
MBTI چیست؟ 

 و مادر یک آن مبدع به که است Myers-Briggs Type Indictor مخفف MBTI خالصه، نام  و کلی طور به

 بهترین اینکه برای هاآن. کردندمی خدمت انگلستان ارتش در پرستار نقش در دوم  جهانی جنگ در که بودند دختر

 در البته دادند، را زیر یدسته چهار اساس بر سربازان بندیطبقه پیشنهاد باشند، داشته را سربازان از بکارگیری

 کرد. سازیبهینه را آن یونگ نام  به روانشناسی نهایتا و شد داده  ارزیابی این در تغییراتی هاسال طی

MBTI چه ویژگی هایی را مشخص میکند؟ 

 (:یونگ ینظریه اساس بر) دهیم میقرار  بررسی را مورد شخصیتی تیپ ویژگی دسته چهار MBTI در

 .شودمی  نشان داده  E و  I با ترتیب به که درونگرایی/ برونگرایی .1

 .شودمی نشان داده  N و S با ترتیب که به شّمی حّسی/ نگری یاشهودی کلی نگری/جزئی .2

 .شودمی نشان داده  F و T با ترتیب به که ارزشی احساسی/ عقالنی یا منطقی/ .3

 .شودمی نشان داده  P و J با ترتیب که به ادراکی قضاوتی یا منعطف/ مند/نظام  .4

  نه؟  دیگر هایویژگی چرا ویژگی؟  چهار این چرا

 :گیرندمی نظر در را فرآیند چهار افراد بندی طبقه برای که این است جواب

 شود.می تعریف درونگرایی یا برونگرایی صورت به که: انرژی دریافت یشیوه  .1

 .شودمی تعریف شّمی حسی یا شهودی عینی صورت به که: اطالعات دریافت یشیوه  .2

 .شودتعریف می عشقی احساسی یا عقلی فکری صورت به که: گیرینتیجه و تصمیم یشیوه  .3

 شود.می تعریف ادراکی منعطف یا قضاوتی منظم  صورت به که: زندگی سبک یشیوه  .4

 ما  ترجیح اصطالحا  و  دارد  بیشتری  بروز درصد  یک،  کدام  اینکه  اما  داریم،  را  هاویژگی   این از  درصدی  ما  یهمه 

 .سازدمی را ما شخصیت ،باشد طبیعی و عادی حالت در

 ترجیحات، این بروز میزان در. هست ما همراه  آخر تا و بوده  همراه  ما  با ما زندگی ابتدای از شخصیت این

 فارغ بدهیم، انجام  را کاری بخواهیم  خود خودی به اگر اما هستند، مؤثر بسیار ما شغل و کار محیط ،«خانواده»

 .رفت خواهد سمت یک به تنها ما ترجیحات بیرونی، فشار از

 شود؟ویژگی های ما از چه ناشی می

 .ماست تربیت و ما کودکی محیط تأثیرات و مادرزادی تیپ االکلنگ حاصل ما امروز شخصیتی تیپ

  .است رنگ پر ما روان سالمت و ما شخصیت نوع در بسیار کودکی دوران اتفاقات و تربیت نقش: ن.پ



 نتیجه

 Development of) دهیم می توسعه «راحتی به» مان ترجیحات راستای در را هاییمهارت  مان زندگی در ما 

traits)، بدهیم  توسعه «سختی به» هم  مانغیرترجیحی راستای در باید را هاییمهارت مقابل در. 

 برای اما داریم، رضایتمندی احساس و کنیم می  کسب انرژی ترجیحی هایمهارت انجام  با عمال اول، قسمت برای

 .کنیم می مصرف انرژی ترجیحی، غیر هایمهارت انجام 

 گرنه و باشد، داشته وجود برانرژی و زاانرژی هایمهارت برای وقت صرف و انجام  بین تعادلی زندگی در باید

 . شویم می عملکردی اختالل دچار

  



 در یک نگاه ISTPتیپ شخصیتی 

 نگر، حسابگر، منعطفجزئی درون گرا،کارکردها: 

 یاد گرفتن مطالب زیر است: ISTP  رمز موفقیت برای یک

 برقراری ارتباط، در نظر گرفتن احساسات دیگرانو پایبندی به تعهدات

 ISTPکلیاتی درباره تیپ شخصیتی 

ISTP(صنعتگران) ها  

 ابزارآالت، انواع از استفاده  در آنها العاده فوق  مهارت در وضوح به (Crafterصنعتگران) یا هاISTP طبیعت

