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كه در جهت نيل به اهداف سازماني نقش بسيار مهمي را  هاي اصلي سازمان استنيروي انساني يكي از سرمايه :�����
 سازمانها براي دستيابي به كارايي و اثربخشي مطلوب به دنبال گزينش افرادي شايسته هستند كه از ،رو از اين. ندكايفا مي

. شغل مورد نظر در آن سازمان تناسب داشته باشند نظر توانايي، مهارت و ويژگيهاي رفتاري و شخصيتي با شرايط احراز
 و كارايي افزايش قبيل از آثاري خاص، طور به ندسانمه در و طوركلّي به كشور انساني نيروي در شخصيت و شغل تناسب

 ترك و جاييهجاب كاهش شغلي، موفقيت افزايش شغل، با سازگاري و هماهنگي افزايش شغلي، رضايت اثربخشي، افزايش
ت ئدر بررسي وضعيت موجود، شايد بتوان به جر. بر دارد  بروز خالقيتها را در، نهايت درفرسودگي كاري و كاهش خدمت،

براي  د الگويي ساختارمند و روشن، نبويند گزينش و جذب تخصصي براي تصدي يك شغلاگفت كه حلقه مفقوده در فر
منظور طراحي چنين الگويي به اجرا اين پژوهش كه به. ارزيابي ميزان تطابق شخصيت يك فرد با حرفه مورد نظر است

نفعان اشتغال يذ (اس آن نظرسنجي از خبرگان موضوع توصيفي است و اسـدرآمده، پژوهشي كاربردي و از نوع كمي 
 عرصه اشتغال مهندسان 15در اين تحقيق رابطه بين . اندگيري هدفمند انتخاب شدهكه از طريق نمونهاست ) مهندسي

سي برر) MBTI( بريگز ـنماي مايرز  با شانزده تيپ شخصيتي معرفي شده درسنخ) انداي را خوانده از اينكه چه رشتهجدا(
   الگوي و در نهايتبه دست آمدههر كدام از اين تيپهاي شخصيتي از تركيب دو قطب در چهار بعد شخصيتي . شد
 . استهدشهاي مهندسي استخراج و تدوين شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ

  

ال غهاي اشتتيپهاي شخصيتي، عرصه تناسب شغل و شخصيت، :هاي كليدي واژه

   . بريگز، الگوي اشتغال مهندسانـمايرز نماي مهندسان، سنخ
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    مقدمه .1

تر از هر فعاليت ديگري شدر طول زندگي كار نه تنها بي. دارداي در زندگي انسان  نقش عمدهاشتغال
 اقتصادي براي تأمين نيازها و گذراندن زندگي است  بلكه پايه،دهدص ميتصاخاوقت انسان را به خود 

بخشد و افراد خود را بر اساس  و مفهوم ميا به انسانها معن،كند ميو كيفيت زندگي افراد را فراهم
رسد كه هر فعاليتي با چنين اهميتي موضوع نظر مي منطقي به،لذا. كنندهايشان معرفي ميحرفه

  .]1[مطالعات گسترده قرار گيرد
ر هر د كه بر اساس آن هر فرد شاغلاست  يكي از اصول مديريت دتناسب شغل با ويژگيهاي فر
مهارتهاي الزم انتخاب دادن و توانايي انجام   بايد متناسب با استعداد،سازمان، پست يا مقامي كه باشد

در اين ) ع(حضرت علي . شود افزايش رضايت شغلي و كارايي افراد و سازمان ميموجباين امر . شود
اً مِنْهم لَا يقْهرُه كَبِيرها ولَا يتَشَتَّت علَيهِ واجعلْ لِرَأْسِ كُلِّ أمرٍ مِنْ أمورِك رأس«: اندزمينه فرموده

براي هر يك از مشاغل و امور خود فردي را بگمار كه كارهاي سنگين و زياد، او را درمانده »كَثِيرها
  ].2[او را پريشان و خسته نكند نسازد و كثرت كارها 

  :فرمايد مولوي در مثنوي معنوي نيز مي
  دـنـتـداخـان دلــــش در را آن لـمي         ر كـــــاري ساختندركسي را بهـه

  رود؟ كي بادي و آب  يـب سـخ و ارخـ      ميل جنبان كي شود؟ دست و پا بي
  

 شغل و شخصيت .2

تهاست دتوجه به شغل و فعاليتهاي شغلي از زاويه روانشناختي آن و نه از بعد اجتماعي يا اقتصادي، م
كند مطرح مي) 1971(�عاشقي به نقل از بيتون. ه خود معطوف داشته استكه ذهن روانشناسان را ب

 يعني زماني كه ادامه و توسعه انقالب ؛گرددمي  اين مطالعات به اوايل قرن بيستم بر تاريخچهكه
صنعتي و رشد اقتصادي، به اضافه معضالت اجتماعي ناشي از آن، اوضاع جامعه آن روز آمريكا را 

 زمان كه مشاغل تازه و متنوعي شكل گرفته بود، هم افراد نياز آندر . رار داده بودسخت تحت تأثير ق
هاي شغلي مناسب كردند و مايل بودند بدانند براي كدام زمينهبه راهنمايي شغلي را احساس مي

ا كار گيرنده آنها مجبور بودند از ميان انبوه متقاضيان كار افراد مناسبي رههستند و هم سازمانهاي ب
 ].3[نندكاستخدام 

شغل . استشكي نيست كه مفهوم يك شغل خيلي بيشتر از مجموع وظايف و مسئوليتهاي فرد 
چرا كه شغل عالوه بر رشد . كند او را به ما عرضه ميماهيتهر شخص نوع زندگي او و حتي 
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ي از  خصوصيات شخصيتشان دهندهشغل ن. هاي رواني و اجتماعي بسيار مهمي دارد ريشه،اقتصادي
  ]. 3[استهاي شخصيتي و تصور شخصي فرد از خودش قبيل نيازها، ارزشها و خصيصه

صي از آن موقعيتها و نيز احساسها يا حاالت ارفتار يك فرد تحت هر شرايطي به مشخصات خ
 با خصوصيات ديرپاتر شخص نيز وابسته ،ولي اين امر همچنين. داردبستگي فرضي موقت آن فرد 

.  ناميد"ويژگي"توان آنها را تر كه مي قبيل تواناييها، عادتها و گرايشهاي كلي خصوصياتي از،است
  ].4[تواند شامل عادتهاي بسيار محدود تا گرايشهاي بسيار گسترده باشددامنه ويژگيها مي

هاي سازگاري  شيوه،هر شخص با انتخاب شغل خاصي از بين موقعيتهاي مختلف كاري در واقع
  ].5[ و حال او هستنديتكند كه مناسب وضعشهايي را انتخاب ميالگوهاي زندگي و نق

گزيند كه از طريق آن بتواند شخصيتش را مي اي را برروانشناسان معتقدند كه يك شخص حرفه
بيان مطالب زير را آبادي به نقل از هالند شفيع. اي را بنا نهاده استجان هالند چنين نظريه. ندكابراز 
  ]:6[كندمي

