
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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ارتباط موثری  تا تیپ شخصیتی خود را کشف کنید

 برقرار سازید افراد پیرامون خودبا 

 با افراد باید چگونهشغل مناسب شما چیست؟ 

 رفتار کنید؟ خود پیرامون

 به خودراز جذب دیگران 
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تیپ های شخصیتی را مشخص می کند.  خوبیبه  MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)متد 

آمریکایی به نام کاترین بریگز و دخترش ایزابل میرز به کمک نظریات یونگ  زناین متد توسط دو 

 .ه استتدوین شد

انرژی می گیرند؟ چه  چگونهافراد از: که عبارتست  دشخصیتی چهار بعد دار مبنای تیپ های

دنیای  دنهخوا می چگونهتصمیم گیری می کنند؟ و  چگونهبه خاطر می سپارند؟  اعاتی راطال

 کنند.ا سازمان دهی بیرونی ر

نظریه هایی که در مورد  اکثره با جنبه های مهم زندگی سروکار دارند، شاید چکیده کاین ابعاد 

شناسایی  او دیگران ر خودتا رفتار  می کند و به ما کمکباشد توسط دیگران مطرح شده شخصیت 

 از قبل برنامه ریزی کنیم.  اکنیم و واکنش الزم ر

شناخت تیپ شخصیتی خود و طرف مقابل، در برقرار ارتباطات بهتر و کیفیت زندگی تاثیر بسزایی 

 :دادبصورت زیر شرح  اهر یک از این چهار بعد متضاد با هم ر انمی تو. ددار

میک از این دو انید طرف مقابل شما جزء کدابد راگافراد درون گرا هستند یا برون گرا :  .1

 .دانرژی می گیر چگونه شویدمتوجه  نیداست، می توادسته 

طرف مقابل شما به چه نوع  دده ن میااین بعد به شما نش :حسیافراد یا شمی هستند یا  .2

 .دکن اطالعاتی توجه می

 ن میابه شما نش اتشخیص این دو بعد، نحوه تصمیم گیری افراد راحساسی اند یا فکری:  .3

 .دده

 می چگونهطرف مقابل شما،  دده ن میااین بعد هم نشمالحظه کننده اند یا داوری کننده:  .4

 .کندسامان دهی  ار هد دنیای خودخوا
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. برای برقراری دفکری و مالحظه گر باش –حسی  -یک فرد، درون گرا است به عنوان مثال ممکن

شمی، احساسی و  -ارتباط موثر با این شخص، باید با روشی متفاوت با فردی که مثال برون گرا

 کنید.است، رفتار داوری کننده 

چون  .درس ست و هم درون گرا، این ادعا غیرممکن به نظر میهم برون گرا کندنفر ادعا  کی راگ

که  ماند میو با هم متضاد هستند. مثل این  گیرندمی م از این دو تیپ روبروی هم قرار اهر کد

 ست هم شیرین.اغذا هم تلخ  کی ویندبگ
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 :خود شویدنید متوجه ابعاد شخصیتی و تیپ شخصیتی ابه روش زیر می تو

، درون ددرون گراها اصوال ساکت و کم حرفند، در حالیکه برون گراها شلوغ و حراف هستن .1

و تمایل زیادی به  دفکر هستن در حالو بیشتر  نشینندمی گراها در مهمانی ها گوشه ای 

با لباس های متنوع می بینید  ادر حالیکه برون گراها ر. دنهد ن نمیاتعامل با دیگران نش

 خوددور  ا، و گروهی رد، با دیگران شوخی می کنندهستن گرم کردن مجلسکه در حال 

 دو تمایل دارن می شوندخسته  یلی زودخدرون گراها با صحبت با دیگران، . دکنن جمع می

. اما برون گراها کامال برخالف دتا انرژی بگیرن برسانندبه محیطی خلوت  ان رازودتر خودش

. درون گراها، برون گراها را دنناانرژی بخش و مطلوب می د ااین تیپ، با دیگران بودن ر

و از  دی پسندناصوال نم ان را، رفتارشدافرادی بی فکر، شلوغ و سطحی ارزیابی می کنن

برون گراها . دطرف مقابل شوخ طبع هم باش ربه ویژه اگ وندش نها خوشحال نمیآدوستی با 

نیز متقابال به درون گراها به چشم افرادی افسرده، بدون اعتماد به نفس، غیراجتماعی و 

اینها تفاوت های فردی هستند . در حالیکه فکر می کنند آنها مشکل دارنددگم می نگرند و 

 و هیچ ایرادی در کار دیگری نیست.

شمی ها بیشتر با ایجاد ارتباطات ذهنی، در مورد مسائل فکر می کنند. در حالیکه حسی ها  .2

می  نگاهمسائل به ، دکنن می موجود نها هستند، با توجهی که به جزئیاتآکه تیپ مقابل 

ن دارند و اکه دوستش . مثال با دیدن یک باغ زیبا، افراد شمی به یاد افرادی می افتنددکنن

و  دندازا به یاد صحنه ای از یک فیلم می انها رآ. دیدن باغ دنناخالی می د انها رآجای 

به همین دلیل و در مورد همین مسائل گفتگو کنند.  دبه یاد بهشت بیفتن است حتی ممکن

که شمی ها حواس پرت هستند، مرتبا به مسائلی  دکنن می احسی ها این برداشت ر

ن )حسی ها( به جزئیات توجه است، چون خودشان فرار اغیرواقعی فکر می کنند و ذهنش

بوی  دننانها می توآ، دکنن با قرار گرفتن در یک باغ زیبا، به درختان توجه می. دمی کنن
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ند. صدای برگ نجا لذت ببرو از هوای تازه آ دکننا حس چوب و برگ های خشک ر

