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MBTI تست شخصیت شناسی
 تست MBTI، یک پرسش نامه روان سنجی فردی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت های افراد

( Katherine Briggs ) و مادرش کاترین بریگز ( Isabel Myers ) طراحی شده است. این تست توسط ایزابل مایرز

و بر اساس کارشان بر روی تئوری کارل یونگ ( Carl Jung ) درمورد انواع شخصیت تهیه شده است. امروزه در جهان

تست شخصیت شناسی MBTI به عنوان یکی از پرکاربردترین تست های روانشناسی شناخته شده است. براساس

پاسخنامه این آزمون، افراد به عنوان یکی از ۱۶ نوع تیپ شخصیتی شناخته می شوند. به طور مشخص، تست

شخصیت شناسی به افراد کمک می کند تا شناخت بهتری از خود و دیگران پیدا کنند. این شناخت یکی از باارزش ترین

خصیصه هایی است که افراد در هر سازمان یا مجموعه ای می توانند در اختیار داشته باشند. اهمیت شناخت صحیح از

شخصیت، هم برای سازمان و هم برای افراد، از چنان اهمیتی برای موفقیت فردی و سازمانی برخورد است که به هیچ

 عنوان نمی توان آن را دست کم گرفت. هدف از MBTI این است که به مخاطبینش اجازه دهد، شخصیت خود را در

MBTI .جنبه های مختلف از جمله نقاط قوت، ضعف، ترجیحات شغلی، سازگاری با افراد دیگر و... را بیشتر درک کنند

ابزاری نیست که به دنبال اختالالت شخصیتی در افراد باشد. هدف آن صرفا کمک به شما است تا خودتان را بهتر

بشناسید. این پرسشنامه از چهار مقیاس مختلف تشکیل شده است که عبارت است از:

۱)برونگرایی یا درونگرایی

۲)حسی یا شهودی

۳)تفکری یا احساسی

۴)قضاوتگرا یا دریافتگرا

چرا تست شخصیت MBTI ابزاری مهم برای ارزیابی شخصیت است؟ با توجه به نتیجه کامل تست MBTI به این

نتیجه خواهید رسید که نقاط قوت و ضعف در زندگی و شغل موردنظرتان چیست. به عبارتی شما می توانید با توجه به

گزارش MBTI به نوعی خودشناسی برسید. اما قابل ذکر است که تمامی ۱۶ تیپ شخصیتی دارای ارزش هستند و

نمی توان هر کدام را جدا از دیگری دانست و برتری بخشید. برای مثال پس از دریافت گزارش آزمون خواهید فهمید

که هنگام کار در موقعیت های گروهی در مدرسه یا محل کار، به عنوان مثال شناخت نقاط قوت خود و درک نقاط

قوت دیگران می تواند بسیار کمک کننده باشد. وقتی در تالش هستید پروژه خود را با سایر اعضای یک گروه به اتمام

برسانید ، ممکن است متوجه شوید که برخی اعضای گروه در انجام اقدامات خاص ماهر و با استعداد هستند. با

شناختن این اختالفات، گروه می تواند وظایف بهتری را تعیین کرده و در دستیابی به اهداف خود با هم همکاری کنند.
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ESTJ : توضیحات کلی تیپ شخصیتی

 شما ESTJها عملگرا هستید و بدون تردید و اتالف وقت اقدام می کنید، شعار شما این است: «همین االن

انجامش بده!» واقع بین و جزئی نگر هستید و به ندرت چیزی را از قلم می اندازید قاطع و مصمم هستید و بعد از

این که تصمیمی را گرفتید به سرعت آن را عملی می کنید به خوبی می توانید شرایط را سازمان دهی کنید تا به

نتایج مطلوب و دلخواه خود دست یابید می دانید چگونه باید از توانائی دیگران استفاده کنید و هر کس را در چه

جایگاهی قرار دهید تا کارها به بهترین نحو انجام شوند وظایف و کارهایتان را «تمام» می کنید و

مسئولیت هایتان را نیمه تمام نمی گذارید استانداردها و قوانین شفاف و روشنی دارید و مطابق اصول خود عمل

می کنید.