  ؛دارداي ابراز ميصيت خود را از طريق گزينش حرفهفرد شخ •
با شخصيت آنها فراهم كنند تجاربي متناسب شوند كه احساس ميمردم به مشاغلي جلب مي •

 خواهند ساخت؛

  طور مشابههه بسياري از موقعيتها و مسائل بب و رندافراد يك حرفه شخصيتهاي مشابه دا •
 ؛دهندالعمل نشان ميعكس

 اقتصادي والدينش، توانايي ذهني او، ـندگي شغلي فرد توسط سطح اجتماعي ماهيت الگوي ز •
 ؛شود تعيين مي،گيردخصوصيات شخصيتي وي و امكاناتي كه در معرض آنها قرار مي

از زندگي بستگي به ميزاني دارد كه شخص بتواند   رضامنديهاي شغلي و رضايت خاطر •
 ].7[وصيات شخصي و ارزشهايش بيابديها، رغبتها، خصيگريزگاههاي كافي براي توانا

اي از تواناييها، رغبتها و خصوصيات شخصيتي  الگوي ويژه داشتناي مستلزمهر حرفه كار كردن در
از اين ويژگيها . كنند به دليل آنكه تيپهاي شخصيتي پارامترهايي را براي رفتار افراد ايجاد مي،است
اساس  ذكر است كه فقط بر شايان .ار استفاده كردبيني رفتتوان به عنوان چارچوبي براي پيشمي

ولي با . توان گفت كه وي در چه شغلي عملكرد بااليي خواهد داشتتيپهاي شخصيتي يك فرد نمي
وي تناسب چنداني خصوصيات توان از انتصاب وي در مشاغلي كه با آگاهي از شخصيت يك فرد مي

هش ترك خدمت و افزايش رضايتمندي وي خواهد ندارد، اجتناب كرد و همين امر نيز خود موجب كا
  ].  8[شد
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  پيشينه پژوهش .3

در شرايط ": اندسبكهاي متفاوت فكري بيان داشتهباره  دراي آبادي و همكارانش در مطالعهنجف
در محيطها . محيطي و فرهنگي مختلف سبكهاي تفكر متفاوت داراي موفقيت و بازده متفاوتي هستند

هاي فني  درست است كه در رشته؛ انواع مختلف سبكهاي تفكر احتياج داريمهاي مختلف بهو رشته
، ولي در اين محيطها به )تفكر مجريانه(با تفكر اجرايي و قواعد و قوانين علمي ثابت سر و كار داريم 

و افرادي با سبك ) مبتكر و خالق در ارائه بهترين راهكارها(افرادي داراي سبكهاي تفكر قانونگذارانه 
 "نيز نياز داريم) براي ارزشيابي راههاي ممكن براي ارائه بهترين روش انجام دادن كار(فكر ارزشيابانه ت
]9.[  

  ريزي خود خلقها و وظايفي را كه بر اساس برنامهافراد داراي سبك قانونگذارانه تكاليف، پروژه
افراد با . د انجام دهند دوست دارند كارها را به ميل خو،آنان همچنين. دهندكنند، ترجيح ميمي

سبك تفكر اجرايي به مشاغلي گرايش دارند كه همراه با راهنمايي و دستورالعمل باشد و در انجام 
آنها دوست دارند از قوانين پيروي و در اجراي . دهنددادن كارها هيچ خالقيتي از خود نشان نمي

اد دوست دارند نقش را ارزشيابي و در سبك تفكر قضايي افر. كارها از روشهاي موجود استفاده كنند
  هاي فعاليتهاي ديگران متمركز را بر ارزيابي از فرآورده خوداين افراد توجه. باره چيزها داوري كنند در
آنها تكاليفي را ترجيح . كنند و تمايل دارند قوانين، ساختارها و روشهاي موجود را ارزيابي كنندمي
  ].9[باشد مربوط و عقايد ر اموه تحليل و ارزيابي بدهند كه مي

  براي كارآفرينان و مديران موفق كهدوشميپژوهشهاي انجام شده معلوم  با بررسي و مطالعه
 مرادي و همكارانش، ياهپژوهشبا توجه به .  ويژگيهاي شخصي روانشناختي ضرورت داردداشتن

برخي از اين ويژگيها . ودش ارتقاي قابليتهاي كارآفريني در آنان ميموجبپرورش ويژگيهاي افراد 
 �باركر و كوي .]10[ استقالل طلبي وپذيري، توفيق طلبي، تحمل ابهامخالقيت، ريسك: ند ازاعبارت

هفت عامل شخصيتي مديريت موفق را فروتني، اشتياق، يكپارچگي، دلرحمي، خوش مشرب بودن، 
 .]11[كنندعالقه و دانش توصيف مي

  
  ؟ مهندس كيست؟ مهندسي و اهميت آن چيستحرفه  .4

برخي . در خصوص مهندسي و اينكه آيا مهندسي يك حرفه است يا نه، اختالف نظر وجود دارد
فرض پژوهش حاضر آن است كه  پيش]. 13[دانندمهندسي را يك حرفه و برخي آن را فراحرفه مي

سي ي مهندهاحرفه. دنكنهاي مختلفي شكل پيدا ميمهندسي يك فراحرفه است كه در آن حرفه
هايي كه عملياتي كردن آنها لهئمند مس اعمال ابتكار و خالقيت در تبيين و حل نظام:عبارت است از
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 ماده، انرژي، اطالعات، گانهمستلزم تفكر خالق و دخل و تصرف هدفمند در يكي از عناصر پنج
هاي صه عنوان عرباها در اين پژوهش اين حرفه ].13[يندهاي واقعي استاو فر روشهاي اجرايي

 .اشتغال مهندسان مورد بحث قرار گرفته است

هاي متعارف آموخته در يكي از رشتهدر نگاه كالن انساني دانش) مهندس شايسته(مهندس 
    : ويژگيهاي زير استمهندسي و داراي

 و كامل پرهيزكاري با ريا، همراهبي مهندسي خدمت ثرترينؤم ارائه براي متعالي انگيزهداشتن  •
  توقع؛بي ورزيعشق

سيعي از هاي مهندسي با استفاده از حجم وهئلمند مستشخيص، تبيين و حل خالق و نظام •
 دانش پايه در دانش تخصصي؛

كارگيري تخصص علمي و مهارتهاي عملي خود در يك موقعيت شغلي مرتبط با هتوانمندي در ب •
  ؛علوم و فنون مهندسي

 خصوص در حوزه علوم و  بهي خود و ديگران رشد و بالندگبهاهتمام هميشگي و خود انگيخته  •
  .فنون مهندسي

اي چنين مهندسي، براي سازمان و كشور خود، خلق سرمايه و ايجاد مزيت بي شك، فعاليت حرفه
 براي جامعه بشري بهبود در كيفيت زندگي انسانها را ،رقابتي و ارزش افزوده را در پي دارد و همچنين

