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Asmenybės tipologija
Šveicarų psichologo C. G. Jungo sukurta asmenybės tipologija yra turbūt populiariausia pasaulyje. Ji
yra paprasta, suprantama kiekvienam žmogui, moksliškai pagrįsta ir, svarbiausia, – lengvai
pritaikoma.
C. G. Jung’o teigimu, egzistuoja skirtingos sąmonės funkcijos ir asmenybės orientacijos. Skiriamos
dvi pagrindinės asmenybės orientacijos: ekstraversija ir intraversija (1 lentelė).

1 lentelė. Ekstravertų ir intravertų skirtumai.
Ekstravertams
būdinga:

Intravertams
būdinga:

· energiją ir pastangas nukreipia į
išorę;

· energiją nukreipia į vidinių procesų
analizę;

· atviri naujoms galimybėms
išoriniame pasaulyje;

· linkę atsiriboti nuo išorinio pasaulio
galimybių;

· siekia išorinių tikslų;

· siekia vidinių tikslų;

· mėgsta bendravimą su žmonėmis, tai
jiems suteikia energijos;

· mėgsta būti vieni, yra rezervuoti,
tylesni;

· linkę pirma veikti, po to svarstyti;

· pirma apgalvoja, po to veikia;

· siekia pakeisti pasaulį;

· nori suprasti pasaulį, o ne jį pakeisti;

· mėgsta dirbti kolektyve, patinka
įvairovė ir veiksmas;

· mėgsta dirbti vieni, susikoncentruoja
ties viena veikla;

· atvirai reiškia jausmus ir nuomones;

· linkę pasilaikyti jausmus ir nuomonę
sau;

· gali būti suvokiami kaip landūs,
įkyrūs, paviršutiniški.

· gali būti suvokiami kaip užsidarę ir
pasyvūs.

Tyrimo atlikimas internetu negali pakeisti individualaus psichologinio testavimo. Todėl į šio testo rezultatus reikėtų
žvelgti kaip į preliminarius.
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Kitas kriterijus, lemiantis asmenybės psichologinį tipą, yra dominuojanti sąmonės funkcija. C. G.Jung
išskiria keturias funkcijas:
1. Pojūčiai – funkcija, kuriai padedant pažįstama tokia realybė, kokia ji yra. Žmonės su stipriai
išreikšta pojūčių funkcija, orientuojasi į “čia ir dabar”, gyvenimą priima tokį, koks jis yra, dėmesingi
detalėms. Jiems patinka konkreti ir praktinę naudą teikianti veikla, mėgsta pabaigti pradėtus darbus,
juos atlieka nuosekliai, ir jų imasi tik žinodami, kad pavyks. Kitų apibūdinami kaip pastabūs,
konkretūs, darbštūs, įžvelgiantys praktinę dalykų vertę. Tai - žmonės „stovintys kojomis ant žemės“.
2. Intuicija – funkcija, kurios pagalba pasaulis suvokiamas be išorinės stimuliacijos (skirtingai nei
pojūčių funkcija), tarsi “šeštuoju” jausmu. Žmonės su stipriai išreikšta intuicijos funkcija suvokia
pasaulį kaip visumą, juos nuolat lydi įžvalgos (pagrįstos, arba ne). Jie vertina ir lengvai priima
naujoves, visada turi naujų idėjų, geba numatyti ateities galimybes, jiems reikalingi nauji iššūkiai. Kitų
apibūdinami kaip kūrybiški, lakios vaizduotės. Tokie žmonės vertina galimybę pademonstruoti savo
kūrybiškumą, pirmenybę teikia idėjoms, jiems greitai pabosta rutininė veikla.
3. Mąstymas – funkcija, kuriai padedant asmuo, remdamasis jam žinomais dėsniais, siekia suprasti
reiškinius, paaiškinti ir priimti pagrįstus sprendimus. Tokie žmonės yra logiški, sistemingai tyrinėja
reiškinius, analizuoja problemas, apsvarsto ir įvertina skirtingas nuomones. Kitų apibūdinami kaip
atkaklūs, pastovūs, vengiantys emocionalumo, objektyvūs. Jie tiesą ir teisingumą vertina labiau už
gerus santykius su žmonėmis.
4. Jausmai – funkcija, kuria remiantis realybė vertinama pagal tai, kiek ji sutampa ar prieštarauja
asmens turimoms vertybėms, pagal tai, kokius jausmus ji sukelia individui – patinka, nepatinka,
padoru - nepadoru. Žmonės su stipriai išreikšta jausmų funkcija, linkę bendrauti, vertina ilgalaikius
tarpusavio santykius, yra ištikimi, šilti ir jautrūs, gerai supranta kitų veiksmus, siekia sukurti gerą
klimatą komandoje. Jų pasaulis – santykiai ir jausmai.
Pagal skirtingas psichinių funkcijų ir asmenybės orientacijų krypčių kombinacijas, galimi 8 pagrindiniai
psichologiniai asmenybės tipai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ekstraversija su dominuojančia mąstymo funkcija.
Intraversija su dominuojančia mąstymo funkcija.
Ekstraversija su dominuojančia jausmų funkcija.
Intraversija su dominuojančia jausmų funkcija.
Ekstraversija su dominuojančia pojūčių funkcija.
Intraversija su dominuojančia pojūčių funkcija.
Ekstraversija su dominuojančia intuicijos funkcija.
Intraversija su dominuojančia intuicijos funkcija.
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Sąmonės funkcijų išreikštumas
Testo rezultatai rodo, kori Jūsų sąmonės funkcija yra išreikšta labiausiai, kuri mažiausiai (1 pav.).