از دیگران نیز انتظار دارید مطابق اصول و استانداردهای شفاف و پذیرفته شده عمل کنند با عزمی راسخ به

دنبال عملی کردن خواسته ها و اهداف خود می روید.

توانایی ارتباطی:

 دوست دارند به آنها مٔسولیت داده شود و نقش مشاور را بازی

کنند. آماده اند که از خود گذشتگی کنند تا پایبند تعهدات خود

باقی بمانند. بعد از اتمام کارشان می توانند بسیار تفریحی و

سرگرم کننده باشند. از به سر بردن اوقات خود با خانواده و

دوستانشان لذت می برند. ممکن است ساختار، نظم و اراده خود را

بر همه تحمیل کنند. معتقدند که راهشان بهترین است. صریح،

صادق و رک هستند. می توانند ناشکیبا باشند. ممکن است در

شنیدن نظرات دیگران با دشواری روبرو باشند. ممکن است در کار

درک احساسات خود و دیگران با دشواری روبرو باشند.

ظاهر سختی دارند، اما درونشان لطیف و مالیم است و با کسانی

که به آنها اعتماد کنند بسیار مالیم هستند. دوست دارند برای

افراد خانواده و برای سالمتی آنها، اوراق بهادر و بیمه تهیه کنند.

موفقیت و خوشبختی خود را با توجه به کارهایی که در دنیای

واقعی انجام می دهند، می سنجند.
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اوقات فراغت:

 تیپ ESTJ دوست دارد اوقات فراغت خود را به شکل مولد و سازنده بگذارند. فعالیت هایی که کار را با

برنامه های اجتماعی ترکیب می کنند، مانند گلف بازی کردن با همکاران تجاری و اداری برای آنها بسیار جالب

توجه است. می تواند مسئول سازمان های خدمات اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و خیریه باشد. او با

خوشحالی زمان خود را صرف کارهایی می کند که آن را باور دارد. در ضمن از تفریح کردن با دوستان و افراد

خانواده و از لطیفه گفتن با آنها لذت می برد.

در محل کار:

 تیپ ESTJ در سازمان دادن به روش ها، سیاست ها و فعالیت ها عالی عمل می کند. از زمان و منابع به شکل

مؤثر استفاده می کند. تا نتایج فوری و ملموس بگیرد. برای حل مسئله، رسیدن به نتیجه و پیشرفت آماده است

و از دیگران انتظار دارد از خود صالحیت نشان دهند. به خوبی آنچه را که غیر منطقی است درک می کند.

او دوست دارد که ریسک های حساب شده بکند. او محیط باثبات و قبال پیش بینی را دوست دارد اما اطرافش

پر از انواع آدمهاست. در بهترین حالت سخت گیر، محکم اما منصف است. می تواند سخت گیر و متوقع باشد. به

کسانی که برابر او می ایستند احترام می گذارد، به شرط آنکه آنها واقعیت ها را بشناسند، از قوانین اطالع داشته

باشند و مایل باشند در برابر کارهایشان مسئولیت را بپذیرند. او معتاد به کار است و بسیار تالش می کند. ممکن

است برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را پایمال کند.

مشاغل پیشنهادی:

 رهبران نظامی

مدیران کسب وکار

مدیر مالی

نیروی پلیس

کارآگاه

 حسابرس

آموزگار

نماینده فروش

قاضی

نگهبان
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نقاط ضعف کاری:نقاط قوت کاری:

تعهد کاری باال

داشتن چشم اندازهای واقع بینانه

توجه به نتایج

توجه به اهداف سازمان

دقت و توجه زیاد و تمایل به انجام درست کارها

تمایل به پیروی از رویه ها و مقررات

توجه زیاد به کارایی و کارآمدی و توان تشخیص

فعالیتهای ناکارآمد

توانایی تصمیم گیری منطقی

توانایی کار در ساختارهای سنتی

مسؤولیت پذیری زیاد

مقاومت در برابر تغییر

توجه زیاد به نیازهای موجود و بیتوجهی به نیازهای

آتی

عدم تحمل فرآیندهای غیر کارا و وقتگیر

عدم تمایل به پذیرش نظرات جدید و نو

عدم تحمل افراد بیتوجه به ساختارها، قوانین، رویه

ها و جزئیات کار

تاکید بر رسیدن به اهداف و در نظر نگرفتن افراد

عدم توجه به تاثیرات تصمیمات خود بر دیگران

دشواری در شنیدن نظرات مخالف

عدم توانایی در دیدن همه احتماالت و امکانات

 به نقطه نظر دیگران گوش فرا دهید. راه حل های برنده - برنده پیدا کنید. تالشهای دیگران را تایید کنید و به

آنها ارزش بدهید. به کارهایی که به درستی انجام می شوند، مهر تایید بزنید. تنها به چیزهایی که باید اصالح

شوند اشاره کنید. با کسانی معاشرت کنید که به روش مستقیم و صریح شما احترام بگذارند و از شما مرعوب

نشوند.

محدودیت های واقع بینانه برای خود و دیگران در نظر بگیرید. بیاموزید که به قدر کافی خوب است یعنی چه. از

دیگران به همان اندازه که خودتان کار می کنید، کار بکشید. به دیگران نگویید چه باید بکنند و چه نباید

بکنند. فرض را بر این نگذارید که شما می دانید بهترین کار کدام است. به دل و هراسهایتان توجه کنید.

تنها به خشمتان توجه ننمایید. راههایی بجویید که خلق و خوی خود را کنترل کنید و اگر می خواهید از روی

ناشکیبایی حرفی بزنید، متوجه حرف زدنتان باشید. از اتاق بیرون بروید و هرگاه عصبانیتتان فروکش کرد،

بازگردید. از کنترل کردن دست بردارید و آرام بگیرید. به مرخصی بروید و کارهایتان را در منزل به حال خود

رها کنید.به نقاط قوت خود یعنی واقع بینی، توجه به جنبه های علمی، عینی بودن، منطقی بودن، راستی،

احساس مسؤولیت، قابل اتکا بودن، ناسازگاری، مداومت و توانایی سازمانی توجه داشته باشید. رمز موفقیت یك

ESTJ آرام بودن، توجه به دیگران و منعطف بودن است.

پیشنهادات توسعه فردی:
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(I) یا درونگرا (E) برونگرا

 برونگرایی (E) یعنی فردی که با ارتباط برقرار کردن با دیگران و شرکت در جمع انرژی می گیرد. بسیاری از

ما تعریف غلطی از برونگرایی داریم زیرا فکر می کنیم برونگرا یعنی فردی که زیاد حرف می زند و فعالیت زیادی

دارد اما باید بگویم که این گونه نیست. برون گرایی و درون گرایی با انرژی افراد در ارتباط است. اگر کسی را

می بینید که در کل روز با دیگران در ارتباط است و خسته نمی شود این یعنی این فرد برون گرا است. اما باید

توجه کنیم هیچ وقت برونگرای مطلق وجود ندارد. افراد که ٪۱۰۰ برونگرا هستند بیمار محسوب می شوند. اما

در کل، در دنیا افراد ٪۱۰۰ برونگرا و درونگرا تعدادشان بسیار کم است. (کمتر از ٪۳-۲ در دنیا این بیماری را

دارند) برونگراها عصبانی می شوند ناگهان آرام می شوند،میخندند،اصطالحا می گوییم طرف خیلی مودی است.به

دیگران انرژی می دهند و از آنها انرژی می گیرند،شناختنشان راحت است،اطالعات شخصی شان خیلی رو

است،تنهایی افسرده شان می کند،اول صحبت می کنند بعد می فهمند اشتباه کرده اند(لغزش کالمی)،با صدای

بلند فکر می کنند،کار طوالنی خسته و عصبانیشان می کند.

