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وقتــی شــماره اول مجلــه تیــپ را  منتشــر کردیم ، فکــر نمی کردیم 
تــا ایــن حــد اســتقبال شــود ، تــا اینکــه شــماره دوم را بــا موضوع 
ــم  ــم؛  علیرغ ــر کردی ــی منتش ــه عاطف ــخصیتی و رابط ــپ ش تی

کمبودهایــش ، مطبــوع نظــر خواننــدگان قــرار گرفت.
در شــماره جدیــد بــه بحــث تیــپ شــخصیتی و ثــروت ســازی و 

ــم.  ــردن ورود کرده ای ــرج ک خ
در همــه دنیــا از MBTI اســتفاده شــایانی در کســب و کار می شــود 

و حیــف اســت خواننــده ایرانــی بــه ایــن جنبــه ابــزار، ورود نکند.
ــن  ــتید؛ م ــا بفرس ــرای م ــان را در type@iranmbti.ir ب نظراتت

ــود. شــخصا پاســخگوی شــما خواهــم ب
خوشــحالیم کــه بــه مــا اعتمــاد داریــد؛ و بــه انتشــار نشــریه در 
ــه  ــد ، این گون ــت می ورزی ــد، هم ــاح می دانی ــه ص ــی ک گروه های

اســت کــه همــه رشــد می کنیــم.

علیرضا شیری        
یلدای 1394 خورشیدی        
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آمار مشاغل 16 تيپ شخصيتي
       دوســت داشــتيد ثــروت بيشــتري داشــته باشــيد؟ بــر اســاس پژوهــش اخيــر 
محققيــن موسســه ديويــد کرســي ۹۸ درصــد شــرکت کننــدگان به اين ســوال پاســخ 
مثبــت داده انــد )کــه البتــه جــاي شــگفتي نيســت(. اما نکتــه مهــم در اين جاســت که 
داليــل اين کــه هــر شــخص به دنبــال ثــروت بيشــتر اســت و نيــز ميــزان اهميــت پول 
بــراي هــر شــخص نســبت بــه ســايرين متفــاوت اســت. امــا تقريبــا همــه مي خواهنــد 
ثــروت بيشــتري داشــته باشــند. اغلــب مشــاورين مالــي معتقدنــد کــه »مهــم نيســت 
چقــدر درآمــد داريــد، مهــم ايــن اســت کــه چقــدر پس انــداز مي کنيــد.« امــا مســئله 
ــه نظــر  اين جاســت کــه پس انــداز کــردن اغلــب ســخت تر از آن چيــزي اســت کــه ب
مي آيــد. علــت ايــن موضــوع را مي تــوان در رويکــرد خــاص هــر فــرد نســبت بــه پــول 
جســتجو نمــود، آن جــا کــه هــر فــرد براســاس مشــرب خــود رويکردهــا و راهبردهاي 
متفاوتــي را نســبت بــه مقولــه پــول و ثــروت در پيــش مي گيــرد. مــدل ذهنــي شــما 
ــه پــول شــکل مي دهــد، و  ــه ثــروت، بخشــي از رويکــرد شــما را نســبت ب نســبت ب
ايــن مــدل ذهنــي بســته بــه مزايــا و معايبــي کــه دارد مي توانــد شــما را بــه ســمت 
ــه  ــي ن ــاع مال ــا اوض ــتر و ي ــي بيش ــروت و داراي ث
چنــدان مناســب ســوق دهــد. در ايــن مقالــه قصد 
داريــم در مــورد نحــوه نگــرش هــر فــرد )براســاس 
مشــرب )Temperament(( نســبت 

