شبوسدي "تیپ شخصیتی" از وگبي یُوگ
" کبسٍ گٞعتب ٝیٗٞگ" سٝاٗؾ٘بط  ٝسٝاٗکب ٝعٞئیغی اُٝیٖ کغی اعت ک ٚاؽبسٓ ٙغتویْ ثٓ ٚجذج تیپ ٛبی ؽخقیتی کشد ٙاعتٝ .ی ٓؼتوذ اعت
سكتبسی ک ٚثٗ ٚظش ؿیش هبثَ پیؼ ثی٘ی ٓی سعذ ،اگش ثتٞإ صیش ث٘بی ر٘ٛی  ٝثشداؽت ٛب ٗ ٝگشػ ٛبی اؽخبؿ سا ؽ٘بخت ،هبثَ دسک  ٝؽ٘بعبیی
 ٝپیؼ ثی٘ی ٓی ؽٞد.
ا ٝدس عبٍ  ۹۱۹۱ثشای اُٝیٖ ثبس ثذج "هطجیت ٛبی ثش ٕٝگشا  ٝدس ٕٝگشا" سا ٓطشح کشد ٗ ٝظشیبت خٞد سا دسهبُت کتبة اٗٞاع سٝاٗؾ٘بختی
)(psychological typesدس عبٍ ٘ٓ ۹۱۹۹تؾش ٓی ک٘ذ ک ٚثؼذٛب ایٖ ٗظشی ٚثٗ ٚظشی" ٚتیپ ٛبی  ۸گبٗ ٚیٗٞگ" ٓؼشٝف ٓی گشدد.

دس اٝایَ هشٕ ثیغتْ كشدی ثٗ ٚبّ "کبتشیٖ ثشیگض" ،کٛ ٚیچگ ٚٗٞآٓٞصؽی دس سٝإ ؽ٘بعی ٗذیذ ٙثٞد ،ث ٚپشٝسػ  ٝتذٝیٖ ع٘خ ؽ٘بعی خبؿ خٞد
پشداخت.
ا٘ٛ ٝگبٓی ک ٚتشجٔ ٚی اٗگِیغی ع٘خ ٛبی سٝاٗی ) (psychological typesتبُیق کبسٍ یٗٞگ سا خٞاٗذٓ ،لبٛیْ ٝی سا کبٓال ٓؾبث ٚخٞد آب
ثغیبس عبصٓبٕ یبكت ٚتش یبكت.
ثشیگض اص عبخت ع٘خ ؽ٘بعی خٞدػ چؾْ پٞؽیذ  ٝث ٚجبی إٓ ث ٚکبس ثش سٝی ٗظبّ هبثَ ك ْٜتش یٗٞگ پشداختٝ .ی ثٔٛ ٚشا ٙدختشػ ایضاثَ
ٓبیشص ثشیگض ،یک پشعؾ٘بٓ ٚی سٝاٗی ثشای اٗذاص ٙگیشی ایٖ ع٘خ ٛب اثذاع ٗٔٞد.
ٗتیج ٚایٖ کبس پژٛٝؾی ،گغتشػ ٓجذج تیپ ٛبی ؽخقیتی  ٝتجذیَ تیپ ٛبی ؽخقیتی  ۸گبٗ ٚیٗٞگ ث ٚتیپ ٛبی  ۹۱گبٗٓ ٚبیشص ثشیگض ٓی ؽٞد
ک ْٛ ٚاک٘ ٕٞث ٚػ٘ٞإ )ٓ (MBTIؼشٝف اعت.
تؼییٖ جٜت ٗیشٝی سٝاٗی ثخؾی کِیذی اص کبس تذِیَگش سٝاٗی اعت.
ث ٚاػتوبد یٗٞگ ٗیشٝی سٝاٗی سا ٓیتٞإ دس د٘ٓ ٝؼ اعبعی توغیْث٘ذی کشد“ :ثش ٕٝگشا  ٝدس ٕٝگشا“
ٔٛچ٘یٖ ثشای سٝإ چٜبس ک٘ؼ ٗیض كشك ٓیؽٞد ک ٚث ٚد ٝصٝج ٓتضبد توغیْ ٓیؽٗٞذ
“تلکش دس ٓوبثَ ادغبط” “ ٝاٗگیضػ (دغی) دس ٓوبثَ ثقیشت (ؽٔی)“.
تشٓیْ ٗبخٞدآگب ،ٙضذ إٓ ک٘ؼ دس ٗبخٞدآگب ٙخٞاٛذ ثٞد  ٝدٝ
جٜتگیشی آگبٛبٗ ٚدس كشد دس جٜت یکی اص ایٖ چٜبس ک٘ؼ اعت  ٝث ٚدُیَ اف َِ
ِ
ٓٞسد ثبهی ٓبٗذ ٙث٘ٓ ٚضُ ٔٚک٘ؼٛبی ٗیٔٚآگب ٝ ٙکٔکی ث ٚک٘ؼ ثشتش کٔک ٓیک٘ذ.