 ].13[آورد به ارمغان مي

از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و  دارر كشور، ايران كشوري برخو1404د چشم انداز در سن
بار . ده استشفناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي توصيف 

خصوص مهندسان بهيفيت زندگي مردم بر دوش متخصصان و كي اصلي پيشرفت اقتصادي و ارتقا
كند و بايد عالوه بر  ها و كاربردهاي عملي را برقرار مي دس معموالً ارتباط كليدي بين نظريهمهن. است

   داراي مهارت در مهندس،همچنين. دارا بودن دانش نظري، داراي تفكري سازنده و خالق باشد
م  بايد توانايي و تناسب شخصيتي الز، بنابراين و]15[به دست آوردن نتايج كاربردي و معقول است 

 ،كند، تا رسيدن به هدف مشخص او نمود پيدا مييند مهندسي را كه در حرفهابراي هدايت اين فر
  .داشته باشد

به تبيين اهميت نقش مهندسي و توجه به بحث شايستگيهاي مهندسان در رسيدن به توجه با 
ي در جذب اهداف واالي يادشده و رسيدن به جايگاه حقيقي كشور، رسالت متخصصان و مشاوران شغل

  .دوشميتر تر و مشخصنيروي مهندسي شايسته و آموزش و توسعه اين شايستگيها شفاف
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  شخصيت و تيپهاي شخصيتي .5

  ترين مبحث دانش روانشناسيترين و مهمترين، پيچيدهموضوع شخصيت بحث برانگيزترين، جذاب
  ،د، در نهايتدهنميانجام همه روانشناساني كه امروزه در ابعاد گسترده پژوهش . رودشمار ميبه
كوشند تا از مقوله شخصيت كه قرنهاست توجه انسان كنجكاو را به خود معطوف داشته است، پرده مي

دستيابي به اين هدف آرماني كه انگيزه مشترك پژوهشهاي روانشناسي است، دانشمندان را . بردارند
 ].16[سازد مواجه مي،نسان استبا پرسشهاي گوناگون و نكات مبهم و پيچيده، كه خاص طبيعت ا

ها در نمايش و به نقابي اشاره دارد كه هنرپيشهاست  گرفته شده personaشخصيت از واژه التين 
  ]. 17[رفتهر ماسك بيانگر اعمال و رفتاري بود كه از دارنده آن انتظار مي. كردنداستفاده مي

 ظاهر علني كه به افراد  وه ظاهر بيرونيب) نقاب(توانيم درك كنيم كه چگونه پرسونا به راحتي مي
اما تيپهاي شخصيتي ويژگيهاي متعدد فرد، كليت يا .  اشاره دارد،دهيمدور و بر خود نشان مي

اين واژه تعداد زيادي از . رودمجموعه خصوصيات گوناگون است كه از صفات جسماني فراتر مي
ل ئه بادوام، منحصر بفرد و متأثر از مساگيرد كخصوصيات ذهني، اجتماعي و هيجاني را در بر مي

 ]. 18[استقومي و جنسيتي 

 معناي شخصيت از مفهوم اوليه آن كه تصويري اجتماعي و ظاهري بود، بسيار با گذشت زمان
شود  شخصيت به روند اساسي و پايدار هر انساني اطالق مي،در حال حاضر. تر شده استگسترده

]19.[ 

ائه تعريف انتزاعي و مجرد از مفهوم شخصيت وجود ندارد و شخصيت  شخصيت امكان ارباره در
  ].20[كند يك كلّيت رواني است كه انساني را از انسان ديگر متمايز مي

هاي روزمره خود بسيار هوش، مردم در محاورهواژه  كه همانند هستندي ياهتيپهاي شخصيتي واژه
آن ميان روانشناسان و مكاتب مختلف اختالف نظر اما در تعريف و تفسير . كننداز آن استفاده مي

توان در تعريف  مي،طوركليا و تعاريف موجود از تيپهاي شخصيتي، بههبا بررسي تمام نظر. وجود دارد
  ]:17[توجه داشتزير تيپهاي شخصيتي به سه نكته 

 ژگيهايهمتاست، زيرا هيچ فردي از نظر خُلق، عاليق، رفتار و ديگر ويهر شخصي يگانه و بي •
  شخصيتي كامالً مشابه ديگري نيست؛

رفتار شخص ممكن است از موقعيتي به . كنندافراد در همه موقعيتها به شيوه يكسان رفتار نمي •
 ؛موقعيت ديگر متفاوت باشد

همتا بودن فرد و يكسان نبودن رفتار در موقعيتهاي مختلف، در رفتار آدمي رغم يكتا و بيعلي •
 ؛ داردي وجودزيادوجه اشتراك 
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دهد كه بتوانيم برخي از الگوهاي اي ميگونههبندي افراد را بسنخهاي شخصيتي به ما امكان طبقه
 .ان را به دقت توصيف كنيممهم رفتاري آن

دست بهMBTI (1( بريگز ـنماي مايرز در اين پژوهش تيپهاي شخصيت تيپهايي است كه از سنخ
 چهار ويژگي شخصيتي مشخص) MBTI( بريگز ـيرز نماي مابراي هر فرد از طريق سنخ. آيدمي

 بريگز براي ـدر الگوي مايرز . استهر يك از اين ويژگيها معرف يكي از ابعاد شخصيتي فرد . شودمي
هر يك از چهار بعد شخصيتي دو قطب وجود دارد كه هر فرد به صورت نسبي به يكي از اين دو قطب 

 بريگز بر اساس آن ساخته شده است، ـنماي مايرز  سنخاي كه نظريهبا توجه به .استتر نزديك
اين . ريزي شده هستند كامالً منطقي و برنامه،تغييرات به ظاهر تصادفي در رفتار افراد در واقع

 ، ادراك و در نتيجه آنهاست وتغييرات حاصل تفاوتهاي بنيادين افراد در نگرش و كاركرد رواني
دهند و در نهايت، به تيپهاي شناختي متفاوتي را تحت تأثير قرار ميهاي مبتني بر اين ادراكها تصميم
  ]. 21[شوندميمنجر 

 اين ابزار به صورت يكي ،در حال حاضر. اي برخوردار است بريگز از اهميت ويژهـنماي مايرز سنخ
 MBTI سال تحقيق و توسعه، آزمون 50بعد از  ].22[از آزمونهاي شخصيت پر مصرف درآمده است 

 زيرا الگوهاي ، استشده تبديل بهنجارير، به ابزاري پر مصرف براي درك تفاوتهاي شخصيتي اخ
د شومياهداف گوناگون استفاده دستيابي به  براي MBTIدهد و اساسي در كاركرد بشر را توضيح مي

