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  چه شغلی براي چه شخصیتی مناسب تر است؟
 

  مقدمه       

روان شناسانی سعی داشته اند با اندازه گیري و سنجش بعـضی خـصوصیات و                طول یکصد سال اخیر، همیشه         در
نایل آیند ؛ اما رفتارهایی     » انتخاب شغل «ویژگی هاي رفتاري، به پیش بینی هایی درباره رفتار فرد در آینده، از جمله               

اگرچـه  .مشکل تر می کنند، داراي ابعاد گوناگونی هستند، آن قدر گوناگون که کار پیش بینی را             »انتخاب شغل «مانند  
شخصیت، یک کلّیت روانی است که انسانی را از انسان دیگر متمایز می کند و نمی توان تعریفی صرفا ذهنـی بـراي    

بـه  ) انتخـاب شـغل او  : ماننـد (آن ارائه داد، با وجود این، شناخت هر کسی، سر نخ هایی براي درك رفتارهـاي وي             
بـه  . لت ها تشکیل می دهند که هم آشکار هـستند و هـم پنهـان            شخصیت هر کس را یک سري خص      .دست می دهد  

طور مثال، جریان تصمیم گیري، یکی از خصلت هاي شخصیتی است که با خصوصیات دیگر فرد، ارتبـاط نزدیـک                    
آن عـده کـه شـناخت و پنـدار واقعـی از خـود دارنـد                 : ، معلـوم شـده اسـت      »انتخاب شغل «در اکثر مطالعات    . دارد

پژوهش هاي مبتنی بر روش   . ، در انتخاب شغل، استوارتر و باثبات ترند       )نیست... خیالی و توهمی و   خودپنداره آنها   (
کسانی که داراي خصوصیات شخصیتی مشخص هستند، به سـوي مـشاغلی خـاص      : هاي علمی نشان داده است که     

 .کشیده شده اند

سانی و علوم اجتماعی عموما، و نظریـه        در هر صورت، تذکر این نکته ضروري است که نظریه هاي علوم ان                      
هاي روان شناسی و روان شناسی حرفه اي خصوصا، تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ و مذهب جامعه و مبانی اقتصادي                    

اغب کسانی که در مشاوره حرفـه اي فعالیـت          . آن هستند ؛ نکته اي که همواره باید به آن، توجه کافی مبذول داشت             
در «:  مـی گوینـد    )2( و فارسـت   )1(از جمله موریل  . متعددي در انتخاب شغل، دخالت دارند     دارند، معتقدند که عوامل     

عالیق و توانایی هاي جسمی و روانی، نیازهاي فردي و اجتماعی، رشد     : مشاوره و راهنمایی حرفه اي، عواملی مانند      
  .»شخصیت، اطالعات شغلی و آموزش شغلی اهمیت دارند

براي مثال، خـانواده    .  و خانواده به طور خاص در انتخاب شغل، کامًال واضح است           نقش فرهنگ به طور کلی             
، اهمیت خاصی می دهند و بچه هاي خود را به انتخـاب  »مدیریت«و » تجارت«هاي ژاپنی و امریکایی به شغل هاي   

و خانواده ها بچه اهمیت می دهند » پشت میزنشینی«همچنین در ایران به مشاغل . این گونه شغل ها تشویق می کنند    
و » )حقـوق ثابـت   (آب باریک   «هایشان را به احراز مشاغل دولتی و اداري تشویق می کنند و به عبارت دیگر، دنبال                 

از جملـه،   . تأثیر خانواده نیز روي فرزندان به شکل هاي گوناگون است         . اند...)بیمه و بازنشستگی و   (تأمین اجتماعی   
  .تخاب شغل هایی که در خانواده آنها مرسوم بوده است تشویق می کنندگاهی والدین، فرزندان خود را به ان

در او پدیدار می    » آرزوهاي شغلی «خود را شناخت، به تدریج      » هویت جنسی «روان شناسان معتقدند زمانی که فرد،       
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 عکـس،   در یک تحقیق میدانی متوجه شد که دخترها به کارهاي ظریف و پرحوصله عالقه مندند و بـه           )3(تایلر. شود
  .پسرها به کارهایی که احتیاج به نیروي جسمانی دارد، عالقه بیشتري دارند

ط روان شناسان گوناگون می پردازیم حال به تقسیم بندي هاي مشاغل توس.  

  تقسیم مشاغل بر مبناي اقتصاد

حرفـه   . 2یاسی، س . 1:  مشاغل را از نظر اقتصادي به شرح زیر تقسیم کرده است   )4(روان شناس دیگري به نام هات،     
  .رفاهی . 8نظامی،  . 7کارهاي دستی،  . 6کشاورزي،  . 5تفریحی،  . 4تجاري،  . 3اي، 

  تقسیم مشاغل بر مبناي عالیق

شغل  . 1:  روان شناسی است که تمام شغل ها را بر اساس عالیق به هفت گروه عمده تقسیم کرده است                  )5(استرانگ،
 . 5شغل هـاي خـدمات رفـاهی،         . 4،  )فنی(شغل هاي تکنیکی     . 3زیکی،  شغل هاي علوم فی    . 2هاي علوم زیستی،    

  .شغل هاي ادبی . 7شغل هاي تجاري بزرگ،  . 6شغل هاي تجاري کوچک، 

 در ترجیح سنج شغلی، عالیق را به ده گروه طبقه بندي کرده اسـت کـه   )6(همچنین روان شناس دیگري به نام کودر،  
  :عبارت اند از

: بعضی افراد کارهایی را تـرجیح مـی دهنـد کـه در محـیط بـسته و محـدود نباشـد، ماننـد                      : زرغبت به فضاي با    . 1
  .کشاورزان، رانندگان جاده و جنگلبانان

تعمیرکـاران اتومبیـل و     : افرادي که تمایل دارند با وسایل و ابزاري مکـانیکی کـار کننـد، ماننـد               : رغبت مکانیکی  . 2
  .کارگران صنایع

بازرسان مالی، حـسابداران و کارمنـدان       : دي که عالقه مندند با آمار و ارقام کار کنند، مانند          افرا: رغبت محاسباتی  . 3
  .بانک

: یـا تجربـی بپردازنـد، ماننـد       ) تئوریـک (کسانی که عالقه مندند به کـشف مـسائل علمـی نظـري              : رغبت علمی  . 4
  .کارآگاهان پلیس، استادان فلسفه، تحلیلگران سیاسی و زیست شناسان

خبرنگـاران، فروشـندگان، مـسئوالن    : کسانی که می خواهند با مردم در تماس باشند، مانند   :  تماس با مردم   رغبت . 5
  .روابط عمومی ها و پلیس هاي راهنمایی

نقّاشان، معماران، آرایشگران، نجارهـا،  : کسانی که به تولید آثار هنري و خالقیت توجه دارند، مانند       : رغبت هنري  . 6
  .ردان هابازیگران و کارگ
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فیلم نامه نویسان، تاریخ نویسان، شـاعران       : کسانی که به نوشتن، خواندن و تألیف می پردازند، مانند         : رغبت ادبی  . 7
  .و نویسندگان

نوازنـدگان،  : کسانی که به کار دائمی با اصوات و یا نواختن آالت موسیقی عالقه مندند، ماننـد               : رغبت موسیقایی  . 8
  .دگان قطعاتصدابرداران و تنظیم کنن

پرسـتاران، مـشاوران روان     : گروهی که عالقه مندند به مردِم نیازمند کمک کنند، ماننـد          : رغبت خدمات اجتماعی   . 9
  .شناسی بالینی و مددکاران

.کارمندان دفتري ادارات: کسانی که به کارهاي دقیق و با نظم و ترتیب، عالقه مندند، مانند: رغبت به کار دفتري . 10

  »رضایت شغلی«و » انتخاب شغل«ي نظریه ها

اینک به بررسی برخی از نظریه ها می پردازیم تا ببینیم از نظر عامل شخصیتی، چه طور می شود که فـرد، شـغلی را               
  انتخاب می کند و قسمتی از عمرش یا تمام آن را در انجام دادن آن شغل خاص، سپري می سازد؟

است که انتخاب حرفه، مرحله اي تکاملی است که متأثر از تجربـه هـاي      گینز برگ معتقد     )7(:نظریه گینز بِرگ  . یک  
  :گذشته، ارزش ها، عالیق، توانایی ها و دانایی هاي فرد است و براي انتخاب شغل، سه مرحله را باید برشمرد

در این . استاین مرحله تا سن یازده سالگی ادامه دارد و مربوط به آرزوها و رؤیاهاي این دوران : مرحله رؤیایی . 1
  .مرحله، کودك، نقش بزرگساالن را تقلید می کند، به گونه اي که این نقش ها در بازي هاي وي منعکس است

انسان در این مرحله از زندگی، سعی می        . این مرحله از یازده سالگی تا هفده سالگی ادامه دارد         : مرحله آزمایشی  . 2
ذارد، و بدین ترتیب با مشکالت، موانع و واقعیت هاي شغل مـورد             کند آرزوها و تمایالتش را به مرحله آزمایش بگ        

  .نظر خود، کم و بیش آشنا می شود

فرد بر اساس مراحل قبلی و تجربه هاي پیـشین،          . این مرحله از سن هفده سالگی به بعد است        : مرحله واقع بینی   . 3
  .عالیق واقعی خود را کشف می کند و به انتخاب شغل می پردازد

 رو، معتقد است که ارضاي نیازها، محرّك مهمی در انتخاب حرفه به شمار می رود، به طوري کـه                 )8(:یه رو نظر. دو  
تا نیازهاي اولیه ارضا نشوند، نیازهاي عالی تر، ظاهر نمی شوند و در نتیجه، حرکت و جنبشی هم براي ارضـاِي آن،             

نگی رابطه کودك با والدین، نقش عمـده اي         وي معتقد است که شرایط تربیت خانوادگی و چگو        . صورت نمی گیرد  
گروهی : در رشد نیازها و در آینده، در انتخاب شغل، بازي می کند و از این نظر، افراد را به دو دسته تقسیم می کند                       

  .که به مردم عالقه مندند و گروهی که به اشیا عالقه مندند

او معتقـد   . مبتنـی اسـت   » خودپنـداري «برچگونگی   اساس نظریه سوپر در مورد انتخاب شغل،         )9(:نظریه سوپر . سه  
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) خودپنـداره (است شخص، شغلی را انتخاب می کند که بازگو کننده و منعکس کننده تـصور و پنـدار وي از خـود                       
وي براي رشـد حرفـه اي،   . ویژگی خاص دیگر این نظریه، توجه به مبانی فرهنگی و توانایی هاي فردي است   . باشد

  :ئل استمراحلی به شرح زیر قا

در این مرحله ـ که بین پنج تا ده سالگی قرار دارد ـ کودك، خود را با مشاغل کسانی که با    : مرحله همانندسازي . 1
پزشـکان و   : آنها در تماس مستقیم بوده و براي او مهم و قابل احترام قلمداد می شوند، همانندسازي می کند، ماننـد                   

  .نیستند، اما می توانند زمینه انتخاب شغل افراد را در آینده پی ریزي کننداگرچه این همانندسازي ها واقعی . معلمان

، نقـش   »قهرمـان «با ارائه الگوهایی به صورت      ) بخصوص تلویزیون (در این مرحله، خانواده و وسائل ارتباط جمعی         
  .قابل توجهی ایفا می نمایند

واقع شده و شخص می کوشد کارهایی را که بـه او     این مرحله بین ده تا پانزده سالگی        : مرحله کسب عادات کار    . 2
در این صورت، نوجوان سعی می کند به بهترین وجه، وظیفه اش را انجام دهد . ارجاع می شود، به خوبی انجام دهد

  .و یکی از وسائل بهتر زیستن است» اظهار وجود«و بدین ترتیب می فهمد که کار، یکی از راه هاي 

این مرحله، فرد، خود را به عنوان کسی که شاغل است و مسئولیتی به عهده دارد، کاري                 در  : مرحله کسب تجربه   . 3
این مرحله در جوامع شهري کشور ما از سال هاي پـایین تـري شـروع مـی شـود، بخـصوص در          . را تجربه می کند   

 تـوجیبی و شـهریه      خانواده هاي کم درآمد، دانش آموزان در طول تابستان مجبور هستند از راه هاي گوناگونی، پولِ               
فرد در این مرحله تا حدي از استقالل مادي برخوردار می شـود و مـی                . سال تحصیلی آینده خود را به دست آورند       

  .کوشد کارهاي گوناگون را سبک و سنگین کرده، تقلید و آزمایش کند

 را مـی آمـوزد و       شخص در این مرحله، مهارت هاي الزم      : مرحله کسب مهارت هاي الزم و احساس مفید بودن         . 4
 سالگی واقع شده است و در آن، فرد با همکـاران خـود              40 تا   25این مرحله بین سنین     . احساس مفید بودن می کند    

به رقابت می پردازد و می کوشد بهترین و بیشترین مهارت هاي الزم را کسب کند تا به باالترین مرحله شغلی خود                      
  .برسد

 سالگی، ِسیري کم و بیش ثابت را نـشان   70 تا   40زندگی شغلی فرد در سنین      : مرحله ِابقاي یک زندگی سودمند     . 5
فرد در این مرحله،  . می دهد و از امیال او براي انجام دادن خدمات اجتماعی داوطلبانه و نیکوکارانه حکایت می کند                

  .کم تر خود را به مخاطره می اندازد و بیشتر در جهت حفظ وضع موجودش اهتمام می ورزد

 سـالگی و نایـل شـدن بـه مرحلـه بازنشـستگی، فـرد بـه طـور               70 تـا    60پس از سال هاي     : مرحله بازنشستگی  . 6
  .ناخودآگاه، کار خود را تمام شده تلقی می کند و به فکر مرگ و دوران پس از مرگ می افتد

  :یاد می کندسوپر، پس از بیان شش مرحله، از سه دسته عوامل مهم که در فرآیند انتخاب شغل دخالت دارند، 
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فرد، کمک می کنند تا وي بتواند نقش خود را به عنوان یـک         » خودپنداره«عواملی که به تشکیل     : عوامل نقشی . الف  
  .عضو جامعه ایفا کند

مانند هوش، توانایی هاي جسمانی، عالیق، استعدادها و ویژگی هاي عاطفی، مانند درون گرایـی               : عوامل فردي . ب  
  ... .یا برون گرایی و

مانند وضع اقتصادي جامعه، وضع اقتصادي خانواده، عرضه و تقاضاي شغل ها، میزان دستمزد و   : عوامل محیطی  . ج
  ...حقوق و

اغلـب اوقـات، مـردم در مقابـل         . از نظر سوپر، خودشناسی، عنصر مهمی در فرآیند انتخاب شغل به حساب می آید             
هر کسی براي خودشناسی خویش باید : این باره می گوید  سوپر در   . شغلشان را معرّفی می کنند    » کی هستید؟ «سؤال  

دوسـت دارم   «و  » احساس من درباره خودم چیست؟    «،  »من فکر می کنم چه نوع آدمی هستم؟       «: به سؤال هایی مانند   
  .پاسخ دهد» که چگونه آدمی باشم

 شغل، بیانگر نوع شخـصیت      انتخاب«:  جان هاَلند از جمله روان شناسانی است که می گوید          )10(:نظریه هالَند . چهار  
را در جریان انتخاب انواع شغل ها شناسایی و معرّفی کرده است که » شخصیت«بدین صورت، شش نوع . »فرد است

  :عبارت اند از

  .عکاسان: کسانی که اعمال عینی را به فعالیت هاي ذهنی ترجیح می دهند، مانند: شخصیت واگرا . 1

مسئولیت خوبی دارند و بیشتر به فعالیـت هـاي ذهنـی مـی پردازنـد تـا                  کسانی که احساس    : شخصیت هوشمند  . 2
  .ریاضیدانان: عملی، مانند

: افرادي که روحیه کمک کردن و برقراري ارتباط با دیگران در آنهـا دیـده مـی شـود، ماننـد        : شخصیت اجتماعی  . 3
  .معلمان

  .بازرسان:  قواعد هستند، مانندافراد وسواسی، حسابگر و منظمی که در پی اصول و: شخصیت قراردادي . 4

هنرپیـشگان  : افراد احساساتی که عالقه مند به بیان احساساتشان از راه هنـر هـستند، ماننـد               : شخصیت هنرمندانه  . 5
  .تلویزیون و سینما

  .مدیران اقتصادي: افراد ماجراجو، که از رقابت کردن، لذّت می بردند، مانند: شخصیت کاسبکارانه . 6

وان شناس، معتقد است که انسان ها به طور معمول، در پی شغل هایی هستند که به آنهـا اجـازه مـی                       همچنین این ر  
یعنـی اثـرات متقابـل شخـصیت و     (بر این مبنا . دهد تا ویژگی شخصیتی، مهارت ها و توانایی هاي آنها متجلّی شود   

