


سال هاســت از MBTI درشــرکت ها و ســازمان ها اســتفاده 
قابــل  و  بهتــر  محيط هــاي  توانســته ايم  و  مي کنيــم 
تحمل تــري بــراي کار خــود فراهــم کنيم. امــا آيــا از تيپولوژي 

در رابطه هــاي شــخصي تر هــم مي تــوان بهــره بــرد؟
در تمــام ســال هايي کــه از MBTI بهــره بــرده ام، شــخصاً بايــد 
اعتــراف کنــم کــه بيشــترين فايــده شــخصي اش بــراي مــن 
اســتفاده در رابطــه عاطفي و همســرداريم بوده اســت. داشــتن 
ــد  ــد تهدي ــرا مي توان ــک برونگ ــراي ي ــرا ب ــري درونگ همس
ــا شــناخِت دقيــِق مفهــوِم  باشــد؛ ولــي مــن موفــق شــدم، ب
ــه  ــوم. البت ــل ش ــري نائ ــازگاري بهت ــه س ــودن)I(، ب درونگراب
ــه 8 ترجيــح در شــخصيت شــما  چنانکــه مي دانيــد MBTI ب
توجــه مي کنــد و بــراي تمــام آنهــا حرفــي بــراي گفتــن دارد.
ــت کمــي  ــن شــماره؛ بســيار دلچســب اســت. وق ــه اي تجرب

ــي ارزد. ــيريني اش م ــه ش ــي ب ــرد، ول مي ب
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بـر اسـاس ابـزار MBTI مـردم بـه 
شـانزده تيپ شـخصيتي مختلف 
تقسـيم مي شـوند کـه هر يـک از 
حروف چهارگانـه، نماينده يکي از 
ارجحيت هاي آنها بين حالت هاي 
دوگانه اسـت. برونگرا )E( درمقابل 
درونگـرا )I(، حسـي )S( درمقابـل 
شـمي )N(، فکـري )T( در مقابـل 
 )J( و داوري کننـده )F( احساسـي

.)P(در مقابـل مالحظه کننـده
من يک ENFJ هسـتم و آن پسـر 

به عنوان يک ISTJ بسـيار متفاوت 
از مـن به نظر مي رسـيد. هنگامي 
که تيپ شـخصيتي اش را شنيدم، 
شـمردن  بـه  شـروع  ذهنـم  در 
ممکـن  کـه  کـردم  تنش هايـي 
اسـت بيـن ما بـه وجـود آيـد، اما 

بعـد جلـوي خـودم را گرفتـم.
هرچنـد مـن هميشـه احسـاس 
مي کـردم چيـزي درک نکردنـي 
درمـورد او وجـود دارد )خـودش 
ازعـان داشـته بـود کـه مـردم در 
ارتباط با او دچار مشکل هستند و 
بـه نظر آدم بسـته اي مي آيـد.( اما 

او بـه مـن گفـت کـه ...

هسـتم.   ISTJ يـک  مـن  گفـت: 
و ايـن همـان لحظـه اي بـود کـه 
مـن بـا خـودم گفتـم، “شکسـت 
ايـن رابطـه حتمـي اسـت”. ايـن 
چهارميـن قرار مالقاتم با آن پسـر 
بـود و تـا آن زمـان او بي نقـص به 
نظر مي رسـيد؛ يک پسر۲۳سـاله 
باهـوش بـا موهاي روشـن کـه در 
رفتـارش پختگـي به وضـوح قابل 
تشـخيص بـود و آنقـدر جسـارت 
داشـت کـه يـک پيراهـن يقه بـاز 

صورتي بپوشـد. او يک نجيب زاده 
جنوبـي )منظورايـاالت جنوبي در 
آمريـکا( بود که فقـط يک پاپيون 
کـم داشـت و مـن دختـري بـا 
لباس هايـي بـا رنگ هـاي شـاد و 
روشـن بودم. مـا آن روز با يکديگر، 

در  داشـتني  دوسـت  زوج  يـک 
پارک ريورسـايد نيويـورک بوديم. 
هنگامـي کـه از آن پسـر در مورد 
تيپ شـخصيتي اش سـوال کردم 
)کاري کـه بـه هنـگام آشـنايي با 
هر کـس ديگري انجـام مي دهم(

باور نداشـتم جوابي بسـيار فراتر از 
انتظارم بشـنوم. 