تئُری تیپ شخصیت َ ابسار(MBTI):
ٓج٘بی ٗظشی ٚتیپ ٛبی  ۹۱گبٗٓ ٚبیشص ثشیگض ثش ایٖ اعبط اعت:
.1
.2
.3
.4

اٗغبٜٗب دس "استجبط ثشهشاس کشدٕ" ثب دٗیبی اطشاف یب ثش ٕٝگشا )ٛ (Extraversionغت٘ذ یب دس ٕٝگشاIntroversion
اٗغبٜٗب دس "دسیبكت اطالػبت" اص دٗیبی اطشاف یب دغی  ٝدظ گشا )ٛ (Sensingغت٘ذ یب ؽٔی  ٝؽٜٞدی)(iNtuition
اٗغبٜٗب دس "تقٔیْ گیشی" یب ادغبعی )ٛ (Feelingغت٘ذ یب كکشی)(Thinking
اٗغبٜٗب دس "ٗظْ  ٝعبختبسی ک ٚث ٚصٗذگی خٞد ٓی د٘ٛذ" یب ٓالدظ ٚک٘٘ذ ٝ ٙادساکی )ٛ(Perceivingغت٘ذ یب داٝسی ک٘٘ذٝ ٙ
هضبٝتی (Judging).

یٗٞگ د٘ٓ ٝؼ دسٕٝگشا  ٝثش ٕٝگشا سا ثب چٜبس ک٘ؼ تشکیت ٗٔٞد ٛ ٝؾت ع٘خ سٝاٗی ایجبد کشد .تؼییٖ ع٘خ  ،تذِیَگش سا هبدس ٓیعبصد تب اص
جٜبٕثی٘ی كشد  ٝعیغتْ اسصؽی ا ٝدسک ثٜتشی ثیبثذ.
بر ایه مبىب  ۸تیپ شخصیتی شکل می گیرد بب ایه عىبَیه:
.1
.2
.3
.4

دس ٕٝگشای دغیIS
دس ٕٝگشای ؽٔیIN
دس ٕٝگشای ادغبعیIF
دس ٕٝگشای كکشیIT

ٝ
 .5ثش ٕٝگشای دغیES
 .6ثش ٕٝگشای ؽٜٞدیEN

 .7ثش ٕٝگشای ادغبعیEF
 .8ثش ٕٝگشای كکشیET
ٛش کذاّ اص ایٖ تیپ ٛبی ؽخقیتی تؼشیق خبؿ خٞد سا داسٗذ ٛ ٝش یک داسای ٝیژگی ٛبی ؽخقیتی ٗ ٝوبط هٞت  ٝضؼق ٓ٘ذقش ث ٚكشد خٞد
ٛغت٘ذ ک ٚدس ادآ ٚؽشح آٜٗب آٓذ ٙاعت.

َیژگیٍبی شخصیتی درَن گرا)(I
ٗگشػ دسٕٝگشا اص دس ٕٝثشاٗگیختٓ ٚیؽٞد  ٝثب ػٞآَ دسٗٝی  ٝر٘ٛی ٛذایت ٓیؽٞد.
دس ٕٝگشاٛب کغبٗی ٛغت٘ذ کٝ ٚهتی دسٓوبثَ جٜبٕ ثیش ٕٝهشاس ٓیگیشٗذ ،دٝدٍ ٘ٓ ٝلؼَ ٓیؽٗٞذٓ .ؼٔٞال آدّٛبی تٞداسی ٛغت٘ذ ک ٚخٞدؽبٕ سا
ثشٝص ٗٔی د٘ٛذ  ٝتٔبیَ داسٗذ هِٔش ٝؽخقی داؽت ٚثبؽ٘ذ  ٝتب جبیی ک ٚآکبٕ داسد ٗٔی خٞا٘ٛذ کبٗ ٕٞتٞج ٚثبؽ٘ذ.
آٜٗب اص ادغبعبت ٛ ٝیجبٕٛبیؾبٕ كوظ ثشای دٝعتٛبی ٓؼذٝد خیِی فٔیٔی دشف ٓیصٗ٘ذ .ثشای ٔٛیٖ اگش یک كشد دس ٕٝگشا سا ثجی٘یذ ،اگش اٝ
سا ٗؾ٘بعیذ ،كکش ٓیک٘یذ ثب آدّ ثی اػت٘بیی ٓٞاج ٚؽذ ٙایذً .ـْ دشف ٛغت٘ذ  ٝث ٚعکٞت  ٝتلٌش ػاله ٚداسٗذ.
اگش ػض ٞگشٛٝی ؽٗٞذ کبٓال خٞدؽبٕ سا ثب إٓ گش ٙٝیکی  ٝیگبٗٓ ٚی داٗ٘ذ  ٝكشدیت داؽتٖ ثشایؾبٕ ٓٗ ْٜیغت .آٜٗب ٓؾبثٜت سا ثیؾتش اص تلبٝت
دٝعت داسٗذ.
دس استجبط ثشهشاس ًشدٕ ثب اكشاد جذیذ ٓؾـٌَ داسد  ٝاص دیذ  ٝثبصدیذ ٛبی ؿیش ٓ٘تظشٗ ٝ ٙبگٜبٗی ثیضاس اعت .دس ثیٖ اٗجٓ ٙٞـشدّ ثٞدٕ آٜٗب سا
خغتٓ ٚی ً٘ـذ.
ًبسایی آٜٗب دس تٜ٘بیی ثیؾتش اعت.
ثـیؾتـش اص دعـت ًـشد ٙخـٞدؽـبٕ خؾٔگیٖ ٓیگشدٗذ تب دیگشإ.
دسًؾبٕ ٓؾٌَ اعت .تـٔشًضؽبٕ هٞی اعت  ٝث ٚایذٛ ٙب  ٝػوبیذ ٗ ٞػالهٔ٘ذٗذ .ؽخقیتی ک ٚدس تٜ٘بیی خٞدداسٗذ ثب آٗچ ٚدس دضٞس دیگشإ ٛغت٘ذ
ٓتلبٝت اعت.
ٓؾتبم  ٝادغـبعبتی ٓی ثبؽ٘ذ .آب ٓؼٔٞال ادغبعبتؾبٕ سا ثیبٕ ٗٔی ً٘٘ذ .دس جٔغ ٗبآؽ٘ب عبًت ،آب دس ثیٖ دٝعتبٕ خٞد سادت٘ذ.
هجَ اص تقٔیْ گیشی ث ٚإٓ كکش ٓیک٘٘ذ .پیؼ اص دشف صدٕ ٓی اٗذیؾ٘ذ.
ثش ٕٝگشاٛب ٔٛیؾ ٚدس ٕٝگشاٛب سا ث ٚخیبُجبف ث ٞدٕ ،ادغبعبتی ثٞدٕ ،ػجیت  ٝؿشیت ثٞدٕ  ٝر٘ٛی گشایی ٓتٓ ْٜیک٘٘ذ.
25اُی  44دسفذ اص جٔؼیت سا تؾٌیَ ٓیذ٘ٛذ.
ایٖ خقٞفیبت ٛیچ استجبطی ثب ًٔشٝیی دسٗٝگشایبٕ ٗذاسد ٓٔــٌٖ اعت آٜٗب خیِی  ْٛثب اػتٔبد ث٘لظ ثبؽ٘ذٞٗ 65% .اثؾ سا دسٗٝگشایبٕ تؾٌیَ
ٓیذ٘ٛذ.

