معرفی تمام  16تیپ شخصیتیmbti :
سالم و درود به عزیزان و همراهان گرامی

بخصوص عالقه مندان به مباحث مرتبط با شخصیت شناسی و شخصیت شناسی مدلmbti.

مدلهای شانزده گانه شخصیتی و تمام 16تیپ شخصیتی  mbtiدر این مقاله یکجا معرفی شده

است.

این مقاله در واقع تالش کرده تا بخش نسبتا زیادی از حجم کتاب خودآموز شخصیت شناسی

مدل  mbtiتالیف عباس علیپور را در قالب یک مقاله خالصه و جمع و جور ارائه دهد.

اطالعات بیشتر در مورد کتاب خود آموز شخصیت شناسی به روش  mbtiرا از اینجا مطالعه کنید.
بخشی از این کتاب ارزشمند را از اینجا به رایگان بخوانید.

می توانید همین االن کتاب خودآموز شخصیت شناسی به روش  mbtiرا از اینجا سفارش دهید.

اول از همه:شخصیت شناسی مدل  mbtiچیست؟
در حال حاضر یکی از کاملترین مدلهای تیپ شناسی در جهان مدل تیپ شناسی  mbtiاست.
پرفسور یونگ بنیانگذار مکتبی در روان شناسی است .وی از مشاهیر روان شناسی در طول تاریخ
می باشد که پایه های شخصیت شناسی  mbtiرا بنا نهاد.

اما سالها بعد از او بود که یک مادر و دختر بنامهای مایرز و بریگز توانستند یافته های اورا برروی

هزاران نفر آزمایش و تحقیق کنند.

عمده مسئله ای که باعث شد آموزه های یونگ عمال توسط این مادر و دختر مورد استفاده قرار

گیرد .صدمات ناشی از جنگ جهانی دوم بود.

روان شناسان قصد داشتند تا با هر مراجعی که از آثار این جنگ رنج برده بود متناسب با
خصوصیات ذاتی او طرحی برای درمان ارائه کنند و نهایتا این امر موجب شکل گیری روانشناسی

شخصیت بر اساس مدل  mbtiگردید.

و این مهارت به افتخار این دو مادر و دختر  mbtiنامیده شد.

چهار حرف اختصاری  mbtiبرگرفته از  4کلمه زیر است:
مایرز MYERS
بریگز BRIGGS
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مدل تیپ TYPE
نوع شخصیت INDICATOR
در مقاله ای به بیان نکات کلی درباره شخصییت شناسی به روش  mbtiپرداختم که می توانید

برای مطالعه بیشتر از اینجا بخوانید.

 16تیپ شخصیتی  mbtiچیست؟
در مدل تیپ شناسی به روش  mbtiترجیحات  4گانه شخصیتی نقش اساسی دارند 16 .تیپ
شخصیتی  mbtiبراساس این  ۴ترجیح بدست می آیند.

براساس ترجیح اول که ترجیح دریافت انرژی است افراد یا درون گرا هستند و یا درون گرا.
ترجیح دوم که دریافت اطالعات است نیز افراد را به دو دسته شهودی و حسی تقسیم می کند.
ترجیح سوم تصمیم گیری افراد است که آنها را به دو دسته منطقی و احساسی تقسیم می کند.

در نهایت ترجیح چهارم که ترجیح سبک زندگی است به ما می آموزد که افراد یا منظم هستند یا

منعطف.

همین  4ترجیح را که بتوان دو برسانید (چون هرکدام دو شاخه می شوند) تشکیل  16تیپ
شخصیتی  mbtiرا می دهند.