حسی ها در زمان حال . دبرن و از زیبایی ها لذت می دزیر پای خود می شنون ادرختان ر

اضیات و ... یمثل فیزیک، شیمی، ر د، در درس هایی که نیاز به توجه داردزندگی می کنن

یا در فکر آینده  ددر حالیکه شمی ها یا در گذشته سیر می کنن. داستعداد بیشتری دارن

، در درس هایی مثل فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی و ... دکمتر تمرکز دارن، دهستن

تا این دو تیپ، رفتارهای متفاوتی از  ودش . این انگاره های ذهنی باعث میداستعداد دارن

، در حالی که شمی دحسی ها جهت دار و به ترتیب خاصی صحبت می کنن. دهندن اخود نش

حسی ها، افرادی را که شمی ن سو به آن سو می پرند. از ای ی خودها مرتب در صحبت ها

افرادی فاقد  انها رآو شمی ها متقابال  دکنن ، حواس پرت و نامعقول خطاب میدهستن

 .دنناخالقیت، خشک مغز و متفاوت می د

سعی  آکادمی رشد ن برخورد می کنند.اآدم ها به شیوه های گوناگونی با دنیای اطرافش

یکی از . شودتا ایجاد تغییر ساده تر  کندارائه  ابا کشف این شیوه ها، راه هایی ر دکن می

به احساسی ها و فکری  انها رآ MBTIنهاست که آاین شیوه ها، روش افراد در تصمیم گیری 

 ها تقسیم بندی کرده است.

. دکنن سبک سنگین می ا، تمام جوانب منطقی موضوع ری خودم گیری هافکری ها، در تصمی .3

. دتصمیمی عاقالنه بگیرن دکنن و نهایتا تالش می دکنن بررسی می اموشکافانه موضوعات ر

قاطع و فکری ها  .دکنن رجوع می خودبرای تصمیم گیری به دل در حالی که احساسی ها، 

فکری ها در ارتباط با افراد محکم و احساسی ها دل رحم و فاقد قاطعیت الزم هستند. 

افراد  اچون فکری ها، احساسی ها ر. بالعکسو  وندش احساسی دچار مشکل می

افرادی  او احساسی ها هم فکری ها ر دنناد غیرمنطقی، خودشیرین کن و شاید متظاهر می

ر افراد داوری کننده و این تفاوت ها د. دننا... می دبی احساس و حسابگر، خسیس، 

 .مالحظه گر خیلی خوب نمایان است
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، حتی گاهی وقت ها این دنوست که ناراحت نشان به دیگران ااصوال حواسش مالحظه گرها .4

. اما داوری دنهد ن میاهم نش خودنسبت به کامپیوتر، وسایل کار یا ماشین  امالحظه گری ر

نه  دن توجه دارنانها بیشتر به خودشآ. دکنن ت گرها دقیقا برعکس عمل میکننده ها یا قضاو

، داوری کننده ها خشک و دمالحظه گرها افرادی انعطاف پذیر و حساس هستن .دیگران

انعطاف ناپذیرند. مالحظه گرها خیلی منظم و وقت شناس نیستند در حالیکه داوری کننده 

 قت هستند و ...ها منظم و سرو

از یک الگو و فرمول استفاده  نمی توانکه برای برقراری ارتباط موثر با بقیه،  است طبیعی بنابراین

 . دکنن کرد چون افراد با هم فرق می

تسط کامل دارید و  تانکنید اما بر یک دست ان امضا ت نید با هر دو دستاشما بتو است نکته: ممکن

شما عالئمی از برون گرا بودن و درون گرا بودن، یا شمی و حسی  است یعنی ممکن ن یکی نه.آبر 

بودن، یا احساسی و فکری بودن، و یا مالحظه گر و داوری کننده داشته باشید، اما یکی از اینها در 

 ست.اشما غالب 

با کلمه انگلیسی  ان رآ، برای هر تیپ، اول اسم شودن راحت ادر شخصیت خوانی برای اینکه کارم

(، Hبا ) احسی ر(، Sبا ) ا(، شمی رBبا ) ا(، برون گرا رDبا ) امشخص می کنیم. پس درون گرا ر

برای اینکه با  ا( و داوری کننده رMبا ) امالحظه کننده ر(، Eبا ) ااحساسی ر(، Fبا ) افکری ر

 یم.هد ن میا( نشAبا ) وددرون گرا اشتباه نش

موثر با دیگران، و درنتیجه گرفتن نتیجه از رئیس و همسر و دوستانمون و ... برای برقراری ارتباط 

درک کنیم و  انیم طرف مقابل راتو می به این شکل .دهیمتشخیص  انها رآنیم تیپ شخصیتی اباید بتو

موثر  دیگریدر زمینه های بسیار مهمی مثل سیاست، ازدواج، تجارت، مشاوره یا هر زمینه ارتباطی 

 .ستچی شما نید تیپ شخصیتی خوداباید بد در مرتبه اولرای این کار، بباشیم. 
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هار حرف به تا چ دهیدپشت سر هم قرار  او اول هر حرف ر دهیداین پرسش ها پاسخ ست به کافی

 .دگیرترتیب پشت سرهم قرار 
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 (؟D( هستید یا درون گرا )Bشما برون گرا )