اين ها سواالتي است که اکثر افرادي که در مرحله ايجاد روابط عاطفي و شناخت پيش از 
مواجه مي شوند.  با آن  کرده اند،  پيدا  نيز آشنايي   MBTI ابزار  با  و  دارند  قرار  ازدواج 
تفسير نادرست از کارکرد ابزار MBTI  براي افرادي که آن را آموخته اند، مي تواند منجر به 
انتخاب هاي اشتباه شود. بنابراين ضروري است، پاسخي براي سواالت و ابهامات فوق يافته 
شود. آليسا بيلي )Alyssa Bailey( نويسنده مجله Elle در قالب بيان تجربيات خود، سعي 
کرده است پاسخي براي اين سواالت بيابد و در اين مسير از راهنمايي ها و نظرات جنيفر اوربو 
)Jennifer Overbo( مدير راهبرد محصول MBTI در موسسه CPP و يکي از مدرسين 
باتجربه ابزار MBTI نيز کمک گرفته است. پيشنهاد مي کنيم مطلب زير را بخوانيد و پاسخ 

سوال فوق را بر مبناي آن بيابيد.

ادامه دارد...

               هنگامي که از آن پسر در مورد تيپ شخصيتي اش سوال 
کردم )کاري که به هنگام آشنايي با هر کس ديگري انجام 
مي دهم(باور نداشتم جوابي بسيار فراتر از انتظارم بشنوم.

     در ذهنم شروع به شمردن تنش هايي کردم که 
ممکن است بين ما به وجود آيد، اما بعد جلوي خودم 

را گرفتم.
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عاطفــي  انطباق هــاي  مــورد 
تيــپ ENFJ، بــراي خــودم برخي 
ــور  ــب تر تص ــا را مناس از تيپ ه

ــپ  ــودم تي ــد ب ــردم. معتق مي ک
INFP يــک زوج عالــي بــراي 

ــر  ــن خاط ــه همي ــت. ب ــن اس م
در جســتجوي ايــن تيــپ بــودم 

و  هــر چقــدر تيــپ شــخصيتي 
فــردي کــه بــا او آشــنا مي شــدم 

 اين که من تصور مي کردم 
يـک  مي توانـد   MBTI ابـزار 
کامـاًل  باشـد  توانمنـد  ابـزار 
اشـتباه نبود. اين ابزار توسط 
بسياري از درمانگران در زوج 
درمانـي و مشـاوره پيـش از 
ازدواج مـورد اسـتفاده قـرار 

مي گيـرد. 

 امــا او بــه مــن 
گفــت کــه “ از مــن 
ــد”.  خوشــش مي آي
ــت:  ــن گف ــه م ــه ب ــي ک هنگام
ــو  ــه ت ــرم ک ــه منتظ “بي صبران
را بيشــتر بشناســم”،حرف هايش 
نظــر  بــه  باورکردنــي  بســيار 
ــم،  ــودم گفت ــه خ ــد. ب مي آمدن
 ISTJ ــه او ــن ک ــرف اي ــس ص پ
ــم  ــه ه ــث ب ــاً باع ــت، قطع هس
خــوردن رابطــه نمي شــود. و بــه 
نظــر مي رســيد کــه اينگونــه هم 

نباشــد... تــا ايــن کــه يــک هفته 
ــي  ــچ توضيح ــدون هي ــد او ب بع
ــود  ــه ب ــا منصفان ــش زد. آي غيب
کــه مــن ايــن قضيــه را بــه تيــپ 

ــم؟ ــط ده ــخصيتي اش رب ش
وقتــي مــن بــا ايــن پســر آشــنا 
شــدم، بــراي ســال ها تحــت 
ــن  ــودم. م ــزار MBTI ب ــر اب تاثي
ــت و  ــه دق ــه ب ــودم ک ــي ب آدم
ــوردم  ــدي آن قســم مي خ کارآم
و اعتقــاد داشــتم مي توانــد در 
روابــط عاطفــي مــرا خوشــحال تر 
ــي در  ــدن مقاالت ــا خوان ــد. ب کن