َیژگیٍبی شخصیتی برَن گرا)(E
ٗگشػ ثشٕٝگشا اص ثیش ٕٝثشاٗگیختٓ ٚیؽٞد  ٝثب ػٞآَ ثیشٗٝی  ٝػی٘ی ٛذایت ٓیؽٞد.
ثش ٕٝگشاٛب کال دس دٗیبی ثیش ٕٝعیش ٓی ک٘٘ذ .آٜٗب دٝعت داسٗذ ک ٚعشخٞػ ،اجتٔبػی ،سهبثت ج ،ٞعشیغ ٝ ٝاهغ گشا ثبؽ٘ذ .ثشای آٜٗب ٛش چیضی
ک ٚؽلبف تش ٓ ٝؾخـ تش ثبؽذ ثٜتش اعت .آٜٗب اثٜبّ سا تذَٔ ٗٔیک٘٘ذ.
ثش ٕٝگشاٛب ػبؽن كشدیت ٛغت٘ذ .آٜٗب دُؾبٕ ٓی خٞاٛذ ک ٚثب دیگشإ كشم داؽت ٚثبؽ٘ذ  ٝایٖ كشم داؽتٖ سا اثشاص ک٘٘ذ .ثشای ٔٛیٖ اعت ک ٚثشٕٝ
گشاٛب خیِی سهبثت جٓ ،ٞغتوَ  ٝدتی پشخبؽگش ٛغت٘ذ .یک آدّ ثش ٕٝگشا گبٛی دتی اؽتجب ٙهجِی خٞدػ سا ٗٔیپزیشد  ٝثب ُجبجت ٓیخٞاٛذ
دشكؼ سا ث ٚکشعی ث٘ؾبٗذ.
ا َٛػَٔ  ٝپیؾوذٓی دس ًبسٛبعت .ػویذ ٙخٞد سا ثب ػوبیذ دیگشإ ٓوبیغٓ ٚیٌ٘ذ  ٝث ٚسادتی اكٌبس خٞد سا ثیبٕ ٓیٌ٘ذ.
تٜ٘بیی ثشای ا ٝثغیبس آصاس د٘ٛذٓ ٙی ثبؽذ ،ث ٚعُٜٞت دٝعتبٕ جذیذی ٓی یبثذ اص تؼبَٓ  ٝاستجبط ثشهشاس ًشدٕ ثب دیگشإ اٗشژی ٓیگیشٗذ .ثٚ
صٝدی ادغبط فٔیٔیت ٓی ک٘٘ذ  ٝاطالػبت ؽخقی خٞد سا ث ٚسادتی ثب ؽٔب دس ٓیبٕ ٓی گزاسٗذ.
اص آٗجب ک ٚثش ٕٝگشاٛب ثشای دسک دٗیب ثبیذ إٓ سا تجشث ٚک٘٘ذ ،ثٗ ٚظش ٓی سعذ آٜٗب ث ٚكؼبُیت ٛبی ٓختِلی ػالهٔ٘ذ ٛغت٘ذ.ث ٚگشٛ ٙٝبی ٓختِق ٓی
پی ٗٞذٗذ  ٝخٞد سا ثب گشٝ ٙٝكن ٓیذٛذ .سٝػ ٛبیی ک ٚعشیؼتش ثٗ ٚتیجٓ ٚی سع٘ذ سا دٝعت داسد.