 ن ابیشتر دوست دارید ساکن دنیای درون خودت( باشید؟ از تنهایی انرژی می گیرید؟D یا )

 (Bدوست دارید بیشتر به دنیای بیرون بپردازید و با دیگران باشید؟ )

 وش هنگام خستگی، با تنهایی شارژ می( یدDیا با معاشرت با دوستانت )ن انرژی می گیرید؟ ا

(B) 

 ( اول فکر می کنید بعد عمل؟D( یا اول عمل می کنید بعد فکر؟ )B) 

  ی داریدو دوستان کمهستید آیا شما فردی دیرجوش( ؟D یا فردی زودجوش ) با هستید

 (Bدوستان زیاد؟ )

 

 را یادداشت کنید. Bیا  Dحاال بر اساس پاسخ این سواالت، حرف 
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 ( ؟H( هستید یا حسی )Sشما شمی )

 ( آیا شما به واقعیت ها توجه دارید؟ و جزئیات را بخاطر می سپارید؟H یا با ایجاد )

 (S) می کنید؟ تجزیه تحلیلارتباطات ذهنی و ارتباط معانی و کاربردها، مسائل را 

 ( آیا با امکانات واقعی برنامه ریزی می کنید؟H( یا خالق و خیال پرداز هستید؟ )S) 

 ( آیا بیشتر در زمان حال قرار دارید؟H( یا در زمان گذشته و آینده غوطه ورید؟ )S) 

  آآیا ایده های کاربردی ثابت شده را به دلیل اطمینان بخش بودن( نها، می پسندید؟H یا )

 (Sبه ایده های نو عالقه مندید؟ )

 ( کارهای تکراری و قبال شکل گرفته را دوست دارید؟Hیا کارهای جدید و خالق ر )ا 

 (Sدوست دارید؟ )

  ،ریاضیات و بازرگانیآیا در درس هایی مانند هندسه ،( موفق تر هستید؟ ...H یا در )

 (Sدروسی مثل ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی و ... )

  آیا موقع تفکر، از یک نقطه شروع می کنید و بعد به نقطه پایان می رسید سپس سراغ

به یاد فکر  ان می پرید و هر فکری، شما ر( یا از روی فکرهایتاHید؟ )ور فکرهای دیگه می

 (S؟ )دندازا می دیگری

 را یادداشت کنید. Sیا  Hاال بر اساس پاسخ این سواالت، حرف ح
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 (؟Eهستید یا احساسی ) (F)شما فکری 

 ( آیا فردی منطقی و تحلیل گرا هستید؟Fیا حساس و همدل )( ؟E) 

 برمی به دیگران  ردر یک بحث بیشتر منطق و اصول را در نظر می گیرید حتی اگ

 (E؟ )دمی برید که خوشایند دیگران باش ( یا بحث را به گونه ای پیشF؟ )خورد

 ( آیا فردی سخت و محکم هستید؟F( یا دل رحم و رئوف؟ )E) 

 ( آیا تصمیمات را بر اساس سبک سنگین کردن جنبه های موضوع می گیرید؟F یا با )

 (E؟ )گرفتن شماتوجه به احساسات و تحت تاثیر قرار 

 استمصلحت به هر قیمتی گفت چون  اآیا باید حقایق ر( ؟Fیا بهتر ) رعایت  است

 (E؟ )وندناراحت نش انتا دیگر بگوییمکنیم و حتی دروغ های کم اهمیت 

 

 .کنید یادداشت را E یا F حرف سواالت، این پاسخ اساس بر حاال
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 (M( هستید یا مالحظه گر )Aشما فردی داوری کننده )

 دید شرایط مشخص و معین باشهد آیا ترجیح می( ؟A با اینکه )برای پذیرش  ان راذهنت

 (Mذارید؟ )گ شرایط تازه باز می

 ( خشک و مستقر هستید؟A( یا انعطاف پذیر و حساس؟ )M) 

 ( آیا فردی منظم و سروقت هستید؟A( یا خیلی منظم و وقت شناس نیستید؟ )M) 

 اآیا اکثر ( سریع و قاطع تصمیم می گیرید؟A یا دیرتر و با تعلل تصمیم گیری می کنید؟ )

(M) 

 هد انجام می ان ریتاآیا اول کارها( ید و بعد استراحت می کنید؟A یا اول استراحت می )

 (Mن می پردازید؟ )یتاکنید بعد به کارها

 هآیا می خوا( ید اصوال بر موقعیت ها مسلط باشید؟A یا اصوال اداره موقعیت ها را با )

 (Mذارید؟ )گ دیگران در میان می

 .کنید یادداشت را M یا A حرف ،سواالت این پاسخ اساس بر حاال

 

نید مثل یک متخصص روانشناس، تمام ابرای اداره یک شرکت یا برقراری ارتباط موثر، باید بتو

زیرنظر بگیرید. با دقت تمام، تیپ شخصیتی  دکن ن نزدیک میابه اهدافت اجنبه هایی که شما ر

 فرد یا افراد مقابل را تشخیص دهید و بعد گام بعدی را برای تغییر در دیگران بردارید.

