی توض  یاصل  یتیشخص  پیت  9است که رابطه فرد را با    یتیمدل شخص  کی  اگرامیان
 : دهدیم

 گرا کمال/  طلب اصالح .1
 بخشنده/ اوری .2
 اجراکننده موفق /  .3
 ک یرمانتفردگرا/ .4
 محقق / ناظر .5
 وفادار/ شکاک وفادار .6
 اش یمشتاق / ع  .7
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 چالشگر/محافظ  .8
 ی انج یصلح طلب/م .9

. اگرچه  ردیگ یمرا اندازه    تیفرد با هر شخص  کیمطابقت    زانی م  اگرامیان  یهاتست
مختلف ان  یانواع  دارد،    اگرامی از  ب   کیوجود  دستورات  استاندارد،  ارائه    ه یانیآزمون  را 

 ک ی  جیکنند. نتا   یاب یتا درجه موافقت خود را ارز  خواهدیدهندگان مو از پاسخ  کندیم
 ی حاو  یارهی از دا  یهمراه با نمودار   ، یتیشخص  یهاپی ت   زا  کیهر    یبرا   یمقدار عدد 

 شان در درون روان  هاتیدهنده نحوه واکنش شخصکه نشان  دهدیها را نشان ممثلث
 است. 

 ( Sociotypeی ) سنخ اجتماع   -  12

Sociotypes  به انواع    هیشبMBTI  کارل    میبا کار مستق  ی شتر ی است، اما اشتراکات ب
 ی روابط شخص   یسنخ اجتماع  هیدارد. نظر  Myers-Brigg  یهاتستنسبت به    ونگی

 : کندیم   ینیب شی و پ لیتحل ریز یروان ی را بر اساس کارکردها

 دوراندیش /    الیخ یب ▪
 سرسخت/سازگار  ▪
 ای/ پو  کیاستات ▪
 ک ی/ دموکرات  یاشراف  ▪
 ک یاستراتژ/یک یتاکت ▪
 گرا / عاطفه گرا  سازه ▪
 گرا  یمنف/ مثبت گرا  ▪
 / مصمم  معقول ▪
 گرا  ینی/ ع ذهنی گرا ▪
 جه ی نت/فرایند ▪
 اعالم کننده /پرسشگر ▪

دو عبارت متضاد قرار    نیرا ب  یاس یکه مق  خواهد یماز داوطلبان    تست شخصیت   نیا
  ی تیشخص  هینما  کیکه فرد را در    گرداندیرا برم  یسه حرف مخفف    کی  جی دهند. نتا
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ب یترک  MBTI  یهااوقات آن سه حرف را با مخفف  ی و گاه  کند،یم  یبندخاص دسته
 . کند یم

 بع: ا من

workstyle.io 

indeed.com 

teambuilding.com   
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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