ثشٗٝگشاٛب خٞػ ٓؾشة ثٞد ٙآب صیبد ادغبعبتی ٗیغت٘ذ .ؽخقیت آٜٗب دس خِٞت  ٝدضٞس دیگشإ یٌغبٕ اعت
سیغي پزیشٗذ ،عشیغ تقٔیْ ٓی گیشٗذ.
پظ اص آٌٗ ٚدشف خٞد سا صدٗذ ث ٚگلت ٚخٞد ٓی اٗذیؾ٘ذ.
ٓٞعیوی ثب فذای ثِ٘ذ  ٝكؼبُیتٜبی ٛیجبٕ اٗگیض سا ثیؾتش دٝعت داسٗذ.
ث ٚسٗگٜبی سٝؽٖ ػاله ٚداسٗذ .ثیؾتش اص اػٔبٍ دیگشإ خؾٔگیٖ ٓی گشدٗذ تب اػٔبٍ خٞدؽبٕ .ثش ٕٝگشاٛب ثش ٕٝگشاٛب سا ث ٚپشدشف ثٞدٕ،
عطذی ثٞدٕ ،پشخبؽگش ثٞدٕ  ٝثی تٞجٜی ث ٚدیگشإ ٓتٓ ْٜیک٘٘ذ.
57تب  64دسفذ اص جٔؼیت سا تؾکیَ ٓیذ٘ٛذ.
اُجت ٚخقٞفیبت كٞم ٛیچ استجبطی ثب اػتٔبد ثٗ ٚلظ داؽتٖ كشد ثشٗٝگشا ٗذاسد یي ثشٗٝگشا ٌٖٓٔ اعت اػتٔبد ث٘لظ پبیی٘ی داؽت ٚثبؽذ.

حسی ٌب)(S
ٓ٘ظٞس ادساکبتی اعت ک ٚاص طشین دٞاط پ٘جگبٗ ٝ ٚتجشثٓ ٚغتویْ ث ٚدعت ٓی آٝسیْ.
تـٔشًض دظ گشاٛب ثش دٗیبی كیضیٌی اعت .آٜٗب آٗچ ٚسا هبثَ اٗذاص ٙگیشی اعت ٓ ْٜدس ٗظش ٓی گیشٗذ .ؽٞاٛذ ػی٘ی ٓ ٝذغٞط سا ٓی ثی٘٘ذ ،ث ٚإٓ
چٛ" ًٚ ٚغت" ػاله ٚداسٗذ .تٜ٘ب ثذیٜیبت ٓ ٝؾٜٞدات سا ٓی ثی٘ذ .دوبین  ٝعؤاالت ك٘ی سا ٓطشح ٓیک٘٘ذ.
ٝاهغ ثیٖ  ٝػِٔگشا ٛغت٘ذ .جضئیبت ٓٞسد تٞج ٚآٜٗبعت .جبی ج٘گَ ،دسختبٕ سا ٓی ثی٘٘ذ!
دس صٓبٕ دبٍ صٗذگی ٓی ً٘٘ذٗ ،یبص ث ٚداٗغتٖ دوبین  ٝؽٞاٛـذ داسٗذ ،عـبد ٙاٗذ ٓ ٝــذبكظـً ٚبس  ٝع٘ت گشا ُ .زات كیضیٌی سا ثیؾتش دٝعت داسد.
آٜٗب ث ٚتجشث ٚؽخقی خٞدؽبٕ  ْٛاػتٔبد داسٗذ .آٜٗب ثُ ٚذظ ٚاک٘ٓ ٕٞی اٗذیؾ٘ذ  ٝثشایؾبٕ ایٖ ٓ ْٜاعت ک ٚدس ُذظ ٚدبضش دس چ ٚؽشایطی هشاس
داسٗذ .ؽخقیت دغی ثٞٓ ٚهؼیت  ٝؽشایظ ٗگبٓ ٙی ک٘ذ ٓ ٝی خٞاٛذ اص آٗچ ٚدس جشیبٕ اعت دهیوب آگب ٙؽٞدٓ .ؼٔٞال ثبٌٗذاس ،پِیظٝ ،سصؽٌبس،
جشاح  ٝخِجبٗبٕ جض ٝایٖ گشٓ ٙٝی ثبؽ٘ذ.