افراد درونگرا (I) با حضور در جمع سطح انرژی آنها کاهش می یابد به گونه ای که در برخی مواقع در جمع

احساس خفگی می کنند. اما این به بدین معنا نیست که شمایی که جز افراد درونگرا هستید پس تنبل

هستید.در کل می توان گفت درونگرا در ارتباط با دیگران انرژی از دست میدهد. اما در این جا نیز ما نمی توانیم

بگوییم یک نفر درونگرای مطلق است اگر این گونه باشد می توان گفت فرد دیوانه است و کال نمی شود با او

ارتباط برقرار کنیم. فرد کامل درونگرا در دنیا ۲ درصد هستند که بیماری اسکیزوفرنی دارند. افراد درونگرا

معموال آرام، صبور و محافظه کار هستند،معموال خجالتی به نظر می آیند ولی خجالتی نیستند، کمتر وارد گفتگو

با شما می شوند، رفتارشان معموال یکنواخت و متعادل است، خیلی باال و پایین ندارند، مثل موج خیلی آرام می 

مانند، زمان زیادی دوست دارند با خودشان سپری کنند، تعداد دوستانشان کم اما عمق دوستی شان زیاد است،

قبل از حرف زدن اول فکر می کنند بعد حرف می زنند، کارهای انفرادی را بیشتر دوست دارند انجام دهند(در

پروژه ها)، شناختنشان سخت است، روی اطالعات شخصی شان حساس هستند و روی حریم خود حساسند و

دوست دارند حریمشان حفظ شود، در لباس پوشیدن خیلی خود را میپوشانند(هم خانم ها هم آقایان)، چت و

اس ام اس را از زنگ زدن بیشتر دوست دارند.

www.qotbino.com
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(S) یا حسی (N) شهودی

 افراد شهودی (N) در تست MBTI به صورت اکتسابی در یادآوری و حفظ اطالعات حسی دریافت شده قدرت

کمتری دارند و بیشتر به مطالب ذهنی و انتزاعی که قادرند در ذهن خود بپرورانند توجه می کنند.

برای مثال اگر از شما که جز افراد شهودی هستید بپرسیم خانه دوست شما که به آن جا رفته اید چگونه بود؟

اولین جمله شما این خواهد بود که خانه او بسیاری شبیه خانه دایی من بود. شما برعکس افراد حسی به

جزئیات دقت نمی کنید. یا اگر به شما بگوییم تصادف دلخراشی را تعریف کنید خواهید گفت تصادف بدی بود و

چندین کشته داشت و جزئیات تصادف را به خاطر ندارید.

افراد شهودی عاشق مطالب انتزاعی هستند که به صورت تئوری بیان می شود؛ مباحثی مانند ادبیات، فلسفه

جامعه شناسی و روانشناسی. در حقیقت، آن ها به علوم تجربی و مهندسی که به انجام آزمایش و مشاهده دقیق و

اندازه گیری نیاز دارد عالقه زیادی ندارند.

افراد حسی (S) اطالعات را جمع می کنند تا چیزی را نشنوند، بو نکنند و لمس نکنند. این افراد به صورت

اکتسابی قدرت تجزیه و تحلیل و نگهداری اطالعات بیشتری از طریق حواس پنج گانه به آن ها منتقل می شود.

اگر شما جز افراد حسی باشید به خانه یکی از دوستانتان که بروید قطعا به جزئیات توجه می کنید و آن را در

ذهن خود می سپارید و هنگامی که بعد از مدت ها کسی بگوید خانه او چگونه بود تمام جزئیات را حتی اندازه

اتاق خواب را به او شرح می دهید. همچنین اگر یک تصادفی را بخواهید تعریف کنید آن قدر با جزئیات شرح

می دهید که حتی رنگ لباس فرد مجروح هم می گویید.

افراد حسی ترجیح می دهند در مباحث علوم تجربی و مباحث مهندسی که قابل حس کردن هستند ارتباط

برقرار کنند.حسی ها افراد واقع بین و عملگرایی هستند و همچنین به آمار و ارقام واقعی بیش از نظریه و تئوری

اعتقاد دارند. حسی ها به انجام کارهایی عالقه مند هستید که کاربرد عملی دارند و اجراشدنی هستند.