که بـه فارسـی نیـز    (بسازد »  هالندپرسش نامه ترجیح سنج شغلی«، هاَلند، موفق شده است مجموعه اي به نام  )شغل
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  ).ترجمه شده و در بخش منابع مقاله، نشانی آن را آورده ایم

 . 1:  هرزبرگ در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که بشر، دو دسته نیاز عمده دارد           )11(:نظریه هِرزبِرگ . پنج  
ق بودن و         . 2 .نیاز به احتراز از درد، رنج و محرومیت جسمانی و امور ناخوشایند            نیاز به گرایش به رشد روانی، خالّ

  .نایل شدن به امور خوشایند

طبق نظریه وي پنج عامل براي رضایت شغلی و باقی ماندن فرد در یک شغل خاص، ضروري است که عبارت انـد                      
 عـواملی کـه   در مقابـل،  . پیـشرفت  . 5داشتن مسئولیت و اختیـار،       . 4آزادي عمل،    . 3شناخت،   . 2موفقیت،   . 1: از

حقوق و درآمد، خطّ مشی هـاي اداري، روابـط          : باعث عدم رضایت شغلی می شوند، بیشتر مربوط به عواملی مانند          
  .تحقیرآمیز و شرایط فیزیکِی کار و محیط کارند

 رابطه انتخاب شغل و عوامل شخصیتی از دیـدگاه فرویـد و پیـروان او، بـر اسـاس نظریـه                      )12(:نظریه فِروید . شش  
» تثبیـت «این عده بر این باورند که انتخاب شغل فرد، بستگی به چگـونگی  . پایه گذاري شده است» ی ـ جنسی روان«

تثبیت شـده انـد،     » دهانی«طبق این نظریه کسانی که در مرحله        . دارد) Libido(او در هریک از مراحل رشد جنسی        
  ... .در پی انتخاب شغل هاي مربوط به صنایع غذایی اند و

 وارد شده بر این نظریه از دیدگاه علمی، این است که این نظریه تنها می تواند برخی از رفتارهاي بشري را انتقادهاي
تبیین یا توجیه کند، درحالی که از یک نظریه علمی، انتظار می رود به انسان، قدرت پیش بینی کنندگی وقـوع رفتـار         

  .را بدهد

ز نظریه فروید و اثرات ناشی از تعامل انسان با محیط خود و نیروهاي  اریکسون با الهام ا)13(:نظریه اِریکسون. هفت 
اریکسون، جریان رشد و تکامل زندگی انسان را بـه   . اجتماعی، از انتخاب شغل افراد، تفسیر خاصی را ارائه می دهد          

در این . ششمین مرحله، مرحله اي است که فرد، تصمیم به انتخاب شغل می گیرد          . هشت مرحله طبقه بندي می کند     
همچنین فرد جوان در این مرحله احساس می کند کـه اگـر   . مرحله، راهنمایی حرفه اي می تواند براي او مؤثر باشد      

  .می شود» غیر طبیعی«کار نکند، مبتال به نوعی حالت 

  در نهایت

تـار پیچیـده   با توجه به نظریه هاي گوناگون، الزم است گفته شود که واقعا انتخاب شغل، یـک تـصمیم گیـري و رف             
چه شغلی «: اینک زمان آن است که به داوري نشست و قضاوت کرد که تا چه میزان به سؤال مورد نظر، یعنی                  . است

  پاسخ گفته شده است؟» براي چه نوع شخصیتی، مناسبت تر است؟

 همـان   حقیقت مطلب، این است که نظریه هاي انتخاب شغل در هر جامعه اي، همواره از مبانی تاریخی و فرهنگـی                   
پـس مـی    . جامعه تأثیر می پذیرد و در نتیجه نمی توان حکم کلّی صادر کرد که در تمام موارد، مصداق داشته باشـد                    
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  :توانیم عواملی را که تاکنون شناخته شده اند، به شرح زیر، فهرست بندي کنیم

رون گرایـی، بـرون   ارزش ها، نگرش ها، رغبت ها، الگوي همانندسـازي، خالّقیـت، هـوش، د   : نوع شخصیت . الف  
  .گرایی و ناکامی ها

  .نیازهاي جسمانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادي: نیازها. ب 

  .خود واقع بینی، خودکوچک بینی و خودبزرگ بینی: خودپنداري. ج 

  .مرکز تشویق، مرکز ابهام، مرکز فشار و وراثت: خانواده. د 

 دوستان و آشنایان، تأثیر افراد مورد احترام، دافعـه و جاذبـه             طبقه اجتماعی، محیط فرهنگی، تأثیر    : عامل اجتماعی . ه  
  .اجتماعی، آزادي عمل، و شأن و منزلت اجتماعی

عرضه و تقاضاي شغلی، شرایط احراز شغل، دانش ها و مهـارت هـاي الزم و توانـایی هـاي                    : ویژگی هاي شغل  . و  
 جسمانی مناسب

    
راضی اند و همواره از انتخاب خود، احساس پشیمانی می کنند و نمی توانند     برخی از افراد جامعه از شغلی که دارند نا        

وظایف شغلی خود را به صورت اثربخش در سازمان انجام دهند و سازمان ها نیز که این افراد را براي انجام کارهـاي                       
 .مـی شـوند   سازمان استخدام کرده اند، با شکست مواجه شـده و یـا در تحقـق اهـداف سـازمانی بـا مـشکل مواجـه                          

تحقیقات گوناگون در زمینه ویژگی هاي شخصیتی و موفقیت شغلی نشان داده است کـه ویژگـی هـاي شخـصیتی بـا                  
عملکرد شغلی همبستگی دارند و همسو نبودن ویژگی هاي شخصیت افراد با شغلی که دارند، باعث شکست افراد در                    

  .انجام دادن اثربخش وظایف شغلی اشان می شود

. ه است که افراد جامعه تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان، همخوانی داشته باشـد       امروزه ثابت شد  
اگر فردي قادر باشد شغل و حرفه اي را انتخاب کند که با شخصیت وي همسویی داشته باشد، احتمال اینکـه در کـار                

 .استخود خوشحال باشد و به کارش نیز براي مدتی طوالنی ادامه دهد، بیشتر 

در این نوشتار سعی داریم بر اساس همبستگی ویژگی هاي شخصیتی با عملکرد شغلی به الگویی براي انتخاب شغل با 
 :توجه به نوع سنخ شخصیتی، بپردازیم

 الگویی براي انتخاب شغل با آگاهی از سنخ شخصیتی •

ه هر فرد داراست، تعدادي مشاغل نمونه       در ادامه به الگویی اشاره می کنیم که در آن با توجه به نوع سنخ شخصیتی ک                 
  .براي انتخاب وي معرفی شده است
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  شخصیت واقع گرا -1

افرادي که از شخصیت واقع گرا برخوردارند، دوست دارند عملگرا بوده و خـود را بیـشتر بـا ابـزار آالت و ماشـین و               
ی باشند که الزمه آن، قدرت بدنی است؛        این گروه عالقمند به کارهایی م     . کارهایی که بیشتر در تحرکند مشغول سازند      

از کار هایی که الزمه آن برخورد با اشخاص یا برقراري ارتباط کالمی است، اجتناب می کنند و آن دسته از مـشکالت                 
 کاري را ترجیح می دهند که عینی هستند و نه انتزاعی

بافی، معماري، جنگل بانی، تعمیرکـاري      از مشاغلی که با شخصیت این گروه همخوانی دارند، می توان مهندسی، قالی              
  . را نام برد…ماشین، نقاشی، کشاورزي و 

  شخصیت جستجوگر -2

ها و حل مـسایل   افرادي که شخصیت جستجوگر دارند، بیشتر کنجکاو بوده و تمایل زیادي به تجزیه و تحلیل موقعیت    
عقالنی مثل فکـر کـردن، فهمیـدن و درك کـردن            این افراد کارهایی را ترجیع می دهند که الزمه آن فرآیندهاي            . دارند

است؛ از فعالیت هاي شغلی که الزمه آن تسلط جویی بر افراد و ترغیب کردن آنان با برقراري تماس هاي نزدیـک بـا                        
  .دیگران است، اجتناب می کنند؛ بیشتر درونگرا هستند تا برونگرا

 شخـصیت جـستجوگر دارنـد، مـشاغلی از جملـه      با توجه به خصوصیاتی که برشمردیم، توصیه می شود افـرادي کـه           
 . را انتخـاب کننـد  …پزشکی، پیراپزشکی، خانـه داري، مـردم شناسـی، دامپزشـکی، زیـست شناسـی، رادیـوگرافی و                 

 
  شخصیت اجتماعی -3

گروهی که شخصیت اجتماعی دارند، بیشتر صمیمی و داراي روحیه کمک کننده هستند و دوست دارند اگر چیزي می             
مثل معلمی، (بنابراین فعالیت هایی را در دست دارند که در جهت کمک به دیگران است             . یگران هم بیاموزند  دانند به د  

  )خدمات درمانی

این گروه در   . کمک کردن، حمایت کردن از افراد ضعیف و مردم مستمند از جمله خصوصیات رفتاري این گروه است                
موقعیت هاي شغلی را انتخاب می کنند کـه الزمـه آن، برقـراري    برقراري روابط بین فردي مهارت دارند و آن دسته از   

  .همبستگی هاي اجتماعی است

همچنین گروهی که شخصت اجتماعی دارند از فشار روانی زیاد و فعالیت هایی که الزمه آن تامل، به کارگیري مفاهیم       
  .انتزاعی و تفکر عمیق و حل مشکالت از این نوع است، اجتناب می کنند

 شخصیت اجتماعی دارند، با مردم محروم خوب کار می کنند و غالبا در رابطه با کودکان و موئوسان حالت                    گروهی که 
بیش حمایتی دارند بنابراین توصیه می شود افرادي که شخصیت آنها با شخصیت اجتماعی مطابقـت دارد، مـشاغلی از     
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 . را انتخــاب کننــد…اجتمــاعی و جملــه معلمــی، روانــشناسی، مــشاوره، کمــک دانپزشــکی، پرســتاري، مــددکاري 

  شخصیت هنري -4

دوسـت  . اهل هنر و هنرمندان از جمله کسانی هستند که شخصیت هنري دارند، آنها بیشتر درونگرا هستند تا برونگـرا                  
این گروه ساخت و ساز را دوست ندارند، . دارند از آنچه در ذهنشان می گذارد با خلق و ایجاد هنر آن را مطرح سازند

 .وســــت دارد احــــساسات خــــود را بــــروز دهنــــد و ممکــــن اســــت تکانــــه اي عمــــل کننــــد  امــــا د

مشاغلی که براي انتخاب این گروه توصیه می شود، هنرپیشگی، نوازندگی، عکاسی، روزنامه نگـاري، امـور مـرتبط بـا      
 است... و ...) پوست (زیبایی و پاکیزگی 

  شخصیت متهور-5 

عالقمند به کسب قدرت و منزلت بوده و آن دسته از فعالیت هاي شغلی را             افرادي که از شخصیت متهور برخوردارند،       
 .دوست دارند که الزمه آن سلطه جویی و اصطالحًا دستکاري دیگران و از مهارتهاي کالمی خـوبی برخـوردار اسـت                    

بنـابراین  . داین گروه نیاز قوي براي کنترل افراد دیگر و منابع دارند و شهرت طلب بوده و دوست دارند شـناخته شـون    
زندگی اشان را در جهت رسیدن به باالترین درجه در هر زمینه جهت مـی دهنـد و دوسـت دارنـد از طریـق عمـل و                          

 انتخاب لباس و ماشین، قدرتمند به نظر آیند

مشاغل مطلوب جهت انتخاب براي این گروه شخصیتی، وکالت، فروشندگی، سیاستمداري، مدیریت، مدیریت اجرایی، 
  است…ه روابط عمومی، آژانس معامالت ملکی و کار در زمین

  شخصیت سنتی -6

مرتب کردن اشیاء و امـور، نظـم و         . افرادي که ساختن و نظم دادن را ترجیح می دهند، از شخصیت سنتی برخوردارند             
 .ترتیب دادن به امور، متعادل سـاختن، تمیـزي و دقـت از خـصوصیات اصـلی شخـصیت سـنتی بـه شـمار مـی رود                           

خودکنترلی در گروهـی  . ، آن دسته از فعالیت هاي شغلی را دوست دارند که مبتنی بر قواعد و مقررات استاین گروه  
ــد         ــی کنن ــازي م ــت همانندس ــدرت و منزل ــع ق ــا منب ــرو ب ــن گ ــت و ای ــاد اس ــد، زی ــنتی دارن ــصیت س ــه شخ  .ک

ق تنظیم کنند، فایلها و سـوابق  از آنجا که این گروه همواره سعی دارند محل کارشان را تمیز نگه دارند، گزارشها را دقی               
: را به خوبی بایگانی کرده و با رایانه خوب کار کنند، مشاغلی که براي انتخاب این گروه توصیه می شـود، عبارتنـد از                       

 …منشیگري، حسابداري، متخصص پردازش اطالعات، مشاور مالی و 

او معتقـد بـود، شخـصیت    . حلیلـی اسـت  ، دوست صمیمی فروید و بنیانگذار روانشناسی ت )1875-1961(کارل یونگ   
قسمت اعظم ادراك هـشیار و      . عالوه بر گذشته به وسیله آینده نیز شکل می گیرد و تاکید بیشتري بر ناهشیاري داشت               

درونگراهـا تـا حـدودي     .واکنش نسبت به جهان پیرامون ما به وسیله نگرشهاي برونگرایی و درونگرایی تعیین میشود
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برونگراهـا پـذیراتر، مـردم آمیزتـر و از لحـاظ اجتمـاعی        .انـد و بـه خـود تمرکـز دارنـد      تیگوشه گیرند، اغلب خجال
 .پرخاشگرترند

، و شهودي )تجربی(یونگ در ادامه کارکردهاي روانشناختی را مطرح کرد که در چهار کارکرد فکري، احساسی، حسی   
 :بیان شد

 تیپ فکري برونگرا؛ -1

 تیپ احساسی برونگرا؛  -2

 برونگرا؛تیپ حسی  -3

 تیپ شهودي برونگرا؛ -4

 تیپ فکري درونگرا؛  -5

 تیپ احساسی درونگرا؛  -6

  تیپ حسی درونگرا؛  -7

  تیپ شهودي درونگرا  -8 

. یک ابزار براي ارزیابی شخصیت است که در حال حاضر استفاده از آن بسیار متداول شده است                 :  بریگز -ابزار مایرز 
ر جهان توسط این ابزار خودسنجی، مورد سنجش قـرار میگیرنـد کـه گـاه بـه صـورت        میلیون نفر د  5 تا   3ساالنه بین   

  کامپیوتري نیز مورد استفاده قرار میگیرد

اي  این ابزار به صورت گسترده اي براي سنجش اعتبار و روایی آزمایش شده و میتوان گفت کـه بـه صـورت گـسترده       
   .عمل می آید  عالم تجارت نیز از آن استفاده وسیعی بهتوسط افراد غیر روانشناس نیز، استفاده شده است و در

این ابزار براي تفکیک افراد نیست، بلکه تنها ابزاري است که اجازه میدهد ترجیحات افـراد در مـورد مفـاهیم زنـدگی                 
این . این ترجیحات در نهایت به تفاوت در یادگیري، اشکال ارتباط، مدیریت تضاد و روابط منجر میشود               . فهمیده شود 

 پرسش است که ترجیحات افراد را بـا         160تا100ابزار روانشناختی، یک ابزار خودسنجی و پرسشنامه هاي بسته شامل           
  ) 1995رابینز، . ( گروه شخصیتی بیان می دارد16

 4افراد با توجه به نظریـه تیـپ شخـصیتی از یکـی از               . این تیپها به صورت ویژگیهایی دو قطبی و متضاد بیان میشوند          
 :ت زیر در رفتار خود استفاده میکنندحال
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 ؛ (I) در مقابل درونگرایی (E) چگونه یک شخص انرژي میگیرد؟ از طریق برونگرایی  -1

 
 ؛(N)در مقابل شهودگرایی (S)چه اطالعاتی را فرد دریافت میکند؟ از طریق حس گرایی  -2

 ؛(F)در مقابل احساسی (T) چگونه یک فرد تصمیم میگیرد؟ تفکري  -3

  .(P)در مقابل انعطاف پذیري (J) قاطعیت: سبک زندگی که فرد میپذیرد  -4

شـود، نـشان    مـشاهده مـی   (1)براي راحتی و مشاهده روابط میان تیپهاي شخصیتی، آنها را به صورتی کـه در جـدول   
 (Jessup , 2002) .هر کدام از این حالتها به صورت اختصاري بیان شده اند. دهیم می

آنها بیـان میدارنـد کـه یـک تـیم           .  میدارند تنوع تیپهاي روانشناختی باعث عملکرد موفق گروه میشود         اندیشمندان بیان 
متنوع از لحاظ روانشناختی اگرچه ممکن است دیرتر یک پروژه را تکمیل کند، اما نتیجه نهایی همیـشه بهتـر خواهـد                      

