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Diagnozowanie osobowości w pracy PP-P

4 nowe typy osobowości 
Przeciętny, wycofany, wzorowy i egocentryczny – takie typy osobowości zdaniem naukowców z Northwestern University obecnie najlepiej odwzorowują ludzką naturę.  podstawie szczegółowej analizy zbiorów danych wyłoniono 4 najczęściej powtarzające się typy osobowości, które można rozróżnić na podstawie 5 takich cech jak: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość i sumienność. 
TYP PRZECIĘTNY to najczęściej spotykany typ osobowości, który cechuje wysoki poziom neurotyczności i skupienia na sobie (ekstrawersji), ale stosunkowo niska otwartość na nowe doświadczenia. Takie osoby raczej nie lubią się wyróżniać z otoczenia. Typ ten dominuje zwłaszcza wśród kobiet.
TYP WYCOFANY wykazuje się rezerwą w stosunku do otoczenia, ale jest stabilny emocjonalnie, stara się żyć w zgodzie z innymi i sumiennie wykonywać swoje zadania. Nie jest szczególnie ekstrawertyczny, nie cechuje go też zbytnia otwartość na otoczenie ani przesadna neurotyczność.
TYP WZOROWY chce być wzorem do naśladowania dla innych i liderem, który zawsze stara się dać dobry przykład dla otoczenia. Jest odpowiedzialny, niezawodny i otwarty na nowe pomysły. Stara się traktować innych z szacunkiem. Charakteryzuje się niskim poziomem neurotyczności. Unika niegrzecznych zachowań i nie stara się prowadzić do konfliktów. Co ciekawe, wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo, że będziemy dążyć do tego, by wykazywać cechy wzorowego typu osobowości. Według psychologów w tej grupie dominują zwłaszcza panie.
TYP EGOCENTRYCZNY (skupiony na sobie) ma bardzo wysoki poziom ekstrawersji, ale jego poziom otwartości, ugodowości i sumienności jest niższy od przeciętnego. Do tej grupy najczęściej zalicza się nastoletnich chłopców. Bardzo rzadko takie cechy wykazują zaś kobiety. W wieku dojrzałym odsetek egomaniaków staje się coraz mniejszy. Im więcej mamy lat, tym mniej jesteśmy neurotyczni, wykazujemy się zaś większą sumiennością, tolerancyjnością i skłonnością do kompromisu. Ci, którym to nie przechodzi, zostają... politykami – ironizują autorzy nowej klasyfikacji typów osobowości.

NEUROTYCZNOŚĆ – skłonność do odczuwania negatywnych emocji, gniewu, zmartwienia i smutku oraz wykazywanie wysokiej wrażliwości interpersonalnej.
EKSTRAWERSJA – tendencja do przejmowania dominującej roli w otoczeniu, towarzyskość, skłonność do gadatliwości i radosnego nastawienia do otoczenia. 
OTWARTOŚĆ – empatia i liczenie się ze zdaniem innych ludzi, docenianie nowych idei i pomysłów.
UGODOWOŚĆ – nastawienie na współpracę zamiast wyrażania własnych opinii i wyborów.
SUMIENNOŚĆ – ostrożność, przestrzeganie zasad, punktualność, nastawienie na poświęcenie i ciężką pracę.Teraz naukowcy chcą się skupić na wykorzystaniu nowego podziału typów osobowości w praktyce, np. jako narzędzia pomocnego podczas rekrutacji nowych pracowników firm i korporacji czy do tworzenia lepiej dopasowanych algorytmów używanych w różnych serwisach matrymonialnych czy towarzyskich. Badacze chcą też sprawdzić, w jaki sposób różne typy osobowości radzą sobie z osiąganiem sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym.
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