شمی ٌب ) (Nشٍُدی
ثؼضی اكشاد ثٓ ٚؼبٗی ،سٝاثظ  ٝادتٔبالت ٓج٘ی ثش دوبین ثیؼ اص خٞد دوبین تٞج ٚداسٗذ .ایٖ اؽخبؿ اص دظ ؽؾْ ٗ ،ذای دس ٝ ٕٝدذط ٝ
گـٔـبٕ (ؽْ) ثیؼ اص دٞاط پ٘ج گبٗ ٚخٞد اعتلبدٓ ٙی ک٘٘ذ .ؽٔی ٛب ث ٚطٞس طجیؼی ٓی تٞاٗ٘ذ كبفِ ٚثیٖ عطٞس سا ثخٞاٗ٘ذ  ٝدس  ٚٔٛچیضٛب ٓؼ٘ب
پیذا ک٘٘ذ!
ؽٔی ٛب ث ٚاعت٘جبط ٛب تٞج ٚداسٗذ .آٜٗب ثش خالف دغی ٛب ث ٚتقٞس  ٝتخیَ ثٜب ٓی د٘ٛذ  ٝث ٚاُٜبّ  ٝدشف دُؾبٕ ادتشاّ ٓی گزاسٗذ  .ؽٔی ٛب ثٚ
آی٘ذ ٙتٞج ٚداسٗذ  ٝادتٔبالت جذیذ سا دذط ٓیضٗ٘ذ.
آٜٗب دٝعت داسٗذ دٞادث سا پیؼ ثی٘ی ک٘٘ذ ٗ ٝغجت ث ٚتـییش دادٕ ؽشایظ ساؿت اٗذ .تٔشًضؽبٕ ثش جٜبٕ ٓؼ٘ٞی  ٝر٘ٛی اعت ،آسٓبٗگشا ٝ
خیبُجبف ٛغت٘ذ ػاله٘ٓ ٚذ ث ٚدسى ٓلبٛیْ ًِ ٝیبت .جبی دسختبٕ ج٘گَ سا ٓی ثی٘٘ذ!
ٓبٝساء آٞس سا ٓی ٗگشٗذ .اص هیبط ،اعتؼبس ٝ ٙتؾجی ٚاعتلبدٓ ٙی ً٘ذ.
ثیؾتش دس گزؽت ٝ ٚآی٘ذ ٙعیش ٓی ً٘٘ذ ،تئٞسیغیٖ ٓ ٝتلٌش ،افـیَ  ٝپیچیذ ٙاٗذ .ػالهٔ٘ذ ثـ ٚچیضٛبی جذیذ  ٝؿیش ٓتؼبسف.
٘ٛشٓ٘ذإ ،داٗؾٔ٘ذإ ،ؽبػشإ  ٝكیِغٞكبٕ جض ٝایٖ گشٓ ٙٝی ثبؽ٘ذ.

احسبسی ٌب)(F
ادغبعی ثٞدٕ ثب تقٔیْ گیشی ثشاعبط اسصػ ٛبی ؽخقی تؼشیق ٓیؾٞد .ادغبعی ٛب ثب تٞج ٚث ٚثٜبیی ک ٚثشای ادغبعبت خٞد هبیَ اٗذ تقٔیْ
ٓیگیشٗذ.
ػالهٔ٘ذ ث ٚدیگشإ  ٝادغبعبتؾبٕ .آٜٗب ثٔٛ ٚذُی ٜٓ ٝشثبٕ ثٞدٕ اكتخبس ٓی ک٘٘ذ٘ٛ .گبٓی ً ٚدیگشإ ادتیبج ثًٔ ٚي  ٝپؾتیجبٗی داسٗذ ٓتٞج ٚإٓ
ٓی گشدٗذ ،ثب هِت سئٞف  ٝادغبعبتی خٞد صٗذگی ٓی ً٘٘ذٓ ،ؼٔٞال دویوت سا پٜ٘بٕ ٓی ً٘٘ذ تب ؽخـ ٓوبثَ خٞد سا آصسد ٙخبطش ٌٗ٘٘ذ ،ث ٚآٜٗب
ثشچغت ادغبعبتی  ٝضؼیق  ٝعغت ٓی صٗ٘ذ ،دشكٜبی دیگشإ سا ث ٚدٍ ٓیگیشٗـذ.
ر٘ٛیٔٛ ،ذٍ  ٝدُغٞص ٛغت٘ذ .ج ٞدٝعتبٗ ٝ ٚگشّ سا تشجیخ ٓی د٘ٛذ .دیگشإ سا ثش ٓج٘بی اخالهیبت اسصیبثی ٓی ک٘٘ذ.

ٗبصى ٗبسٗجی ،اسصػ ٜٗبدٕ ثٛ ٚبسٓٗٞی! پـشعتـبسإٓ ،ـؼـِـٔـبٕ٘ٛ ،شٓ٘ذإ ً ٝؾیؼ ٛب دس ایٖ گش ٙٝهشاس داسٗذ.

فکری ٌب)(T
كکشی ٛب تقٔیٔبتی سا ٓی پغ٘ذٗذ ک ٚثُ ٚذبظ ٓ٘طوی ٓؼ٘ی داس ثبؽ٘ذ .آٜٗب اكتخبس ٓی ک٘٘ذ ک ٚدس جشیبٕ تقٔیْ گیشی ،ػی٘ی  ٝتذِیِی ٛغت٘ذ .ثب
تذِیَ کشدٕ  ٝعجک  ٝع٘گیٖ ٗٔٞدٕ ٓذاسک  ٝؽٞاٛذ ٓٞجٞد تقٔیْ ٓی گیشٗذ  ٝیک تذِیَ ٓ٘طوی اص ٓٞهؼیت تقٔیْ گیشی اسائٓ ٚیذ٘ٛذٛ .ش
چ٘ذ ٓٔکٖ اعت ک ٚثٗ ٚتبیج ٗبخٞؽبی٘ذ ثشع٘ذ!
تلکش گشاٛب ثٝ ٚاهؼیت اسصػ ٓی ٜٗذ  ،ػالهٔ٘ذ ث ٚاٛذاف  ٝایذٛ ٙب ٛغت٘ذٓ .تٞج ٚاعتذالٍ ؿِظ دیگشإ ٓی ؽٞد ،دس ثیبٕ اكٌبسؽبٕ فبدم اٗذ .
ٗغجت ث ٚدیگشإ عختگیش  ٝدس ػیٖ دبٍ سكتبسؽبٕ ثب دیگشإ ػذاُت آٓیض اعتٓ .ؼٔٞال ث ٚآٜٗب ثشچغت ع٘گذٍ  ٝثی ادغبط ٓیضٗ٘ذ.
دشكٜبی دیگشإ سا ث ٚدٍ ٗٔی گیشٗذ .ج ٞسعٔی ٓ ٝجت٘ی ثش ٓ٘طن سا تشجیخ ٓیذ٘ٛـذ .اسصیبثی دیگشإ ثشٓج٘بی ه ٙٞدسًؾبٕ ٓیجبؽذٜ٘ٓ .ذعبٕ،
داٗؾٔ٘ذإ ٓ ٝذیشإ جض ٝایٖ گشٓ ٙٝیجبؽ٘ذ.