در ادامه تمام 16تیپ شخصیتی  mbtiرا خدمت شما معرفی می کنیم.
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 16تیپ شخصیتی  mbtiو آشنایی با تیپ شخصیتیISTP :
درون گرا  ،Iحسی و جزئی نگر  ،Sمنطقی  ،Tمنعطف P:
در اینجا اولین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
ISTPها بسیار عملگرا و در عین حال خونسرد هستند.
کنترل خوبی روی توقعاتشان دارند و بویژه در بحران از این ویژگی به خوبی استفاده می کنند.
سازگاری قابل توجهی با محیط و اطرافیانشان دارند .البته که به رفتارهای غیر منطقی واکنش

نشان می دهند.

صریح و صادقند و خیلی رک حرفشان را می زنند .هرچند ممکن است این حرف زدن رک با ارسال
پیامک ،نامه یا ایمیل باشد و نتوانند رودرو بگویند.

به واقعیات و جزئیات موجود عالقه مندند و در عین حال خیلی به برنامه ریزی دقیق اعتقادی

ندارند.

نفوذ در آ«ها سخت است و خیلی سخت با کسی صمیمی می شوند.
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 16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیISTJ :
در اینجا دومین تیپ از  16تیپ به حضورتان معرفی می گردد:
ISTJدرونگرا  ، Iحسی و جزئی نگر  ، Sمنطقی و فکری  ، TمنظمJ :
ISTJها در بین  16تیپ شخصیتی دیگر سخت ترین تیپ هستند.
خشک و خیلی کم انعطاف دارند .در عین حال قابل اعتماد و سخت کوش هستند.
میل زیاری برای رسیدن به اهدافشان دارند .تمرکز بسیار قوی دارند.
همکارانشان آنها را بیش از اندازه جدی و مسئول می دانند.
ISTJها به ایدههایی اهمیت می دهند که براساس واقعیتهای قابل اندازه گیری محاسبیه شده

باشد.

متفکر و منطقی هستند .برون ریزی احساسی را خارج از عقالنیت می دانند .منطقی رفتار می کنند
و تصمیماتشان براساس حساب و کتاب و دودوتا چهارتاست .هرچند ممکن است تصمیماتشان را

به خاطر درونگرایی خیلی علنی و اعالم نکنند.

سازمان یافته و پایبند سنت و اصولند .به قواعد احترام می گذارند و تصمیماتشان براساس منافع

سازمان است و نه منافع فرد.
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16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیISFP :
زمان آن شده تا سومین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی گردد:
درون گرا  ،Iحسی و جزئی نگر  ،Sاحساسی  ،Fمنعطف P :
ISFPها بسیار آرام ،متین و حساس هستند .اهل شلوغ کاری و جلب توجه نیستند.
به دنیای اطرافشان بسیار توجه دارند و مسائل را به شکل حسی و واقعی درک میکنند.
جزئیات و اعداد و ارقام و واقعیتهای ملموس برای انها در تصمیم گیری مهم است.
افراد بسیار حساسی هستند و سعی میکنند احساسات دیگران را درک کنند.
خودشان را در مشکالت اطرافیانشان وارد می کنند و دوست دارند مسائل آنها را حل کنند.
از تغییر استقبال می کنند و کار روتین و غیر انعطاف پذیر آنها را خسته می کند.
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16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیINFP :
در اینجا چهارمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
درون گرا  ،Iشهودی  ،Nاحساسی  ،Fمنعطف P :
شاخصه اصلی آنها توجه به ارزشها و باورهای شخصی شان است .اگر احساس کنند که کاری با

این ارزشها سازگاری ندارد ترجیح می دهند آن کار را انجام ندهند.

در ارتباط با افراد دیگر از همدلی خوبی برخوردارند و درک کردن دیگران برایشان میسر است.
این تیپ شخصیتی را می شود حساس ترین تیپ در بین  16تیپ شخصیتی دانست.
از طرفی آنها را می توان همدالنه ترین برخورد ارتباطی هم نامید.
INFPها افرادی خیال پردازند که از این خیال پردازی می توانند در جهت رشد قوه خالقیت خود
استفاده کنند.