]23.[ 

  
  )MBTI( مايرز ـ بريگز ابعاد شخصيت از نظر سنخ نماي .6

 :ست از اعبارتكه د تشكيل شده تيپ شخصيتي از چهار مؤلفه يا بع

  
  آورند؟دست ميكنند و انرژي خود را از كجا به چه چيزي متمركز ميهافراد توجه خود را ب •
  ؛دهند و به خاطر مي سپارندطور طبيعي چه نوع اطالعاتي را مورد توجه قرار ميافراد به •
  ؛گيرندافراد چگونه تصميم مي •
 .د را چگونه سازماندهي كنندافراد دوست دارند دنياي پيرامون خو •
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1. Myers – Briggs Type Indicator 



  ) بريگزـبراساس سنخ نماي شخصيتي مايرز (هاي مهندسي شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ 
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د و به همين دليل است كه نو كار دار سرافراد  جنبه مهمي از زندگي ابياد شده هر يك از ابعاد 
عنوان يك هر يك از اين چهار بعد به. شودميمنجر بصيرت به رفتار  يافتن تيپ شناسي به شناخت و

  ].24[شودپيوستار ميان دو قطب متضاد در نظر گرفته مي
  وشودهر چيزي به انرژي افراد مربوط مي اين بعد بيش از :I(2(درونگرايي ـ  1)E(برونگرايي . 1. 6

؛ هستند "ديگر محور"ها برونگرا .كنندگيرند و در چه جهتي هدايت ميانرژي را از كجا ميآنها اينكه 
كنند ن انرژي تمركز ميگيرند و روي اييعني انرژي خود را از افراد و اشياي بيرون از خودشان مي

]23.[  
از صحبت كردن با افراد و . در روابط بين محيط و ساير افراد انرژي زيادي دارند برونگراها معموالً

 ،برونگراها در واقع .اي ندارندبرند و به سپري كردن اوقاتشان در تنهايي عالقهبودن در گروه لذت مي
 به موضوعات خارج از خودشان ،آنها همچنين .كنندانرژي دريافت مي از افراد و محركهاي خارجي

  ].25[رسانندها و افكارشان را به گوش سايرين ميايدهو كنند خيلي خوب فكر مي
منظور اين نيست كه آنها افرادي خودخواه هستند، بلكه  .درونگراها بيشتر خود محور هستند

تري كارها را  با ريتم كندتر و يكنواختدهنددرونگراها ترجيح مي. بيشتر خودكفا و خود اتكا هستند
كنند و آنها درون ذهن خود فكر مي. را بسنجند تمام جوانب آن انجام دهند و قبل از شروع به كار،

 ].24[گذارندآن را با ديگران در ميان مي وقتي كه حساب همه امور را كردند و آماده شدند،

چه نوع  ًدارد كه ما معموالبستگي شخصيتي به اين بعد دوم تيپ  :�ِ (N) ديشهو ـ s(3(حسي . 2. 6

چه "مهم است و براي بعضي ديگر اينكه  "چه هست"براي بعضيها اينكه  .شويماطالعاتي را متوجه مي
براي توصيف "حسي بودن"ما از واژه  . اين دو با هم تفاوتهاي اصولي دارند."تواند وجود داشته باشدمي

كساني كه حسي بودن را ترجيح  .كنيمگانه خود استفاده مياس پنجآوري اطالعات از طريق حوجمع
احساس كنيم،  بشنويم، توانيم ببينيم،اين اشخاص به آنچه مي .ناميممي "حسي"دهند، آنها را مي

حسيها به  .گيرندمي گيري است مهم در نظرآنها آنچه را قابل اندازه .توجه دارند ببوييم يا مزه كنيم،
آنها به  .باره جهان از آن بگيرند خواهند اطالعات خود را درنه خود توجه دارند و ميگاحواس پنج

انديشند و برايشان مهم است كه در آنها به لحظه اكنون مي .تجربه شخصي خودشان اعتماد دارند
خواهد كند و ميحسي به موقعيت و شرايط نگاه مي  شخصيت.لحظه حاضر در چه شرايطي قرار دارند

  ].24[آگاه شود نچه در جريان است، دقيقاًاز آ
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1. Extraversion 

2. Interoversion 

3. Sensing 

4. Intuition 
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هاي گذشته و وقايع تجربه آنها به تاريخ، .حسيها عالقه دارند در دنيايي از واقعيت زندگي كنند
كنند و به مفاهيم انتزاعي عالقه  زندگي مي، بر پايه چيزي كه براي آنها طبيعي استند ومندهعالق

  ].25[شوندجلب مي عي و قابل حس كردن به سمت مفاهيم واق، در عوض وكمي دارند
آنها به خوبي .  عالقه زيادي دارند،توانستند باشندتوانند باشند يا ميشهوديها به مفاهيمي كه مي

آنها پيوسته به  . احتماالت و حدس و گمان براي آنها جذاب است.كنند آگاه هستنداز آنچه تصور مي
                             . "...چه مي شد اگر"كنند كه اين فكر مي

 در حالي كه شهوديها ،كنندبسياري از حسيها بيش از هر چيز با امور آشنا احساس راحتي مي
ها براي بيشتر شهوديها مفاهيم و فرضيه ها،نظريه .معموالً به چيزهاي جديد و متفاوت نظر دارند

هاي اين واقعيت دارد كه چيز .ستزيرا اين امور معرف امكانات و احتماالت ا جذاب و جالب است،
اي كه بلكه بيش از همه از امكانات بالقوه كند،امتحان نشده و به اثبات نرسيده شهوديها را دلسرد نمي

  هاي جديد حسيها نيز به ايده،البته .آيند به وجد مي،هاي جديد وجود دارددر موقعيتها و ايده
 .شودقاعد شوند از آنها چيزي واقعي و مفيد حاصل ميصورتي كه مت اما فقط در عالقه نيستند،بي

خوبي از ارقام شهوديها به .هستند همه مردم در زندگي خود هم شهودي و هم حسيگفتني است كه 
توانند منظور و ند و حسيها ميا آگاه،خودگانه حواس پنجبدست آمده از طريق و آمار و اطالعات 

يا حدس بزنند كه چه كسي  براي آنها پيدا كنند  جديديركاراه و معناي كلمات اشخاص را درك 
  ].24[است انجام داده  را ي كارچه
گيري ما و رسيدن ما به سومين بعد تيپ شخصيتي، با تصميم: F(2   (احساسي ـ  1 )T(فكري . 3. 6

 دريافت اطالعات  طور كه براي داشتن تعامل با دنيا دو راه و برايدرست همان .گيري رابطه داردنتيجه
شود كه يكي روش گيري نيز از دو روش استفاده مينيز دو روش متفاوت وجود دارد، براي تصميم

 گيريها داشته باشد،تواند نقشي در تصميمگرچه احساسات مي .فكري و ديگري روش احساسي است
راي ديگران مهم است، ين معناست كه با توجه به آنچه براي شما و بداحساسي بودن در اينجا صرفاً ب

  ].24[تصميم بگيريد
تمايل  گيرند و معموالًاساس تفكر عقالني و منطقي مي اين دسته از افراد تصميمات خود را بر