ــود، رابطــه  ــر ب ــپ دورت از آن تي
مي گرفتــم.  جــدي  کمتــر  را 
ــن کــه مــن تصــور مي کــردم  اي
ابــزار MBTI مي توانــد يــک ابــزار 
ــتباه  ــًا اش ــد کام ــد باش توانمن
نبــود. ايــن ابزار توســط بســياري 
ــي و  ــران در زوج درمان از درمانگ
ــورد  ــش از ازدواج م ــاوره پي مش
اســتفاده قــرار مي گيــرد. تــا 
ايــن کــه بــا خانــم جنيفــر 
ــرد محصــول  ــر راهب ــو، مدي اورب
ــات کــردم و او  ــزار MBTI ماق اب

بــه مــن گفــت تفســير شــخصي 
مــن از ابــزار MBTI )کــه همــان 
جســتجوي تيــپ INFP بــراي 
ــود(  ــي ب ــه عاطف ــراري رابط برق
گمراه کننــده اســت. او گفــت: 
“راه بهتــر، فکــر کــردن بــه ايــن 
اســت کــه در هــر رابطــه عاطفي 
ــود دارد.  ــوه اي وج ــت بالق ظرفي
چيــزي کــه تــو بايــد بــر روي آن 
ــه  ــت ک ــوي آن اس ــز ش متمرک
درک کنــي آن شــخص واقعــاً 
کيســت، و او به طــور طبيعي چه 
رويکــردي بــه زندگــي اش دارد.”

به خودم گفتم، پس صرف 
ايـن کـه او ISTJ هسـت، قطعًا 
باعـث بـه هـم خـوردن رابطـه 
نمي شـود. و به نظر مي رسـيد 
کـه اينگونـه هـم نباشـد ، تـا 

اين کـه ...

ادامه دارد...
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رشـد معنــوي شريک زندگي اش را تشويق مي کند.
خالق درحل مسئله        جالب و شريک کننده

حل کننده مسائل    توجه به واقعيت ها
آرام در بحران ها

ارتباط آشکار را تشويق مي کند. 
از رشد و اعتالي ديگران حمايت به عمل مي آورد

مفيد و ياور در کارهاي عملي حمايت گر    
عقل سليم زياد

اغلب کمال طلب خواهان معيارهاي سطح باال  
ناشکيبا دربرابر احساسات

سختگير و خشن باشد.   مقاوم مقابل ايده هاي جديد 
ممکن است حساس نباشد.

ممکن است غيرواقع بينانه باشد.
همه چيز را شخصي ارزيابي مي کند.

ممکن است از تعارض اجتناب کند
بدون قاطعيت و صراحت  زود رنجيده خاطر مي شود.

توانمندي هاي بالقوه

توانمندي هاي بالقوهتوانمندي هاي بالقوه

توانمندي هاي بالقوه

نقاط کور بالقوه

نقاط کور بالقوهنقاط کور بالقوه

نقاط کور بالقوه



تاثيرمي گذارد؟”  
در واقع تالش کنم تا طرف مقابل را 
واقعاً درک کنم. اما در عوض ذهنم از 
من پيشي گرفت و خودم را متقاعد 
کردم که ما با هم سازگار نيستيم. 
به عنوان يک ISTJ، آن پسر منطقي 
و متکي بر جزئيات بود و من به 
بودم  احساسي   ENFJ يک  عنوان 
در  مي ديدم.  را  بزرگ تر  تصوير  و 
مشاجراتمان، او احتماالً از ديد من 
سرد و بي تفاوت به نظر مي رسيد 
و من براي او به طور غيرمعمولي 
احساساتي بنظر مي رسيدم.من بر 

شده  متمرکز  تعارض  نقاط  روي 
بودم که آن چهار حرف مي توانند 
آن را آشکار کنند. اما تضميني در 

اين مورد وجود نداشت، زيرا به گفته 
خانم اوربو: “هر رابطه عاطفي بسيار 
فراتر از دو تيپ شخصيتي است.”   