ارتباط گرفتن با آنها در برخورد اول به سادگی امکان پذیر نیست و خیلی سخت افراد را به خلوت
خود راه می دهند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیINFJ :
در اینجا پنجمین تیپ شخصیتی به حضورتان معرفی می گردد:
درون گرا  ،Iشهودی  ،Nاحساسی  ،Fمنظم J :
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شخصیت بسیار آرامی دارند و دوست ندارند جلب توجه کنند.
INFJها مهربان و دلسوزند و صبور و حمایتگر برخورد می کنند.
خالق و اهل نوآوری هستند ولی تا مطمئن نشوند آن ابتکار در ذهنشان جواب می دهد ،آنرا اعالم

عمومی نمی کنند .از الهامات درونی خود انگیزه می گیرند.

از جزئیات فراری اند ولی در عین حال سخت کوش و منظم اند.
وقتی نظمشان بهم بریزد استرس می گیرند .بحرانهای کاری و خانواددگی برایشان عذاب آور است.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیESTP :
اما ششمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
برون گرا  ،Eحسی و جزئی نگر  ،Sمنطقی  ،Tمنعطف P
زندگی هیجان انگیزی دارند .زندگیشان پر از ماجراهای پشت سرهم و پر فراز ونشیب است.
عالقه مندان به کارهای فیزیکی هستند .درباره کارشان بسیار حرف میزنند.
اگر احساس کنند در کاری که شروع کرده اند راهکار جدیدتر و بهتری وجود دارد به آن متمایل می

شوند.
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اهل برنامه ریزی بیش از حد نیستند .بلیط لحظه آخری برای آنها خرید خوبی برای یک مسافرت
تلقی می شود.

فعالیتهای ورزشی را دوست دارند .بطور کلی بیش از  16تیپ شخصیتی دیگر اهل ورزش هستند.

مهارتهای جسمانی را سریع یاد می گیرند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیESTJ :
در اینجا هفتمین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
ESTJها افرادی برون گرا  ،Eحسی و جزئی نگر  ،Sمنطقی  ،Tمنظم Jهستند.
افرادی جدی ،با ارتباط عمومی قوی هستند .به راحتی هنگام صحبت کردن ارتباط چشمی برقرار
می کنند.

واقع بین و عملگرا هستند.
مایل به دیده شدن و ابراز عقیده هستند.
به جزئیات اهمیت فراوان میدهند و از اینکه کسی بخواهد با کلی گویی برای آنها مسئله ای

را توجیه کند عصبانی میشوند.
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بسیار رک هستند و خیلی را حت "نه " می گویند .توجه به احساسات طرف مقابلشان کم است و

سعی می کنند همه چیز را منطقی توجیه کنند.

افرادی با قدرت تصمیم گیری باال هستند .درچارچوب کار می کنند.
قوانین و مقررات برای آنها حرف اول را می زند .در رعایت قانون عدالت برایشان ارجح به روابط

است.

 16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیESFP :
در اینجا هشتمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
برون گرا ، Eحسی و جزئی نگر ، Sاحساسی ، FمنعطفP:
اهل سرگرمی و تفریح هستند .به خنداندن دیگران بسیار عالقه مندند.
در کنار انها بسیار خوش می گذرد .ترجیحشان اینست که در کانون صحنه باشند.
به جزئیات اهمیت ویژه می دهند .از واقعیات ملموس دفاع می کنند و اهل شهود و تصویر سازی

نیستند.

از تجربیات جدید استقبال می کنند و اهل برنامه ریزی از قبل نیستند.
به ارزشهای خود و دیگران اهمیت می دهند .نهایت تالششان برای راضی نگه داشتن دیگران

است .بسیار با محبت و مهربانند و این خصوصیت بارز آنهاست.
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16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیESFJ :
در این بخش نهمین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
برون گرا  ،Eحسی و جزئی نگر  ،Sاحساسی  ،Fمنظم J:
در تمام  16تیپ شخصیتی از همه دوستانه تر و مهربانتر بنظر می رسند.
به دیگران کمک می کنند و بیش از حد مودب بنظر می رسند .چهره انها به روشنی از احساساتشان
خبر میدهد .برای همین هیچ خبر مهیجی را نمی توانند پنهان کنند.