بــه پــول بحــث کنيــم.
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و  کننـده  خلـق   )NT( بينشـي ها 
آورنـده هسـتند. آن هـا  بـه وجـود 
افـرادي هسـتند کـه بـه دورنماهـا 
و افق هـاي بلندمـدت توجـه دارنـد 
و  بي طـرف  تحليل هاي شـان  در  و 
منطقـي ظاهـر مي شـوند. آن هـا به 
خوبـي از عهـده مديريت پـول خود 
مديريـت  روش  امـا  مي آينـد  بـر 
مالي شـان بـه صـورت خط بـه خط 
و تمرکـز بـر ريـز مخـارج و هزينه ها 
زمـان،  آن هـا  کـه  هـرگاه  نيسـت. 
انـرژي و قواي ذهني و فکري خود را 
متمرکز بر موضوعي مي کنند انتظار 
بازگشـت بـه شـکل يـک خروجي و 
نتيجه را از آن کار دارند. در مقايسـه 
بـا سـاير مشـرب ها، بينشـي ها بـه 
بهترين شـکل ممکـن قابليت توليد 
ثـروت از کانال هـاي متعـدد را دارند. 
علـت ايـن مسـئله در آن اسـت کـه 
بينشـي ها خلق کننـده مجموعه اي 
از سيسـتم ها هسـتند و هنگامي که 
يکـي از سيستم هاي شـان به شـکل 
موفقيت آميـز بـه باالترين پتانسـيل 
خود دسـت پيدا کند، آن ها به سراغ 
خلق سيسـتم و نظامي تازه خواهند 
رفـت. به هميـن ترتيـب وقتي يکي 
از سيستم هاي شـان با عدم موفقيت 

مواجه شـود، مجددا سيسـتم تازه اي 
بنـا خواهند کـرد. آن هـا را نمي توان 
به طـور ذاتي پس انـداز کننده ثروت 
ناميـد، بلکـه بيـش از آن، بينشـي ها 
خلق کنند گان ثروت هسـتند. آن ها 
بـه خوبي و از راه هـاي مختلف ثروت 
و سـرمايه را توليد مي کنند اما شايد 

در پس انـداز سرمايه شـان بـه ايـن
 

بينشـي ها  نکننـد.  عمـل  خوبي هـا 
ثـروت  اندوختـن  جـاي  بـه  اغلـب 
مي دهنـد  ترجيـح  آن،  شـمارش  و 
راه هايـي را بياينـد کـه از طريـق آن  
مي تواننـد کانال هـاي توليد سـرمايه 
خلـق کنند.  بنابراين آن ها پول شـان 
را بـه جـاي پس انـداز کـردن، صرف 
خـرج کـردن در راهـي مي کنند که 

را  بلندپروازي هاي شـان  و  ايده هـا 
بـه مرحله عمـل در آورد. بينشـي ها 
روال شـکل گيري رويدادهـاي آينده 
آينـده  نمـودن  خلـق  طريـق  از  را 
مطلوب شـان پيش بينـي مي نمايند. 
بـه عبـارت ديگر آن ها آينـده ي خود 
را آن گونـه کـه مطلوب شـان اسـت 
مي سـازند. بنابرايـن آن هـا بـه ندرت 
دچـار اضطـراب و نگراني مي شـوند، 
زيـرا به هيچ وجـه خـود را قربانياني 
پيش بينـي  قابـل  غيـر  دنيايـي  در 
آينـده  بـه  آن هـا  نـگاه  نمي بيننـد. 
نـه خوشـبينانه و مثبـت اسـت و نه 
بدبينانـه و منفـي، بلکه آن هـا آينده 
را موقعيـت و جايگاهـي مي بيننـد 
کـه بايد سـاخت آن را تکميل کنند. 
بنابراين مي توان بينشـي ها را افرادي 
دانسـت که سـرمايه خود را از طريق 
ثـروت  متعـدد  کانال هـاي  ايجـاد 
پس انـداز مي نماينـد و ايـن سـرمايه 
و  ايده هـا  بـه  مناسـب  زمـان  را در 

مي دهنـد. اختصـاص  اهداف شـان 

در ميــان ديگــر تيپ هــا بــا بيشــترين احتمــال )40%+( اقــدام بــه 
مي کنــد. خوداشــتغالي 

زمانيکه به سـمت خوداشتغالي مي روند درآمد بيشـتري دارند: 69 هزار 
دالر در مقابل 57 هزار دالر در شـغل هاي اسـتاندارد.

بعيد به نظر مي رسد )80%-( که والدين خانه داري باشند.

احتمال زيادي )17%+( دارد که به سمت خوداشتغالي بروند.
احتمال کمي )137%-( دارد که والدين خانه داري شوند. 

داراي يکــي از کمتريــن شــکاف هاي جنســيتي در دريافــت دســتمزد 
مي باشــد. زنــان INTP 88% حقــوق مــردان INTP را دريافــت مي کننــد.