ها استانداردرعايت عدالت و  آنها به برقراري . وقايع، بي غرض و عيني عمل كننددر برابردارند كه 
اهميت براي آنها احساسات در درجه دوم .ها و داليل دارندهاين افراد عالقه خاصي به ايد .عالقه دارند

  ].25[رسندبراي افراد احساسي، اين دسته افرادي سرد قلب به نظر مي .قرار دارد
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1. Thinking 

2. Feeling 
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كنند كه در آنها افتخار مي .منطقي معنادار باشنداز نظر پسندند كه تصميماتي را مي "فكريها"
دن مدارك و كرسنگين و سبك  آنها با تحليل كردن يا .گيري، عيني و تحليلي هستندجريان تصميم

  ].24[كه به نتايج ناخوشايند برسند  هر چند كه ممكن است،گيرندتصميم مي موجود شواهد
ديدگاه آنها معموالً ذهني و  .گيرنداساس احساس خود مي تصميمات خود را بر "احساسيها"

براي آنها  .گيرند تشويق و تحسين انرژي ميا ببرند واز هماهنگي لذت ميآنها  .استوابسته به خود 
اين افراد پر عاطفه و  در نظر افراد فكري، .استتر از استدالل، عقالنيت يا سخن منطقي عواطف مهم

  ].25[غيرمنطقي هستند
دارد كه بستگي  بعد چهارم تيپ شخصيتي به اين :P( 2( مالحظه كننده  ـ 1)J(قضاوت كننده  .. 4. 6

يا داشتن استقالل بيشتر را ) تصميم بگيريم(زندگي كنيم  ترييم به شكل سازمان يافتهخواهآيا مي
گيرند كه در حد فاصل  قرار ميطيفبار ديگر اين دو بعد در دو  ).كسب اطالعات(دهيم ترجيح مي

 .ناميممي "قضاوت كننده" به قضاوت دارند،مايلكه ترا كساني  .آنها انتخابهاي متعددي وجود دارد
اگر كارهايشان ساختار كافي  خصوصي كار كنند و نظم و ترتيب بهباخواهند اين اشخاص بيشتر مي

ها دوست دارند قضاوت كننده .گيري را دوست دارنداين اشخاص تصميم .تر هستندراضي داشته باشد،
  ].24[زندگي را كنترل كنند
اين اشخاص آزادي را  .ناميميم"مالحظه كننده" دارند، ردن ادراك كمايل بهكساني را كه ت

خواهند آنها مي .اينها نگرشي دريافت كننده دارند. پذير باشنددهند انعطافدوست دارند و ترجيح مي
ها بر سر ها و مالحظه كنندهتفاوت مهم ميان قضاوت كننده .را درك كنند آن جاي كنترل زندگيه ب

اما  .ند به ختم مقال برسند و پرونده را ببندندخواهها ميقضاوت كننده .له خاتمه مذاكره استئمس
آنها به كفايت مذاكره و  .كنند احساس تنش مي،گيري باشندها وقتي مجبور به تصميممالحظه كننده

  ].24[دريافت كنند  را هاي مختلفگزينه دهنداي ندارند و ترجيح ميبه انتها رسيدن عالقه
گيري را تا زماني به تعويق اندازند كه اطالعات كافي دهند تصميمترجيح مي مالحظه كنندها
 ، بنابراين ودهدآنها تمايل دارند صبر كنند و ببينند چه رخ مي ؛ كرده باشندآوريراجع به آن جمع

 ].25[خوبي تحمل كنندتوانند بهموقعيتهايي با پايان نامعلوم را مي

  
  بيان مسئله .7

  ها و الگوهايي باشند كه بادستيابي به شيوهبه دنبال همواره د بايمشاوران و راهنمايان شغلي 
ترين مشاوره و راهنمايي را به مراجعان خود بدهند كه برونداد آن آنها بهترين و شايسته گيري ازبهره
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1. Judging 

2. Perceiving 
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چيزي جز بيشترين تناسب بين شغل انتخاب شده با ويژگيهاي شخصيتي و توانمنديهاي فرد شاغل 
 دشانگيزه دروني پژوهشگر و با مطالعات مرتبط در اين زمينه مالحظه  اين جهت در ،بنابراين. نيست

 مهندسي فارغ از اينكه در چه ـهاي فني آموختگان رشتهدانش) 1389(يض فكه در پژوهشهاي 
 مشغولكار به مهندسي به شرح زير  عرصه حرفه14معموالً در يكي از  اند،اي تحصيل كردهرشته

 :ندوشمي

  ؛هاي مهندسي و ايده پردازي محصول گرا هنوآوري، خلق ايد •
  ؛تحقيق و توسعه و پژوهش در عمليات مهندسي •
  ؛سازي طراحي مهندسي يك محصول، مهندسي معكوس و تجاري •
  ؛خريد و انتقال يك فناوري يا محصول •
  ؛برداري  بهره وساخت، توليد •
  ؛نصب و راه اندازي •
  ؛نظارت و ارزيابي كيفيت •
  ؛ريپايش، تعمير، سرويس و نگهدا •
  ؛تدوين دانش فني، آموزش و ترويج علوم مهندسي •
  ؛بازارسازي و فرصت سازي/ بازاريابي و فروش •
  ؛كارآفريني و توسعه كسب و كار •
 ؛تحليل فرايند و بهينه سازي سيستم ها •

 ؛مديريت فرايند، سيستم و منابع انساني •

 .مديريت استراتژيك و رهبري سازمان •

  : نيز افزوده شده استزير پژوهشگر عنوان ، توسط همانيادشدهاخيراً به فهرست 

  .هاي مهندسيمديريت و راهبري پروژه •
 

 در تمام  پرسشنامه تكميل شده مشخص شد كه800يند پژوهش يادشده از تحليل حدود ادر فر
 مشغولكار به مهندسي  عرصه14، تعداد مهندساني كه در  رشته اصلي و مطرح در مهندسيهشت
 به عبارت ديگر، مهم نيست كه يك مهندس در چه ؛اندر يكنواخت توزيع شدهطوه تقريباً ب،ندهست
 اشتغال  يعني انتخاب عرصه؛كار شده باشده  خاصي مشغول باي تحصيل كرده است تا در حرفهرشته

 .مهندسي تابع رشته نيست، بلكه تابع عوامل ديگري از جمله عامل شخصيت است

 مهندسي بهترين رغبت، رضايت،  در كدام عرصه،هايتندر ابهام اساسي اينجاست كه آنها 
 وري را دارند؟ آيا استقرار هر يك از مهندسان مشاركت كننده در پژوهش در حرفهشايستگي و بهره



  ) بريگزـبراساس سنخ نماي شخصيتي مايرز (هاي مهندسي شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ 
    

�� 

شان متناسب با ويژگيهاي شخصيتي آنها براي آن حرفه بوده يا عوامل ديگري دخالت داشته فعلي
 است كه اگر يك مهندس بخواهد متناسب با تيپ ه بودينااست؟ پرسش اساسي پژوهش حاضر 