 او گفت: “راه بهتر، 
اين  به  کردن  فکر 
هر  در  که  است 
بالقوه اي  ظرفيت  عاطفي  رابطه 
بر  بايد  تو  که  دارد. چيزي  وجود 
روي آن متمرکز شوي آن است که 
درک کني آن شخص واقعاً کيست، 
و او به طور طبيعي چه رويکردي 
به زندگي اش دارد.” منفعت واقعي 
دانستن تيپ شخصيتي يک شخص 
مشخص  مالقات  قرار  اولين  در 
مي شودکه دراغلب مواقع شما به 
طريقي با آنها مواجه مي شويدکه 

احساس مي کنيد آنها مي خواهند 
شما آنگونه باشيد، در مقابل اين 
که شما واقعاً چه کسي هستيد. در 

واقع اين چهار حرف مسير ميانبري 
مي شود، براي ديدن از وراي نقابي 

داريد،  چهره  به  شما  تنها  نه  که 

به  دارند.  چهره  به  نيز  آنها  بلکه 
اين طريق زودتر متوجه مي شويد 

که آنها واقعاً چه کسي هستند و 
نه. يا  دارند  همخواني  شما  با  آيا 

هنگامي که آن روز بعدازظهر، آن 
پسر تيپ شخصيتي اش را به من 
آن  از  صحيح  طور  به  من  گفت، 
خانم  نکردم.  استفاده  اطالعات 
اوربو به من پيشنهاد کرد از تيپ به 
عنوان “راهي براي شناخت بيشتر” 
مي توانستم  مثالً  کنم.  استفاده 
به آن پسر بگويم: “چه خوب، بيا 
صحبت  آن  مورد  در  مقدار  يک 
تو  روي  چگونه  تيپ  اين  کنيم. 

     منفعـت واقعـي دانسـتن 
تيپ شخصيتي يک شخص در 
اوليـن قـرار مالقـات مشـخص 
مي شودکـــه دراغلـب مــواقع 
شـما بـه طريقي با آنهـا مواجه 
مي شويدکه احساس مي کنيد 
آنهـا مي خواهند شـما آنگونه 
باشـيد، در مقابل اين که شما 

واقعاً چه کسـي هسـتيد. 

      ايـن چهـار حـرف مسـير 
ميانبري مي شـود، براي ديدن 
از وراي نقابي که نه تنها شـما 
به چهـره داريد، بلکه آنها نيز 

بـه چهـره دارند. 

     بـه عنـوان يـک ISTJ، آن 
بـر  متکـي  و  منطقـي  پسـر 
جزئيـات بـود و مـن بـه عنوان 
يـک ENFJ احساسـي بـودم و 
تصويـر بزرگ تـر را مي ديـدم

 )E( درمقابل   برونگرايي  )I( درونگرايي
جهتيکهانرژيراازآنميگيريدوتوجهتانبهآنجلبميشود:

         در صورتي که به دنبال برقراري تعادل هستيد اين دو قطب مي تواند ترکيبي عالي از کار درآيد، 
هر چند موانعي نيز بر سر راه ظاهر خواهند شد. براي مثال: بعد از يک روز سخت کاري، يک برونگرا 
مثل من دوست دارد صحبت کند؛ که از ديد يک درونگرا مي تواند به صورت رگباري از حرف ها و 
صحبت ها به نظر برسد. در حالي که يک درونگرا پيش خودش فکر مي کند: “من واقعاً مي خواهم به 
داخل يک اتاق آرام بروم و کمي در مورد روزم فکر کنم و فضاي شخصي خودم را داشته باشم. من 

واقعاً نياز دارم قبل از اين که وارد يک گفتگوي طوالني بشوم، انرژي خودم را بازيابي کنم.”

)N( درمقابل  شمي  )S( حسي 
چگونهاطالعاتراجمعآوريميکنيد:

در بسياري مواقع ممکن است، بين اين دو ارجحيت مشکل ايجاد شود، زيرا Sها بيشترجزئي نگر   
هستند و Nها به دنبال تصوير بزرگترند. براي مثال، هنگام پخت و پز، يک فرد با ارجحيت S مي خواهد 
همه چيز را بسنجد و برهمه چیز تمرکز دارد، در حالي که يک فرد با ارجحيت N مي گويد: “حاال 
مي خواهيم اين را هم امتحان کنيم، آن افزودني را هم به غذا اضافه کنيم و...” اين مي تواند باعث 

سرگرمي و شوخي شود، اما درامورجدي زندگي ممکن است باعث دلخوري و ناراحتي شود.