  .بود

امکـان   (E)برونگراهـا  : ن به صورت زیربیـان کـرد  اینکه چگونه تیپهاي متضاد به فرایند گروهی کمک میکنند را میتوا
، عکسالعمل درونی بحثهاي گـروه را  (I) برقراري ارتباط بین افراد گروه را به وجود می آورند، درحالی که درونگراها

احتماالت جدیـد را   (N) ، حقایق و سؤاالت فنی را مطرح میکنند، درحالی که شهودگراها(S)حسگراها. نشان میدهند
 (F) درحـالی کـه احـساسیها   . یک تحلیل منطقی از موقعیت تصمیمگیري ارائه میدهند (T) تفکرگراها. زندحدس می

 افراد قاطع. نشانه هاي اینکه احساسات اعضاي دیگر گروه یا مشتریان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد را بروز میدهند

(J) که افراد منعطف و پذیراتیم را از روي برنامه زمانی تعیین شده جلو میبرند، درحالی (P)  به تیم، در نظرگرفتن راه
  حلهاي دیگر را گوشزد میکنند

 (Introvert)درون گرا یا (Extrovert)برون گرا 

 .می پردازیم ( MBTI )  گانه مایرز بریگز16ابعاد تیپ هاي شخصیتی  در این مقاله به بررسی 

 ارتباطات زیادي داشته باشید دوست دارید که آیا -1

 با خود وقت صرف کنید ؟ یاترجیح می دهید که بیشتر

 مهمانی بروید ذوق می کنید آیا از اینکه به -2

گوشه اي پناه می برید و تنها  کالفه می شوید و به مهمانی می گذارید از اینکه آنجا تا این حد شلوغ است یاوقتی پا به
 شوید ؟صحبت می  کسانی که می شناسید مشغول به با یک یا دو نفر از
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 زیادي داشته باشید همکاران آیا دوست دارید در محیطی کار کنید که -3

 نیازمند تعامل با دیگران نباشد ؟ کاري انجام دهید که یاترجیح می دهید

 دیگران می گیرید آیا انرژي خود را از -4

  خود به دست می آورید ؟ باوقت صرف کردن بودن با خود و یاانرژي خود را از

 . دنیاي اطراف خود دارید ارتباط برقرار کردن با ترجیحی در این سواالت مشخص می کند که شما چهپاسخ به 

 درون گرا ؟ برون گرا هستید یا آیا

 .بعدي از ابعادتیپ شخصیتی شماست درون گرا بودن برون گرا و

 (Intuitive)شمی یا (Sensing)حسی 

 .لحظه زندگی می کنند حسی ها آدمهایی هستند که در 

 .حواس پنج گانه خود به دست می آورند اطالعات خود را از طریق انسانهایی که

 .اطالعات به اثبات رسیده هستند حسی ها نیازمند

 .خیال نمی روند تخیل ندارند و در

 .واقع گرا هستند واقع بین و

 .خالقیت ندارند

 . لحظه انجام می دهند می برند کاري که در لذت را از بیشترین

 .گر هستندجزئی ن

 . نقطه ضعف آنهاست برنامه ریزي بلند مدت

 . در آینده سیر می کنندشمی ها 

 .شم و شهود خود به دست می آورند اطالعات خود را از طریق

 .درك شهودي دارند
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 . به دلم افتاده را زیاد به کار می برند اصطالح

 .خیال پرداز هستند خالق و

 .خیال می روند به راحتی در

 .هستندمعنا گرا 

 .ماورا توجه دارند به

 .برنامه ریزي کوتاه مدت نقطه ضعف آنهاست

 . از لحظه لذت نمی برند

 .کسب مهارتهاي جدید عالقه مندند اما پس از تکراري شدن مهارت آن را رها می کنند به

 حال شما کدام یک هستید ؟

 شمی؟ حسی یا

 .از دنیاي اطراف استدریافت اطالعات  ابعادتیپ شخصیتی مربوط به بعد از این

 (Thinking)فکري یا (Feeling)احساسی 

 تصمیم می گیرید ارزشهاي شخصی خود آیا بر مبناي  

 میکنید ؟  تصمیم گیري عقل و منطق خود یاتنها بر مبناي

 دوست بازي خانواده دوستی یا ارزشهاي شخصی برایتان در اولویت است ؟ مثل آیا

 تصمیم می گیرید ؟ قاضی می کنید و بر اساس آن عقل و منطق خود را تید و همیشهدو دو تا چهار تایی هس یاانسانی

 راحتی بروز می دهید احساسات خود را به آیا 

 حسابگرانه عمل می کنید ؟ برنامه ریزي قبلی و خرج کردن احساسات خود با بروز دادن و یادر

  کننده رنجش به دل می گیریدانتقاد شخصی ارزیابی می کنید و از شخص آیا انتقاد از خود را

 یاانتقاد از خود را پذیرا می شوید ؟
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 .تصمیم گیري است ابعاد تیپ هاي شخصیتی است که مربوط به  بعدي از  ،فکري  واحساسی

 .استفکري  ترجیح مربوط به 2  است و موارد شمارهاحساسی ترجیح  مربوط به1 موارد شماره

 ی بینید ؟غالب م ترجیح را در خود شما کدام حال

 ؟ فکري یا احساسی

 ( judging )داوري کننده یا (perceiving) مالحظه کننده

 ه کننده یا مالحظه کارظمالح 

 .قرار مالقات را به رسمیت نمی شناسند مالحظه کننده ها آدمهایی هستند که کال چیزي به اسم

قرار می رسانند و وقتـی شـما از آنهـا      ا به  به زور خودشان ر    3,30قرار می گذارند ساعت      3یعنی وقتی با شما ساعت      
 : چرا دیر کردید در جواب به راحتی می گویند که می پرسید که

 خوب دیر شد دیگه

 .کار و زندگی خود ندارند و به تعریفی از آن فراري هستند باط درضنظم و ان

 باز می گذارند تا در صورتی که تصمیم گیري فراري هستد و همیشه انتهاي یک تصمیم را      مالحظه کننده ها معموال از    
 .تصمیم گیري پیدا کردند تصمیم بگیرند توانستد و حس

 .شعارشان اول تفریح بعد کار است

 .انعطاف پذیر به آن دارند ضرب االجل ها را به هیچ عنوان جدي نمی گیرند و نگاهی

 .انعطاف پذیر هستند شدیدا) دقت کنید ( شدیدا 

 .ندگی خود می روندز کار و چالش در به استقبال

 .کار نقطه ضعف جدي آنهاست زندگی و سازمان یافتگی در

 داوري کننده یا منضبط

 .نظم و منضبط هستند انسانهایی با داوري کننده ها

 .قرارهاي مالقات آنها در راس اولویت هاي کاري آنها قرار دارد
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 .ت هستندقرار مالقا  سر3قرار می گذارند پنج دقیقه به  3اگر با شما ساعت 

 .تصمیم گیري عالقه زیادي دارند و هیچ موضوعی را در هوا باقی نمی گذارند به

 . فرآیندگرا نتیجه گرا هستند تا اصطالحا

 .انعطاف پذیر نیستند به هیچ وجه

 . برنامه اي براي خود می ریزند کسی آن را بر هم زند تمایلی ندارند که وقتی

 .مولفه باشد د استقبال نمی کنند و به سراغ کارهایی نمی روند که داراي این دوزندگی خو کار و چالش در بحران و از

 . زندگی خود برخوردار هستند کار و  اي در سازمان یافتگی فوق العاده از

 اصل مطلب

 اجتمـاعی  زنـدگی  نظم و سـاختار در      که مربوط به    ابعاد تیپ شخصیتی است    مالحظه کننده بعدي از    داوري کننده و   
 .انسان است يفرد و

انعطاف پذیر وبی نظـم   خود به خودي و مالحظه کننده ها بی برنامه و داوري کننده ها سازمان یافته و منظم هستند اما   
 . هستند

 شخصیت خود دارید ؟ حال شما کدام ترجیح را در

  ؟ مالحظه کننده یا داوري کننده 

  .تیپهاي شخصیتی نه گانه یا انیا گرام

جالب در زمینه تیپهاي شخصیتی ،تئوري انیـاگرام اسـت کـه هنـوز در ایـران در بـین روانـشناسان                      یکی از تئو ریهاي     
توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ       این تئوري در ابتدا     .چندان شناخته شده نیست    متخصص و اساتیددانشگاه،  

ید و تا کنون پژوهشهاي وارد حیطه روانشناسی گرد "نارن جو"شد و بعدهاتوسط روانشناسان خصوصا مطرح  روسی
تئـوري  . زیادي در ابعاد گوناگون روي آن صورت گرفته است و اکنون جایگاه ویـژه اي در جهـان پیـدا کـرده اسـت                       

هـدف  .در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانـشناسی مـدرن اسـت              )دز شکل فعلی آن   (یا تیپ هاي نه گانه        انیاگرام
ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار براي رشد و خود آگاهی بیشتر انسان             جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت        

خود را به درستی نشناسد، قادر به کمک به خود و نیز کمـک               تا انسان  زیرا جورجیوف بر این باور بود که      .بوده است   
ط قوت و ضعف خاص او انسانها را به نه تیپ شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ داراي نقا              . نخواهد بود  دیگران   به

به کتاب روانشناسی  میتوانید براي اطالع ( تا کنون تیپ شناسیهاي زیادي در شخصیت ارائه شده است  .خود می باشد    
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در اینجا  . ولی به نظر اینجانب هیچ کدام به اندازه انیاگرام کامل و جامع نبوده است                )شخصیت اینجانب مراجعه کنید     
  :ر ارائه می شوداین نه تیپ به صورت خیلی مختص

ایـده آلیـست   .این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند و از ناکامل بودن خود سر خورده انـد     .تیپ کمالگرا -1
ایـن  .  هستند و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمیشوند و یک نداي درونی به آنهامیگوید که خوب کار نمی کنی             

این اشخاص هـم    .راضی نمی شدند   به راحتی   والد یا والدین ایراد گیري بوده اند که        داراي افراد به احتمال خیلی زیاد،    
اضطراب هستند و زمینه شخصیت وسواسـی در آنـان زیـاد اسـت، زیـرا ایـن                   ،ایرادگیر و کنترل کننده و معموالداراي     

  ...... حد اقل از یکی از والدین یاد گرفتند ویژگیها را

خود را به آب و آتش مـی زننـد تابـه دیگـران کمـک       .ن افراد دائم به فکر دیگرانند     ای.تیپ مهرطلب یا کمک کننده    -2
 گفتن، نیستند، چون از طرد شـدن        "نه"قادر به   .نیاز به محبت و توجه دارند       .به قول قدیمیها حسن هالك هستند       .کنند

و تحـسین   دنبـال تاییـد   حرمـت ذات پـایینی دارنـد و همـواره بـه             .افرادي وابسته و متکـی بـه دیگراننـد        .واهمه دارند 
 ...دیگرانندو

افرادي پر کار .این افراد براي پیشرفت سخت کار میکنند و جویاي نام و مقام هستند        .تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو    -3
 "آ"در حالـت افراطـی بـه تیـپ          . و رقابت جو هستند و براي پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که الزم باشد میزنند               

توجـه بـه     این خطر در آنها وجود دارد که      .الیست هستند و بیشترین لذت را در کار کردن میبرند           تبدیل میشوند و ورک   
 ... کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به خود و خانواده اش اهمیت پیدا کند 

سات دیگران درگیـر  خود را با احسا.این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند .هنرمند تیپ رمانتیک محزون یا    -4
افـسردگی و  .می کنند و چون از تخیل بسیار نیرومندي برخوردارهستند خودشان هم دچار همان احساسات می شـوند               

و نیز اگر امکان آن باشد ولخرج   از کارهاي یکنواخت خسته می شوند .نوسان خلق در این افراد زیاد مشاهده می شود        
 تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند و زندگی در کنار این افراد مثـل راه                در بین نه تیپ انیاگرام حساسترین     . هستند

احتمال ابتال به اعتیاد در این تیپ، بـه نـسبت سـایر تیپهـا               ...(تضادهاي وجودي زیادي دارند و    ....رفتن روي یخ است     
 .)،بیشتر است

 در جمـع لـذت نمـی برنـد و اجتمـاع      از بـودن (درونگرا هـستند   این افراد بسیار در خود فرو رفته یا .تیپ فکور-5 
در کالس معموال در ردیف آخر .قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معموال تمایل کمی براي ازدواج دارند      . )گریزند

همواره احساس را بعد از     .دوست دارند دیده نشوند و نامرئی باشند        .می نشینندتا همه را ببینند ولی دیگران او را نبینند         
 ... اهل کتاب خواندن و جمع آوري اطالعات هستندو می خواهند از همه چیز سر در بیاورند. میکنندعقل تجربه

می خواهند بدانند کـه  . افرادي محتاط هستند . این افراد به همه چیز سوء ظن دارند       .تیپ وفاخو، وفاجو و شکاك    -6
معموال اضطراب دارند و دوست دارند .رانند نگران خیانت و بی وفایی دیگ    .در ذهن دیگران راجع به آنها چه می گذرد        

 ...و.وظیفه آنها در جایی که هستند مشخص و تعریف شده باشد
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و برونگرا ترین تیپ در بین نه تیپ انیا گـرام   بوده این افراد به دنبال لذت جویی .تیپ خوش بین و خوش گذران-7
. افـرادي اجتمـاعی و رفیـق بـاز هـستند          .ي از درد    تابع فلسفه اپیکور هستند که زندگی یعنی لذت بردن و دور          .هستند

همواره به دیگران امیـد میدهنـد،نگران نبـاش    . معموال همه فن حریفند و در چند چیز تبحر دارند و بسیار خوش بینند            
، تنوع طلبی  به خاطر لذت جوئی ...(اهل بلوف زدن و خالی بندي و یا غلو کردن هم هستند و         . همه چیز درست میشه   

 ...( خواهی باال، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ نسبتا زیاد استو هیجان

دوسـت دارنـد مـدیر و رهبـر         . این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند           . تیپ چالشگر یا قدرت طلب    -8
اگـر  . ور بـودن دارنـد    تمایل به دیکتات  .بسیار کنترل کننده هستند و آمرانه با دیگران رفتار میکنند         . باشند و دستور بدهند   

در عین حال حمایت کننده ..زیر دستان آنها ،از آنان اطاعت نکند، سخت بر آشفته و عصبی می شوند دیگران خصوصا 
هم هستند و از زیر دستان خود حمایت میکنند ولی به این شرط که آن افـراد مطیـع اوامـر ایـن عـالی جنابـان باشـند            

 .... و افرادي انتقام جو بوده . !؟

همـواره میخواهنـد بـین دیگـران        .آشتی بـا دیگراننـد     این افراد دنبال آرامش و صلح و        .تیپ صلح طلب و میانجی    -9
از درگیري و خشونت پرهیز می کننـد و         .افرادي انطباق پذیر و تابع هستند     .میانجی شوند تا بین آنها آشتی بر قرار کنند        

م گیریها مشکل دارند و آخرین تصمیم را درست نمـی گیرنـد   در تصمی.نسبتا تنبل هستند .از آن می ترسند حتی شاید   
 ...و

فرض بر این است کـه هـر فـرد همانگونـه کـه              .و شرح تفصیلی آن زیاد است     .این ویژگیها سرنخهاي این تیپها بودند       
در ضمن میزان سالمت شخـصیت در هـر         . داراي یک گروه خونی است داراي یکی از این تیپهاي شخصیت می باشد            

نکتـه  . افراد در هر تیپ می توانند از سالمت کامل تا عدم سالمت در نوسان باشـند      .یک تا نه در نوسان است       تیپ از   
تیـپ بـه ویژگیهـاي     ،هـر   مثلـث  دیگر اینکه نه گروه شخصیتی به سه گروه یا مثلث تقسیم می شوند و در درون هر             

 :این مثلثها به شرح زیر است.ویند بعضی تیپها نیز گرایش دارد که اصطالحا به آن بال یا وینگ می گ

 . که شامل تیپهاي یک،هشت و نه استارادهمثلث -1

 . یا احساسات که شامل تیپهاي دو،سه و چهار می باشدقلبمثلث -2

 . یا تفکر که شامل تیپهاي پنج،شش و هفت استمغزمثلث -3

ه تجربیات خـاص دوران کـودکی و        براي شکل گیري هر تیپ علل خاصی پیش بینی شده است که بیشتر بر میگردد ب               
بـراي شـناخت تیـپ    . راه رشد و سالمت هم براي هر تیپ خـاص همـان تیـپ اسـت               .نحوه ارتباط والدین باکودك     

شخصیتی خود باید با ابزار دقیق که همان تست شخصیت انیاگرام است ،مورد آزمون قرار گیرید و سپس راههاي رشد 
 .باز یابید  آشنا و مسلط به این تئوري،و سالمت شخصیت خود رابا کمک روانشناس
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  تاریخچه تیپ شخصیتی