توان براي شود، از كدام الگو ميمشغول شخصيتي خود در حرفه مناسب همان تيپ شخصيتي به كار 
 گانه اشتغال 15هاي  براي هر يك از حرفه، به عبارت ديگر؛مشاوره و راهنمايي وي استفاده كرد

 بر اساس آن بتوان نه تنها به مهندس پيشنهاد  تااستاي مطلوب مهندسي چه ويژگيهاي شخصيتي
در نهايت،  بيني كرد؟بلكه ميزان توفيق و ميزان رضايت شغلي او را در آينده نيز پيش، شغل داد

 مهندسي به  عرصه15طراحي و تدوين الگوي مطلوب ويژگيهاي شخصيتي مورد نياز در هر يك از 
صورت  ر بدو اشتغال و در مسير ارتقاي شغلي آنهاهاي شغلي مهندسان دمنظور استفاده در مشاوره

  .گيردمي
  
  شناسي پژوهشروش .8

جامعه آماري . است توصيفي ـكمي   نوع پژوهشنظرپژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از 
مورد توجه قرار   گروه زيرسه كه در ادنددپژوهش را خبرگان و صاحبنظران موضوع تشكيل مي

  : گرفتند
  ؛ايع بزرگ و كوچك مديران صن.الف
  هاي روانشناسي و علوم تربيتي؛كده دانش پرسابقهاندا است.ب
  . هاي فني مهندسي دانشكده پرسابقهانادت اس.ج 
  

 از ،گيري احتمالي گيري افراد، در پژوهشهاي كيفي، به جاي نمونه ذكر است كه براي نمونهشايان 
گيري  در اين نوع نمونه. شود استفاده ميگيري هدفمند  گيري قصدي يا نمونه راهبردهاي نمونه

 ،بدين منظور ].26[پژوهشگر سعي دارد كه افراد را چنان انتخاب كند تا هدف تحقيق تحقق يابد 
از اين .  شناسايي و به مشاركت دعوت شدنديادشده نفر از خبرگان موضوع در سه گروه 70حدود 
  .ندداشتركت صميمانه  نفر از خبرگان منتخب در فرايند پژوهش مشا49 ،ميان

دست آمده  به)در قالب تكميل پرسشنامه محقق ساخته(ها از طريق پيمايش نظرسنجي داده
  . رفتگاز خبرگان به دو صورت كتبي و اينترنتي صورت  خواهي، نظراست

پرسشنامه، در قالب . دكردن و به صورت نظرسنجي طراحي ان پژوهشگررا اين پژوهش، پرسشنامه
 عرصه اشتغال 15 بريگز و ـنماي مايرز  رابطه بين ابعاد شخصيتي سنخر خصوصدنظرخواهي 

  .مهندسان تهيه شد
  



                                                                                            

     فيض                                                                         احسان زارع، ابوالفضل كرمي و مهدي 
                                                                                                           

 

�� 

  هاتجزيه و تحليل داده .9

ها و تجزيه و تحليل نتايج از روشهاي آماري توصيفي همچون در اين پژوهش به منظور بررسي داده
  و از روش آمار استنباطيِ،مچنينه. جدول توزيع فراواني، نمودارهاي مناسب و ميانگين استفاده شد

دو براي آزمون معناداري ميانگينها آزمون نسبت براي مقايسه ميانگينها و آزمون نيكويي برازش خي
ده در انتخاب هر قطب از نن تمام خبرگان مشاركت كياهفراواني نظر 1 در جدول .استفاده شده است

  . ده شده استابعاد شخصيت، كه نسبت به قطب ديگر رجحان دارد، آور
  

  ده در پژوهشنن تمام خبرگان مشاركت كياهفراواني نظر: 1جدول 

فراواني مشاهده 
 شده بعد اول

فراواني مشاهده 
 شده بعد دوم

فراواني مشاهده 
 شده بعد سوم

فراواني مشاهده 
 شده بعد چهارم

ف
دي

ر
 

هاي اشتغال عناوين عرصه

 كرمتف احساسي حسي شهودي درونگرا برونگرا مهندسان
مالحظه 
 كننده 

داوري 
 كننده

هاي مهندسي، ايده نوآوري، خلق ايده 1
 گراپردازي محصول

24 25 38 11 11 38 30 19 

پژوهش در عمليات تحقيق و توسعه و  2
 مهندسي

11 38 36 13 11 38 26 23 

/ طراحي مهندسي يك محصول 3
 سازيتجاري/ مهندسي معكوس

26 23 33 16 11 38 24 25 

 26 23 31 18 27 22 9 40 و انتقال يك فناوري يا محصولخريد  4

 30 19 40 9 31 18 27 22   بهره برداري وساخت، توليد 5

 26 23 37 12 30 19 17 32 نصب و راه اندازي 6

 35 14 44 5 6 3 13 29 20 نظارت و ارزيابي 7

 32 17 37 12 30 19 25 24 پايش، تعمير، سرويس و نگهداري 8

دانش فني، آموزش و ترويج تدوين  9
 علوم مهندسي

33 16 32 17 13 36 25 24 

بازار سازي و فرصت / بازاريابي و فروش 10
 سازي

47 2 34 15 35 14 34 15 

 18 31 26 23 12 37 17 32  كسب و كارتوسعه/ كارآفريني 11

 29 20 42 7 19 30 35 14 هايند و بهينه سازي سيستماتحليل فر 12

 26 23 33 16 29 20 14 35 يند، سيستم و منابع انسانيا فرمديريت 13

 32 17 40 9 17 32 9 40 مديريت استراتژيك و رهبري سازمان 14

 37 12 39 10 27 22 7 42 هاي مهندسيمديريت و راهبري پروژه 15

  

ن هاي اشتغال مهندساپراكندگي تيپ يا تيپهاي شخصيتي مناسب براي هر يك از عرصه 2جدول در 
  .ارائه شده است معنادار خبرگان موضوع هاياز مجموع نظر

 



  ) بريگزـبراساس سنخ نماي شخصيتي مايرز (هاي مهندسي شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ 
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  هاي اشتغال مهندساناي شخصيتي مناسب براي هر يك از عرصههپراكندگي تيپ يا تيپ: 2جدول 

  
  نهايي الگوي .10

 شانهاي اشتغال مهندسان نالگوي نهايي تيپهاي شخصيتي متناسب با هر يك از عرصه 3در جدول 
هاي اشتغال مهندسان، يك از عرصه رفت كه براي هر ميدر ابتداي پژوهش انتظار. داده شده است

طور كه در اما همان.  بريگز رجحان داشته باشدـنماي مايرز  يكي از قطبهاي ابعاد شخصيتي سنخفقط
ها حتي تا دو بعد شخصيتي تفاوت معناداري بين قطبهاي آن  در بعضي از عرصه،الگو مشهود است

 "سازيتجاري/ مهندسي معكوس /محصول يك مهندسي طراحي" عرصه در ،مثال رايب .ندارد وجود ابعاد
كننده كننده و مالحظهتفاوت معناداري بين قطبهاي حسي و شهودي در بعد دوم و قطبهاي قضاوت