زمانيکـه بـه سـمت خوداشـتغالي مي رونـد در مقايسـه بـا شـغل هاي 
اسـتاندارد درآمـد بيشـتري دارنـد.

65هزاردالر در مقابل 56هزاردالر
بعــد از ENTJ کــه بســيار بعيــد بــه نظــر مي رســد والديــن خانــه دار 

ــد. ــرار دارن ــوند، در رده دوم )160%-( ق ش

در ميــان تمــام تيپ هــا بيشــترين گرايــش را بــراي مديريــت تيم هــاي 
بــزرگ دارنــد.

در ميان همه تيپ ها کمترين احتمال )65%-( بيکاري را دارند.
ــه  ــود دارد ک ــال )413%( وج ــن احتم ــا کمتري ــام تيپ ه ــان تم در مي

ــه دار شــوند. ــن خان والدي
ENTJهاي خوداشتغال بيش ازساير تيپ ها درآمد دارند. )84هزاردالر(

NT بينشــي ها
ايجاد منابع مختلف براي کسب درآمد

ENTJ-INTJ-ENTP-INTP :شامل تيپ هاي

بينشي ها 
اغلب به جاي اندوختن 

ثروت و شمارش 
آن، ترجيح مي دهند 
راه هايي را بيايند که 

از طريق آن  مي توانند 
کانال هاي توليد 

سرمايه خلق کنند.

INTP

INTJ

ENTP

ENTJ
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آرمان گرايـان )NF( افـرادي رويايـي 
و خوش قلب هسـتند. آن ها مشـتاق 
اين هسـتند که با ديگـران ارتباطات 
معنادار داشـته باشـند تا بـه زندگي 
خود معنا و مفهوم بخشـند و تفاوتي 
بـه وجـود آورنـد. ثـروت و دارايـي 
مي توانـد بخشـي از زندگـي آن هـا 
باشـد يا نباشـد. ايـن مسـئله کامال 
بسـتگي دارد بـه اين کـه شـخصي 
کـه آرمان گرايان بـه او اعتماد کامل 
را دارنـد بـه آن هـا چگونگـي سـر و 
کلـه زدن بـا پـول را آموخته باشـد. 
مشـرب ها،  ديگـر  بـا  مقايسـه  در 
سـايرين  از  کمتـر  آرمان گرايـان 
نسـبت به امـوال و دارايي هاي مادي 
حساسـيت نشـان مي دهنـد. علـت 
ايـن امـر را بايـد در آن جا جسـتجو 
نمـود کـه آرمان گرايـان خواهان اين 
هسـتند کـه از طريـق همـدردي و 
دلسـوزي با ديگران و نزديک شـدن 
بـه احسـاس انسـان ها زندگـي خود 
را معنـادار کننـد، آن هـا بـه دنبـال 
روح غنـي هسـتند و مي خواهنـد با 
خودشـان و ديگران عميقـا در صلح 
و صداقـت کامـل باشـند. بنابرايـن 
آن هـا گمـان  بـا چنيـن ذهنيتـي 
مي کننـد کـه ورود پـول و ماديـات 

بـه معادلـه زندگي شـان، صداقـت و 
يکپارچگي معنوي آنان را خدشـه دار 
خواهـد نمـود و حالتـي سـاختگي و 
مزورانـه بـه روابـط آن هـا بـا ديگران 

بخشـيد.  خواهد 

آرمان گرايـان معتقدنـد »آن چـه که 
مي دهنـد«  انجـام  کار  محيـط  در 
دروني شـان«  »خـوِد  بـروز  دقيقـا 
اسـت، با ايـن ذهنيـت، دريافت پول 
در قبـال خـوِد دروني شـان و آن چـه 
آرمان گرايـان  بيـن  هسـتند،  کـه 
فاصلـه  معنوي شـان  برتـِر  خـوِد  و 
مي انـدازد. آن ها ممکن اسـت بر اين 
بـاور باشـند که اگـر براي خودشـان 