 اما داریم، خاصی ظرفیت ابزارآالت از استفاده  در ما اکثر البته. شودمی دیده ها دستگاه  وها ماشین تجهیزات،
انایی ذاتی در فرمان تو  دارای  آنها.  هستند  استاد  ابزارآالت  از  استفاده   در  واقعا(  جمعیت  درصد  ده   حدود)  صنعتگران

های باشند. حتی از زمانهای مورد نیاز برای استفاده از آنها میدادن به ابزارآالت و استادشدن در تمام مهارت
 استفاده آنها از توانستندمی راحتی به خواستندمی که هرگاه  بودندنخستین، ابزارآالت همچون آهنربا به آنها چسبیده 

 یشانهافعالیت  که  دانندمی  ذاتی  بصورت  و  عملند  عاشق  که  هستند  افرادی  هاISTPهمچون دیگر تجربه گرایان،    .کنند

 انجام   خاص  استاندارد  یا  بندیزمان  بدون  و  خودبخودی  انگیزشی،  صورت  به  اگر  بود  خواهد  مؤثرتر  و  تربخش  لذت
ا حدی کار را جدی نگرفته و فقط با ت بلکه کنندنمی  کار خود ابزارهای با شوندمی  کاری به مجبور کهزمانی. شود

 کنند. آنها بازی می

 هاسرگرمی

ISTPکنند و بر اساس طبیعت انگیزشی که دارند دائم به دنبال بازی کردن هستند و در هر فرصتی که پیدا می ها

های مختلفی بازی کنند: از ماشین و دهند. دوست دارند با سرگرمیکشد این کار را انجام میمیل و رغبتشان می
موتورسیکلت و قایق و تفنگ شکاری گرفته تا قالب ماهیگیری و لباس غواصی و غیره. آنها وقتی که هیجان 

سرعت، اسکی روی آب و موج سواری به اوج رانی  کنند برای مثال هنگام اتومبیلزیادی دارند پیشرفت خوبی می
ترسند، بارها و بارها خودشان را در معرض خطر قرار رسند. هنگام کارکردن از هیچ چیز نمیهیجانی خود می

کسانی هستند که بیشترین ریسک را انجام  هاISTPها،  دهند حتی اگر چندین بار مجروح شوند. در میان تمام تیپمی 

  دهند.هایشان را دائما در مقابل خطرات و اتفاقات شانسی و عجیب و غریب قرار می یا تکنیکدهند. خودشان و  می 

 حرفکم

 برقرار ارتباط کردن عمل طریق از دهندمی ترجیح بیشتر آنها که دلیل این به شاید. است سخت هاISTPشناختن 

 محیط  در  که  شود  باعث  تواندمی  گریخودبیان  در  آنها  ضعف.  دارند  زبانی  یهامهارت  توسعه  به  کمی  عالقه  و  کنند
ها و کنند مهارتسعی می ،ود قرار دارندخ نوعانهم  کنار در که هم  وقتی حتی. شوند انزوا دچار کار یا و مدرسه
 هاISTP شود.شان به جای آنها صحبت کند و مکالمه زبانی آنها محدود به چند کلمه کوتاه و مختصر میعمل

 از دست حاضرند اغلب. باشند کارانشانهم  وها تیمیهم  دوستان، به وفادار و سخاوتمند عجیبی طور به توانندمی 
های ساختمانی، تعمیر لوازم منزل یا کار بر روی شند تا بتوانند به دوستانشان در پروژه بک استراحتشان و تفریح

از حد  مندی و نظم بیشتوانند با کسانی که دائم به دنبال قانوناتومبیل یا قایق کمک کنند. از سوی دیگر، آنها می
 هستند به طور شدیدی مخالفت کنند.