برای این کار، شما نیاز به سرنخ های زیر دارید تا خیلی راحت، تیپ شخصیتی افراد را 

 شناسایی کنید:
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 شخصیتی: های جدول راهنمای تشخیص تیپ

 

 راگ برون

 شور و اشتیاق فراوان دارند

 بیشتر صحبت می کنند

 حراف هستند

 سریع تر و بلندتر حرف می زنند

 ودش ن پرت میاحواسش

 دنهد به سرعت تغییر می ارموضوع 

 صحنه پرداز هستند

 دکنن و بعد فکر می دکنن ابتدا عمل می

 ار خودو جمله  دقطع می کنن اسخن دیگران ر

 دذارنگ ناتمام می

 

 گرا درون

 رفتار آرامی دارند

 کمتر صحبت می کنند

 کمتر خودنمایی می کنند

 اول می اندیشند و بعد حرف میزنند

 رام تر و کوتاه تر حرف می زنندآ

 دتمرکز داشته باشن دننامی تو

 دننام در یک موضوع باقی می

 دن عالقه مندنابه صرف وقت با خودش

 گوشه گیر هستند

 محتاط هستند

 دزنن میبدون مقدمه حرف 
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 حسی ها

 واضح حرف میزنند

 اندیشه های منظمی دارند

به واقعیت ها و مثال های حقیقی توجه 

 می کنند

از زبان بعنوان یک وسیبه استفاده می 

 کنند

 از شرایط جسمی خود آگاه هستند

 به مشاغل عملی گرایش دارند

 به اخذ مدارک تحصیلی کم توجه اند

 غیرداستانی عالقه دارندبه کتاب های 

 صریح و مستقیم حرف می زنند

 به جزئیات و واقعیات توجه دارند

 گذشته ها را به خاطر می آورند

 به سخن افراد گوش می دهند

 

 شمی ها

 پیچیده حرف می زنند

 اندیشه های فراری دارند

 از استعاره و قیاس ها استفاده می کنند

 از زبان برای ابراز وجود استفاده می

 کنند

 به ذهن خود توجه دارند

 به مشاغل خالق گرایش دارند

 به اخذ مدارک تحصیلی عالقه مندند

به خواندن کتاب های رمان عالقه 

 مندند

 بازگویی و تکرار می کنند

به مسائل کلی و تصاویر بزرگ عالقه 

 دارند

 به آینده توجه دارند

 جمله های دیگران را تمام می کنند

 

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  آکادمی رشد

www.RoshdAcademy.ir 
 

 

 

 

 فکری ها

فاصله  ، بیشتر از دیگراندارند خونسردتر رفتار

 می گیرند

 بی احساس به نظر برسند است ممکن

 دنهد به کار استراتژی بها می

 صدا کنندبی ادب  آنها را است ممکن

 دبیشتر مرد هستن

 کنندبحث و جدل  است ممکن

 پوست کلفت تر هستند

 مستقیما به اصل مطلب می پردازند

 به حقایق توجه دارند

 دکنن ندرت تعریف و تحسین میبه 

 معموال قاطع هستند

 

 احساسی ها

 گرم تر و دوستانه تر هستند

 به احساسات دیگران توجه دارند

 اغلب آرام و سیاست مدار هستند

 در برنامه های اجتماعی شرکت می کنند

 از مشاجره و اختالف پرهیز دارند

 بیشتر زن هستند

 ودش احساساتشان زود به زود جریحه دار می

 دزنن نی میاحرف های خودم

 تعریف و تحسین زیاد می کنند

 احتماال فاقد قاطعیت هستند

 کمک می کنند کارهادر 
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 داوری کننده ها

 رسمی و تعارفی ترند

 جدی ترند

 دوست دارند کنترل گر باشند

 سریع تصمیم می گیرند

 قطعی هستند و قاطعیت دارند

 در حال عجله و شتاب هستند

 های مرتب می پوشندلباس 

 دوستدار قواعد و مقرارت و سیستم هستند

 ستان تمیز و مرتب امحل کار و زندگیش

 دنور سریع تر راه می

 دلباس های به نسبت تنگ می پوشن

امکان  در آنکه  دانتخاب می کنن امشاغلی ر

 داشته باشندکنترل 

 

 مالحظه کننده ها

 خودمانی هستند

 شوخ ترند

 سازگارترند

 ندازندیابه تاخیر ب ان راتصمیماتش است ممکن

 قاطعیت کمتری دارند

 شتاب و عجله ندارند

 ن اغلب مرتب نیستاشیلباس ها

 معتقدند قاعده و مقرارات محدود کننده است

 است ن نامرتبامحل کار و زندگیش

 ددارن آهسته تر قدم برمی

 دلباس های گشاد می پوشن

 انتخاب می کنند امشاغل تفریحی ر
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م با بقیه اکه هر کد دساز می نوع شخصیت و چهار هسته شخصیتی 16ه: ترکیب این تیپ های شخصیتی، نکت

ست، کم حرف، ا( درون گرا، شمی، احساسی، مالحظه گر) DHFAمثال فردی که  تفاوت زیادی دارند.

مالحظه  برون گرا، شمی، احساسی و) BSEMشما  رست اما اگاتا حدی زودرنج  حواس جمع، تحلیل گر و

( باشید، فردی حراف، غیرمتمرکز، تابع احساسات، شوخ طبع با ذهنی فرار و شاید تا حدی فراموشکار گر

 ربرای تاثیرگذاری روی ه دد با این تیپ های شخصیتی، ارتباط موثری برقرار کنهکسی بخوا راگباشید. 

 اهسته شخصیتی باید مواردی ر 4ن برای برقراری ارتباط موثر با ای گیرد.م، باید روش متفاوتی بکار اکد

  که در ادامه به این بحث می پردازیم. درعایت کنی

ن، ارتباط سازی بهتر و درک متقابل استفاده ااز این روش می توانید برای پیدا کردن شغل مناسب خودت

 کنید.