حسی ها مشاهده گرهای خوبی هستند، پیوسته با دقت به اطراف نگاه می کنند و اغلب جزئیات را به خوبی به

خاطر می سپارند. این افراد دوست دارند از مهارت های خود استفاده کنند و به تقویت مهارت های عملی خود

عالقه مند هستند. از زمان حال و لحظه اکنون لذت می برند. به جای توجه و تمرکز بر آینده دور به آنچه

هم اکنون در دسترس است اهمیت می دهند.
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(F) یا احساسی (T) تفکری

 افراد متفکر (T)در تست MBTI همه چیزرا در سود و زیان می بینند، متفکرها ارتباطاتشان بر اساس عقل و

منطق است. این افراد بیشتر درباره مفید بودن کار صحبت می کنند. افراد متفکر قدرت تجزیه و تحلیل

اطالعاتشان باال است. این افراد خیلی با شما تعارف ندارند و بسیار رک هستند به همین خاطر شما می توانید از

انتقاد آن ها در پیشرفت کارها استفاده کنید. بنای متفکر ها اندیشه و تفکرات آدم ها است و آن ها از آدم ها

باهوش خوششان می آید.

برای این افراد اجرای عدالت مهم تر از رفاقت است.حتی حاضر است مثال پدر ومادر خودش را در مقابل داماد

خانواده محکوم کند(اگر حق با داماد باشد). همچنین کمتر تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار می گیرند و به

نظر سر سخت و بدون انعطاف هستند، چون همه چیز دو دو تا چهارتایی است. برای متفکرها صداقت مهم تر از

رعایت ادب است. این افراد همیشه منطقی و منصف هستند. از تفکر این افراد می توانید در سمت سوم شخص

استفاده کنید زیرا شما که تفکری هستید تفکر سومین شخص دارید.

به شدت انتقادگرا هستند(دیگران را نقد می کنند)، پذیرای انتقاد شما هم هستند(اگراز آنها نقد کنید ناراحت

نمی شوند) هدفشان از انتقاد کردن اصالح کردن است(میخواهند طرفشان به نتیجه درستی برسد).

افراد احساسی (F) در تست MBTI معیار تصمیم گیری شان دوست دارم دوست ندارم است. فرد احساسی

همدل و مهربان است در کارهایشان از عواطف و احساسات در همه کارها صحبت می کنند. برای شما

احساسی ها اولویت ادب است نه صداقت. اگر شما از افراد احساسی انتقاد کنید سریعا بهم می ریزند. تصمیماتی

که این افراد برای دوستانشان می گیرند با تصمیماتی که برای غریبه ها می گیرند تفاوت می کند.

احساسی ها در تست MBTI به دنبال خوب و بد هستند. برای مثال می گویند فالنی چقدر آدم خوبیست و … .

این افراد با شما رو دربایستی دارند بعضی حرف ها را به شما نمی توانند بزنند. در ابراز مخالفت با شما سخت

می گیرند(مخالفت کردن برایشان سخت است). این افراد در برابر انتقاد کم طاقت هستند و همچنین خودشان

هم معموال انتقاد نمی کنند. این افراد استاد هماهنگی با دیگران هستند. احساسی ها عاشق همدردی با دیگران

هستند و همچنین این افراد تالش می کنند تا همه را راضی نگه دارند.
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(J) یا داوری کننده (P) مالحظه کننده

 افراد دریافتگرا(P) همیشه در آخرین لحظه تصمیم گیری می کنند. دریافتگرا ها شیوه کارشان شخصی است.

آنها قابلیت اجرای ۱۰ پروژه همزمان را باهم دارند. شما اگر با یک مالحظه کننده در تماس باشید می بینید که

دغدغه برای برنامه ریزی کار ندارد. عاشق شروع کار جدید بدون اینکه کار قبلی را تمام کنند. کارهای خود را با

زمانبندی ذهنی انجام می دهند. اگر چیزی در لحظه تغییر کند، دریافتگراها مشکلی ندارند.