  3 و 2ابعاد          حسي شهودي
  

 احساسي متفكر احساسي 4 و 1ابعاد 

 ظهمالح
 كننده

  /بازاريابي و فروش
 فرصت بازارسازي و
  سازي
و توسعه  كارآفريني

 ي كسب و كار

تدوين دانش فني، آموزش و ترويج 
  علوم مهندسي

هاي مهندسي و  نوآوري، خلق ايده
  ايده پردازي محصول گرا

  خريد و انتقال يك فناوري يا محصول
  كارآفريني و توسعه ي كسب و كار

يت فرايند، سيستم و منابع مدير
 انساني

ي يا خريد و انتقال يك فناور
  محصول

  نصب و راه اندازي
مديريت فرايند، سيستم و منابع 

 انساني

 

  برون
 گرايي

 

  مديريت استراتژيك و رهبري سازمان
طراحي مهندسي يك محصول، 
  مهندسي معكوس و تجاري سازي

  خريد و انتقال يك فناوري يا محصول
  پايش، تعمير، سرويس و نگهداري
تدوين دانش فني، آموزش و ترويج 

  م مهندسيعلو
مديريت فرايند، سيستم و منابع 

  انساني
هاس مديريت و راهبري پروژه

 مهندسي

خريد و انتقال يك فناوري يا 
  محصول

  برداري  بهره وساخت، توليد
مديريت فرايند، سيستم و منابع 

  انساني
 يهامديريت و راهبري پروژه

  مهندسي
  نظارت و ارزيابي كيفيت

پايش، تعمير، سرويس و 
  نگهداري

 نصب و راه اندازي

 

 داوري

 كننده

 

- تحليل فرآيند و بهينه سازي سيستم

  ها
تحقيق و توسعه و پژوهش در عمليات 

 مهندسي

  نظارت و ارزيابي كيفيت
  پايش، تعمير، سرويس و نگهداري

 برداري ساخت، توليد، بهره

 

  درون
 گرايي

مالحظه 
 كننده

 

تحقيق و توسعه و پژوهش در عمليات 
  مهندسي

محصول، طراحي مهندسي يك 
  مهندسي معكوس و تجاري سازي
تحليل فرآيند و بهينه سازي 

  هاسيستم
هاي مهندسي  نوآوري، خلق ايده
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 تفاوت معناداري بين "يند، سيستم و منابع انسانيامديريت فر" در بعد چهارم وجود ندارد يا در عرصه
كننده در بعد چهارم وجود كننده و مالحظهونگرا در بعد اول و قطبهاي قضاوتقطبهاي برونگرا و در

 در بعد فقط "سازيتجاري/ مهندسي معكوس/ طراحي مهندسي يك محصول" ندارد يا در عرصه
  .كننده تفاوت معناداري وجود نداردكننده و مالحظهچهارم بين قطبهاي قضاوت

  

هاي اشتغال متناسب با هر يك از عرصه) قطبهاي برجسته (الگوي نهايي تيپهاي شخصيتي: 3جدول 

  مهندسان

ف
ردي

 

 هاي اشتغال مهندسانعرصه
  تيپ شخصيتي مطلوب

 ) بريگزـبر اساس الگوي مايرز (

MBTI  
Type 

 NTP  مالحظه كنندهـ متفكر  ـشهودي گراهاي مهندسي و ايده پردازي محصولنوآوري، خلق ايده 1

 ENT  متفكرـ شهودي ـدرونگرا  هش در عمليات مهندسي پژو وتحقيق و توسعه 2

 NT  متفكرـشهودي  سازيتجاري/ مهندسي معكوس/ طراحي مهندسي يك محصول 3

 ET  متفكرـبرونگرا  خريد و انتقال يك فناوري يا محصول 4

 STJ  داوري كنندهـ متفكر ـحسي   بهره برداري وساخت، توليد 5

 EST  متفكرـ حسي ـا رگبرون نصب و راه اندازي 6

 STJ  داوري كنندهـ متفكر ـحسي  نظارت و ارزيابي 7

 STJ  داوري كنندهـ متفكر ـحسي  پايش، تعمير، سرويس و نگهداري 8

 ENT   متفكرـ  شهودي ـبرونگرا  تدوين دانش فني، آموزش و ترويج علوم مهندسي 9

 ENFP  مالحظه كننده ـاحساسي ـ شهودي ـرا برونگ بازار سازي و فرصت سازي/ بازاريابي و فروش 10

 ENP مالحظه كنندهـ  شهودي ـبرونگرا  توسعه كسب و كار/ كارآفريني 11

 INT  متفكرـشهودي ـ درونگرا  هايند و بهينه سازي سيستماتحليل فر 12

 ET  متفكرـبرونگرا  يند، سيستم و منابع انسانيامديريت فر 13

 ENTJ  داوري كنندهـ متفكر ـ شهودي ـرا گبرون هبري سازمانمديريت استراتژيك و ر 14

 ETJ  داوري كنندهـ متفكر ـبرونگرا  هاي مهندسيمديريت و راهبري پروژه 15

    

    گيريو نتيجهبحث  .11

مهندسي يك حرفه نيست كه با يك تيپ شخصيتي قابل انطباق باشد، بلكه يك فراحرفه است  •
ها شود و هر يك از اين حرفهيافت مي) هاي شغليهعرص(هاي مختلف كه در درون آن حرفه



  ) بريگزـبراساس سنخ نماي شخصيتي مايرز (هاي مهندسي شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ 
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 د كه نتيجهكرتوان ادعا  مي،در مجموع .طلبدتيپ شخصيتي خاص خود را مي) هاعرصه(
حرفه مهندسي  در تناسب بين شايستگيها و فرا) 1389(با نتايج پژوهش فيض  پژوهش حاضر
  .همخوان است

 " مهندسيجوهره"عنوان با كه از آن  تندهسداراي وجوه مشتركي  هاي كاربرد مهندسيعرصه •
 اشتغال هايعرصه  كه هر چند استنشان داده شده) 1389(در پژوهش فيض . شودمي ياد

مسئوليتهاي  و فيوظا گيرد قرار اي كهعرصه هر در مهندس يك و است متنوع بسيار مهندسان
هاي  عرصه دروليتهاي مهندسانف و مسئيدارد، اما شباهتهايي نيز بين نوع وظا برعهده را خاصي

گانه اشتغال مهندسان 14هاي كه در تحليل عاملي انجام شده بر روي عرصه مختلف وجود دارد
اينك با توجه به . هاي اشتغال مهندسي وجود دارد گروه اصلي در عرصهپنجكه ه است دشمعلوم 

ترين عواملي كه از مهم يكي  كهدكرتوان ادعا مي هاي مختلف،ابعاد شخصيتي مشترك در عرصه
هاي را تحت تأثير قرار داده است، تيپ شخصيتي مناسب براي هر يك از عرصه مذكور بنديگروه