اولین کسی که به طور مفصل به تیپ هاي شخصیتی توجه کرد و درباره آن مطلب نوشت ، کارل یونـگ سویـسی در                         
تیـپ  سال قبل بود اما دو زن امریکایی به اسامی کاترین بریگز و دخترش ایزابل میزر بودند که با اهتمام خود درك                      70

هاي شخصیتی ساده سازي کردند یکی از اقدامات مهم ایزابل براي درك رفتار انسانی ، فراهم آوردن یک ابزار روانـی                    
 از این شاخص 0او نام این ابزار را ام بی تی آي گذاشت  . بود که شانزده تیپ مختلف را به درستی شناسایی می کند

مدیران براي انگیزه دادن به کارکنـان ، ارتقـاي   .( فاده می شود تیپ شخصیتی به طور معمول در موسسات مختلف است      
 فعالیتهاي گروهی و

  شناسایی ترجیحات تیپی خود

 ( ابتـدا بایـد تیـپ شخـصیتی خـود را بـشناسیم      (  دیگـران را بـشناسید ابتـدا بایـد خودتـان را بـشناسید        براي اینکه

  ابعاد تیپ هاي چهار گانه

  برون گرا یا درون گرا

 آنها انرژي خود را از دیگران می گیرند و ان را به دیگران هم می دهند)) دیگران محور هستند (( ها  برون گرا

البته این بدان معنا نیست که خود خواهند به جاي آن بیشتربه خودشـان متکـی   )) خود محور هستند (( درون گراها  . 
  هستند

یز بخصوصی متمرکز نشوند زیر آنها تحت تـاثیر بـسیاري از    دنبال بهانه اي می گردند که روي چ        برون گراها پیوسته  .
  حوادث بیرونی هستند

برون گراها مایلند به آنچه در پیرامونشان می گذرد توجه کنند ، درون گراها می خواند خودشـان را غـرق در کـاري                        .
  کنند که به آن عالقه مند هستند

کودکان برون گرا با سایر بچـه   . یحی خود را شناسایی نماییداگر به دوران کودکی خود فکر کنید می توانید تیپ ترج.
ها فعالیت اجتماعی دارند اما کودکان درون گرا اغلب داراي یکی دو دوست بیشتر نیـستند وتـا مـدتهاي طـوالنی بـه                        

درون برون گراها ترجیح می دهند از هر کاري علم و اطالعـی داشـته باشـند امـا                   . دوستی شان با آنها ادامه می دهند        
گراها ترجیح می دهند به عمق مسایل و موضوعات بپردازند و تنها به یکی دو موضوع می پردازند و در آن بـه تبحـر                         

  الزم برسند

  احتیاج داریم) تیپ ( ما در زندگی روزانه خود به هر دو گرایش .

 بزننـد امـا درون گراهـا در داخـل     برون گراها با صداي بلند فکر می کنند یعنی اینکه براي اینکه فکر کنند باید حرف      .
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   و بیشتر به کیفیت بها می دهند کاسه سرشان فکر می کنند

اگر هنوز متوجه نـشده ایـد کـه بـرون گـرا هـستید یـا درون گـرا ؟ ایـن سـوال مـی توانـد بـه شـما کمـک کنـد ،                                .
  آیا من بیشتر یک شخص خصوصی هستم یا عمومی ؟

ست که نقش هاي عمومی برجـسته اي ایفـا کـرده انـد واز جملـه رهبـران را       ا  در حالیکه تاریخ پر از درون گراهایی
 داده اند اما در مجموع برون گراها براي انجام دادن فعالیتهاي که جنبه بیرونی دارد مفیدتر هستند و از آمادگی                      تشکیل

  بیشتري برخوردارند

  )جنگل یا درختان( حسی یا شمی .

 دیگر اشخاص به دو طریق اطالعات را جذب          شت متفاوت اشاره دارد به عبارت     بعد تیپی دوم به دو نوع درك و بردا        
  می کنند

   این دو طریق را شمی و حسی می نامند

 المـسه  – شنوایی –بینایی  ) بعضی ها بخش اعظم اطالعات خود را از طریق حواس پنج گانه خود دریافت می کنند.
  طریق حس ششم خود می گیرندو بعضی نیز اطالعات را از )  بویایی – چشایی –

این اشخاص به جاي توجه کردن به آنچه وجود دارد به آنچه می تواند وجود داشته باشد توجـه دارنـد مـا از کلمـه                           .
توجه داشته باشید که هیچ کس به طور صد درصد شمی یا حسی             . شمی براي توصیف این اشخاص استفاده می کنیم         

  رون گرا یا درون گرا نیستنیست همانطور که هیچ کس صد در صد ب

حسی ها درخت را می بینند اما شمی ها به جنگل نظر دارند ، شخص شمی بجاي آنکه به آنچـه هـست توجـه کنـد                 .
 . بالفاصله به پیوند و رابطه خود با چیزي که می بینند اشاره می کند و رابطه و تداعی خود را با آن نـشان مـی دهنـد   

د به طوري که هر اندیشه به دنبال اندیشه دیگري از راه می رسد اما اغلـب شـمی   حسی ها به شکل خطی فکر می کنن  
 و همیشه مرئـی  "شمی ها اغلب خالق هستند آنها امکاناتی را می بینند که لزوما  . ها از روي اندیشه ها پرش می زنند         

 .بـه راحتـی در خیـال شـوند         از قوه تخیل سطح باالیی برخودار ند و اینگونـه مـی تواننـد                "نیستند ، شمی ها معموال    

حسی ها معموال مورد استفاده اي براي چیزي که قبال کشف شده است پیدا می کنند یکی از دالیل عالقه حسی ها بـه        
 ارقام و آمار این است که می خواهند از آن به طور دقیق استفاده کنند

بـسیاري از   . ل نتیجـه دقیـق و علمـی هـستند    شمی ها به کارکرد روانی روابط انسانی عالقه مندند اما حسی ها دنبا . 
براي اغلب شمی ها . حسی ها به آنچه آشناست راحت هستند اما شمی ها به آنچه جدید و متفاوت است می اندیشند 

بخش خالق فرایند است که لذت بخش است و نیرودهنده است وقتی شور و اشتیاقشان حیات یافت و جنبه واقعیـت               
د که به سر و وقت کار دیگري بروند و جزئیات کار را به شخص دیگري واگـذار مـی کننـد                 پیدا کرده ترجیح می دهن    
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شمی ها  .خوشبختانه این گروه دوم اغلب حس ها هستند اینها کاري می کنند که جریان به خوبی اجرا و برگزار گردد                     
، جامعه شناسی و ادبیـات اشـاره        بیشتر به مطالعات نظري عالقه مند ند که از جمله می توان به فلسفه و روان شناسی                  

اما حسی ها بیشتر به موضوعات درسی ملموس عالقه مند هستند که کاربردهاي عملـی داشـته باشـند از جملـه      . کرد  
البته این هم بدان معنـی نیـست   . رشته هاي تحصیلی مورد عالقه آنها می توان به مهندسی ، علوم بازرگانی اشاره کرد                

یا حسی ها نمی توانند روان شناسان موفقی بشوند معناي آن این است که در مجموع شمی      که مهندس شمی نداریم و      
 .  مـورد عالقـه خــود و حـسی هـا هــم بـه رشـته هــاي مـورد عالقـه خودشــان توجـه دارنـد           هـا بـه رشـته هــاي   

  موضوع اصول یا ارزشها: فکري یا احساسی

   میدهد فکر کردن و احساس نمودن چگونگی تصمیم گیري اشخاص را نشان

 براي فکریها منطق اصل اول است آنها به هنگام تصمیم گیري ابتدا موضوع را به شکل منطقی تحلیـل مـی کننـد امـا                         
احساسی ها درست برعکس این شرایط عمل می کنند ، آنها قدمی به جلو می گذارند خود را درون معادله می بینند و                      

  ارم ؟از خود می پرسند درباره ي این موضوع چه احساسی د

احساسی ها بطور طبیعی بیشتر به دیگران فکر می کنند زیرا آنان احتیاج دارند که دوست داشته شوند و مـورد توجـه                        
احساسی ها بسیاري از مـسایل دیگـران را مـسایل خـود     . قرار بگیرند از این رو سعی دارند که دیگران را راضی کنند      

 .  نکننـد بعـضی مواقـع دروغ نـه چنـدان جـدي مـی گوینـد        تلقی مـی کننـد و بـه خـاطر اینکـه دیگـران را نگـران       

  "اما فکریها براي حقیقت گویی و صداقت ارزش قایل هستند و اگر این صداقت گویی آنها کسی را برنجاند ، احتماال         
احساسی ها همدردتر هستند و به احساسات دیگران بهاي بیشتري می دهند حتی اگر این               . مسائل آنقدرها مهم نیست     

دادن بی مفهوم باشد و یا منطقی نباشد از سوي دیگر فکریها مجاب و متقاعد نمی شوند مگر انکه حـرف منطقـی                       بها  
  باشد

  داوري کننده یا مالحظه کننده.

 اینکهه اشخاص چگونه دوست دارند دنیاشان را سازماندهی کنند به این بخش از بحث تیـپ هـا مربـوط مـی شـود                        
  ص باز و پذیرنده است اما داوري کننده نقطه مقابل شخص مالحظه کننده استمالحظه کننده بودن یعنی که شخ

دلیل اینکه داوري کنند ها میل به تصمیم گیري دارند و مالحظه کننده ها می خواهند کانالها باز بمانند با موضوع تنش .
چـون  . توجـه آن گـردد    م"این تنش اغلب در سطح نا هشیار تجربه می شود بی آنکه شخص اصـوال    . در رابطه است    

تجربه کردن نقش ناراحت کننده است انسانها طبیعتا می خواهند کاري کنند که از شدت ناراحتی خود بکاهنـد داوري                    
کننده تا زمانی که درباره موضوع تصمیم نگرفته اند نقش دارند به همین دلیل می خواهند هر چه سریع تر بـه انتهـاي                        

 "مه اعالم شود اینکار به ا نواع و اقسام گوناگون می تواند انجام شود ،امـا معمـوال     تصمیم گیري برسند و پرونده مختو     
در برگیرنده یک قضاوت در باره موضوعی است و معموال هر چه تصمیم مهم تر باشد نیاز به حل و فـصل سـریع آن                    
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  بیشتر می شود

اس فشار و ناراحتی می کنند بنابراین براي اما مالحظه کننده ها از سوي دیگر اگر مجبور به تصمیم گیري بشوند احس         .
  . تــسکین نــاراحتی خــود بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه هــر چــه دیرتــر و کمتــر تــصمیم بگیرنــد بهتــر اســت 

داوري کننده ها دوست دارند که شرایط معین و مستقر          .  به اطالعات بیشتري نیاز دارد        از سوي دیگر داوري کننده ها     
آنها در زمین هاي مختلف نظرات خود را دارند  . ذارند اتفاقات شرایط را تعیین کنند ندارندباشد آنها تحمل این که بگ

مالحظه کننده ها هم می توانند عقاید محکم و قدرتمند داشته باشند اماآنهـا              . و آنها را با دیگرانن در میان می گذارند          
 ( البته هیچ کدام نسبت به دیگري برتـري ندارنـد  ( ترجیح می دهند به جاي آنکه سیاه و سفید ببینند خاکستري ببینند 

براي داوري کنند ها وقت ارزشمند است آنها وقتشان را هدر نمی دهند اما براي مالحظه کنند ها زمان چیزي است که         
  و به تفریح و سرگرمی بها بیشتري می دهند. می توان تمدیدش کرد 

ود را دارد که اجزاي مختلف هـر تیـپ شخـصیتی را رتبـه                توجه داشته باشید که هر تیپ شخصیتی ویژگی خاص خ         
  بندي می کند

به عبارت دیگر مشخص می شود که کدام گرایش از همه قوي تر و کدام گـرایش از همـه ضـعیف تـر اسـت و ایـن                      
سلسله مراتب تیپ شخـصیتی پـیش   . حالت طبیعی دارند و بطور ناحود آگاه تعیین می شوند        ) گرایشات  ( ترجیحات  

از نقاط و ضعف و قوت طبیعی آن است و از آنجایی که همه اشخاصی که داراي تیپ واحد هستند از سلـسله            طرحی  
  . وقتی تیپ کسی را بشناسید می توانیـد دربـاره نقـاط قـوت و ضـعف او نظـر بدهیـد       . مراتب مشابهی برخوردارند 

 هستند اما اغلب اوقات در دیدن تصویر کلی اغلب حسی ها ، عمل گرا ، واقع بین و عالقه مند به جزئیات : براي مثال   
و یا دیدن امکاناتی که در حال حاضر وجود ندارد با محدودیت ها یی روبه رو هستند بـرعکس اغلـب شـمی هـا بـه                 
آسانی انگاره ها را می بینند از امکانات سر در می آورند اما به علت آنکه در زمینه حسی به اندازه کافی قوي نیـستند ،    

ند آنطور که الزم است به واقعیت ها توجه کنند ، جنبه هاي عملی در آنهـا ضـعیف اسـت و غیـر واقـع بـین       نمی توان 
  هستند

(( طبق تعریف چهار بخش ممکنه در تیپ هر شخص هست که سلسله مراتب آنها را شکل می دهد و همیشه به آنهـا      
ن این سلسله مراتب درون گرا یا بـرون گـرا   حس کردن یا شمی بودن ، فکري یا احساسی بود. می گویند  (( عملکرد

بودن و داوري کنند ه یا مالحظه کننده بودن را در برنمی گیرند اینها را به حساب نگرش و طرز تلقی می گذاریم وبـه                
  وسیله اولین و آخرین حرف موجود در یک تیپ نشان داد می شوند

ت دیگر براي یک تیپ شمی بودن می تواند قـوي تـرین   نظم اهمیت این چهار مورد هر تیپ تفاوت می کند به عبار .
هریـک از چهـار عملکـرد نقـش      .به حساب آید و در تیپ دیگر حسی بودن می تواند قدرت بیـشتري داشـته باشـد    

  متفاوتی ایفا می کنند

آن تیـپ را  این عملکرد پیشرفته ترین و مهم ترین بخش      )) نقش رهبر و رئیس   (( ما عملکرد اولی را راهنما می نامیم        .
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عملکـرد  . عملکرد دوم وظیفه اصلی کمک به راهنماست که اینکار را با ایجاد تعادل انجام می دهـد         . تشکیل می دهد    
سوم هم هست که در اغلب اشخاص تا دوران میانسالی شکل نمی گیرد در جوانها قدر و اهمیت این یکـی بـه انـدازه      

وقتی شخص رشد می کنـد و پـا    . قطه ضعف محسوب می شوداي کم است که نقطه قوت به حساب نمی آید بلکه ن
به سن می گذارد براهمیت و نقش آن افزوده می گردد و سرانجام به عملکرد با کمترین حد رشد یافتگی می رسیم که                       

  به منظور حفظ اختصار آن را کمترین می نامیم

 را هنما رشد یافته ترین است کمترین یـا کمتـرین   از آنجایی که. در هر انگاره تیپی کمترین نقطه مقابل راهنما است  .
ــد         ــی آی ــساب م ــه ح ــخص ب ــیل ش ــنه آش ــه پاش ــت ک ــوان گف ــی ت ــع م ــت در واق ــه رو س ــد روب ــزان رش  . می

امـا در   . ما در صورتی در بهترین شرایط خود ظاهر می شویم که از عملکرد راهنما و دوم خود بیـشتر اسـتفاده کنـیم                        
  ر باید از عملکرد هاي کم اهمیت تر خود استفاده نماییممواقعی به خاطر استرس و عوامل دیگ

 )4( کمترین              )3( سوم       )2( دوم            )1( راهنما              تیپ.