موضوعات را سیاه و سفید میبینند و خیلی اهل وسط ایستادن نیستند.
از صحبت کردن لذت میبرند و هنگام سخن گفتن ارتباط چشمی مناسبی برقرار میکنند.
توجه به جزئیاتشان خوب است و در عین حال بسیار منظم و دقیق هستند.
از اینکه در قرارهای دوستانه و یا کاری معطل شوند عصبی می شوند.
خوش قول و قابل اعتمادند.
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16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیENTJ :
در اینجا دهمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
برون گرا  ،Eشهودی  ،Nمنطقی  ،Tمنظم J
بهترین عنوان برای  ENTJها "رهبران ذاتی" است.
اعتماد بنفس باال و شخصیت بسیار مستقلی دارند .اهل برنامه ریزی و نقشه راه هستند.
آینده نگر و خوش ذوقند .جدی و کم انعطاف بنظر می رسند.
حرفشان را راحت می زنند و رک و بی پرده هستند.
منافع سازمان برای آنها در اولویت است حتی نسبت به کسانی که با آنها نزدیک هستند.
برای همین ممکن است بارها تیم کاری خود را تغییر دهند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیENFP :
وقت آن رسیده که یازدهمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی گردد:
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انرژ ی  ،دوستانه و فعال هستند.
افرادی پر ِ
ENFPها را اغلب افرادی مهربان و دوستدار دیگران می شناسند .اهل تفریح و سرگرمی هستند.
کنجکاوی زیرکانه خوبی دارند و قادرند از لحظه جدا شوند و مسائل را از دید بلند مدت دیگری

نگاه کنند.

استاد غلبه بر موانع و حل کردن مسائل هستند .اما کارکردن به تنهایی را دوست ندارند.
بسیار بسیار حساس هستند و استاد شخصی کردن مسائلی هستند که ممکن است هرگز جنبه

شخصی نداشته باشد.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیISFJ :
در اینجا دوازدهمین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
درون گرا  ،Iحسی و جزئی نگر  ،Sاحساسی  ،Fمنظم J:
ISFJها افراد مسئولیت پذیر و قابل اعتمادی هستند .بسیار سخت کار می کنند.
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به جزئیات اهمیت می دهند و توانایی بخاطر سپاری جزئیات را دارند .اخالق بحث قدرتمند آنان

است.

استراحت تا وقتی کار هست معنا ندارد.
کم صحبت و خجالتی بنظر می رسند .ولی در عین حال دوستان بسیار صمیمی دارند هرچند تعداد
دوستان صمیمیشان خیلی نیست .ولی به دوستی عمق بیشتری می دهند.

مسائل را شخصی می کنند و به جنبه های شخصی بیش از منطقی آن کار اهمیت می دهند.
مهربان و دلسوز هستند و بیش از خود به دیگران اهمیت می دهند .آنها را افرادی فداکار در

جامعه می شناسند که البته گاهی سرشان هم کاله می رود.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیINTP :
در اینجا سیزدهمین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
درون گرا  ،Iشهودی  ،Nمنطقی  ،Tمنعطف P :
INTPها افرادی بسیار کنجکاو اغلب خوش فکر و منطقی هستند.

AbbasAlipoor.com

اهل ریسک هستند و از کارهای خالقانه و جدید استقبال می کنند.
از نظر غریبه ها افرادی خشک و خشن تلقی می شوند .در کارهای جدی و منظم دچار مشکل می

شوند و مایلند برای انجام امور به آنها فرصت کافی داده شود.