پـول پس انداز کنند به اشـتياق خود 
بـراي خيرخواهـي و يکپارچـه بودن 
بـا ديگران پشـت نموده انـد، در واقع 
بـا پس انـداز کـردن نوعـي احسـاس 
خودخواهي به آن ها دسـت مي دهد. 
زمانـي کـه آرمان گرايـان بـاور خـود 
را در مـورد پـول تغييـر دهنـد و ياد 
بگيرنـد که کسـب ثـروت و پس انداز 
کـردن دارايي هـا منافاتي بـا صداقت 
درونـي آنـان نخواهد داشـت و زماني 
و  پليـد  امـري  پـول  بياموزنـد  کـه 
شـيطاني نيسـت و بعـالوه مي تـوان 
از پـول بـراي ايجاد تغييـري معنادار 
در زندگـي انسـان هاي ديگـر بهـره 
جسـت، مي توانند به راحتـي پول در 
بياورنـد، پس انـداز کننـد و بـا وجود 
پـول و ثـروت در زندگـي خـود کنار 

بيايند.

 NF  آرمان گرايان
پول چرک کف دست نيست !

ENFJ-INFJ-ENFP-INFP :شامل تيپ هاي

آرمان گرايان معتقدند 
آن چه که در محيط کار 
انجام مي دهند دقيقا 

بروزخوِد دروني شان« 
است، با اين ذهنيت، 
دريافت پول در قبال 

خوِد دروني شان و 
آن چه که هستند، 

بين آرمان گرايان و 
خوِد برتِر معنوي شان 

فاصله مي اندازد. 

وقتــي بــراي خــودش کار مي کنــد گرايــش بيشــتري به کســب درآمــد دارد: 
60 هــزار دالر در مقابــل 48 هــزار دالر در يک شــغل اســتاندارد

از ميــزان متوســط رضايــت شــغلي باالتــر امــا از متوســط کســب درآمــد 
پايينتــر اســت.

بيشــترين شــکاف جنســيتي دســتمزد در ايــن تيــپ ديــده مي شــود، 
ENFPهــاي زن 72% دســتمزد ENFPهــاي مــرد را دارا مي باشــند.

در ميــان تمــام تيپ هــا بعــد از ISTP پايين تريــن ميــزان درآمــد را 
داراســت.

ايــن تيپ بيشــترين احتمــال )40%+( را دارد کــه با فرزندانش در منزل 
بمانند.

با احتمال کم )8%+( به سمت خوداشتغالي مي روند.

به احتمال زياد )28%+( والدين خانه دار هستند.
کمتريــن شــکاف جنســيتي دســتمزد در اين تيــپ ديده مي شــود، 
INFJهاي مؤنث 87% دســتمزد INFJهاي مذکر را دارا مي باشــند.

در ميــان همــه تيپ هاي احساســي، بيشــترين احتمال بــراي مديريت يک 
تيــم بــزرگ متعلــق بــه اين تيپ اســت.

از نظر ميزان رضايت شغلي رتبه دوم را داراست.
در ميــان تمــام تيپ هــاي احساســي، از نظــر ميــزان درآمــد رتبــه دوم را 

داراست.
در ميــان تيپ هــاي احساســي، کمتريــن احتمــال بــراي تبديل شــدن بــه 

والديــن خانــه دار را دارا مي باشــند.

INFP

INFJ

ENFP

ENFJ
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سـنتي ها )SJ( حسـاب دارايي شـان 
را تـا آخريـن رقـم اعشـار مي دانند. 
آن هـا هزينه هـاي اضافي شـان را بـه 
پايين تريـن حد ممکن مي رسـانند، 
خريد هاي شـان معموال از حراجي ها 
و بـا پرس وجـوي فراوان بـراي خريد 
بـا کمتريـن قيمـت ممکـن همـراه 
مشـرب ها،  سـاير  ميـان  در  اسـت. 
اشـراف  ميـزان  باالتريـن  سـنتي ها 
و کنتـرل را روي درآمـد و بودجـه 
زندگـي خـود دارنـد. آن هـا را ذاتـا 
مي تـوان افـرادي دانسـت کـه هـر 
چـه کـه در مي آورنـد را پس انـداز 
مي کنند. سـنتي ها حسـابگرانه ترين 
بـه سـاير  را نسـبت  مـدل ذهنـي 
مشـرب ها در مورد ثروت شـان دارند 
و از ايـن رو مي تـوان آن ها را بهترين 
پس انـداز کنندگان ناميـد. علت اين 
امـر را بايد در نياز اساسـي سـنتي ها 
بـه امنيـت و آرامش جسـتجو نمود. 
بـر اين اسـاس مي تـوان گفـت عدم 
دارايـي يـا نداشـتن پـول کافـي در 
سـنتي ها احسـاس عـدم امنيـت و 
تـرس  مي نمايـد.  ايجـاد  پريشـاني 
و  ناشـناخته ها  از  سـنتي ها  اصلـي 
رويدادهـاي احتمالِي نامعلوم اسـت، 
هميـن امـر مي توانـد باعث شـود تا 