 
SJ ها    ESTJ               احساسی    شمی    حسی   فکري   

 
ISTJ                       شمی    احساسی    فکري   حسی   

 
ESFJ                     فکري    شمی    حسی   احساسی   

 
ISFJ                     شمی    فکري    احساسی   حسی   

 
SP ها    ESTP             شمی    احساسی    فکري   حسی   

 
ISTP                    احساسی    شمی    حسی   فکري   

 
ESFP                    شمی    فکري    احساسی   حسی   

 
ISFP                    فکري    شمی    حسی   احساسی   
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NTها    ENTJ             احساسی    حسی    شمی   فکري   

 
INTJ                     حسی    احساسی    فکري   شمی   

 
ENTP                   حسی    احساسی    فکري   شمی  

 
INTP                   احساسی    حسی    شمی   فکري  

 
NFها    ENFJ             فکري    حسی    شمی    احساسی   

 
INFJ                    حسی    فکري    احساسی   شمی   

 
ENFP                   حسی    فکري    احساسی   شمی   

 
INFP                   فکري    حسی    شمی   احساسی   

  اکلید راهنم

  تصمیم گیري عینی و منطقی : فکري 

  درك کردن و برقراري رابطه با اشخاص :  احساسی

  در لحظه حضور داشتن ، نگاه واقع بینانه داشتن :  حسی

  توجه به امکانات وکاربردها :  شمی

  گروه هاي مشربی 

SJ : سنتی ها (داوري کننده و حسی یا  (  

SP:  ها تجربه کننده(مالحظه کننده و حسی یا (  
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NT: ادراکی ها ، خیالی ها(فکري ها و شمی ها یا (  

NF:  آرمان گراها(احساسی ها و شمی ها یا  ( 

  سبک ارتباط

 برون گرا به مراتب بیشتر حرف می زند با صداي بلند فکر می کنند صحنه گفت و گو را در انحصار خود می گیرنـد                         
 بالفاصل شروع به صحبت می کنندوقتی با سوالی رو به رو می شوند اغلب برون گرا ها 

بـرون گراهـا اغلـب در    .پرو صدا تر هستند ، برون گراها نه تنها حراف تر هستند بلکه میزان صدایشان بلندتر اسـت      . 
شرایط اجتماعی راحترند و می توانند به راحتی حرف بزنند به خصوص اگر مجبور باشند براي صحبت کردن رقابـت                    

  و تالش کنند

امـا درون  . ر هنگام صحبت ضمیر ما را ترجیح می دهند به راحتی تماس چـشمی برقـرار نمـی سـازند              برون گراها د  
گراها وقتی مورد سوال قرار می گیرند مکث می کنند و به سوالی که از آنها شده است می اندیشند و بعد جـواب مـی         

ی کنند انگاره هاي صحبتی آنهـا ثابـت و   دهند ، آرامتر هستند و ساکت ، ضمیر من را بیشتر در صحبتهایشان استفاده م          
 . ســرعت کــالم آتهــا آهــسته تــر و یکنواخــت تــر اســت ، و اغلــب تمــاس چــشمی خــوبی برقــرار مــی ســازند  

  وضع ظاهر

 دارند که مـی توانـد بـسیار مفیـد       گرچه سر نخ قدرتمندي براي تمیز قایل شدن میان این دوبعد نیست اما تفاوتهایی             
  باشد

اها اغلب بیش از درون گراها م خواهند توجـه دیگـران را بـه خـود جلـب کننـد ممکـن اسـت           از آنجاي که برون گر    
لباسهایی با رنگ روش و مد روز بپوشند و با اتومبیلهاي شیک و گران رانندگی کنند درون گراها بیشتر رنگهاي سـاده                   

  و بی زرق و برق می پوشند زیرا نمیخواهند کانون توجه قرار گیرند

  فعل و انفعالمیزان تبادل .

 از تبادلهاي اجتماعی بیشتري و دوستان بیشتري برخوردارند در مورد اشخاص برون گرا این سر                " برون گراها معموال  
ــد           ــدودي دارن ــتان مح ــد و دوس ــادي ندارن ــل زی ــادل و تعام ــب تب ــا اغل ــت درون گراه ــوبی اس ــسیار خ ــخ ب ن

  حرفه و شغل

ه دست دهد اما فرضیه سازي صرفا براساس شغل و حرفه می تواند  انتخاب شغل و حرفه می تواند راهنماي مناسبی ب       
استعدادهایشان شغل انتخاب می کنند و در نتیجه از   به شکل خطرناکی گمراه کنند باشد زیرا اشخاص بدون توجه به

 کارشان آنقدرا راضی نیستند 
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باط بیشتري برقرار کنند بتوانند روي انواعی از برون گراها به مشاغلی عالقه مندند که به آنها امکان بدهد با دیگران ارت.
 . مشاغل کار کننـد کارهـاي متنـوع داشـته باشـند و بتواننـد ایـده هـاي خـود را بـه سـمع و نظـر دیگـران برسـانند              

اما درون گراها به مشاغلی عالقه مندند که به آنها امکان بدهد روي یک موضوع متمرکز شوند روي مطالب به خـوبی                      
البته نباید صرفا براساس عنوان شغلی افراد درباره برون گرا یـا درون   . عت کار یکنواختی داشته باشندفکر کنند و سر

  گرا شتاب زده قضاوت کنید

از جمله مشاغلی که توجه درون گراها را به خود جلب می کند می توان به کارهاي هنري ، نقاشی ، کامپیوتر ، برنامه                     .
بازاریابی ، روابـط عمـومی ، مـددکار         : شاره کرد و مشاغل مورد عالقه برون گراها         نویسی ، حسابداري و نویسندگی ا     

  اجتماعی و مدیریت می باشد

  عالقه و سرگرمی.

 برنامه هاي اوقات فراغت افراد می تواند در مواقعی درون گرا یا برون گرا بودن اشخاص را نشان بدهد اما مهـم ایـن            
 از مـاهیگیري بـه تنهـایی لـذت مـی برنـد و یـا بـه اتفـاق دوسـتان            "نـد مـثال   است که اینکار را چگونه انجام می ده       

درون گراها بیشتر فعالیتهایی که به تنهایی صورت می گیرند را انجام می دهند مانند کتاب خواندن ، باغبانی ، خیـاطی                 
 ماننـــد شـــطرنج  . و نیـــز فعالیتهـــایی کـــه انجـــام دادن آهـــا مـــستلزم صـــرف وقـــت زیـــاد اســـت          

 فعالیتهایی زا ترجیح می دهند که در آن عمل و تبادل زیاد است همچنین رشته هـاي ورزشـی                  "راها معموال اما برون گ  
مورد عالقه درون گراها اغلب به ورزشهاي انفرادي مانند شنا کردن ، ذویدن و بازي تنیس و ا گلف امـا بـرون گراهـا                     

  ورزشهاي دسته جمعی را ترجیح می دهند

  حسی یا شمی.

  ارتباطسبک و طرز  

حـسی هـا بـه      .  بهترین سرنخ در برگیرنده زبان ، ساختار جمله و کلماتی است که در مورد لستفاده قرار مـی گیرنـد                     
ــري حــرف مــی زننــد     ــده ت ــه طــرز پیچی ــرار مــی ســازند و حــال آنکــه شــمی هــا ب  . شــکلی ســاده ارتبــاط برق

رادف حرف می زنند از حرف اول شـروع مـی      حسی ها هم به واقعیتها و مشخصه ها توجه دارند اما به ترتیب و به مت               
 از یک ایـده     شمی ها به جزئیات توجه ندارند و مرتب       . حسی ها بسیار دقیق هستند      . کنند و به حرف آخر می رسند        

  به سراغ ایده بعدي می روند

  .می شود جمالت حسی ها کوتاه است اما جمالت شمی ها بلند و طوالنی است و در بسیاري از مواقع جمله تمام ن.

آنهـا  .  حسی ها در زمینه زبان با صرفه جویی و اقتصادي برخورد می کنند زبان در مجموع خوشـایند شـمی هاسـت                       
کلمات خود را به دقت انتخاب می کنند و به نقش و اهمیت زبان وقوف کامل دارند ، دوست دارند بـا کلمـات بـازي     

نوع لطیفه شمی هـا  .  مورد عالقه حسی ها غیر داستانی است   کتاب مورد عالقه شمی ها رمان می باشد و کتاب         . کنند  
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اغلب روشنفکرانه در رابطه با زبان سیاست و یا مباحث جاري است اما حسی هـا لیفـه هـاي جـسمانی و فیزیکـی را                
  دوست دارند

  جهت گیري آتی یا فعلی.

 ها بـه آنچـه جدیـد و بکـر اسـت      شمی.  حسی ها به زمان حاضر و گذشته توجه دارند حافظه آنها بسیار قوي است           
  توجه دارند آنها براي آینده بهاي بیشتري قایل هستند

  هشیاري جسمانی و حرکتی.

از اندامی موزون برخوردارند ، هنگام راه رفـتن بـه   .  حسی ها اغلب از بدن و پیرامون فیزیکی خود اطالع دقیق دارند          
ب شمی ها صدق نمی کند آنها به جاي انجام دادن بیشتر فکـر  این مطلب در مورد اغل. شکلی موزون قدم برمی دارند     

  می کنند

  حرفه و شغل.

 شمی ها کارهایی را دوست دارند که به آنها امکان بدهد از شیو ه هاي خالق و بدیع براي انجـام دادن آنهـا اسـتفاده                          
  کنند شمی ها پروژه هاي پر چالش را ترجیح می دهند

حسی ها می توان به مدیریت ، بانکداري ، افـسري پلـیس ، مـدیر مدرسـه ، زراعـت ،                      از جمله کارهاي مورد عالقه      .
روانشناسی ، روحانی ، مشاوره : اما کارهاي مورد عالقه شمی ها . معلمی ، حسابداري ، پرستاري ، و غیره اشاره نمود     
  ، نویسند ، روزنامه نگار ، هنرمند ، وکیل می باشد

ویسنده اي را که دیدیم شمی و یا هر خلبـانی حـسی باشـد در واقـع اشـخاص بـا ایـن                  اما به این معنا نیست که هر ن       
  خصوصیات به مشاغلی که به نمونه هایی از آن اشاره شد گرایش دارند

  تحصیالت و آموزش.

 حسی ها خواهان مطالعه درباره واقعیت هستند آنها به موضوعاتی که عملی باشند عالقه مند هستند رشته هاي درسی                   
اما شمی ها بـه رشـته       .  دانشگاه که حسی ها را به خود جلب می کند شمانل ریاضی مهندسی ، بازرگانی می باشد                   در

هاي تحصیلی که با ایده ها ، نقطه نظرها ، مفاهیم و نظریه ها رابطه داشته باشند عالقه منـد نـد از جملـه رشـته هـاي          
ــشناسی ، جام      ــوم و روان ــر ، عل ــا هن ــه آنه ــورد عالق ــصیلی م ــد    تح ــی باش ــی م ــوم سیاس ــی ، عل ــه شناس  . ع

  وضع ظاهر

 حسی ها با آگاهی بیشتري که از بدن خود دارند بیشتر به سر و وضع خود میرسند و به آنچه مد است توجه                      " معموال
بیشتري دارند در حالیکه شمی ها طراح لباس خوبی هستند این حسی ها هستند که در باره ي این که چه لباسی بایـد                        
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شمی ها با توجه به عالقه و برداشت خود لباس می پوشند اما حسی ها با توجـه بـه    . د تصمیم می گیرندمد روز باش
  نیازهایشان لباسهاي مناسبتري می پوشند

  فکري یا احساسی.

 بسیاري از کیفیات شخصی دیگر که در قالب رفتار شخص در قبال دیگران ارزیابی می کنیم با اندیشه ها و احـساس                       
  بطه دارددیگران را

معموال فکریها با افراد رفتار سردتري دارند اما احساسی ها گرم هستند البته باید در نظر گرفت که شخص کجـا و بـا                     .
 . موقعیت صحبت کردن را باید در نظر بگیریم( چه کسی صحبت می کند 

تند آنهـا دوسـت دارنـد       احساسی ها اغلب رفتار دوستانه تري دارند از نظر دیگران احساسی ها خوب و مهربـان هـس                 
احساسی ها به طور طبیعـی      .دیگران را راضی کنند اما فکریها ترجیح می دهند اسباب ناراحتی براي خود فراهم نکنند                

در فعالیتهاي اجتماعی در گیر می شوند ، احساسی ها به رفاه دیگران توجه دارند ، حساسیت احساسی ها بهروشـهاي                
 درباره دیگران لطیفه می گویند به ندرت حرفـی مـی زننـد کـه دیگـران خجالـت             دیگري دیده می شود آنها به ندرت      

احساسی ها چون نمی خواهند احساسات دیگران را جریحه دار کنند بشتر به جاي رقابت با دیگران تـشریک                   .بکشند  
  مساعی می کنند

وست کلفت می نامند ، علتش چون به        فکریها از قاطعیت بیشتري بر خوردارند ، بیشتر ابراز وجود می کنند ، آنها را پ               .
در جریان تبادلهاي میان شخصی احساسی ها بـسیار مودبانـه و بـا لطـف     . سختی تالش می کنند که عینی باقی بمانند     

حرف می زنند و به راحتی تشکر می کنند برعکس آنها فکریهـا در کـار تعریـف و تـشکر کـردن از مهـارت مناسـبی                   
  برخوردار نیستند

  زبان.

 .  و کلمـاتی کـه در گفـت و گـو اسـتفاده مـی شـود مـی توانـد فکـري یـا احـساسی بـودن را مـشخص کنـد                زبان

احساسی ها در کالم . احساسی ها در مکالمات خود به جنبه هاي توافقی توجه دارند اما فکریها به تفاوتها توجه دارند 
.  سیاسـت مـداران و محتاطانـه اسـت        "کـامال خود رفتاري تشکر آمیز دارند و اگر قرار باشد انتقادي بکنند کالمـشان              

فکریها اغلب آرامتر و یکنواخت تر صحبت می . فکریها با توجه به شرایط سعی می کنند از کلمات دقیق استفاده کنند              
کنند ، افکارشان اغلب سازمان یافته تر است حتی در شرایط استرس و تعارض ، احساسی ها بیـشتر افـراد را بـا اسـم        

  صدا می زنند

  زبان تن.

 تبسم می کنند ، اخم می کنند و بیشتر ازفکریها از ابزارهاي صورت و چهره اسـتفاده مـی کننـد                      " احساسی ها معموال  
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  احساسیها بیشتر می بوسند و در اغوش می کشند

  داوري کننده یا مالحظه کننده.

  
  رفتار و سلوك

اما مالحظه کننده ها البته خودمانی تر و غیر متعـارف و             داوري کننده ها رسمی تر ، متعارف تر ، و سنتی تر هستند و               
ــستند   ــنتی ه ــد      . غیرس ــه دارن ــیس مآبان ــاري رئ ــا رفت ــده ه ــا داوري کنن ــازگارترند ام ــا س ــده ه ــه کنن  . مالحظ

  وضع ظاهر

 داوري کننده ها اغلب لباسهاي رسمی می پوشند و می خواهند همه چیز مرتب باشد اما مالحظـه کننـده هـا افـردي                        
  به سر و وضعشان آنقدر رسیدگی نمی کنند" تر هستند معموالخودمانی

  طرز برقراري ارتباط و صحبت.

اما مالحظه کننده ها بـرعکس معمـوال در تـصمیم    .  یکی از بارزترین خصیصه هاي داوري کننده ها قاطعیت آنهاست     
ا می زند اما مالحظه کننده هـا بـه          داوري کننده ها با اطمینان و قاطعیت حرفشان ر        . گیري با دشواري روبه رو هستند       
  .حرفی که می زنند اطمینان ندارند

  سبک و طرز کار

داوري . مالحظه کننده انجام دادن کار و فرایند کار برایش مهم است اما داوري کننده ها به نتیجه کـار بهـا مـی دهنـد                
ستم را اغلب مزاحم و غیر ضـروري  کننده ها جذب سیستم می شوند چو سازمان یافته هستند اما مالحظه کننده ها سی           

  می دانند

  شغل و حرفه.

داوري کننده ها مناسب مشاغلی هستند که الزم باشد طی روز تصمیمات متعدد بگیرند و به آنها امکان کنترل بدهـد ،                      
مثل ) مشاغل تفریحی   ( اما مالحظه کننده ها کارهاي انعطاف پذیر را ترجیح می دهند             .  مثل مدیر ، حسابدار ، قاضی     

  روزنامه نگار ، نویسنده ، هنرمند

  
  چهار طبیعت متفاوت انسان:  مشرب 4

 ترجیحات تیپی افراد سر نخ هاي مفیدي براي شناسایی اشخاص به دست می دهد اما به همان اندازه که هـر تـرجیح                       
 مشرب یا خلق و اسم این را. اهمیت دارد ما معتقدیم که یک ترکیب مهم ترجیحات ناشی از هسته تیپ شخص است      
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آشـنایی بـا ایـن مـشرب بـه دو       . خوي می گذاریم ، که ارزشهاي کلیدي و انگیزه هاي شخصی را مشخص می سازد                
نخست آن که درك شما را از رفتار و تیپ افزایش می دهـد و روشـی سـریع بـراي شخـصیت                       : طریق سودمند است    

اص در تمام طول عمرشان به یک شکل بـاقی مـی            از آنجایی که مشرب اشخ    . خوانی اشخاص در شما ایجاد می کند        
  ماند مشرب می تواند شما را در شناسایی اشخاص کمک کند

  ماعلم و اطالع از مشربها را یک روانشناس کالیفرنیایی بنام دیوید کرسی انجام داد .

  از چهار اسم براي مشربها استفاده شده است

  سنتی ها.

 . که ترکیب حسی بودن و داوري کردن را ترجیح می دهند انتخاب کرده ایمسنت گرا نامی است که ما براي اشخاص 

  ارزشها و کیفیت ها

نتی ها به مسئولیت ، وظیفه و خدمت به جامعه اهمیت می دهند چون به ساختار و سلـسه مراتـب و سـازمان دهـی               س
کار و سخت کـوش و قابـل اعتمـاد          افرادي پر . توجه خاص دارند مقام مدیریت بسیاري از سازمانها را به عهده دارند             

به قانون و مقررات توجه .. ارزشهاي خانوادگی یک شعار سیاسی نیست بلکه طریقی براي زندگی کردن است . هستند 
   محتاط ، مراقب ، عملی ، و واقع بین هستند"فراوارن دارند طبیعتا

  سر نخ هاي شناسایی سنتی ها.