 تیپ شخصیتی به جدول زیر دقت کنید: 16برای شناخت این  حاال

 

 

HA ها 

BHFA   ،حسی، فکری، داوری کنندهبرون گرا 

DHFA  درون گرا، حسی، فکری، داوری کننده 

BHEA  برون گرا، حسی، احساسی، داوری کننده 

DHEA درون گرا، حسی، احساسی، داوری کننده 
 

HM ها 
BHFM برون گرا، حسی، فکری، مالحظه گر 

DHFM درون گرا، حسی، فکری، مالحظه گر 

BHEM برون گرا، حسی، احساسی، مالحظه گر 

DHEM درون گرا، حسی، احساسی، مالحظه گر 

 

SF ها 

BSFA برون گرا، شمی، فکری، داوری کننده 

DSFA درون گرا، شمی، فکری، داوری کننده 

BSFM برون گرا، شمی، فکری، مالحظه گر 

DSFM گر مالحظه فکری، شمی، گرا، درون 
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SEها 

BSEA برون گرا، شمی، احساسی، داوری کننده 

DSEA درون گرا، شمی، احساسی، داوری کننده 

BSEM برون گرا، شمی، احساسی، مالحظه گر 

DSEM  گر مالحظه احساسی، شمی، گرا،درون 

 

 

بصورت فرمول  اران چه تیپ شخصیتی دارید و آن نید خودتاگفتیم در اولین گام ارتباط سازی شما باید بد

حدس بزنید. اما هر فردی  تیپ شخصیتیجزو دو یا سه  ان راچهار حرفی مثل باال بنویسید. شاید خودت

نید افرادی که شما با اکه بد ستگام دوم اینبنویسید.  ار آن. دیک تیپ شخصیتی داشته باش دنافقط می تو

نها با آنها به تفاهم نمی رسید افرادی بدذات، نادان یا خشک نیستند، بلکه به احتمال زیاد تیپ شخصیتی آ

 نها مشکل ذهنی و شخصیتی دارند و نه شما.آنه . دکن شما فرق می

نها آشبیه  راگ"که ود عمل کنید. یادتون نر آنها شما شبیه به خوداست  در گام سوم ارتباط سازی الزم

  "دوست خواهند داشت اشما رباشید، 

خسته  ا، و مثل یک فرد برون گرا با او صحبت کنید، به زودی او رشویدبا فردی درون گرا مواجه  راگ

با فرد درون گرا کمتر  ربا هم تفاوت زیادی دارید. اما اگ درس او به این نتیجه می همچنین .خواهید کرد

 به احتمال زیاد ارتباط بهتری برقرار خواهید کرد.و با یک برون گرا، داغ تر و بیشتر،  م تر حرف بزنیداوآر

به فردی حسی می رسید باید با او حساب شده و در زمان حال حرف بزنید، از خاطره ها و برنامه  راگ

. باعث کسالت و خستگی او خواهد شد، دکن ن لحظه( دور میآن مکان( و )آاز ) اهایی که او ر

ست، فرمول وار و کلیشه ای و بدون ذکر مثال و حکایت ابا یک فرد شمی که ذهنش فرار  رمانطوریکه اگه

 .دور خواهد شدو از شما  شده و ... صحبت کنید، باعث خستگی او

هنگام برقراری ارتباط با  راگدر ارتباط با فکری ها و احساسی ها هم باید رعایت نمود.  ااین قواعد ر

فاقد  اکنید، طرف مقابل شما را بیان ن ران احساسی حرف بزنید و احساس قلبی تیتافکری ها، در تحلیل ها
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. دهیداز دست  افرصت های کاری یا شراکت با او ر است قدرت تفکر و تعقل ارزیابی خواهد کرد و ممکن

ید، شما را فردی تصور خواهند کرد که وحساس وارد نشبا افرادی که احساسی هستند، از در ا رهمچنین اگ

 . دموردپسند وی نباشاین روند  است و ممکن دذارگ زیادی نکته گیر است و اصطالحا مته به خشخاش می

 فرد ر. اگدن باشامالحظه گرها و داوری کننده ها هم با کسانی رابطه بهتری دارند که شبیه به خودش 

 فرضمالحظه گری باشید، و از طبیعت یک داوری کننده پیروی کنید، او شما را فردی بیرحم و خودخواه 

او شما را فاقد نید، اگر با یک داوری کننده، به شیوه مالحظه گری ارتباط برقرار کخواهد کرد. همچنین 

 قاطعیت و فردی ضعیف فرض خواهد کرد.
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 هسته های شخصیتی:

بدون  تقسیم بندی کرد. ها SEها و  SF، ها HM، ها HAشانزده تیپ شخصیتی را می توان در چهار گروه 

ست و از است، گرایشات برون گرایی هم دارد ولی ترجیح وی درون گرایی شک هر کس که درون گرا

ا ر آنهاگرایش قوی تر است که  4، بقیه گرایش ها هم همینطوری هستند. یعنی در هر فرد، تنها رگسوی دی

 .می آوریمچهار حرفی در  بصورت فرمول

، چهار طبیعت متفاوت و متمایز داشته دیگر افراددر سراسر تاریخ، فیلسوفان، نویسندگان، روانشناسان و 

 ن هسته های شخصیتی هستند.امختلف هم طبیعتاین چهار اند. 

