
 

 

 معتبر نیست؟ ام بی تی آیچرا 

 مقدمه
کنند. اعتقاد دارند و کسانی که این کار را نمی ام بی تی آیوجود دارد: کسانی که به تست  افراد مدلدر دنیا دو 

دسته که هدف بسیاری از تست های شخصیتی  16یا  3، 2به جز اینکه این درست نیست. گروه بندی افراد در 

، که به طور  Myers-Briggs Type (MBTI)است، هرگز کامالً کارآمد نبوده است. و حتی در مورد شاخص 

همزمان محبوب ترین تست شخصیت در جهان است و به طور مکرر از بین می رود، افراد غیر متخصص و 

 .تلفی راجع به ارزش ابزار دارندروانشناس به طور یکسان مواضع مخ

 
 ام بی تی آیفکت عدم اعتبار 

کند، را اداره می ام بی تی آی، یک شرکت مستقر در کالیفرنیا که The Myers Briggs Companyطبق گفته 

و  Fortune 500های از شرکت ٪88دهند و بیش از میلیون نفر بصورت آنالین آزمون را انجام می 1.5ساالنه 

 .کنندهمچنین صدها دانشگاه از آن در استخدام و آموزش استفاده می

 های دیزنی، گرفته تا هری پاتر و دارت ویدر نوع خانم پرنسسهای خیالی، از حتی شخصیتMBTI  تعیین آنها

 است. شده

 دیگویم روانشناس کی که ییجا. دهندیم قرار انتقاد مورد را آن روانشناسان از یاریبس آزمون، نیا تیمحبوب رغم یعل

Myers-Brigg بروک دانشگاه در یروانشناس استاد اشتون، کلیما آنجا در اما. است یساختگ ای یمعن یب ،یعلم ریغ 

 یهایژگیو یبرخ از معتبر یمقدار یریگ اندازه را ام بی تی آی تیشخص روانشناسان از یاریبس": گفت و،یانتار در

 ".دارد یمهم یهاتیمحدود اما دانندیم یتیشخص مهم



 

 

 شک دارند؟  MBTIچرا روان شناسان نسبت به 

 کی ،1991 سال در. است آن فقدان ای دارد وجود آن پشت در که است یعلم ،MBTI با روانشناسان یاصل مشکل

 ارزش فقدان) قیتحق جینتا نیب مشکل اختالف" و کرد یبررس را ام بی تی آی قیتحق یهاداده علوم یآکادم یمل تهیکم

 .داد صیتشخ را "تیمحبوب و( شده اثبات

" MBTI ابزار نیا شدن لیتبد از قبل هادهیا نیا. بود شده ارائه یتجرب علم کی یروانشناس از قبل که بود ییهادهیا متولد 

 .بودند نشده شیآزما یتجار محصول کی به

 در". باشد داشته نانیاطم یبرا را یخاص یارهایمع تیشخص تست کی که هستند نیا خواستار مدرن روانشناسان اما

 "هستند؟ جامع و مستقل معتبر، اعتماد، قابل هادسته ایآ: میکنیم استفاده استاندارد چهار از ما ،یاجتماع علوم

 نه، ،یلیخ نه دیگویم شواهد ، MBTI یبرا": نوشت LinkedIn در ا،یلوانیپنس دانشگاه یروانشناس استاد ، گرانت آدام

 ".واقعاً نه و نه،

 MBTIدلیل غیرقابل اعتماد بودن 

 آورد بدست یمتفاوت جینتا تواندیم شخص همان رایز ،است اعتماد رقابلیغ MBTI دهد یم نشان قاتیتحق از یبرخ

 .آزمون مجدد انجام

  .یواقع یایدن در جینتا به "انواع" قیدق اتصال یبرا آزمون ییتوانا یعنی اند،برده الوس ریز را MBTI اعتبار مطالعات ریسا

 .است شده داده شغل کی در خاص نوع کی در شده یبند طبقه افراد عملکرد :مثال عنوان به

 
 MBTIپاسخ شرکت 

 هارسانه در هنوز آنها جینتا اما است، یمیقد MBTI کردن اعتبار یب مطالعات که دیگویم Myers-Briggs شرکت

 را آن اعتبار و کرده شیپاال را آزمون یبرا را خود قاتیتحق که دیگویم شرکت نیا ه،یاول انتقادات همان از. دارد ادامه

 .دیبسنج



 

 

 نیست! دهیفا یب کامالً

 نکوس،یپ دیوید یهاگفته طبق. شودیم یناش انسان تیشخص نامرتب و دهیچیپ عتیطب از MBTI یهایکاست از یبرخ

 که آنچه از دارتریپا و تر واضح را تیشخص MBTI ساده یهادسته ا،یفرنیکال در چپمن دانشگاه یروانشناس استاد

 .دهدیم نشان هست،

 یهافیط در فرد که یمکان براساس را تیشخص که بزرگ، پنج یعنی دهند،یم حیترج را یگرید یابزارها روانشناسان

 :، که عبارتند ازکندیم یابیارز دارد قرار یژگیو پنج

 موافقت (1

 یشناس فهیوظ (2

 ییگرا برون (3

 تجربه به یشودگگ (4

 یرنجور روان (5

 نتیجه

 MBTI وجود نیا با. است MBTI به نسبت یشتریب یعلم معتبر سابقه یدارا Big Five مدل ندیگو یم کارشناسان

 .ستین دهیفا یب کامالً

 