این بسیاري از سر نخ هاي مربوط به حسی بودن و داوري کننـده کـردن در      سنتی ها حسی و داوري کننده هستند بنابر       
تفاوت قابل مالحظـه اي میـان ایـن چهـار تیـپ             . در محدوده هر مشرب چهار تیپ هست        . مورد آنها صدق می کند      

سنتی بنابراین در حالی که اغلب سر نخ ها در مورد اغلب سنتی ها صدق می کند در مورد تمام          . وجود خواهد داشت    
  ها مصداق نخواهد داشت

  رفتار و سلوك.

افرادي سـمی و مـودب و خـوش اخـالق و محتـرم         . سنتی ها اشخاص جدي ، مسئول ، صریح ، و ثابت قدم هستند              
  هستند و براي مقامات باالدست و مسن تر از خود احترام فراوان قائل هستند

  وضع ظاهر

عملی بودن لبـاس بـیش از مـد و سـبک آن             . ک را ترجیح می دهند       محافطه کارانه لباس می پوشند ، لباسهاي کالسی       
 ( ظــاهر ســنتی هــا بــسیار آراســته و بــا ثبــات اســت      . ( لباسهایــشان تمیــز و مرتــب اســت    . ارزش دارد 
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  سبک برقراري ارتباط

ی زنند  درباره چیزهاي نو و جدید حرف م      .  سنتی ها به شکل مستقیم ، شفاف ، روشن و موثر ارتباط برقرار می کنند                
در صـحبت هایـشان بـه حقـایق و          . ، براي آنها صحبت درباره مسایل نظري یا موقعیت هاي فرضـی راحـت نیـست                 

  جزئیات متعددي اشاره دارند بسیار دقیق هستند

  حرکت بدن.

 سریع راه می روند انگـار . سنتی ها آدم هاي بی دست و پا نیستند به لحاظ رفتاري و جسمانی محکم و استوار هستند     
   دهند همیشه کار مهمی دارند که باید انجام

  حرفه و شغل.

 دارند از آنها به خاطر کار شـان قـدر    دوست.  آنها ترجیح می دهند در محیطی مطمئن و قابل پیش بینی کار می کنند  
و کار  تغییرات زیاد را دوست دارند در مشاغل تجاري ، مدیریت ، آموزش ، و مراقبت هاي درمانی                  . شناسی می شود    

  در دستگاههاي داوري و قضاوت زیاد دیده می شوند

  عالیق و سرگرمی

 تفریحات و سرگرمی آنها شامل ورزش کردن ، مربی گري ، در رشته هاي ورزشی ، نرم دویدن ، راه رفتن و تماشاي                       
 و جمـع    پرندگان ، ماهیگیري ، نجاري و چوبکاري است و کارهاي هنري مانند سـوزن دوزي ، سـلگري و غیـري از                     

  آوري عتیقه لذت می برند

  تجربه کننده ها.

  اشخاص با ترجیح حسی و مالحظه کننده را تجربه کننده می نامیم

   ارزشها و کیفیت ها

برنامه ریز نیستند انجام دهنده و اهل عمل هستنددوستدار         .  تجربه کننده ها با حوادث زندگی آزادنه برخورد می کنند           
یگران ماهري هستند که رقابت را دوست دارند به لحظه اکنون توجه دارند ، انعطاف پذیر                باز. تفریح و خوشی هستند     

  هستند ، ریسک پذیر هستند ، دوست دارند زندگی و حوادث آن را تجربه کنند

  سر نخ هاي شناسایی تجربه کننده ها.

  رفتار و سلوك
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ست دارند که تفریح داشته باشند ، زیاد تبسم مـی            آسان گیر ، راحت و با روحیه شاد هستند روحیه آرامی دارند و دو             
  کنند ، کارها را سخت جدي نمی گیرند در لحظه اکنون زندگی می کنند

  وضع ظاهر.

با توجه به شـرایط ممکـن اسـت بـا سـر و وضـع                ) اما جنس و بافت آن اهمیت دارد        (  لباسهاي اسپورت می پوشند     
  آراسته باشند

  سبک برقراري ارتباط

نده ها دوستانه و غیر رسمی بودن در گفتگو هستند ، راحت تر حرف می زنند ، ترجیح می دهند دربـاره ي                        تجربه کن 
حرکـت بـدن    .چیزاي حقیقی حرف بزنند و دیگر سواالت فلسفی و یا بحـث دربـاره ي مـسایل داغ سیاسـی نـشوند                       

 خـوش حالـت راه مـی          می آموزنـد   بیشترین آگاهی جسمانی را دارند ، کارهاي جسمانی را سریع تر از سایر مشربها             
  روند و اعتماد به نفسی را به نمایش می گذارند

  شغل و حرفه.

آنها به محیط کاري پـر انعطـاف ، بـدون بوروکراسـی ، و     .  در مشاغلی که در آن تنوع وتغییر زیاد باشند عالقه مندند          
  بدون قاعد و مقررات فراوان عالقه مندند

  تفریح و سرگرمی.

 ) بهترین تفریح آنها ورزش و فعالیت بدنی است( القه زیادي دارند  به ورزش ع

  اداراکی ها

   شمی بودن و فکري بودن را ادراکی می گویند

  ارزشها وکیفیت.

 ادارکی ها شیفته رسیدن به علم و اطالع هستند در حل مسایل و مشکالت راحت و قدرتمند ظاهر می شوند ، افرادي           
 . بـراي قبـول چیـزي احتیـاج بـه دلیـل و مـدرك کـافی دارنـد         . و بـا انـصاف هـستند    منطقی ، تحلیـل گـر ، عینـی    

  سر نخ هاي شناسایی ادارکی ها

   سلوك و رفتار

اما اگر مورد احترام قـرار نگیرنـد و بـه           . می خواهند مورد احترام مردم باشند       .  مورد اعتماد و تحسین دیگران هستند       
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  میز می شوندمبارزه طلبیده شوند پرخاشگر و مشاجره آ

  وضع ظاهر.

 به ارتباط هاي میان شخصی توجه کافی دارند بنابراین از سر وضع خود براي نـشان دادن موقعیـت و قـدرت فـردي                        
  خود استفاده می نماید

  سبک و طرز ارتباط.

تباط برقـرار   اداراکی ها ار  .  ادراکی ها اغلب دوستدار زمان هستند از کلمات و واژه هاي چشم گیري استفاده می کنند                 
  کنندگان ماهري هستند

  شغل و حرفه.

 عالقه به کارهایی که هدفهاي روشنفکرانه و دستاوردهاي ملموس را پی بگیرد دوست دارند از خالقیـت خـود بـراي        
حل انواع مسایلی که ممکن است با آن رو به رو شوند استفاده نمایند کارهاي مدیریتی و سطح باال ، مشاور مـستقل ،                        

  مپیوتري حرفه اي ، دانشمند ، وکیل ، برنامه ریز و روان پزشککار کا

   تفریح و سرگرمی

بـه  . به مهـارت هـاي جدیـد و زبانهـاي خـارجی عالقـه مندنـد        .  ادراکی ها به رشد و اعتالي شخصی بها می دهند          
  ورزشهاي انفرادي هم عالقه مند ند

  آرمان گراها.

   شمی و احساسی ها بودن را ترجیح می دهند

  به تصاویر و به آینده توجه دارند.

  ارزشها و کیفیت ها.

آنها دوست دارند که تا حد امکان خود و         . براي آرمانگرها فلسفی زندگی سفري براي خود شناسی و خود یابی است             
ــشناسند    ــر ب ــران را بهت ــد       . دیگ ــراوان دارن ــد ف ــتن تاکی ــلیت داش ــودن و اص ــرد ب ــه ف ــصر ب ــا روي منح  . آنه

  ایی آرمانگرهاسر نخ هاي شناس

   رفتار و سلو ك
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اغلـب  .  به جنبه معنوي بهاي فراوان می دهند ، فرصت فراوانی را به بحث و اندیشه درباره مسایل جانی می گذرانند                     
  به نظر می رسد که گفتنی فراوان دارند

  وضع ظاهر.

سعی می کنند لباسهایی بپوشند و      حالت و قیافه غیر متعارف دارند چون به منحصر به فرد بودن بهاي فراوان می دهند                 
  از جواهراتی استفاده کنند که منحصر به فرد بودن آنها را نشان بدهد

  سبک برقراري ارتباط.

 یکی از خواسته ها ي اصولی آرمانگرها درك کردن خود ، دیگران و معناي زندگی است آنها به روابط خود با دیگران     
آنها در نزدیکـی دیگـران قـرار مـی گیرنـد و بـه               . و صمیمانه بهر می گیرند      از یک ارتباط دوستانه     . اهمیت می دهند    

اگر با کم مهري و بی احساسی دیگـران مواجـه   . حتی دوستانه در مسایل خصوصی دارند  .چشمان آنها نگاه می کنند 
  شوند رنجیده خاطر می شوند

  حرکت بدن.

چـون بـه دنیـاي      . احساسات و تصورات خود می باشد        به طرز و حالت بدنشان اهمیت می دهند بیشتر ساکن دنیاي            
 . فیزیکـــی پیرامـــون خـــود بهـــاي الزم را نمـــی دهنـــد از کیفیـــت مطلـــوب جـــسمانی برخـــودار نیـــستند  

  شغل و حرفه

در میان مشاغل مختلف کارهاي هنري ، روان شناسـی ،  .  آرمانگرها می خواهند به کارشان ایمان و اعتقاد داشته باشد          
  ، مربی گري را دوست دارندمشاوره ، تدریس 

  چرا آنچه را می بینید همیشه آن چیري نیست که به دست می آورید.

   احساسات

 به یک یا دو طریق ادراك می کنند و یا اطالعات الزم را به دست می آورند از طریـق حـس یـا از                          " اشخاص معموال 
ها به امکانات و احتماالت و کاربردها مـی      شمی  . طریق شمی ، حسی ها به واقعیت ها و چیزهاي خاص توجه دارند              

  اندیشند

مردم به دو طریق قضاوت و داوري می کنند یا تصمیم می گیرند با فکـري بـودن از تحلیـل هـاي منطقـی و یـا غیـر                              
فرایند داوري کـردن  . شخصی استفاده می کنند و یا احساسی بودن به ارزشهاي شخصی خود متکی هستند مفید است              

در تالش براي شناسایی تیپ اشخاص بسیار مفید است که می توان به رفتار او نگاه کنید  . ر نظر بگیریمرا یک بازده د
امـا  .  بـه آنهـا احـساسی بـرون گـرا مـی گوینـد                "وقتی اشخاص احساساتشان را به دیگران بروز می دهند اصطالحا         .
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ــرا ن     ــساسی درون گ ــد اح ــی کنن ــظ م ــشان حف ــود را در درون ــساسات خ ــه اح ــوند اشخاصــی ک ــی ش ــده م  . امی

  احساسی برون گرا

چهـار تیـپ    . به هشت دسته تقسیم می شوند چهار دسته به طور طبیعی احساسی و چهار دسـته هـم فکـري هـستند                       
  احساسی که احساساتشان را برون ریزي می کنند

.ENFJ- INFJ-ESFJ-ISFJ 
  با هم شریک هستند FJ این چهار تیپ در دو حرف آخر خود یعنی

ــپ ف ــرون ریــزي مــی کننــد چهــار تی       ENTP- INTP- ESTP- ISTP . کــري کــه احساساتــشان را ب

با هم شریکند این دو گروه مشابه هم نیستند اما می تواند مشابه هـم بـه نظـر     TP این چار تیپ هم در دو حرف آخر
یه احـساسی هـا   برسند و به همین دلیل الزم است که بتوانیم احساسی ها ي حقیقی را از فکري هـایی کـه صـرفا شـب                   

  هستند ، از هم تمیز دهیم

  سر نخ هاي کلی براي شناسایی احساسی برون گرا.

  هاTY ها وFJ  کسانی که احساسات خود را نشان می دهند"معموال

احساسات دیگران را به راحتی می خوانند و می دانند دیگران چـه  ( تالش می کنند تا با دیگرن در تماس شوند     (1
  )گیزه تا دارند که خواسته آنها را برآورده سازندمی خواهند و ان

  )هاFJ بخصوص( سعی می کنند دیگران را راضی کنند و مورد تایید و تصدیق آنها قرار گیرند     (2

  )به ویژه برون گراهاي واقعی) ( در صحبت و متقاعد کردن ( داراي جذبه و کشش هستند     (3

  ) تاثیر قرار می دهندبه لحاظ جسمانی دیگران را تحت    (4

 (  اخـم کـردن  – چـشمک زدن  – خندیـدن  -  تبـسم . ( هنگام صحبت با دیگران از ابـزار چهـره اسـتفاد مـی کننـد      .

 . با دیگران رابطه فیزیکی برقرار می کنند به هنگام صحبت نزدیک می شوند در آغوش می کشند و نوازش مـی کننـد  

  اسات را درك می کنم استفاده می کننداز عباراتی نظیر حتما خسته شدي یا بله احس

  دیگران را سرزنش و یا تحسین می کنند    (5 

  سعی می کنند ظاهري آراسته داشته باشند    (6.

  هاFJ   سر نخ هاي احساسی هاي داوري کننده.



 37

  با توجه به ارزشهاي شخصی خود تصمیم می گیرند    (1

درباره اش حرف مـی زننـد و بـا دیگـران در میـان مـی       ( احت هستند  با احساسات خود و دیگران ر"معموال     (2.
  )گذرانند

  عالقه مند به کمک به دیگران هستند    (3(

. 
  برجسته است استفاده می کنند. با استفاده از زبان ارزشهاي خود را بروز می دهند از کلماتی مثل عالی است زیباست 

  ار می کنندنقطه نظرهاي قدرتمند دارند و آنا را ابز .

  با ابزارهاي چهره تصدیق و تایید خود را بیان می کنند    (4.

  ها(TP) سر نخ هاي شناسایی اداراکی ها ي فکري.

ISTP-ESTP-INTP-ENTP 
 براساس تحلیل هاي غیر شخصی و با توجه به اینکه دیگران چگونه تحت تاثیر قرار می گیرند تصمیم می گیرند    (1

   احساسی خود براي برقراري ارتباط با دیگران و دستیابی به اهداف خود استفاده می کنداز جنبه هاي    (2.

می توانند به جنبه هاي مختلف یک موضوع توجه کنند و درباره جنبه مثبت و منفی آن بحث و مـشاجره کننـد       (3.
  می توانند کامال نمایشی باشند یعنی از رفتاري به رفتار دیگر بروند    (4

  به راحتی تغییر موضع می دهند خود را محدود به مواضع اخالقی یا میتنی بر ارزش نمی( عمل گرا هستند     (5.

  ) از موضوع خود به راحتی عقب نشینی می کنند  کنند

  زیاد جدي نیستند راحت و سبک برخورد می کنند    (6

  احساسی درون گرا.

  زي می کنند چهار تیپ احساسی که احساسات خود را درون ری

.ENFP- INFP- ESFP- ISFP 
ــه ــد  FP همـ ــی کننـ ــزي مـ ــود را درون ریـ ــساسات خـ ــا احـ  ENTJ- INTJ – ESTJ- ISTJ هـ

  ها احساسات را درون ریزي می کنند TJ همه

زیرا افراد یک عملکرد واحد را هـم درون         . کسانی که احساس را درون ریزي می کنند فکر را برون ریزي می نمایند               .
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  ون ریز نمی کنندریز و هم بر

 ها TJ ها و هم FP هم( سر نخ هاي شناسایی احساساتی که درون ریزي می شوند .

  می توانند با حالتی غیر شخصی و فاقد مهر و محبت به نظر برسند    (1 

  به راضی و خشنود کردن خودشان بیشتر از دیگران بها می دهند    (2.

هـا  TJ بخصوص در مورد) مگر با کسی که دوستی نزدیک دارند ( گر نیستند به لحاظ جسمانی یا عاطفی ابراز     (3.
  هاFP بخصوص( در بحث مسایل عاطفی و احساسی چهره مات و بی تفاوتی دارند 

4)    FPها و TJ ها اغلب چشمانی غم زده دارند  

  هاFP سر نخ هاي ویژه براي شناسایی مالحظه گرهاي احساسی

 یچهار تیپ مالحظه گر احساس

 ISFP- ESFP- INFP – ENFP 1)     همکاري را به رقابت ترجیح می دهند و لحن راحتـی  . چهره آرامی دارند
  دارند

  اما احساسات خود را بروز نمی دهند. احساسات عمیق دارند     (2.

  ر کنددر حالی که رفتاري دوستانه دارند ممکن است به راحتی روحیه اش تغیی. به شدت حساس هستند     (3.