 بطور مختصر نگاهی به این هسته های شخصیتی می اندازیم:

 

 HA حسی و داوری کننده. یعنی توجه دقیق به حقایق و جزئیات زندگی و در لحظه حال )سنتی ها( ها :

به شیوه ای با این باید  .دساز ه از آنها افرادی بسیار مسئول میبودن در کنار توجه به اخالقیات کاری ک

 درک کرده اید.  انها رآشما  باشندمطمئن افراد ارتباط برقرار کنید که 

نید که این انها برنجید، باید بدآاغلب صریح، مسئول و نکته سنج هستند. بنابراین قبل از اینکه از  این افراد

ود، و مقامات باالتر از خنهاست. اصوال رسمی و محترم هستند و برای افراد مسن تر آویژگی شخصیتی 

 غالبا هم خود رای هستند و کمتر از اطرافیان اثر می پذیرند.. وندش احترام بسیاری قائل می

اما از نظر ذهنی قابلیت پایینی دارند و  کننددر مورد چیزهای جدید صحبت  نداین گروه دوست دارافراد 

شما در حین صحبت،  راگکنند. یا یک موقعیت خاص صحبت مسائل نظری  هدربار دننابه سختی می تو

دچار مشکل می  انها رآ، دبه تصویر بکشید که نیاز به فعالیت ذهنی و خالقیت داشته باش اموقعیت هایی ر

، پرحرف تر هستند. گروهافراد درون گرای این گروه، کم حرف تر و افراد برون گرای ست ابدیهی کنید. 

، پس در قرار مالقات هایتان باید دقت کنید که اصطالحا این افراد بسیار محافظانه کارتر لباس می پوشند 

 است لباس های سنگین و به دور از زرق و برق های غیرضروری بپوشید چون در غیر اینصورت ممکن
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این افراد معموال تمیز و مرتب و به اصطالح ظاهری . دنطوریکه باید با موفقیت شکل نگیرآارتباط شما 

 د.یآ ن به چشم میاو خط اتوی لباسش دکس دار می پوشنجامعه پسند دارند، کفش های وا

 

HM تجربه کننده ها(  ها( :HM در بعد حسی مانند  هاHA هستند ولی به جای داوری کردن، مالحظه  ها

این افراد در برنامه . دکن بین این دو هسته ایجاد می اهمین ویژگی تفاوت بسیار زیادی ر گر می باشند و

به طور افراطی ریزی بسیار ضعیف عمل می کنند و دوست دارند مستقیما سراغ تجربه های جدید بروند. 

ی آزادی عمل براعالقه مند به انجام دادن، عمل کردن، تجربه و درگیری فیزیکی با مسائل جدید هستند. 

. دنوش و به ندرت نگران آینده میبواسطه حسی بودن بیشتر به لحظه حال توجه دارند . است مهم آنها

به همین دلیل افراد ریسک  .و بسیار انعطاف پذیر هستند هندد مدنظر قرار می اطرح های کوتاه مدت ر

 .وندر پذیری به شمار می

نها کار دشواری نیست. چون روحیه ای آرام دارند و اهل آرابطه سازی با  وافراد شادی هستند  آنها

 ها HMنهاست، علیرغم آبی جهت به شما لبخند زدند، تعجب نکنید. این پیام دوستی  راگ خوشگذرانی اند.

این افراد به روزتر هستند و لباس های راحت و اسپورت می پوشند. به که مثل قدیمی ها لباس می پوشند، 

یک شلوار کتانی یا جین و یک پیراهن تک می پوشند. خودمانی و  دهد،فرصتی دست محض اینکه 

آزادی و راحتی  است اما چیزی که مهمتر د.اهمیت دار یشانیررسمی می پوشند و نظر دیگران براغ

این قواعد در . شوندجایی که توقع ندارید با سر و وضع غیرآراسته ای ظاهر  است ممکنست. ا انخودش

کنند.  گفت و گوی دوستانه دارند، غیر رسمی و راحت برخورد می ست.انها هم صادق آبرقراری ارتباط 

در مورد مسائل حقیقی و  است ن بهتراتیدر بحث هاحت و روان حرف می زنند. برای جذب این افراد، را

دوست  اچون مسائل فلسفی، سیاسی و الهی ر .کنیدایج ورزش یا رانندگی و ... صحبت ملموس مانند نت

چون  .اصوال اعتماد به نفس دارند. این گروه اغلب در شغل های دولتی ناموفق تر عمل می کنندندارند. 

نها کارهای خالق و بدون قاعده و مقررات و رئیس آ. دکن به شدت خسته می انها رآیکنواختی و عدم تنوع 

جدیدی تجربه و هر روز چیز  دننادوست دارند. در کار باید خوش بگذر او دیگر عوامل محدود کننده ر
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نها آدوست دارند. اگر چه کیفیت ورزش  ابه همین منوال تفریح  و سرگرمی و به ویژه ورزش ر. دکنن

در مجموع افرادی پرتحرک  اما ددار شانسن و سال و وضعیت جسمانی بستگی به عواملی چون جنسیت، 

 یک رابطه عالی بسازید. آنهاتا با ببرید  اهستند و شما برای ارتباط سازی باید از این عالقه بهره الزم ر

 

 

SF ست و این استراتژی باعث االگوی ترجیحی این گروه، شمی بودن و فکری بودن : )ادراکی ها(  ها

دو  آنچون بر خالف . ودش نها با گروه سنتی ها و تجربه کننده ها )دو گروه قبلی( میآتفاوت های اساسی 