 

 مندقانون

گیرند. بیش پردازند، بلکه خیلی راحت آنها را نادیده میصنعتگران معموال به طور علنی به مخالفت با قوانین نمی
 توانندمی  وقتی حتی و باشند آزاد کامال شانمورد عالقه کارهای انجام  برای خواهندمی هاISTPاز هر چیزی، 

برند. از حل مشکالت و مسائل لت می  هاISTP  .گردندمی  مغرور  خود  به  دهند انجام   هنرمندانه  مهارتی  با  را  کارها

و از اینکه دیگران از نداشتن فضای کاری کافی    هاISTP  .ندلذت می بر  نداز اینکه روی موضوعی متمرکز شو  آنها

 کمک به دیگران است. هاISTPمنبع رضایت خاطر برای  شوند.آزرده میکارش را قطع کنند 



 

  



ISTP یعنی چه؟ 

 (I) گرا درون

 صرف با هاISTP درونگرا، عنوان فردی به. شودمی مشخص درون جهان بر تمرکز اولویت با گرایی درون

 کنندمی ترک را گروهی بزرگ اجتماعات هاآن. گیرندمی انرژی، آشنا و کوچک گروه یک با یا تنهایی به وقت

 صورت به را اطالعات هاISTP، درونگراها سایر همانند. هستند عمق دنبال به روابط وسعت جای به زیرا

 هستند. عالی شنوندگان غالبا هاآن. کنندمی پردازش داخلی

 (S) نگرجزئی

 طریق از اطرافشان را و هستند واقعی اطالعاتبه دنبال  هاISTP. است متمرکز حال زمان بر نگرشاخصه جزئی

 اللفظی  تحت  و  مشخص  متفکران  زیرا  بینند  می  هستند  که  آنگونه  را  همه چیز  آنها.  کنند  می  پردازش  پنجگانه  حواس

 که با را هایی ایده آنها. دارد ارزش هاISTP سلیم  عقل و گرایی واقع. دارند اعتماد است مسلم آنچه به آنها. هستند

 .دارند دوست ،همراه هستند عملی کاربردهای

 (T) حسابگر

ها آن. گیرندمی تصمیم واقعیت اساس بر هاISTP متفکر، عنوان فردی به. دهدمی قرار اولویت در را عینیت تفکر

 داوری منطق  اساس بر  را دیگران  وها  موقعیت  هاISTP(. نیستند احساسات بدون  اما)حاکم است   قلبشان  عقلشان به

 به هاآن. کنند شناسایی ها رانقص توانندمی راحتی به و کنندمی ارزیابی تاکتیک از بیش را حقیقت هاآن. کنندمی 
 .دارند گرایش مسئله حل سمت

 (P)منعطف 

متفکران تصادفی هستند که ترجیح  هاISTPدرک کردن به سازگاری و انعطاف پذیری شخص اشاره دارد. و کال 

می دهند گزینه های خود را باز نگه دارند. آنها غیر منتظره شکوفا می شوند و برای تغییر آماده هستند. آنها فردی 
کنند. آنها از شروع یک کار بیشتر از اتمام آن   خودجوش هستند و اغلب چندین پروژه را به طور هم زمان حل می

 در حین کار کردن بازی می کنند هاISTP. لذت می برند

 

  



 از نقاط قوت خود استفاده کنید

نمایید. اگر بتوانید این کار  ترمیم  را خود ضعف نقاط که بکوشید و کنید گذاری سرمایه خود قوت نقاط روی باید 
را انجام دهید تفاوت میان موفقیت و شکست خود را رقم زده اید. در ادامه مطلب به نقاط قوت و ضعف شما اشاره 

 شما با بسیاری از این موارد مواجه هستید.  ISTPکرده ایم. با آنکه اشخاص همه با هم تفاوت دارند، به عنوان یک  

 نقات قوت

  تواند موارد زیر را در بر بگیرد:کاری شما مینقاط قوت 

  ملموس محصوالت و شده  تعریف وظایف با بهتر کار توانایی •

  قوی بسیار حافظه و فراوان مالحظه و مشاهده  قدرت •

  توانایی منظم کردن داده های اطالعاتی •

  .گذارید می احترام آنها به که کسانی کنار در کردن کار یا و تنهایی به کردن کار توانایی •

  توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی •

  .بگیرند انجام باید که کارهایی از یابی اطالع توانایی •

 تدس با کردن کار در زیاد توانایی •

 ناگهانی تغییرات با خود دادن تطبیق توانایی •

 و داشتن عقل سلیم •

 توانایی شناسایی و استفاده مناسب از منابع موجود •

 انعطاف پذیری و تمایل به قبول خطر •

 نقات ضعف 
 نقاط ضعف کاری شما شامل موارد زیر می شود:

 گیرد می صورت که اقداماتی مدت بلند نتایج دیدن در دشواری •

عالقه به برقراری ارتباط های کالمی بخصوص در صحبت های معمولی . بی عالقگی به تدارک و  •
  سازمان دادن به وقت و زمانآمادگی از قبل، دشواری در 

  پیچیده  و مجرد های نظریه به پرداختن برای الزم  شکیبایی نداشتن •
  دیگران احساسات و ها حساسیت به نداشتن توجه •
  سریع شدن حوصله بی و مکدر •
  .ندارند وجود حاضر حال در که هایی انتخاب و ها فرصت تشخیص در دشواری •
  ایده  و نظر کردن تکرار به تمایل نداشتن •
  ی در بعضی از تصمیم گیری هادشوار •
  شدید مقررات و رویه به بودن عالقه بی •
 کارها  موقع به کردن تمام  در دشواری و مدت بلند های هدف تعیین برابر در مقاومت •

 

  



 ISTPیک رضایت شغلی از دید 

 رضایت شغلی به معنای انجام کارهایی است که: ISTPبه عنوان یک 

  بتوانم منابعی را شناسایی و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کنم. .1

  به من امكان دهد مهارت هایی را بیاموزم که بتوانم در آنها به استادی برسم و از آنها استفاده نمایم. .2

نمایم و با آن مشکالت   استفاده   ام   آورده   دست  به  خارج  جهان  از  که  فنی  آگاهی  و  علم   از  که  دهد  امكان  من  به .3
  دیگران را برطرف نمایم.

  دارای جهات روشن و واضح باشد و من بتوانم با محصوالت واقعی و حقیقی در تماس باشم. .4

وقدمی در دل  شوم  خارج کارم  بسته محیط از که باشم  داشته را آن فرصت من و باشد پویا و تفریحی .5
 طبیعت بگذارم.

 فصل و دست و پا گیر باشد، کار کنم. در محیطی که عاری از مقررات م .6

بتوانم به طور مستقل کار کنم و در کارم سرپرستی و نظارت دیگران در حداقل خود باشد و عالوه بر این  .7
  من هم مجبور نباشم بر دیگران نظارت بیش از اندازه داشته باشم.

 .برسم  هایم  سرگرمی و عالیق به تا بدهد کافی فرصت من به .8

 ت بدهد و پیوسته چالش دار باشد.لذ و شادی من به .9

 .باشد زیاد مقررات یا و روزمره  کارهای از نیاز بی .10

  



  جست و جوی شغل مناسب

با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود، می توانید برای خود شغل مناسب تری پیدا کنید. در تمام جوانب شغل یابی، 
کسب اطالع درباره کارهای موجود، تهیه رزومه، شرکت در از بررسی درباره مشاغل مورد عالقه گرفته تا 

مصاحبه استخدامی و بعد مذاکره درباره حقوق و دستمزد اگر بتوانید روی جنبه های مثبت خود سرمایه گذاری 
تفاوت میان تیپ های  کنید و در مقام ترمیم نقاط ضعف خود برآیید بهتر می توانید به خواسته های خود برسید.

 اغلب ظریف و پوشیده است و اتفاقا همین تفاوت ها فاصله میان شکست و موفقیت را رقم می زنند. شخصیتی، 

مثال در زمینه شبکه سازی، برونگراها به راحتی با طیف وسیعی شبکه سازی می کنند، درونگراها با طیف محدود 
حدوده ای مشخص شبکه سازی و اشخاصی که آنها را می شناسند شبکه سازی می کنند، حتی ها با اشخاص در م

می کنند. احساسی ها شبکه سازی را موضوعی شخصی ارزیابی می کنند فکری ها در جریان شبکه سازی سواالت 
عینی تر و جمع و جورتری می پرسند، مالحظه کننده ها می توانند از صبح تا شب درباره هر موضوعی سؤال 

فته تر می پرسند و باالخره شمی ها حتی با کسانی که با موضوع کنند. داوری کننده ها سواالت کمتر و سازمان یا
 ارتباط ندارند شبکه سازی می کنند تا به اطالعات مورد نظر خود برسند.