   مشکلی بر می خورند خود را سرزنش می کنند وقتی به    (4 

 در برخورد مسایل روزمره ساده انعطاف پذیرند اما در مورد مسایل جدي سمج و لجوج هستند    (5.

  ارزشهاي خود را با عمل نه با حرف انتقال می دهند    (6. 

  به سر و وضع خود توجه چندانی ندارند    (7.

  اگر تعریف و تمجید از آنها شود خجالت زده می شوند. محجوب هستند     (8.

  ها TJ سر نخ هاي ویژه براي شناسایی داوري کنندگان فکري.

  این چهار تیپ. چهار تیپ فکري هم احساسات خود را درون ریزي می کنند 

:ISTJ – ESTJ- INTJ- ENTJ 
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تفاوت قابل مالحظه اي دارند علتش چون به عنـوان فکـري   ها  FP ها احساسات را درون ریزي می کنند باTJگرچه 
  بودن ، آنا تصمیمات خود را براساس منطق غیر شخصی می گیرند

به عنوان داوري کننده دنبال توجه دقیق و ساختار هستند این ترکیب آنها را در شمار سخت گیر ترین همـه تیـپ هـا     .
  قرار می دهد

ب بروند ، وقتـشان را تلـف نکننـد پـاي بنـد تعارفـات اجتمـاعی نیـستند ، از         دوست دارند به سراغ اصل مطل    (1.
  حرفهایی بی مورد خودداري می کنند

 نقطه نظر خود را بیان می کنند و در بیان آن صادق هستند و صراحت دارند    (2.

  احساسات روي تصمیم گیري آنها تاثیري ندارد. احساسات کمی از خود نشان می دهند     (3. 

ها صدق  INTJ ها وISTJ در مورد. به لحاظ فیزیکی ابراز گر نیستند به ندرت آشنایان خود را لمس می کنند     (4.
  می کند

  ظاهر رسمی تر دارند به شکل سنتی و متعارف لباس می پوشند    (5.

   را شناسایی کنیم هاESTJ چگونه.

تاري دوستانه دارند اما ترجیح می دهند به مسایل احساسی و رف.  آنها سر سخت ترین و پیچیده ترین سنتی ها هستند     
سلطه جو و رئیس مـآب هـستند افـرادي مـسئول و             . انساناي سخت کوش و پر انرژي هستند        . عاطفی اعتنایی نکنند    

  اغلب نقش رهبري دارند

  صحبت کنیم ESTJ چگونه به زبان.

د ، عینی ، منطقی ، مستدل ، حرف بزنید ، خـالف قاعـده                قاطعیت داشته باشید ، از صراحت لهجه آنها ناراحت نشوی         
  حرف نزنید ، سازمان یافته و صریح و صادق باشید

   چالشهاي ویژه

شمی ها باید ایده هاي کلی و عمومی خـود را بـه   . ها آماده کنند  ESTJ  درون گرا باید خود را براي اقدامات سریع
را بـه    ESTJ لش از آن احساسی ها باشد که انتقادات تیپ شخـصیتی شاید بزرگترین چا. اشکا ویژهاي ابراز نمایند 

  دل نگیرد

  را شناسایی کنیم ISTJ  چگونه.
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 محافظـه  – موقر –آراسته هستند  .  به واقعیت ها بهاي فراوان می دهند– محافظه کار – پر اراده –ساکت    اشخاص
سـرگرمی هـا خوانـدن کتـاب ، باغبـانی ، آشـپزي              .  دهند   کارانه لباس می پوشند کارها را آهسته اما پیوسته انجام می          

  صحبت کنیم ISTJ چگونه به زبان

 فرصـت کـافی بـه آنهـا بدهیـد تـا روي       – بحث منطقی نکنید – اسناد و مدارك صحبت کنید – با آنها از واقعیت ها      
  موضوع را ساده مطرح کنید –پیشنهاد شما فکر کنند 

  چالشهاي ویژه.

  
ها به فکر کردن قبل از عمل نمودن احترام بگذارند ، احساسی ها بایـد بـا ایـن تیـپ و      ISTJ  به نیازبرون گراها باید

بیـشترین  .  مالحظه کننده ها باید متوجه باشند که این تیپ تصمیم گیري سازمان احتیـاج دارنـد   –منطقی حرف بزنند   
 ع بینانه بدهندچالش از آن شمی ها ست که باید تا حد امکان پیشنهادات منطقی و واق

  ها را شناسایی کنیم ESFJ چگونه

   از میان شانزده تیپ شخصیتی از همه دوستانه تر و راحت تر هستند به دیگران کمک می کنند مودب هستند ،

 موضوعات را سـیاه  – چهره آنها احساساتشان را نشان می دهد – رفتارهاي متین دارند ، دست شما را لمس می کنند           
   با حرارت و اطمینان خاطر حرف می زنند–د وسفید می بینن

  ها صحبت کنیم  ESFJ چگونه به زبان.

.  از آنها به خاطر کاري که انجـام دادنـد تـشکر کنیـد                – به احساساتشان احترام بگذارید به ارزشهایشان توهین نکنید         
   به صحبت آنها گوش بدهید–روشن و دقیق حرف بزنید 

  چالشهاي ویژه.

 شمی ها ممکن است از اینکه اینهـا در برابـر   – برایشان دشوار است که با این تیپ پر حرف کنار بیایند    درون گرا ها  
 مالحظه کننده ها باید سعی کنند بـه ضـرب االجـل             – مقاومت نشان می دهند ناراحت شوند         آزمودن چیزهاي جدید  

هـا موضـوعات را    ESFJ ایـد بداننـد   بیشترین چالش از آن فکري هاست کـه ب –هاحترام بگذارند  ESFJ هاي آنها
  شخصی ارزیابی می کنند

  ها را شناسایی کنیم ISFJ چگونه.

 شکیبا هستند بدون سرو صدا بدون جلب توجه به دیگران کمک می کنند پشت صحنه         – محجوب   – مردمانی ساکت   
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بـه مقـررات   . ایـشی نیـستند    اغلب آهسته ، آرام ، مالیم حرف می زنند به لحاظ فیزیکی ابرازگـر و نم           –کار می کنند    
به ندرت احساسات خود را با . احترام می گذارنند چون ابراز وجود نمی کنند در مواقعی از آنها سوء استفاده می شود        

  دیگران در میان می گذارند بعد از یک روز کاري کامل براي خود سرگرمی در نظر می گیرند

  ها صحبت کنبم ISFJ چگونه به زبان.

 مودب – به خلوت آنها احترام بگذارید – آنا را زیر فشار قرار ندهید – صراحت داشته باشید –کنید مشخص صحبت 
 به تعهدات خود در قبـال آنهـا    –و مالحظه کار باشید از آنها عذر خواهی کنید اگر احساساتشان را جریحه دار کردید                

   به قولتان عمل کنید–احترام بگذارید 

. 
  چالشهاي ویژه

 فکرها ممکـن اسـت احـساس    –ها مشکل داشته باشند  ISFJ اها ممکن است با سبک تعلقی و اسلوب دار برون گر
مالحظه کننده ها هم ممکن است از . کنند که آنها محکمی الزم را براي انجام برخی از کارها و اقدامات مهم را ندارند 

  باشنداین که این تیپ در برابر تغییرات مقاومت می کنند دلخوشی نداشته 

بیشترین دشواري و چالش از آن شمی هاست که ممکن است در کار روبه رو شدن با حقایق و واقعیت ها با دشواري .
  . روبه رو گردند

   آشنایی با تجربه کننده ها

   چهار تیپ

SP 
ربـه   تفریح و آزادي واکنش به انواع ماجراهاي زندگی و فرصـت تج            –براي هیجان   : خصوصیات مشرب تجربه کننده     

  کردن احساس هاي فیزیکی فعالیتاي مطلوب خود ارزش قایل هستند

  توصیه هاي درباره برقراري ارتباط.

 بعضی برون گرا و جمعی هـم درون گـرا          – بعضی احساسی    – بعضی از تجربه کننده ها مانند سنتی ها فکري هستند           
  هستند

  راهنمایهاي عمومی براي برقراري ارتباط با تجربه کننده ها.

 بـه کارتـان جنـب    – کاربردي و فوري توجه کنید       – روي موضوعات واقعی     - خودمانی باشید  – دوستانه و باز باشید     
 .  آنهــا را در کــار دخالــت بدهیــد– بــه حــواس مختلــف آنهــا توجــه داشــته باشــید –تفــریح و ســرگرمی بدهیــد 
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  ها را شناسایی کنیم  ESTP چگونه

 . دوست دارند در کانون قرار بگیرند. پر انرژي و فعال هستند . ق می دهند  خود را با موقعیتهاي جدید و خاص تطبی

لطیفه ها را به خـاطر  . در مراسم و موقعیتهاي اجتماعی جالب و جذاب ظاهر می شوند . از میهمانی خوششان می آید      
ن دادن محبـت خـود      براي نـشا  . حرکت موزون دارند    . شکیل راه می روند     . می سپارند از صراحت زبان برخوردارند       

  دوستدار ورزش هستند. دیگران را لمس می کنند 

  ها صحبت کنیم  ESTP چگونه به زبان.

موضوع را ساده بگیرید و    . سخت بگیرید   . به آنها بیش از یک امکان انتخاب بدهید         .  آنها را در جریان کار قرار دهید        
  نقطه نظرهایشان رابه طور صریح وروشن بیان کنید

  ي ویژهچالشها.

احساسی ها تحت تاثیر ناکامی . ها به این دلیل که عالقه اي به بررسی عمیق ندارند گله مند   ESTP  درون گراها از
 ESTP  قضاوت کنندگان ممکن است ترجیح و عالقه. ظاهري آنها براي جدي گرفتن موضوعات ناراحت می شوند 

باشد ، ناراحت کننده ارزیابی کنند ، شمی ها بیشترین چـالش            ها را که می خواهند امکان انتخاب همیشه وجود داشته           
ها به تصویر بزرگ و کاربردهاي بلند مـدت تـصمیمات توجـه داشـته باشـند و      ESTP زیرا می خواهند ك. را دارند 

  صرفا به لحظه اکنون فکر نکنند

  ها را شناسایی کنیم  ISTP چگونه.

وند شناسایی آنها دشوار است آنها را باید بـه کارشـان شناسـایی               ساکت و مستقل هستند چون در خودشان فرو می ر         
فعالیتهاي جسمانی و فیریکی را دوست دارند به راحت بودن خود بها می دهنـد لباسهایـشان حالـت کـاربردي                     . کنیم  

کـارکردن در نقـش یـک پلـیس ،          . به آزادي شخصی بها می دهند       . به خاطر دیگران لباس لباس نمی چوشند        . دارند  
براي تفریح به موتور سیکلت رانی ، پـرواز  . رانندگی ، وسایط ساختمان سازي و مشاغلی از این قبیل را دوست دارند   

  با هواپیما ، ورزشهاي خطرناك را دوست دارند

  ها را صحبت کنیم ISTP چگونه به زبان.

 به سخنان آنان گوش     –شند بها بدهید     به میل و خواسته آنها که می خواهند عملی با          – به خلوت آنها احترام بگذارید      
   منطقی بدهید  پیشنهادات– سخت نگیرید –دید 

  چالشهاي ویژه.

ها تنها به  ISTP شمی ها به این نتیجه می رسند که. ها براي برون گراها تولید مشکل می کند  ISTP  خلوت گزینی
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. ل دیگري که ممکن است هنوز ظاهر نشده باشند ها را متقاعد سازند که عوام ISTP لحظه اکنون نظر دارند آنها باید
احساسی هـا از ایـن کـه    . داوري کننده ها بی تمایلی عمومی آنها را نادیده گرفتن آن چه توجهشان را جلب نمی کند             

  ناراحت می شوند. ها به شدت دشوار است  ISTP می بینند برقراري ارتباط با

  ها را شناسایی کنیم  ESFP چگونه.

دوست دارند دیگران را بخندانند  . با نشاط و پر انرژي هستند.  اغلب طبیعتی دارند –رم و دوستانه هستند  اشخاص گ
لباسهایی . سواالت فراوانی می پرسند به سایرین عالقه فراوان دارند          . از کمات براي برقراري ارتباط استفاد می کنند         . 

 . بتواننـد بـا دیگـران در ارتبـاط و تعامـل مـی شـوند       مـشاغلی را دوسـت دارنـد کـه     . با رنگ روشـن مـی پوشـند    

  ها صحبت کنیم  ESFP چگونه به زبان

 –دوسـتانه باشـید     .به در خواسته هایشان بالفاصله جواب بدهید        .  مستقیم حرف بزنیم و صراحت لهجه داشته باشیم         
 آنها را شگفت زده کنید. با آنها مودب باشید . آرام و راحت باشید 

  چالشهاي ویژه

ها را بیش از اندازه طرف ارزیابی کنند و سر کردن به مدت طوالنی با آنها را خسته   ESFP  درون گراها ممکن است
ها را بیش از اندازه احـساسی و در زمینـه تـصمیم گیـري مـشکل دار       ESFP فکریهاي ممکن است. کننده می دانند 

  ارزیابی کنند

ز مهارت هاي سازمان دهی خوبی برخوردار نیستند با مشکل روبه رو می ها ا ESFP داوري کننده ها به این دلیل که.
  شوند

  ها را شناسایی کنیم ISFP چگونه.

 دارند وقتی شما را بـشناسند مـی          به دیگران توجه و عالقه    . بسیار حساس هستند    .  اشخاص آرام و محجوب هستند      
 دیگران با نفوذ گذاردن بر آنها ندارند لباسهاي راحت می عالقه ي به کنترل کردن. توانند بسیار پر مهر و محبت باشند  

از رفتن به سینما ، کنسرت ، سایر فعالیتهاي فرهنگی و ورزش هـم  . پوشند دوست ندارند توجه دیگران را جلب کنند        
  لذت می برند

  ها صحبت کنیم ISFP چگونه به زبان.

به نقطه نظرهایـشان بهـا      . مشخص و صریح حرف بزنید      . هید   به خلوت آنها احترام بگذارید آنها را زیر فشار قرار ند          
  کارها را ساده و تفریحی کنید. با آنها بحث و مشاجره نکنید . بدهید 
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  چالشهاي ویژه.

شـمی هـا   . ها بکنند تا آنها به کاري مشغول شوند ناراحت مـی شـوند     ISFP  برون گراها از صرف وقتی که باید با
ها جز به زمان حاضر نمی توانند به زمان دیگري مثال آینـده توجـه داشـته     ISFP رسند كممکن است به این نتیجه ب

  . ها از آن جهت ناراحت باشند که به انداز کـافی جـاه طلـب نیـستند     ISFP داوري کننده ها ممکن است از. باشند 

   آشنایی با ادراکی ها

   چهار تیپ

NT 
یش از هر موضوعی بها می دهند ، به همین جهت مـی خواهنـد               اشخاص با مشرب ادراکی به صالحیت و شایستگی ب        

  در هر کاري که می کنند عالی و کم نظیر ظاهر می شوند

  توصیه هایی درباره برقراري ارتباط.

 در حالی که همه ادراکی ها از ترجیحات شمی و فکري بودن برخوردارند ، بعضی از آنها برون گـرا و بعـضی دیگـر                         
 ضی از آنها داوري کننده و گروي مالحظه کننده می باشندبع. درون گرا هستند 

  راهنمایی هاي عمومی براي برقراري ارتباط با ادراکی ها. 

  کنجکاوي ذهنی انها را تشویق کنید    -1 

  به تصویر و انگاره هاي بزرگ توجه کنید    -2 

 از قیاس و استعاره استفاده کنید    -3 

  شته باشیدبه مواضع خود اطمینان دا    -4

  سازگار باشید و از همه اینها مم تر صالحیت خود را نشان دهید    -5 

  ها را شناسایی کنیم ENTJ چگونه

بـه  . از انـرژي فراوانـی برخوردارنـد    . بسیار دوستانه و اهل گردش و رفت و آمـد هـستندد     .  رفتاري مسئوالنه دارند    
. از قاطعیت فراوان بهره دارنـد       . اغلب سازمان یافته اند     . ند   بزرگی هست   متفکران استراتژیک . سرعت حرف می زنند     

 بـاال دیـده      در رشته هاي رهبري و مدیریت سطح      . زبان پیچیده ایی دارند     . این تیپ شخصیتی خالق و نوآورر است        
  می شوند
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  ها صحبت کنیمENTJ چگونه به زبان.

از ارائه روشهاي بدیع و نوظهور هراسی به خـود راه  .کنید قاطع باشید و ابراز وجود .  مستقیما به سراغ موضوع بروید   
  ندهید

اگر احساسات شما را جریحه دار کردنـد موضـوع را           . کارتان را انجام دهید آماده باشید که از موضع خود دفاع کنید             .
  مستقیما با آنها در میان بگذارید

  چالشهاي ویژه.