   از اين پژوهش و پژوهشبه دست آمده سازگاري بين نتايج ،بنابراين. استاشتغال مهندسان 
 .ياد شده مشهود است

 هايكه بر اساس شناخت شهودي عرصه نتايجي با موارد كليه در تقريباً شده استخراج نهايي الگوي •

 اين خبرگان ياهنظر كه معناست بدين  اين؛دارد سازگاري آيد، دست به رفتمي انتظار مهندسي
 كه چيزي آن يعني[تصوير كلي جامعه نسبت به مهندسان  و عمومي افراد منطق موضوع با
ها بين دو قطب اتفاق عرصهبراي مثال، در قريب به . است سازگار ،]شودمي مشاهده درعمل

اند و اين عنوان قطب برتر شخصيتي در اين بعد دانستهاحساسي و متفكر، قطب متفكر را به
   مهندسان مبني بر اهل تفكر بودن آنها وجود دارد، همساز است،باره درنتيجه با تصوري كه 

  تاً هم اين عرصه كه حقيق"سازيبازارسازي و فرصت/ بازاريابي و فروش" عرصه يبه استثنا
 عرصه شغلي مهندسي چهار در فقط ماهيت با فضاي حاكم بر مهندسي متفاوت است يا رظناز 
 پايش، تعمير، ـ نظارت و ارزيابي كيفيت ـ نصب و راه اندازي ـ برداري  ساخت، توليد، بهره(

، قطب حسي نسبت به قطب است عمليات فني مهندسي نشان دهنده) سرويس و نگهداري
دليل درگيري مهندس با هاي شغلي به در اين عرصههمچنين،.  رجحان داده شده استشهودي

  با بررسي ساير نتايج. رفت ديگري انتظار نميگانه خود و ابزار ريز و درشت، نتيجهحواس پنج
نتايج مبين ديدگاههايي است كه جامعه از اين از پژوهش، ديده خواهد شد كه به دست آمده 

  .مهندسان داردتيپهاي شخصيتي 
 هيچ نظر 8 و 6 ، 4 ، 3هاي شماره هاي علوم تربيتي و روانشناسي در عرصهخبرگان دانشكده •

 در يكي از قطبهاي آنها فقط 13 و 11 ، 9 ، 5هاي شماره ند و در عرصهكردمعناداري اعالم ن
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م اين  تعامل مستقينبود با توجه به ،ند كه البته نظر معنادار كردتيپهاي شخصيتي اعالم
 .رسدهاي اشتغال مهندسي، امري طبيعي به نظر ميبا عرصه بزرگواران

 معنادار، در بين سه گروه خبرگان، مديران صنعت با بيشترين پاسخ هاي ترتيب تعداد نظررظناز  •
 ،نهايتدر  مهندسي و ـهاي فني ت علمي دانشكدهئ اعضاي هي، سپس و نخستمعنادار در رتبه

 .هاي بعدي قرار دارند در رتبههاي علوم تربيتي و روانشناسيشكدهت علمي دانئاعضاي هي

هاي نوآوري، خلق ايده"  در عرصهاي معنادار، فقطهپاسخ ميان از شخصيتي، تيپهاي از اول بعد در •
 روانشناسي و مديران صنعت تعارض اندا استهاي بين نظر"گراپردازي محصولمهندسي و ايده

 .وجود دارد

 خبرگان هايز تيپهاي شخصيتي، از ميان پاسخهاي معنادار، تفاوتي بين نظردر بعد دوم ا •
 .پژوهش وجود ندارد

 خبرگان هايدر بعد سوم از تيپهاي شخصيتي، از ميان پاسخهاي معنادار، تفاوتي بين نظر •
 كه قطب "سازيبازارسازي و فرصت/ بازاريابي و فروش" پژوهش وجود ندارد و جز در عرصه

 .ها قطب متفكر رجحان دارد دارد، در ساير عرصهاحساسي رجحان

خريد و انتقال "در عرصه فقط در بعد چهارم از تيپهاي شخصيتي، از ميان پاسخهاي معنادار،  •
 . مهندسي و مديران صنعت تعارض وجود داردهاي استادان بين نظر"يك فناوري يا محصول

  
  پيشنهادهاي كاربردي .12

 :است در موضوعات و موقعيتهاي زير قابل استفاده از پژوهش حاضر به دست آمده نتايج

عالي اي در نظام آموزشمبنا قرار گرفتن نتايج براي فعاليتهاي مرتبط با آموزشهاي حرفه .الف
  :مطابق با شكل پيشنهادي زير ايران،

خصوص به ،قرار گرفتن نتايج براي طراحي كالن و خرد دروس عمومي مقطع كارشناسي. ب
  ؛ر آنيشناسي شخصيتي و نظاي اشتغال مهندسي، تيپهاشناخت عرصه

  ـهاي فنيتر دانشجو براي مقاطع تحصيالت تكميلي رشتهاستفاده در گزينش تخصصي. پ
 ؛مهندسي

  مشاوره بههارائبراي استفاده از الگوي استخراج شده در مراكز راهنمايي و مشاوره شغلي . ت
ترين شغل از آموختگان براي انتخاب مناسبهاي مهندسي و دانشدانشجويان سال آخر رشته

 ؛هاي شغلي مهندسانميان عرصه

) تيهمخواني شغل و شخص(ثر ؤعنوان عامل م شغلي مهندسان بهياستفاده در گزينش و ارتقا. ث
 ؛ شغلي آنهاپيشرفت در



  ) بريگزـبراساس سنخ نماي شخصيتي مايرز (هاي مهندسي شناسي شخصيتي مطلوب شاغالن عرصهتيپ 
    

�� 

   نيروي انساني ادارات، مؤسسات وي نتايج پژوهش در واحد آموزش و ارتقاكارگيريهب. ج
 ؛) آموزش متناسب با تيپهاي شخصيتي هر عرصه مهندسيارائه براي(ا ههنكارخا

 مهندسي به منظور ـي فني برداري از نتايج در مراكز مشاوره و بهداشت روان دانشگاههابهره. چ
 ؛ته شغليش انتخاب بهترين ررايراهنمايي دانشجويان ب  ومشاوره

 ارتباط با صنعت به منظور معرفي درست و بجاي هاي دفاترتوجه به نتايج براي تدوين برنامه. ح
به منظور ذراندن دروس كارآموزي و كارورزي گهاي مختلف شغلي، براي  به واحددانشجويان

 ؛دستيابي به حداكثر آمادگي شغلي دانشجويان

لحاظ كردن الگوي استخراج شده در مراكز كاريابي به منظور معرفي درست و بجاي جويندگان . خ
 ؛ مختلف شغليهاياحدوبه شغل 

 آن  كردنتوجه به نتايج پژوهش در انتهاي سال اول مقطع متوسطه در مدارس به منظور لحاظ. د
  . فيزيكـ تحصيل در رشته رياضي  به منظور صدور توصيه نامه تحصيلييندافردر 
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