و  محافظه کارانـه  رويکـردي  آن هـا 
نامطمئـن نسـبت بـه اوضـاع آينـده 
ايـن  نتيجـه،  در  و  باشـند  داشـته 
رويکـرد آن هـا را به سـمت پس انداز 
بيشـتر سـوق مي دهد. آن هـا هرچه 
را کـه بتواننـد در هر زمانـي که قادر 
باشـند پس انداز مي کنند تـا کمي از 
پيش بينـي ناپذيري آينـده بکاهند و 

اوضـاع را به سـمت ثبـات، اطمينان 
و قـرار هدايـت کننـد. پـس انـداز به 
سـنتي ها احسـاس امنيت مي بخشد 
تـا حداقـل خيال شـان راحت باشـد 
کـه در مواجـه بـا آينـده ي نامعلـوم 
دست شـان بـه جايـي بنـد هسـت 
دارايي شـان  کـردن  پس انـداز  بـا  و 
مي تواننـد بـراي کم تر کردن بـارِ اين 

ابهـام و پيش بيني ناپذيـري به جايي 
ايجـاد  تکيـه نماينـد. سـنتي ها در 
ليسـت هزينه هـا و کنتـرل گـردش 
مي کننـد.  عمـل  فوق العـاده  مالـي 
عـالوه بر ايـن آن ها به خوبـي قادرند 
ارزش واقعـي يک محصول را دريابند 
و در نتيجـه کمتـر پيـش مي آيد که 
بيـش از ارزش واقعي آن، براي خريد 
محصـول مـورد نظـر پـول پرداخت 
کننـد. سـنتي ها افرادي هسـتند که 
به شـدت مراقـب پول و درآمدشـان 
هسـتند، و در خرج کـردن مقتصد و 
ميانه رو هسـتند. رويکرد سنتي ها در 
مواجهـه با ثـروت اين اسـت کـه در 
هـر جايي کـه بتوانند، بـا هر مبلغي 
که در دستشـان باشد- هرچند کم و 
ناچيـز- اقدام بـه پس انداز مي کنند و 
ايـن مقادير ناچيز رفتـه رفته تبديل 
بـه کوهي از ثـروت و دارايـي خواهد 
شـد کـه در حسـاب بانکـي آن ها جا 

خـوش کرده اسـت.

SJ  سنتي ها
قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.

ESTJ-ISTJ-ESFJ-ISFJ :شامل تيپ هاي

سنتي ها 
حسابگرانه ترين مدل 

ذهني را نسبت به ساير 
مشرب ها در مورد 

ثروت شان دارند و از
اين رو مي توان 
آن ها را بهترين 

پس اندازکنندگان ناميد.

در ميان تمام تيپ ها باالترين ميزان رضايت شغلي را داراست

در ميان تيپ هاي احساسي، باالترين حد متوسط درآمد را داراست

احتمال بيشتري )22%+( دارد که والدين خانه داري شوند

در ميــان تمــام تيپ هــا از نظــر پذيرفتــن نقش والديــن خانــه دار، در رتبه 
دوم قــرار دارد.

ــه  ــدام ب ــد اق ــر مي رس ــه نظ ــد ب ــه بعي ــت ک ــي اس ــار تيپ ــي از چه يک
ــد. ــتغالي کنن خوداش

تنهــا تيــپ درونگــرا کــه باالتــر از حــد متوســط توانايــي مديريــت 
ــدان را داراســت. کارمن

بــا احتمــال کمــي )58%-( بــه ســمت خوداشــتغالي رفتــه امــا وقتي 
وارد ايــن حــوزه مي شــوند ميــزان درآمــد باالتري را کســب مي کنند. 

بعيد به نظر  مي رسد )36%-( بيکار شوند.

باالتريــن حــد متوســط درآمــدي را در بيــن همــه تيپ هــا دارا 
مي باشــند.