افراد دریافتگرا انعطاف پذیر هستند و همچنین این افراد تصمیمات خود را تا جایی که امکان دارد به تعویق می 

اندازند. معموال محیط کار و زندگی آشفته ای دارند. دریافتگراها در نتیجه تست MBTI باید درحین کار

استراحت و تفریح داشته باشند. شما دریافتگراها عالقه مند به جمع آوری اطالعات هستید. همچنین عاشق

سورپرایز و غافلگیری هستید.

دریافتگراها در MBTI کارهایی که برایشان سخت و ناخویشاند است را ترجیح می دهند به تعویق بیندازند و

همچنین این افراد بیشتر مشتاق آزادی در عمل و کار هستند.

افراد قضاوتگرا و یا داوری کننده (J) در MBTI کسانی هستند که همه کارهایشان را از قبل برنامه ریزی می 

کنند. قضاوت کننده ها ترجیح می دهند درباره موضوعات سریع تصمیم بگیرند و اجرا کنند. اگر کارهایشان جا

به جا شود به هم می ریزند و عصبانی می شوند. این افراد در خانه و محل کارشان همه چیز سر جایش است و

همچنین پیش از شروع پروژه همه نیازها را نگاه می کند.

افراد با تیپ قضاوتگرا در تست MBTI همه کارهایشان را برنامه ریزی شده و در یک چارچوب و مقرراتی انجام

می دهند. این افراد پروژه ها را با هم قاطی نمی کنند و هر پروژه را تا آخر انجام می دهند و بعد سراغ پروژه بعدی

می روند. استراحتشان بعد از کارشان است و همیشه تسلط کامل بر روی کار و پروژه شان دارند. تصمیم گیری

سریع در کار دارند در صورتی که کار منظم و مرتب باشد نه در زمان و شرایط بحرانی.

این افراد همیشه به دنبال ساختار و نظم هستند. این افراد از غافلگیر شدن و سورپرایز شدن متنفرند. آنها

همیشه تمام تمرکزشان روی وظایفی است که به آن ها سپرده شده است.

www.qotbino.com

قطبینو سامانه آنالین ارزیابی و آزمون

تاریخ گزارش

۱۴۰۰/۹/۲۲

MBTI تست شخصیت شناسی



برای ورود به دوره اینجا کلیک کنید.

 مدرس: داریوش سنقری

مخاطب: همه ی افرادی که با انسان های دیگر ارتباط دارند

مدت زمان: ۶ جلسه ۱٫۵ ساعته دوشنبه و چهارشنبه: ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۰۰

نوع برگزاری جلسات: وبینار آنالین

تاریخ شروع: ۱۷ آبان ۱۴۰۰

ارائه مدرک قطبینو و مدرک بین المللی آکادمی MPT از کشور اتریش

با شرکت در این دوره مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان اعتبار در سایت قطبینو دریافت خواهید کرد.

برای درک بیشتر از شخصیت خود و دیگران و تاثیر بسیار مثبت در زندگی شغلی، اجتماعی و عاطفی، قطبینو

دوره جامع شخصیت شناسی بر اساس متد MBTI را به شما پیشنهاد می دهد.

MBTI دوره آموزشی جامع شخصیتشناسی بر اساس مدل

https://qotbino.com/mbti-course-1?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=mbti_course_image&utm_campaign=mbti
https://qotbino.com/mbti-course-1?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=mbti_course_button&utm_campaign=mbti


در قطبینودر مورد تست MBTI و تیپ شخصیتی خود بیشتر بدانید.

رادیو قطبینوقطبینو تیوی

ESTJ مطالعه بیشتر در مورد

https://qotbino.com/radio?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=radio_image&utm_campaign=workbook_view
https://qotbino.com/tv?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=tv_button&utm_campaign=workbook_view
https://qotbino.com/tv?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=tv_image&utm_campaign=workbook_view
https://qotbino.com/radio?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=radio_button&utm_campaign=workbook_view
https://qotbino.com/mbti-ESTJ?utm_source=workbook_mbti_result&utm_medium=more_info_button&utm_campaign=workbook_view
https://instagram.com/qotbino