Jūsų dominuojanti sąmonės funkcija yra jausmai.
Jūsų labiausiai neišvystyta sąmonės funkcija yra intuicija.

1 pav. Sąmonės funkcijų išreikštumas.
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Asmenybės krypties dominavimas
Testo rezultatai rodo, kuri jūsų asmenybės kryptis - ektraversija ar intraversija - yra
dominuojanti (2 pav.).

Jūsų dominuojanti asmenybės kryptis yra stipriai išreikšta ekstraversija.

2 pav. Jūsų asmenybės krypties (ektraversijos, intraversijois) išreikštumas
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Asmenybės tipas
Jūsų asmenybės tipas - stipriai išreikštas ekstravertas su dominuojančia jausmų
funkcija.
Šio tipo žmonės labiausiai domisi žmonėmis ir santykiais. Jie be galo mėgsta bendrauti ir dažnai
būna draugų būryje, kur tampa „kompanijos siela“. Jie itin jautrūs, dėmesingi, diplomatiški, taktiški,
besirūpinantys visų gera nuotaika, bendra draugiška atmosfera, labai vertina draugiškus santykius,
stengiasi, kad nebūtų konfliktų. Kilus konfliktams, juos užglaisto, arba, išsigandę, pasitraukia. Vertina
ilgalaikius, stabilius santykius, ištikimybę. Dėl „savų žmonių“ yra pasiryžę bet kam. Šio tipo žmonių
pasaulio supratimas formuojasi vertinant aplinkinių suvokimą, priėmimą. Jie remiasi ir griežtai
vadovaujasi visuotinai priimtomis vertybėmis (kas gražu – negražu, priimtina – neprimtina). Darbinėse
situacijose jiems patinka ir puikiai sekasi dirbti grupėje su kitais, visada ieško bendro sutarimo. Gerai
išreiškia jausmus, linkę įtikti aplinkinių laukimams, itin jautrūs pagyrimams ir kritikai. Šių žmonių
mąstymo funkcija yra minimaliai išvystyta: jie nemėgsta paties mąstymo proceso, analizės ir
sprendimo ieškojimo probleminėje situacijoje. Trūksta analizės ir sistemiškumo, kai reikia racionaliai
įvertinti situaciją.
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