اشند چون این تیپ شخصیتی می خواهد به سـرعت و جـسورانه              درون گراها ممکن است با این تیپ مشکل داشته ب         
آنهـا بایـد   . ها تردید کننـد   ENTJ حسی ها ممکن است درباره قابل استفاده بودن ایده هاي جدید.نتیجه گیري کند 

 هـا  مالحـظ کننـده  .افراد این تیپ را تشویق کنند که توجه و اقدامات واقع بینانه آنها براي موفقیت برنامه نیـاز اسـت               
ها دارند  ENTJ اما احتماال احساسی ها بیشترین مشکل را با. ممکن است از تصمیم گیري سریع آنها ناراحت شوند 

  زیرا ممکن است احساست تحت تاثیررفتار آنها جریحه دار شود

  ها را شناسایی کنیمINTJ چگونه.

تـاط هـستند در روابطـشان بـا دیگـران      معمـوال سـاکت و مح  . این تیپ در میان تیپ هاي دیگر مستقل ترین هـستند            
جمالتشان طـوالنی و پیچیـده اسـت ممکـن          . از تحسین و تمجید بیش از اندازه خوششان نمی آید           . خونسرد هستند   

محافظ کارانه لباس می پوشند اما به .است حرفشان مبهم و غیر دقیق باشد زیرا به جزییات پروژه توجه چندانی ندارند 
   دهندنظر دیگران اهمیت نمی

  ها صحبت کنیمINTJ چگونه به زبان.

 پیشنهادات خوبی به صورت کتبی ارائه دهید، انتظار نداشته باشید براي کار خـوبی کـه انجـام دادیـد بـیش از انـدازه                 
  تشویق شوید، از تمام کردن جمالت انها خودداري کنید

   ویژه چالشهاي.

از سـرعت تـصمیم گیـري آنهـا هـم           .ی می کنند ناراحت هستند       برون گراها از این که این تیپ مباحث را زیاد بررس          
اما برون گراها باید در نظر داشته باشند اگر این گروه بدون فکر تصمیم گیري کنند جوابشان نه است  . رضایت ندارند

. در مورد این تیپ سکوت همیـشه بـه معنـاي رضـایت اسـت       . احساسی ها از سرد بودن این افراد ناراحت هستند. 
حسی ها احتماال بیشترین دشواري را بـا        . الحظه کننده ها ممکن است انها را بیش از اندازه بی انعطاف ارزیابی کنند               م

  این تیپ دارند که علت آن ظرفیت آنها در زمینه خالقیت است
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  ها را شناسایی کنیم ENTP چگونه.

در برقـراري ارتبـاط از      .  دوسـتدار مردمنـد       این تیپ اغلب از جذبه خوبی برخوردارند ، پرشور و پر انـرژي هـستند              
به شدت احساسات و عواطف خود را به نمایش می گذارند . بسیار خوب حرف می زنند . مهارت فراوان برخوردارند 

اغلب لباسهاي خوب می پوشند و از تجمـالت کـافی           . از بدن خود براي برقراري ارتباط با اشخاص استفاده می کنند            
  استفاده می کنند

  صحبت کنیم ENTP چگونه به زبان.

 آنها را با پرداختن به جزئیات کالفه نکنید ، به آنها امکان انتخابهاي مختلف بدهبد ، تا زمانی که آماده نشده اند آنها را     
ــد     ــرار ندهیـ ــشار قـ ــر فـ ــري زیـ ــصمیم گیـ ــوال و تـ ــه سـ ــواب دادن بـ ــراي جـ ــید  . بـ ــته باشـ ــاف داشـ انعطـ

  چالشهاي ویژه

. هـا سـطحی اسـت     ENTPبرخورد و ارتباط احـساسی هـا بـا    . ورد با این تیپ گیج می شوند  درون گراها در برخ
داوري کننده ها ممکن است از این که آنها تصمیم گیري نمی کنند و پاي بند تصمیماتشان باقی نمـی ماننـد ناراحـت                        

هـستند و نمـی تواننـد    حسی ها ممکن است به این نتیجه برسند که این اشخاص خالق و تخیلی غیـر عملـی   . شوند  
  موضوعات را جدي بگیرند

  ها را شناسایی کنیمINTP چگونه.

 شناسایی این تیپ دشوار است زیرا این افراد به شدت خصوصی هـستند و در مـورد انتخـاب افـراد بـراي ایـن کـه                           
وصی ومـستقل مـسایل   آنها می توانند به طور خـص      . مسایلشان را با آنها در میان بگذارند بسیار انتخابی عمل می کنند             

نظام فکري آنها پیچیده است در مواقعی نمی توانند نقطه نظرهاي خود را به آسانی منتقل  . پیچیده را حل و فصل کنند
  به خواندن کتاب ، تماشاي فیلم و گوش دادن به موسیقی عالقه مندند.کنند 

  چالشهاي ویژه.

حـسی هـا ممکـن    . ل هایشان به کار می برند ناراحت شـوند         برون گراها ممکن است از عمقی که آنها در مورد تحلی          
.  نـدارد   است با پنداره هاي بلند مدت این تیپ مشکل داشته باشند و به نظرشان برسد که توضیحات آنهـا ضـرورت                 

احـساسی هـا بیـشترین      . داوري کننده ها ممکن است احساس کنند که تعمق بیش از اندازه این تیپ ضرورت نـدارد                  
احساسی ها باید بیاموزند که انتقادها و صحبت هاي این تیپ شخصیتی را شخصی بـه                .  با این تیپ دارند      دشواري را 
  دل نگیرند

  چهار تیپ: آشنایی با آرمان گراها .

NF 
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  کسانی که داراي مشرب آرمان گرایی هستند به منحصر بودن و بکر بودن توجه فراوان دارنـد و مـی خواهنـد معنـاي         
مانند ادراکی ها ، آرمان گراها شمی بودن را به حسی بودن ترجیح می دهند               .دگی خود را درك کنند      درونی تجارب زن  

بعضی درون گـرا و    .، اما از آنجایی که آنها احساسی هستند با توجه به ارزشهاي شخصی خود تصمیم گیري می کنند                   
 . الحظـه کننـده مـی باشـند    جمعیدیگر درون گرا هـستند بـه همـین شـکل بعـضی داوري کننـد و گروهـی دیگـر م        

 راهنمایی هاي عمومی براي برقراري ارتباط با آرمان گراها

  به ماهیت همدالنه آنها توجه کنید    -1

  سعی کنید روابطی براساس تشریک مساعی با آنها ایجاد کنید    -2 

. 
  دوستی آنها ر براي خود بخرید    -3

  به منحصر فرد بون آنها احترام بگذارید    4 

  با آنها رفتاري صمیمانه داشته باشید    -5 

  ها را شناسایی کنیمENFJ چگونه.

بسیار شمرده حرف می زنند و به همین خاطر سرآمد همه تیـپ هـاي               .  این تیپ پر انرژي ، دوستانه و حراف هستند          
  ذیگر هستند

تایید و عدم تاییدش . و گفتگو است دیگران را لمس می کند اهل بحث . با سایر افراد تماس چشمی برقرار می سازد .
ایـن تیـپ شخـصیتی از برخـورد و     .از زبان کالمی و غیر کالمی به راحتی اسـتفاده مـی کننـد    .را در قیافه او می بینید   

انها به کارهاي یاري رسان و کمک کننده عالقه . رویارویی گریزان است و به راحتی عذر خواهی می کند و می بخشد 
  نقش رهبري را براي خود انتخاب می کنند. مانند مشاوره و تدریس کارهایی . مندند 

  ها صحبت کنیمENFJ چگونه به زبان.

به آنها به طور کالمی بگویید که از کارشان قدردانی می کنید ، به تعهدات خود در قبال آنها پاي بند بمانید ،آنها را بـه                          
ورد با آنها خودداري ورزید ،اگر پیشنهادي دارید دقت کنیـد    اسم کوچکشان صدا بزنید ،تا حد امکان از مواجهه و برخ          

  که این پیشنهاد روي دیگران و آنها چه تاثیري بر جاي می گذارد

  چالشهاي ویژه

حسی ها ممکن است آنها .  بعضی از درون گراها با این تیپ مشکل دارند و نمی توانند با انرژي و اشتیاق آنها بسازند 
مالحظـه کننـده هـا    . ابی کنند ، ممکن است احساس کنند که آنها بیش از اندازه آرمان گرا هستند را غیر واقع بین ارزی   
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بیـشترین مـشکل از آن فکـري    . ها به نزدیک و صمیمی شدن ناراحـت شـوند   ENFJ ممکن است تحت تاثیر عالقه
هـا  ENFJ ند کـه بـه  فکري ها بایـد مراقـب باشـ   .هاست که معتقدند این تیپ بیش از حد احساسی و عاطفی هستند 

  توهین نکنند

  ها را شناسایی کنیمINFJ چگونه

ایـن افـراد   . تیپ افرادي پیچیده و خالق هستند که احساساتی عمیق دارند ، اما شناسایی آنها گاه دشـوار اسـت      این
آنها ترجیح . معموال محجوب و خوددار هستند و در مواقعی نمی توانند به راحتی در برنام هاي اجتماعی شرکت کنند           

آنها معموال ابرازگر نیستند و اگر شغلی را انتخاب کنند به دشواري            . می دهند که با اشخاص تک به تک صحبت کنند           
آنهـا بـه مـشاغل    . آنها به لباس گران قیمـت اعتقـادي ندارنـد    . می توان آنها را متقاعد کرد که کارشان را تغییر بدهند   

  به دیگران واگذار می نمایندفکري عالقه دارند و جزییات کار را 

  ها صحبت کنیم INFJ چگونه به زبان

- به آنها فرصت بدهید تا نقطه نظرهایشان فکر کنند ،در بیان نظر و برنامه هایشان به تصویر کلی و بزرگ اشاره کنیـد                    
  صبر و شکیبایی به خرج دهید - در زمینه حل مسآله از آنها نظر بخواهید

  چالشهاي ویژه 

فکري ها این تیـپ را  . ها را ندارند INFJ برون گراها تحمل فکري بودن ، تعمق کردن و با تانی کار کردن بعضی از 
ها را سمج ، مقاوم و بدون انعطاف ارزیابی کنند INFJ مالحظه کننده ها ممکن است. بیش از اندازه حساس می دانند 

ن تیپ شخصیتی می خواهد نقطه نظرهایش را به شـکل      حسی ها احتماال بیشترین مشکل را با این تیپ دارند زیرا ای           . 
  نتایج ملموس ارائه دهد

  ها را شناسایی کنیمENFP چگونه.

دوسـتان و آشـنایان    .  این تیپ به شدت تحت تاثیر ایده هاي نو انرژي می گیرند و دوستانه و اهـل صـحبت هـستند   
. سریع حرف می زنند     . دیگران استفاده می کنند      سیع و روشن هستند و اغلب از زبان براي جلب توجه          . زیادي دارند   

بـراي   .احساسات عمیق خود را با کسی در میان نمـی گذارنـد  . مردمانی حساس و احساستی هستند . کنجکاو هستند 
  تفریح و سرگرمی با دوستانش صرف وقت می کند

  ها صحبت کنیمENFP چگونه به زبان

خالقیـت آنهـا را تـشویق و     -نند و به سواالت بسیاري پاسخ گوینـد  آماده باشید در باره موضوعات مختلف حرف بز
به خلـوت آنهـا   -به انها امکان انتخاب هاي فراوان بدهید -بیش از اندازه رسمی و ساختار گرفته نباشید -ترغیب کنید   
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  احترام گذارید

  چالشهاي ویژه

فکریهـا ممکـن    .تیپ مشکل داشـته باشـند        بعضی از درون گراها ممکن است با انرژي فراوان و سرعت کار زیاد این               
داوري کننده ها ممکن است در وادار کردن ایـن تیـپ            . است با رفتار با وفقه این تیپ شخصیتی دشواري داشته باشد            

 . بیـشترین مـشکل را بـا ایـن تیـپ شخـصیتی دارنـد        "حسی ها هم احتماال. براي انتخاب کردن مشکل داشته باشند 

   کنیمهارا شناسایی INFP چگونه

   این تیپ بسیار آرمان گرا هستند به شدت تحت تاثیر ارزش هاي خود قـرار دارنـد و آنقـدرها تحـت تـاثیر شـرایط                       
از زبان براي بیان عقایـد خـود        . بسیار اندیشمند هستند و کم و مالیم حرف می زنند           .مشکالت زمانه قرار نمی گیرند      

 کمی دارند بـا      دوستان.  به کمک کردن به دیگران عالقه مند هستند          .پرخاشگر نیستند   . به طور موثر استفاده می کنند       
   ادبیات و نقاشی عالقه مندند–موسیقی  – به هنرها. غریبه ها سرد ظاهر می شوند 

  ها صحبت کنیمINFP چگونه به زبان

انه خـود را     در صـورت امکـان بـاور صـمیم         - در برابر انتقاد حساس هستند و همه چیز را شخصی ارزیابی می کنند              
 براي طرز تصمیم -آنچه را آنها مهم می شمارند شما دست کم نگیرید  - درباره ارزش موضوع با آنها در میان بگذارید

 به آنها امکان بدهید تا در صحبت ها و برنامه هایشان تجدید نظـر کننـد و اصـالحات                    -گیري آنها احترام قابل شوید      
  الزم را بدهند

  چالشهاي ویژه

این تیپ  . الزم است که آنها از سرعت خود بکاهند         .ز برون گرها نمی توانند به راحتی با این تیپ کنار بیایند              بعضی ا 
حسی ها ممکن است این تیپ شخصیتی را غیر عملی ارزیابی کنند و پیشنهادات آنها را                . به زمان فراوان احتیاج دارند      

 فکریها هم باید تالش کنند تـا احـساسات  . ها ناراحتند INFP زمانیداوري کننده ها از بی سا. غیر واقع بینانه بدانند 

INFPها را جریحه دار نکنند  

 ختم مقال براي شروعی تازه 

 .گیرند ژوهشگران پنج بعد اساسی براي شخصیت هر انسان در نظر میپ

در ایـن زمینـه ابتـدا    پژوهش .  سال گذشته ارائه شده است50مدارك و شواهد بسیاري براي درستی این نظریه ظرف      
، گلدبرگ  )1967(، اسمیت   )1967(آغاز شد و سپس از طریق پژوهشگران دیگري چون نورمن           ) 1949(توسط فیسک   

  .توسعه یافت) 1987(کرا و کاستا  و مک) 1981(
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د با وجودي که مقاالت بسیار زیادي در تأییـ  . دهند  هاي شخصیت را تشکیل می      هاي گسترده خصیصه    این پنج بعد، رده   
و پشتیبانی از این مدل پنج عامله براي شخصیت وجود دارد، اما پژوهشگران بر سر نام دقیقی براي ایـن ابعـاد، اتفـاق                     

  :شوند این پنج رده معموالً با اسامی زیر عنوان می. نظر ندارند

   برون گرایی-1

، پرحرفـی،  )ي روابـط بـین فـردي   میل به برقرار (پذیري، مردم آمیزي      هایی از قبیل تحریک     این خصیصه شامل ویژگی    
  .باشد اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می

  ) مقبولیت( خوشایندي -2

ها و نیازهـاي دیگـران، مهربـانی،          هایی از قبیل اعتماد، نوع دوستی، احترام به خواست          این بعد شخصیت شامل ویژگی    
  .باشد محبت و سایر رفتارهاي پسندیده اجتماعی می

  ) وجدان(شناسی   وظیفه-3

هـا و نیـز رفتارهـاي         هاي متداول این بعد شخصیت شامل سطح باالي تفکر، به همراه کنتـرل مناسـب واکـنش                  ویژگی
شان برجسته باشد، اهل سـازماندهی و پـرداختن بـه جزئیـات کارهـا       کسانی که این بعد از شخصیت. باشد هدفمند می 

  .هستند

  پذیري   تهییج-4

مـزاج، خجـالتی و افـسرده         ثبـات، مـضطرب، دمـدمی       ها برجسته باشد، از نظر هیجانی بی        که این ویژگی در آن    کسانی  
  .هستند

   آزاداندیشی-5

ها قوي باشد معموالً      هایی از قبیل تخیل و بینش است و کسانی که این بعد شخصیت در آن                این خصیصه شامل ویژگی   
  .باشند داراي عالئق متنوعی می

هایی که در یک گـروه   اند که خصیصه ها نشان داده پژوهش. هاي گسترده شخصیت انسان هستند انگر زمینهاین ابعاد نش  
  .قرار دارند معموالً در بسیاري از افراد با همدیگر و به صورت توأم وجود دارند

.  پرحرف هـم هـستند     براي مثال، افرادي که مردم آمیز هستند و میل زیادي به برقراري روابط بین فردي دارند، معموالً                
شخصیت انسان بسیار پیچیده و متنـوع اسـت و هـر            . ها با هم وجود ندارند      با وجود این، گاهی اوقات هم این ویژگی       

  .دفرد ممکن است رفتارهایی متناسب با چند بعد از ابعاد فوق از خود نشان ده
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 پایان

 