داَری کىىذي ٌب)(J
ایٖ اؽخبؿ ثیؾتش ٓی خٞا٘ٛذ دس ٗظْ  ٝتشتیت ث ٚخقٞفی کبس ک٘٘ذ  ٝاگش کبسٛبیؾبٕ عبختبس کبكی داؽت ٚثبؽذ ،ساضی تش ٛغت٘ذ.
ٓقْٔ  ٝهبطغ ٛغت٘ذ  ٝعشیغ تقٔیْ ٓیگیشٗذ  ٝسٝدی ٚداٝسی ک٘٘ذ ٙداسٗذ .صٗذگی سا اعتٞاس  ٝهبثَ ً٘تشٍ ٓی ً٘٘ذ ،پشٝژٛ ٙب سا ث ٚعبدگی ثٚ
اتٔبّ ٓی سع ـبٗ٘ذ ،عبصٓبٕ یـبكت٘ٓ ٝ ٚظْ ،جذی  ٝهبثَ پیؼ ثی٘ی اٗذ .اص صٓبٕ ث٘ذی ٛب  ٝجذا ٍٝصٓبٗی ثؼ٘ٞإ سأ٘ٛب عٞد ٓی ثشٗذ .اص آٞس ؿیش
ٓتشهجـ ٚثیضاس ٓی ثبؽ٘ذ .عخت ًٞؽ٘ذ  ٝتـٔبیـَ داسٗذ ًـبسٛب سا ٛش چ ٚصٝدتش ثـ ٚپـبیـبٕ ثـشعـبٗـ٘ذٝ .ظیـلـ ٚؽـ٘ــبط ٓ ٝغئُٞیت پزیشٗذٓ .ی تٞاٗ٘ذ
خیِی ًٞت ٚكٌش ٗیض ثبؽ٘ذ.
داٝسی ک٘٘ذٛ ٙب ُضٓٝب ایشادگیش ٗیغت٘ذ .آٜٗب فشكب ٓی خٞا٘ٛذ ٓغبیَ سا دَ ک٘٘ذ.

مالحظً کىىذي ٌب)(P
ایٖ اؽخبؿ اص هـٞاٗـیـٖ ثـیضاس  ٝآصادی سا دٝعت داسٗذ  ٝتشجیخ ٓی د٘ٛذ اٗؼطبف پزیش ثبؽ٘ذ  .آٜٗب ٗگشؽی دسیبكت ک٘٘ذ ٙداسٗذ ٓ ٝی خٞا٘ٛذ ثٚ
جبی ک٘تشٍ صٗذگی ،إٓ سا دسک ک٘٘ذ.
ٓؼٔٞال کبسٛبیی سا ک ٚؽشٝع ٓی ک٘٘ذ ث ٚاتٔبّ ٗٔی سعبٗذ .دس  ْٛسیخت ٝ ٚثی ٗظْ  ٝثی خیبٍ ٛغت٘ذٛ .ش ًبسی پیـؼ ثیبیذ اٗجبّ ٓی د٘ٛذ  ٝثب
كشاؿت خبطش ًبَٓ ًبسٛب سا ث ٚاٗجبّ ٓیشعبٗذ.
ث ٚجبی كکش کشدٕ ث ٚعشاٗجبّ کبس ،ث ٚچگٗٞگی ا ٗجبّ کبس تٞج ٚداسٕ  ٝثُ ٚزت ثشدٕ اص ٓشادَ ػَٔ أٛیت ٓیذ٘ٛذ  .صٓبٕ سا ٓ٘جؼی تجذیذ ؽذٗی
ٓی داٗ٘ذ!
اكشادی عبصگبس  ٝپزیشا ٛغت٘ذ  ٝسا ٙدَ ٛبی گٗٞبگ ٕٞسا دس ٗظش ٓی گیشٗذ.
اص اتلبهبت ؿبكِگیش ً٘٘ذ ٝ ٙؿیش ٓ٘تظشُ ٙزت ٓیجشٗذ .دٓذٓی ٓضاج  ٝپؾت گٞػ اٗذاص ٛغت٘ذ .ثیؼ اص دذ سٝؽ٘لٌش ثٗ ٚظش ٓیشع٘ذ .ثی ٓغئُٞیت ٝ
ٝظیلٗ ٚؾ٘بط  ٝؿیش هبثَ پیؼ ثی٘ی اٗذ.