. این گروه به تصاویر بزرگ دکنن درک می ان رادنیای اطرافشگروه که بر اساس حس و توجه به جزئیات، 

 .دکن و کلی توجه می

، کمتر در زمان حال زندگی می کنند، چون به آینده توجه بیشتری دارند، فکورند و افراداین دسته از 

برنامه ریزهای خوبی هستند. افرادی منطقی و تصمیم گیرنده های الیقی هستند. بدلیل شمی بودن و 

 .دنور ن، مستقل ترین افراد بین چهار هسته شخصیتی به شمار میاودن شفکری ب

دیپلمات هستید، برای  کشما ی ربنابراین اگ .، قابلیت بسیار باالیی دارندسیاست مدارها با این ویژگی

، افرادی منطقی، راگر چه در حوزه های دیگبرخورد با چنین افرادی، باید بسیار محتاطانه عمل کنید. 

 دکن اما در عالم سیاست، منافع کشور یا حزب ایجاب می به نظر می رسندعینی و اغلب با انصاف  تحلیل گر،

 برای کسب امتیازات مثبت بکار بگیرند. اکه این ویژگی ها ر

برای متقاعد کردن این گروه شما نیاز به استدالل و مدارک کافی دارید. ادراکی ها در میان آشناها، 

ورد با این افراد به یاد داشته باشید که برخورد بی مهابانه با این افراد، . در برخدافرادی معتمد هستن

ن، ادر مشاجرات خودشن هستند. اچون به شدت نیازمند احترام به خودش د.نابرنج انها راست آ ممکن

که احترام  داین گروه به گونه ای لباس می پوشن. دنوبه پرخاشگری و عصبیت هم روی بیار است ممکن

منطقی و با تفکر انتخاب می کنند. لباس این گروه با مناسبت های  را ی خوداس ها، لبدننابرانگیز بم

 . دمختلف اصوال همخوانی دار
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به حساب اظهار  ار آن دکن این فرد از واژه های پیچیده استفاده میدر برخورد اول، مشاهده کردید  راگ

معموال  ( , BSFA BSFMادراکی های برون گرا ) ست.اذارید. بلکه عالقه و ذهنیت او، اینگونه گفضل وی ن

شما می توانید با الگوبرداری و ارتباط سازان خوبی هستند.  دبیشتر از کلمات پیچیده تری استفاده می کنن

این گروه در حیطه های جدید خوب عمل می کنند. از این افراد، به راحتی با بقیه ارتباط برقرار کنید. 

، به حل مسائل می پردازند. این گروه در کارهای مدیریتی، مشاوره، ادراکی ها با خالقیت خود

. به علم اندوزی عالقه مند هستند و می خواهند دانش خود را  دروانشناس، تحلیل گر خوب عمل می کنن

 عملی کنند.

 

SEچهارمین گروه، آرمان گراها هستند که مثل ادراکی ها، شمی هستند یعنی کمتر به :  )آرمان گراها( ها

اما برخالف ادراکی ها، آرمان گراها افرادی  .جزئیات توجه می کنند و بیشتر در زمان غوطه ور هستند

اصوال . دنوش قائل می یاحساسی هستند و به همین جهت به ارزش های خود و دیگران اهمیت بسیار

آرمان گراها به خودشناسی و اصوال انسان شناسی به عنوان یک بقیه ارتباط برقرار می کنند. همدالنه با 

آرمان گراها پس مهم است.  آنها معنویت برایرسالت و همچنین ابزاری برای بهتر زیستن نگاه می کنند. 

 .از خودشناسی بیشتر وقت خود را صرف مطالعه در مورد مسائل جهانی و مشکالت بشری می کنند

آرمان گراها، ایده آلیست هایی هستند که با اشتیاق سعی می کنند تفکرات خود را ترویج دهند، حتی با 

پوشش خود تالش می کنند ارزش های خود را به دیگران گوشزد کنند. بنابراین تعجب نکنید اگر طرف 

. این افراد در شودهر نامتعارف و قیافه ای منحربفرد ظامذاکره شما به عنوان یک آرمان گرا با پوششی 

( ، اصوال تحت تاثیر آداب و رسوم و به ویژه سنت ها BSEMو  DSEMصورتی که مالحظه گر باشند )

م دارند و حتی دکور منزل خود را سعی می کنند مدرن و غیر سنتی سنیستند. عالقه بسیاری به مدرنی

ا متهم نها ررچسب عقده ای یا خودنما، آدوست دارند منحصربه فرد به نظر برسند و شما نباید با ببچینند. 

( نسبت به آداب و رسوم و شرایط متعارف ارزش BSEAو  DSEAکنید. اما آرمان گرایان داوری کننده )

نها ارتباط سازان ذاتی آدر برقراری ارتباط با این افراد هم شما کار راحتی خواهید داشت چون  قائلند.
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. افراد قضاوت کننده از دکنن و پرسش های خصوصی می هندد ن میااطالعات زیادی از خودشهستند. 