 

  



 هاISTPمشاغل مناسب 

توجه به این نکته ضرورت دارد که سایر تیپ های شخصیتی هم در  هاISTPدر فهرست کردن مشاغل مناسب 

بسیاری از 

 این مشاغل می توانند به موفقیت های چشمگیر برسند. 

 

 خدمات -فروش 

  انتظامات افسر پلیس، •
  ای مسابقه های اتومبیل راننده •
  خلبان •
  اسلحه اپراتو •
  مخفی پلیس •
  (کالنتر ارتشبد،) مارشال •
  نشان آتش •
 بردار نقشه •

  ورزشی لوازم  فروشنده  •
 دارو فروشنده  •

 خصوصی بازرس کارآگاه، •

  مأمور رسیدگی به اشخاص گم شده  •
  کالج و دبیرستان ورزش مربی •
 جنایی متخصص و عکاس •

 

  



  تکنولوژی

  غیرنظامی امور و مکانیک برق، مهندس •
  متخصص الکترونیک •
  فنی مدرس •
  اطالعاتی خدمات کننده  تهیه •
  افزار نرم  کننده  تهیه •
  تدارکات و لجستیکی مدیر •
  ص شبکه ) مخابره از راه دور(متخص •
 برنامه نویس کامپیوتر •

  دریایی بیولوژیست •
  اطالعات پردازش تجهیزات کننده  تغییر •
 کامپیوتر مهندس •

  تکنسین کیفی •

  سیستمی های حمایت اپراتور •
  سیستم  تحلیلگر •
  خانگی شبکه نصاب و کننده  برطرف •
  کامپیوتری های سیستم  کننده  آزمون •
  متخصص پردازش اطالعات •
  مهندس نرم افزار •
  شناس زمین •
  ایمنی مهندس •
 دور راه  از ارتباط متخصص •

 نکته:

ISTPاغلب به رشته های فنی عالقه مند هستند زیرا برای آنها مهم است که اشیا و چیزها چگونه و چرا کار می    ها

کنند. این اشخاص در رشته های مکانیکی خوب پیشرفت می کنند زیرا قدرت مشاهده کننده فراوانی دارند و به 
د کار کنند لذت می برند. وقتی با واقعیت از اینکه با دست های خو هاISTPجزییات و واقعیت ها هم توجه دارند. 

 ها بخورد داشته باشند از تحلیل های منطقی به خوبی استفاده می نمایند.

  



  خدمات بهداشتی و درمانی

  مغز نوار تکنسین •

  رادیولوژی تکنسین •

  اضطراری پزشکی تکنسین •

  ورزشی فیزیولوژیست •

 تبهداش متخصص دندانپزشک، دستیار •

  تکنسین عمل جراحی •

  اورژانس پزشک •

 لنق و حمل کننده هماهنگ •

 نکته:

هاست زیرا این اشخاص به ماهیت فنی امور ISTPزمینه مراقبت های بهداشتی و سالمتی بخصوص مورد توجه 

 توجه دارند.

  



  تجارت -امور مالی 

  امنیتی گر تحلیل •

  خرید مأمور •

  اداره  مدیر •

  بانکدار •

  اقتصاددان •

 یقضای منشی •

  مشاور مدیریت •

  هزینه کننده  برآورد •

  شهری مهندس •

  کشاورزی مهندس •

  مکانیک مهندس •

یپرداخت های بیمه تعیین مسئول •

 نکته:

ISTP ها با اعداد رابطه خوبی دارند و می توانند از مشاغل مالی و تجارتی لذت ببرند. محیط کار برای این اشخاص

 ها دوست دارند که به طور مستقل کار کنند.ISTPبسیار مهم است 

 

  



  تجارت به کارهای دستی

  کامپیوتر تعمیر مسئول •

  هواپیما مکانیک •

 کشاورز زارع، •

 مربی ورزش •

  فروشنده لوازم اتومبیل •

  تجاری امور هنرمند •

  کاری چمن خدمات مدیر •

 انم طراحی مهندس •

 نجنگلبا •

 رنجا •

  متخصص پارک های طبیعی •

  بصری - سمعی های دستگاه  متخصص •

  تلویزیون بردار فیلم •

  اتومبیل بیمه به رسیدگی بیمه ارزیاب •

  جنایی بازرس •

  ناخدای کشتی •

  ی بازرگانیهواپیماها خلبان •

 زپروا مدرس •

  مهندس پرواز •

  خلبان هلی کوپتر بازرگانی •

  لکوموتیو مهندس •

 شارت افسر •

  هوایی ترافیک کنترل و پرواز مجوز صدور مسئول •

  ویژه  های جلوه  و صحنه استودیو، متخصص •

  طالساز •

  حیوانات کردن خشک متخصص •

  ساز اسلحه •

  نجار کابین ساز •

 یموسیق ادوات سازنده  •

 حطرا •



زسا مدل و مدل •

 نکته:

ISTP ها کارهای دستی را دوست دارند. آنها مشاغل حقیقی و منسجم را ترجیح می دهند از جمله رشته های مورد

 عالقه این تیپ شخصیتی مربی ورزش است.

 

  



 از کارتان لذت ببرید

 .مورد نظرتان را به دست آورید شغلی را که هم اکنون در آن هستید دوست بداریدبنابراین اگر نمی توانید شغل 
واقعیت این است که به استثنای کار در بخش خط مونتاژ کارخانه ها می توانید به روش های مختلف در کارتان 

توانید از آنها  انعطاف بیشتری به دست آورید. در ادامه مطلب به نکاتی اشاره کرده ایم که در همین راستا می
 استفاده کنید.

 وقعاتشان را مشخص تر بیان کنند.ت و ها خواسته بخواهید خود سرپرستان از •

 از فرصت ها استفاده کنید و از قدرت مذاکره خود بیشتر استفاده نمایید. •

 سعی کنید تا حد امکان استقالل پیدا کنید. •

 اقدامی فیزیکی و جسمانی بپردازید.سعی کنید در طی روز فرصتی به دست آورید و به  •

  باشید.سال دیگر در همین زمان می خواهید در چه شرایطی قرار داشته  ۵به این فکر کنید که  •

  .نکنند قطع را کارتان و نشوند شما مزاحم  زیاد اندازه  به دیگران که شوید مطمئن •

  .کنید شرکت زمان مدیریت آموزش دوره  یک در •

 کنید.از اشخاصی که مهارت های مکمل شما را دارند کمک بگیرید و نقطه نظرهایتان را تحلیل  •

نقاط ضعف است. اینکه  برخورد نمودن با به زبان ساده، بهترین روش برای موفق شدن استفاده از توانمندی ها و
 شکست را در شما رقم می زند.  موفقیت وبدانید چگونه این کار را انجام دهید تفاوت میان 

 

 

 

 

  



 با دیگر شخصیت ها ISTPتعامالت 

 های شخصیتی مشابهتیپ
 لزوما   آنها. هستند زندگی به ISTP کلی رویکرد و عالیق ، ها ارزش بر مشتمل همه از بیشتر زیر انواع از افراد

در  شوند. اما همراه   هم   با همیشه  آنها  که  ندارد  وجود  تضمینی  هیچ  و  رسید،  نخواهند  توافق  به چیزها  همه  مورد  در
 دارند.  زیادی  مشترک  موارد  و  ها اسان است و به راحتی با هم کنار میایندبعضی مواقع، به توافق رسیدن برای آن

ISTP , ISTJ , ISFP , ESTP 

 های شخصیتی متفاوت با تاثیرات مثبتتیپ

دارند. اما ممکن است بعضی از  ISTPهای شخصیتی زیر را دارند شخصیتی بسیار متفاوت با فرد افرادی که تیپ

جالب و تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه آشنایی با افراد جدید فرصت خوبی را برای   ISTPها برای فرد  این تفاوت

 و هاISTP بین فراهم میکند، در نتیجه میتواند رابطه مفید و تاثیرگذاری برای او باشد. روابط ISTPپیشرفت فرد 

 باشد. داشته یکدیگر کشیدن چالش به برایها فرصت و مشترکات از خوبی تعادل باید های شخصیتیتیپ این
ISFJ , INTP , ESTJ , ESFP 

 بالقوه های شخصیتی مکملتیپ

ISTPهاآن احتماال  ، یکدیگر با آشنایی پس از اما در ابتدا فورا با این افراد ارتباط برقرار نکنند، است ممکن ها 

 اگرچه. های خوبی هستندآموزشی مکملاز لحاظ  همچنین پیدا کنند. یکدیگر با زیادی مشترک موارد توانندمی 
 برای زیادی پتانسیل هاآن روابط اما، نکنند جذب را ISTP های زیر فردافرادی با شخصیت ابتدا در است ممکن