اوُاع درَن گرایی

درَن گرای حسی)(IS
ظبٛشی ثی اػت٘ب  ٝخؾک داسٗذ.
ٓ٘لؼَ ،آساّ  ٝجذا اص دٗیبی سٝصٓش ٙثٗ ٚظش ٓی سعذ .ایٖ اكشاد خیِی خٞؽجیٖ ٛغت٘ذ  ٝاؿِت كؼبُیت ٛبی اٗغبٕ سا ث ٚدیذٗ ٙیکخٞاٛی ٓ ٝغشت
ٓی ٗگشٗذ .آٜٗب اص ُذبظ ٘ٛش ؽ٘بختی دغبط ٛغت٘ذ  ٝخٞد سا دس هبُت ٘ٛش یب ٓٞعیوی اثشاص ٓی ک٘٘ذ  ٝث ٚاثشاص کشدٕ ؽٜٞد خٞد گشایؼ داسٗذ.

درَن گرای شمی)(IN
تیپ دس ٕٝگشای ؽٔی ث ٚهذسی ػٔین ثش ؽٜٞد تٔشکض داسد ک ٚاكشاد داسای ایٖ تیپ تٔبط کٔی ثب ٝاهؼیت داسٗذ (ثب ٗبٛؾیبس ثیؾتش اص ٝاهؼیت
سٝصٓش ٙاستجبط داسد) .ایٖ اكشاد ژسف اٗذیؼ ٝخیبُپشداص ،ک٘بس ٙگیش ٝثی اػت٘ب ثٓ ٚغبیَ ػِٔی ثٞدٝ ٙدیگشإ آٜٗب سا خٞة دسک ٗٔی ک٘٘ذ .آٜٗب کٚ
ػجیت  ٝؿشیت ٗٝبٓتؼبسف ثٗ ٚظش ٓی سع٘ذ ،دس ک٘بس آٓذٕ ثب صٗذگی سٝصٓشٝ ٙثشٗبٓ ٚسیضی ثشای آی٘ذٓ ٙؾکَ داسٗذ.

درَن گرای احسبسی)(IF
تیپ دس ٕٝگشای ادغبعی تلکش ٓ٘طوی سا عشکٞة ٓی ک٘ذ .ایٖ اكشاد ٛیجبٕ ػٔیوی داسٗذ ُٝی اص اثشاص ػِ٘ی إٓ خٞدداسی ٓی ک٘٘ذ .آٜٗب ٓشٓٞص ٝ
دعت ٗیبكت٘ی ثٗ ٚظش ٓی سع٘ذ  ٝث ٚعبکت ثٞدٕٓ ،تٞاضغ ثٞدٕ  ٝثچ ٚگبٗ ٚثٞدٕ گشایؼ داسٗذ .آٜٗب ث ٚادغبعبت  ٝاكکبس دیگشإ أٛیت صیبدی
ٗٔی د٘ٛذ ٘ٓ ٝضٝی ،عشد ٝ ،اص خٞد ٓطٔئٖ ثٗ ٚظش ٓی سع٘ذ.

درَن گرای فکری)(IT
دس ٕٝگشای ٓتلکش؛ کغی ک ٚدٝعت داسد یک گٞؽ ٚث٘ؾی٘ذ ٗ ٝظشی ٚاص خٞدػ تُٞیذ ک٘ذ .آٜٗب تشجیخ ٓی د٘ٛذ ثٞٓ ٚاسد اٗتضاػی ثپشداصٗذ .دٝعت
داسٗذ ثیؾتش خٞدؽبٕ سا ثؾ٘بع٘ذ تب دیگشإ سا .اص آٗجب ک ٚدس ٕٝگشا ٛغت٘ذ ثب دیگشإ خٞة ک٘بس ٗٔیآی٘ذ ٔٗ ٝیتٞاٗ٘ذ دسعت ثبٝسٛب  ٝػوبیذؽبٕ
سا ث ٚدیگشإ ٓ٘توَ ک٘٘ذ .ایٖ اكشاد ث ٚجبی ادغبعبت ثش كکش تبکیذ داسٗذ  ٝاص هضبٝت ػِٔی ضؼیق ثشخٞسداس ٛغت٘ذ .دیگشإ ٓیگٞی٘ذ آٜٗب
آدّ ٛبی یک دٗذ ،ٙػضُت گضیٖٓ ،تکجش  ٝثی ٓالدظ ٚای ٛغت٘ذ.

اوُاع برَن گرایی

برَن گرای حسی)(ES
آدّ ٛبی ثش ٕٝگشای دغیُ ،زت جٓ ٝ ٞؼبؽشتی ٛغت٘ذ؛ آٗوذس ث ٚتجشثٛ ٚبی جذیذ اؽتیبم داسٗذ ک ٚثب ٛش ؽشایطی ٓیعبصٗذ .ایٖ اكشاد ػٔیوب ثٚ
عٔت دٗیبی ػِٔی گشایؼ داسٗذ  ٝثب اٗٞاع ٓختِق اكشاد ک٘بس ٓی آی٘ذ .آٜٗب ػبطلی  ٝدغبط ٛغت٘ذ.