دور اندیشی خوبی دارند و ترجیح می دهند به جای توجه به ریزه کاریهای از قول آنها بی
اهمیت به اصل و نتیجه این کار در دستشان فکر کنند و براساس دید بلند مدت خود برای حل آن

برنامه ریزی کنند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیINTJ :
در اینجا چهاردهمین تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
درون گرا  ،Iشهودی و کلی نگر  ،Nمنطقی  ،Tمنظم J:
اندیشمندانی متفکر هستند .افراد توداری که بسیار نوآور و خالقند.
البته این طور نیست که طراحها و ابتکاراتشان را باهمه و به راحتی به اشتراک بگذارند.
درون گرای آنها و از طرفی خال قیت ذاتی به آنها این اجازه را می دهد که طرحها و ابتکاراتشان را

پخته و نهایی کنند.
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تصمیمات منطقی و منظمی می گیرند و به سرعت براساس آنچه به آن می اندیشند تصمیم می

گیرند.

مباحث شخصی در تصمیماتشان خیلی پررنگ نیست و حتی می توان گفت افراد احساسی آنها را
سرد و خشک یا بی احساس تلقی میکنند .در حالی که آنها سعی می کنند بین الهامات و
تصوراتشان با آنچه منطقی به نظر می رسد ارتباط برقرار کنند.

از جزئیات وحشت دارند و کار با عدد و رقم های زیاد آنها را کالفه می کند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیENTP :
و حاال پانزدهمین تیپ از  16تیپ شخصیتی  mbtiبه حضورتان معرفی می گردد:
اعتماد بنفس باالیی دارند .می توانند ریسک پذیری باالیی هم داشته باشند.
روی خالقیتشان می شود حساب ویژه کرد .دور اندیشی خوبی دارند.
همیشه افق دورتر را در تصمیمات لحاظ می کنند .اغلب تصمیماتشان هم براساس دور اندیشی

است و نه لحظه حال.

افراد خوش مشرب و شادی هستند و می توانند دیگران را به خود جذب کنند.

AbbasAlipoor.com

خیلی اهل قاعده نیستند و بالفاصله خود را وفق می دهند.

16تیپ شخصیتی  mbtiو تیپ شخصیتیENFJ :
زمان آن شده است تا شانزدهمین تیپ شخصیتی  mbtiکه آخرین تیپ از مدلهای شانزده گانه

است را به حضورتان معرفی کنم:

برون گرا ، Eشهودی  ،Nاحساسی  ،Fمنظم J:
ENFJها افرادی خونگرم اجتماعی و معاشرتی هستند.
به آداب معاشرت اهمیت ویژه می دهند .کمتر اهل انتقاد در جمع هستند .هر چند خودشان

انتقاد پذیری خوبی دارند.

به احساسات دیگران اهمت میدهند و سعی میکنند حس همدلی و تعامل ایجاد کنند.
بسیار مهربان دلسوز و صمیمی جلوه می کنند.
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16تیپ شخصیتی  mbtiدر محصول فوق العاده آموزش شخصیت شناسیmbti :
در یک محصول فوق العاده که قریب به  6ساعت آموزش ویدئویی بهمراه دارد تمامی آنچه برای
یادگیری این مهارت فوق العاده نیاز دارید از جمله شناخت کامل سرنخهایی که موجب شناسایی

دقیق هر  ۱۶تیپ شخصیتی  mbtiمی شود گرد هم آمده است.
 6ساعت محتوای آموزشی بصورت فیلم
جزوه تمام رنگی

کتاب فیزیکی خود آموز شخصیت شناسی به روش  mbtiکه تنها در این محصول عرضه می

گردد

فلش کارتهای شانزده گانه تیپ شخصیتی
بخشی از چیزهایی است که با تهیه این بسته فیزیکی ارزشمند بدست می آورید.
اطالعات بیشتر در اینخصوص را از اینجا ببینید.
برای سفارش این محصول از اینجا اقدام کنید.

در پایان اگر این مقاله را مفید می دانید لطفا آنرا حداقل با یک نفر به اشتراک بگذارید.
ممنون که ما را همراهی می کنید .اثر بخش و پیروز باشید.
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