 .دارد یکدیگر از آموختن و تکمیل
INTJ , ESFJ , ENTP , ENTJ 

 برانگیز چالش های شخصیتی مخالف وتیپ

 همچنین اما، دارند را ISTP با درگیری و شخصیتی برخورد برای توانایی بیشترین های زیربا شخصیت افرادی

 متفاوتیهای  انگیزه   وها  ارزش  دارای  اساسا    نوع شخصیت  این  با  افراد  که  آنجا  از.  هستند  رشد  برای  فرصت  بهترین
، هستند متفاوت بسیار هاآن که آنجا از اما. باشد غیرممکن آن ارتباط است ممکن، ابتدا در، هستند ISTP  از افراد

برای یکدیگر بسیار آموزنده  توانندمی، باشند رابطه ایجاد به قادر اگر و است ISTP  ضعف نقاط هاآن قوت نقاط

 .باشند

INFP , INFJ , ENFP , ENFJ 

  



ISTP عشق درها 

 مشكالت حل به قادر به سرعت اینكه از و هستند مفید خانه در غالبا   آنها. هستند آرام و مستقلها ISTP روابط، در

 یادگیری به  را  خود  شرکای اغلب  و  هستند  پرماجرا  و  کننده   سرگرم   هاISTPهستند.    مفید  خود  شرکای برای هستند،

 هایحلراه   دنبال  به  اما  ،  هستند  طبیعی  هاییابعیبها  ISTP.  کنندمی  ترغیب  انگیز  هیجان  و  جدید  بدنی  های  مهارت

 معموال ،ها  ISTP.کند  مشکل دچار را  آنها  است  ممکن  پیچیده   شخصی مسائل.  هستند  مشکالت  برای  عملی  و  منطقی

 و ، کنند می درک را خود احساسات موقتی ماهیت هاISTP. کند حفظ را خود هایواکنش و احساسات دارد تمایل

 خود شرکای به عملی خدمات ارائه بامعموال  هاISTP .کنند می پیدا گفتگو جالب موضوع عنوان به را آنها بندرت

 اجازه آنها به و کنند قدردانی کارها انجام  در آنها هایمهارت از شانشرکای خواهند می آنها. دهند می نشان محبت
 .باشند داشته خودشان کار انجام برای زیادی آزادی دهند

ISTP والدین عنوان بهها 

 .کنند می برقرار ارتباط خود فرزندان با خود جسمی و مکانیکی هایمهارت با اغلبها ISTP والدین، عنوان به

 بخصوص  یا  نمایشی  ندرت  بهها  ISTP.  هم   کنار  در  فعالیت  یک  از  بردن  لذت  با  سپس  و  خود  فرزندان  آموزش  با  ابتدا

 خود عشق  ،  کنند  محبتکالمی    اینکه  جای  به  ،  آنها  برای چیزی  ساختن  یا  هنر  ایجاد  با  است  ممکن  و  هستند  کالمی
 در  و  هستند  اعتماد  غیرقابل  بعضا   اماهستند،    كنندهكمك و  سخاوتمندانهها  ISTP.  دهند نشان  خود  های  خانواده   به  را

 .شوند منحرف خانوادگی هایمسئولیت از است ممكن ماجراجویی به شدن نزدیك صورت

 هاISTP ارتباطی سبک

ISTP  باید  که  را  آنچه  دارند دوست  آنها.  کنند  مکالمه  به اقدام   دهند می  ترجیح و  هستند  کننده  برقرار  ارتباط  اغلبها 

 اغلب  آنها.  باشند  تاب  بی  رود  نمی  عمل  روی  سرعت  به  که  ییگفتگو  و  بحث  با  است  ممکن  و  دهند  انجام   شود  انجام 
 طور   بهها  ISTP.  کنند  می  ارزیابی  منطقی  و  جدا  صورت  به  را  اطالعات  و  کنند  می  جمع  را  فعلی  وضعیت  جزئیات

 مشاهده  صورت در اما است، نظر مورد وضعیت با سازگاری آماده  و است تحملپر و انعطاف قابل معمول
 .کنترل خود را از دست بدهد تواند می کفایتی بی یا ناکارآمدی

 