برَن گرای شمی)(EN
ثش ٕٝگشاٛبی ؽٔی آدّ ٛبی خالهی ٛغت٘ذ .آٜٗب تٞاٗبیی صیبدی دس ثٜش ٙجغتٖ اص كشفت ٛب داسٗذ ؛ ثٔٛ ٚیٖ خبطش دس کغت  ٝکبس  ٝاُجت ٚدس
عیبعت آدّ ٛبی ٓٞكوی ٛغت٘ذ .آٜٗب ثشاعبط دظ ؽؾْ تقٔیْ گیشی ٓیک٘٘ذ؛ ثٔٛ ٚیٖ خبطش ٓٔکٖ اعت تقٔیْ گیشیٛبیؾبٕ خیِی كٞسی ثٗ ٚظش
ثشعذٝ .یژگی تـییش پزیشی آٜٗب ثبػج ٓیؾٞد ک ٚاصیک كکش یب کبس ٓخبطش ٙآٓیض ث ٚعشاؽ دیگشی ٓی سٗٝذ .ایٖ اكشاد ٓجزٝة اٗذیؾٛ ٚبی تبصٙ
ٛغت٘ذ  ٝتٞاٗبیی ثشاٗگیختٖ دیگشإ سا داسٗذ .ثیؾتش ث ٚجبی تأَٓ ثش پبی ٚؽٜٞد تقٔیْ گیشی ٓی ک٘٘ذ .ثب ایٖ دبٍ ،تقٔیٔبت آٜٗب ادتٔبال دسعت
اص آة دس ٓی آیذ.

برَن گرای احسبسی)(EF
ثش ٕٝگشاٛبی ادغبعی ثب ٛیجبٕٛبیؾبٕ ثب دٗیب استجبط ثشهشاس ٓی ک٘٘ذ  ٚٗ ٝثب اكکبسؽبٕ .آٜٗب ثیؼ اص دذ ث ٚثبٝسٛب  ٝاٗتظبسات دیگشإ دغبع٘ذ.
تیپ ثش ٕٝگشای ادغبعی گشایؼ داسد ؽیٓ ٙٞتلکش ثٞدٕ سا عشکٞة ک٘ذ ٝثغیبس ٛیجبٗی ثبؽذ .آٜٗب اص ُذبظ ػبطلی دغبط ثٞدٝ ٙث ٚسادتی ساثطٚ
دٝعتی ثشهشاس ٓی ک٘٘ذٝ ،آدّ ٛبی ٓؼبؽشتی ٝعشصٗذ ٙای ٛغت٘ذ .یٗٞگ ٓؼتوذ ثٞد ک ٚایٖ تیپ دس ثیٖ صٗبٕ ثیؾتش اصٓشدإ یبكت ٓی ؽٞد.

برَن گرای فکری)(ET
ثش ٕٝگشاٛبی ٓتلکش٘ٓ،طویٝ ،اهغ ثیٖ ٓ ٝتؼقت ٛغت٘ذ .آٜٗب دهیوب ً ٓطبثن ثب ٓوشسات جبٓؼ ٚػَٔ ٓیک٘٘ذ .ادغبعبت ٛ ٝیجبٕٛبی خٞدؽبٕ سا
عشکٞة ٓیک٘٘ذ  ٝثٔٛ ٚیٖ خبطش ٓٔکٖ اعت آدّ ٛبی خؾک  ٝعشدی ثٗ ٚظش ثشع٘ذ .آٜٗب داٗؾٔ٘ذإ خٞثی ٓیؽٗٞذ صیشا تٔشکض آٜٗب ثش آگب ٙؽذٕ
اص دٗیبی ثیشٗٝی  ٝاعتلبد ٙاص هٞاػذ ٓ٘طوی ثشای تٞفیق کشدٕ إٓ اعت.

ثش ایٖ اعبط ٓذٍ ؽخقیتی اكشاد دس ؽبٗضد ٙتیپ – (ESTP – ESFP – ISTP – ISFP – ESTJ – ESFJ – ISTJ – ISFJ – ENTJ
) ENTP – INTJ – INTP – ENFP – ENFJ – INFP – INFJدعت ٚث٘ذی ٓی ؽٞد.

تئٞسی تیپ ؽخقیت  ٝاثضاس ) (MBTIثٓ ٚب دس دسک ثٜتش ٗوبط هٞت  ٝضؼق خٞد  ٝدیگشإ کٔک ٓیک٘ذ چشا ک ٚاكشاد ثب تیپٛبی تشجیذی
ٓتلبٝت ،ػِٔکشدٛبی ٓتلبٝتی داسٗذ.

تٔبّ تیپ ٛبی ؽخقیتی ث ٚیک اٗذاص ٙاسصؽٔ٘ذ ٛغت٘ذٛ .یچ تیپ ؽخقیتی ثٜتش یب ثذتش ٗیغت ٗ ٝکت ْٜٓ ٚای٘ک ٚتیپ ؽخقیتی اكشاد ثیبٗگش ٓیضإ
ٞٛػ آٜٗب ٗیغت ٔٗ ٝی تٞإ اص سٝی إٓ ٓٞكویت اؽخبؿ سا پیؼ ثی٘ی کشد! ثب تٞج ٚث ٚتیپ ؽخقیتی اؽخبؿٓ ،تٞجٓ ٚیؾٞیْ ک ٚچ ٚػٞآِی ثٚ
آٜٗب اٗگیضٓ ٙی دٛذ  ٝدس ؽشایظ گٗٞبگ ٕٞچ ٚسكتبسی ثشٝص ٓی د٘ٛذ .
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