اما . دنناد ن میاتجاوز به حریم خصوصی خودش او این کار ر شدهپرسش های این افراد دچار سوءتفاهم 

 هنگام ارتباط فاصله خود را با طرف مقابل کم می .دبرعکس، آرمان گراها از این کار منظوری ندارن

 .دو صمیمانه و با لحنی دوستانه صحبت می کنن شدهبه چشمان طرف مقابل خیره  ،دکنن

یید، این نشانه آرمان گراهاست. به همین آ ا زمانیکه از پای درمیید توش بیماری خود را متوجه نمی راگ

ر . این گروه بیشتدنناد مهم نمی راو غالبا پیشگیری از بیماری ها  دن می پردازنادلیل دیر به درمان خودش

 .شوند در مشاغل هنری، مددکاری اجتماعی، تدریس مسائل انسانی و ... دیده می

تفاوت  سببست که ابلکه این تفاوت میان افراد  .دکنن یا اشتباه نمی دذاتا بد نیستن انسانهاپس متوجه شدیم 

 کنیم. ا آغاز نیم ارتباط سازی راوقتی به این نکته دقت کنیم ،می تو. شود می
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یرید. این روش ها بطور خالصه در گبا هر تیپ روش ها و نحوه برخورد با آنها را باید یاد ب برای برخورد

 جدول زیر آمده است:

 

 

 در برخورد با برون گراها

 بگذارید حرف بزنند

 از موضوعات گوناگون استفاده کنید

 ارتباط کالمی را باال ببرید

 انتظار اقدام فوری داشته باشید

 صمیمیت می آوردگفتگوی بیشتر 

 بپرسید سوال نهاآسعی کنید از 

 

 در برخورد با درون گراها

 سعی کنید بیشتر شنونده خوبی باشید

 فقط در مورد یک مسئله صحبت کنید

 پس از نتیجه گیری بحث را عوض کنید

 دهیدآنها فرصت کافی برای فکر کردن به 

 نها نپریدآمیان حرف 

 ستاتماس اینترنتی و کتبی اثرگذار 
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 حسی هادر برخورد با 

 جمالت خود را تمام کنید

 به واقعیت ها اشاره کنید

 اطالعات را قدم به قدم بدهید

 موضوع را به روشنی بیان کنید

 به تجربیات گذشته اشاره کنید

 

 شمی هادر برخورد با 

 درباره تصاویر بزرگ و کلی حرف بزنید

 درباره امکانات و احتماالت بیشتر حرف بزنید

 شویدنها شریک آدر تخیل 

 وادار به شنیدن جزئیات نکنید انها رآ

 کنیداز قیاس و استعاره استفاده 
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 فکری هادر برخورد با 

 مستدل و مستند حرف بزنید

 علت ها و معلول ها را مدنظر قرار دهید

 به نتایج توجه داشته باشید

 حرف هایتان را تکرار نکنید

 مذاکره کنیدجهت دار و نتیجه بخش 

 

 احساسی هادر برخورد با 

نها توافق دارید، اشاره آابتدا به نکاتی که در باره 

 کنید

 نها قدردانی کنیدآاز تالش 

درباره نگرانی ها، امیدها و روحیات افراد حرف 

 بزنید

نها حفظ آلبخند بزنید و تماس چشمی خود را با 

 بکنید
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 در برخورد با داوری کننده ها

 قاطع و محکم حرف بزنید

 سریعا به نتیجه اشاره کنید

 دهیدنها فرصت تصمیم گیری آبه 

 طبق برنامه ای که دارید عمل کنید

 سازمان یافته باشید

 

 در برخورد با مالحظه کننده ها

ه حل ها بحث دهید تا در مورد رانها فرصت به آ

 کنند

 دهیدنها امکان انتخاب به آ

 ذیرا شویداطالعات جدید را پ

 ذارید راحت از شما سوال کنندگب
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 ها  )سنتی ها( HA در برخورد با 

 شوخی نکنید

 با صراحت به موضوع بپردازید

 از کلمات ساده استفاده کنید

 دهیدبا توجه به موفقیت های گذشته تان، پیشنهاد 

 با ارقام، آمار و سند حرف بزنید

 روی موارد عملی یا نتایج تاکید کنید

واقعیاتی که اشاره می کنید، دقیق کنید  دقت

 باشند

 

 ها )تجربه کننده ها( HM در برخورد با 

 دهیدن جواب ادوستانه و باز باشید و به سواالتش

در صورت امکان به رابطه تان، جنبه تفریحی و 

 دهیدسرگرمی 

 به موضوعات واقعی، کاربردی و فوری توجه کنید

 ولی زیاد حرف نزنید به گفتگو تشویق کنید انها رآ

 کنندذارید تجربه گو ب دهیددر کار دخالت  انها رآ

از تصاویر، ماکت ها و صداها برای توجیه وی 

 استفاده کنید
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 ها )ادراکی ها( SF در برخورد با 

 از استعاره و مثال استفاده کنید

 که کنجکاو و باهوش هستند دهیدنها نشون آبه 

 بکار بگیرید رانها آتخیل و تصور 

 با جزئیات کالفه نکنید انها رآ

این افراد خالق اند و پای بند سنت ها و دقت کنید 

 گذشته ها نیستند

 سازگار باشید

نقطه نظرات خود را با نظریات و تئوری های 

 دیگران پیوند دهید

 

 ها )آرمان گراها( SEدر برخورد با 

 در یک همسعی کنید او را متوجه سازید که با 

 راستا هستید و اهل رقابت نیستید

درباره شدت باورهای خود حرف بزنید و نقطه 

 ذاریدگنها در میان بآنظرات خود را با 

 ذاریدگبه منحصربودنش احترام ب

 رفتارتان را دوستانه، صمیمانه و همدالنه کنید

به  انها رآتشویق کنید و  انها رآخالقیت و تخیل 

 نیداچالش بکش
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