)F(درمقابل  احساسي  )T( فکري 
چگونهتصميمميگيريديابهچيزيخاتمهميدهيد:

فکري ها بر مبناي منطق و تحليل هاي غيرشخصي تصميم مي گيرند در حالي که احساسي ها   
عمدتاً بر مبناي ارزش هاي انساني تصميم مي گيرند که در مواقعي آشتي دادن اين دو سبک بسيار 
دشوار است. براي مثال هنگام دعوت افراد به جشن عروسي، يک فرد با ارجحيت T ضمن فاصله گرفتن 
از آدم ها، صرفاً به اين فکر مي کند که ما فقط X نفر مهمان مي توانيم دعوت کنيم. در حالي که يک فرد 
با ارجحيت F به اين فکر مي کند که اگر اين فرد را دعوت کنم، آن يکي ممکن است دلخور شود که چرا 

او را دعوت نکردم.” آن ها بيشتر بر اين تمرکز دارند که اثر تصميمشان بر مردم چيست.

 )J( در مقابل  منظم  )P( نامنظم
چگونهبرنامهريزيميکنيد:

اين يکي از آن مواردي است که مي تواند منبع اصلي ايجاد تعارض بين افراد باشد. افراد با   
ارجحيت P بيشتر غريزي و في البداهه عمل مي کنند، در حالي که افراد با ارجحيت J به دنبال زندگي 
 Jبرنامه ريزي شده هستند. براي مثال به هنگام برنامه ريزي تعطيالت آخر هفته، يک فرد با ارجحيت
خواهد گفت: “ليست برنامه ها کجاست؟ چگونه با آن مواجه شويم؟ مي خواهم قبل از رسيدن موعد، 
همه چيزبرنامه ريزي شده باشد.” در حالي که فردي با ارجحيت P، احتماالً راحت نشسته و پيش 
خودش فکر مي کند: “نيازي به ليست نداريم، فقط به من اعتماد کن، ۲۰ دقيقه قبل از شروع تعطيالت 

ترتيب همه چيز را مي دهم، چه نيازي است از دو روز قبل برنامه ريزي کنيم.”

در اينجا خانم اوربو چند نکته ضروري را به من گوشزد کرد:

ادامه دارد...





در  مـــن  عقيـــده 
ـــث  ـــر و بح ـــورد ج م
 هـــا صحيـــح بـــود. 
“بـــا وجـــود هـــر کـــدام از 
ـــان، در  ـــول زم ـــا، در ط تفاوت ه
صورتـــي کـــه درک صحيحـــي از 
ـــا  ـــرد ب ـــک ف ـــرا ي ـــه چ ـــن ک اي
مســـائل زندگـــي بـــه شـــيوه 
خاصـــي برخـــورد مي کنـــد، 
وجـــود نداشـــته باشـــد، ناراحتـــي 
ـــد  ـــه وجـــود خواه و دلخـــوري ب
آمـــد” و ممکـــن اســـت شـــما 
فکـــر کنيـــد: “خـــداي مـــن، 

ـــرد اصـــاًل نيازهـــاي مـــن  ـــن ف اي
نمي کنـــد.” درک  را 

ــر و  ــورد ج ــن در م ــده م عقي
بحث هــا صحيح بــود. “بــا وجود 
هــر کــدام از تفاوت هــا، در طول 
زمــان، در صورتــي کــه درک 
صحيحــي از ايــن کــه چــرا يک 
فــرد با مســائل زندگي به شــيوه 
مي کنــد،  برخــورد  خاصــي 
وجــود نداشــته باشــد، ناراحتــي 
ــد  ــه وجــود خواه و دلخــوري ب

آمــد” و ممکــن اســت شــما 
فکــر کنيــد: “خــداي مــن، ايــن 
فــرد اصــالً نيازهاي مــن را درک 
ــا  نمي کنــد.” بعــد از صحبــت ب

ــو، فهميــدم رويکــرد  ــم اورب خان
مــن در خصــوص اســتفاده از 
ــي  ــط عاطف ــزار MBTI در رواب اب
ايــن  و  بــود  اشــتباه  کامــالً 
کــه ابــزار MBTI هيچکســي 
انتخــاب، حــذف  از دايــره  را 
نمي کنــد. خانــم اوربــو در پايــان 
ــو  ــم ت گفــت: “مــن فکــر ميکن
ــد  ــه عنــوان يــک شــخص باي ب
بيــش از اين هــا انتظــار داشــته 
باشــي و جســتجو کنــي. اگــر از 
ــط خــودت را  ــدا رواب ــان ابت هم
ــه يــک ســري تيــپ  محــدود ب
شــخصيتي خــاص کنــي، هيــچ 
وقــت نخواهــي دانســت فرصــت 
ايجــاد رابطــه بــا چــه افــرادي را 

از دســت مي دهــي.”
کمکـي کـه ابـزار MBTI بـه مـا 
کـردن  فراهـم  کـرد،  خواهـد 
فرصتـي بـراي برقـراري ارتبـاط 
صحيـح بـا ديگـران اسـت، زيـرا 
وقتـي شـما ميدانيـد چگونـه با 

يـک شـخص بـر اسـاس تيـپ 
برقـرار  ارتبـاط  شـخصيتي اش 
کنيد، اين کليدي براي موفقيت 

در روابطتـان خواهـد بـود.
و اينگونـه بـود کـه رابطـه من با 
آن پسـر خيلـي زود به شکسـت 
انجاميـد. وقتـي او بـه من گفت 
که يک ISTJ هسـت، مـن فوراً از 
شناخت بيشـتر او منصرف شدم 
)و البتـه نيازي به گفتن نيسـت 
کـه غيـب زدن او بعـد از يـک 
هفتـه و پيگيـري نکردنـش هم 
در ايـن قضيـه موثـر بـود(. پس 

عليرغـم ايـن که ابـزار MBTI آن 
چـراغ جادويـي روابـط عاطفـي 
کـه من فکـر مي کردم نبـود، اما 
مـن هنوز به توانايـي و کارآمدي 
آن اعتقـاد دارم. اگـر همـه مـا 
واقعـاً بـه دنبال اين هسـتيم که 
 MBTI ديگران ما را بفهمند، ابزار
مـا را يـک گام به جلوتـر مي برد 
و بـه مـا يـادآوري مي کنـد کـه 
شـيوه هاي ديگـري نيـز هسـت 
کـه افـراد بـه آن شـيوه ها فکر و 

مي کنند. عمـل 

      بـا وجـود هـر کـدام از 
تفاوت هـا، در طـول زمـان، 
درک  کـه  صورتـي  در 
صحيحـي از ايـن کـه چـرا 
يک فـرد با مسـائل زندگي 
بـه شـيوه خاصـي برخـورد 
نداشـته  وجـود  مي کنـد، 
باشـد، ناراحتـي و دلخوري 

بـه وجـود خواهـد آمـد

      اگـر همـه مـا واقعـاً بـه 
کـه  هسـتيم  ايـن  دنبـال 
بفهمنـد،  را  مـا  ديگـران 
يـک  را  مـا   MBTI ابـزار 
و  مي بـرد  جلوتـر  بـه  گام 
مي کنـد  يـادآوري  مـا  بـه 
کـه شـيوه هاي ديگـري نيز 

هسـت 

 MBTI کمکي که ابزار         
بـه ما خواهد کـرد، فراهم 
بـراي  فرصتـي  کـردن 
برقـراري ارتبـاط صحيح با 

ديگـران اسـت
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اســاتيد برجســته جهاني MBTI کنفرانسي 
زيبــا درباره کتابشــان داشــتند اســتفاده از 
MBTI در روابــط بيــن فرهنگــي بي شــک 
هرکدامشــان 8۰ سالشــان بــود ولــي 
بي نهايــت ايــن کارگاه آموزشــي را خــوب 

مديريــت کردنــد.
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