مــردان ESTJ در ميــان تمــام گروه هاي درآمدي / جنســيتي، باالترين 
درآمــد را دارا مي باشــند. )75 هــزار دالر(

از نظر بيکارنماندن در رده دوم قرار دارند.

ISFJ

ESFJ

ISTJ

ESTJ
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افراد با مشـرب تجربه گرا )SP( در لحظه 
حـال زندگـي مي کنند و بـا هـر رويداد 
و مسـئله اي- بـدون آن که از قبـل به آن 
انديشـيده باشـند- تنها در لحظـه وقوع 
آن برخـورد مي کننـد. آن هـا بـه دنبـال 
کشـف هيجان و لذت زندگي هسـتند و 
گاه ممکن اسـت در اين راه افراط نمايند. 
نکتـه جالب در مـورد تجربه گرايـان اين 
اسـت کـه آن ها بعضا از اَشـکال مختلف 
و عجيـب و غريـب لذت هـا و هيجانـات 
زندگي بسـيار استقبال مي کنند و اغلب 
تعـداد کمـي از آن هـا را مي تـوان يافـت 
کـه اندوخته ي مالي مناسـبي براي خود 
پس انـداز کـرده باشـند. تجربه گرايـان 
بهترين مشـرب در کسـب ثروت و خرج 
کـردن آن در کوتاه تريـن زمـان ممکـن 
هسـتند. در مقايسـه با سـاير مشرب ها، 
تجربه گرايان نسـبت به دارايي و سرمايه 
خـود بـا گشاده دسـتي فـراوان برخـورد 
مي کننـد و اغلـب تمايل چندانـي براي 
پس انـداز نمـودن سـرمايه خـود ندارند. 
دليـل ايـن رفتـار در تجربه گرايـان ايـن 
اسـت کـه افـراد بـا ايـن مشـرب اغلـب 
بـه خوبـي قادرنـد بـا محيـط اطـراف و 
شرايط موجود سـازگار شوند، به سرعت 
سـازوکار محيط را در مي يابند و گره کار 
را شناسـائي کـرده و امـور را بـه جريـان 

مي اندازنـد، بـه عبـارت ديگـر، آن هـا به 
سـرعت دسـت بـه اقـدام مي زننـد. اگـر 
اندوخته  شـان زياد باشد، معموال بي محابا 
خـرج مي کنند و اگر آهي در بساط شـان 
نباشـد در تکاپـوي يافتـن راهـي بـراي 

کسـب ثروت بيشـتر قـرار مي گيرند. 

تجربه گرايان معمـوال به خوبي مي توانند 
بـا شـرايط هرج و مـرج و در هم ريختگي 
کنار بيايند و در اين شرايط کنترل اوضاع 
را به دسـت بگيرند. آن ها معموال نسـبت 
به آينده ديد مثبت و سرخوشانه اي دارند 
و بـا خوشـبيني بـه وقايع پيـِش رو نظر 
دارنـد. آينده  اي نامعلوم و مبهم که نتوان 
رويدادهـاي آن را بطـور دقيق پيش بيني 
مـي آورد.  هيجـان  بـه  را  آن هـا  نمـود 
از نظـر آنـان، ايـن موقعيـت بـه آن هـا 
اجـازه مي دهـد تـا بـا فـراغ بـال و بدون 

نگرانـي، در لحظـه حـال زندگـي کنند. 
تجربه گرايـان ممکـن اسـت گاهـي نياز 
بـه پس انـداز کـردن را در خود احسـاس 
کننـد اما معمـوال آن را عملي نمي کنند 
زيـرا نتيجـه ملمـوس و فوري بـراي اين 
کار نمي بينند. ترس اصلـي آنان، زندگي 
يکنواخت و تکراري است که هيجاني در 
آن وجـود نـدارد، آن ها از دلزدگي ناشـي 
از انجـام کارهاي يکنواخت هـراس دارند. 
ذهنيـت تجربه گرايـان در مـورد پـول 
ايـن اسـت که ترجيـح مي دهنـد درآمد 
داشته باشند و بجاي شمردن اندوخته ي 
حسـاب بانکي شـان، آن را خـرج کننـد. 
آن ها معمـوال در هر شـرايطي مي توانند 
بـا اوضاع کنـار بيايند، چـه در رفاه کامل 
باشـند و چه ثروتشـان ته کشـيده باشد. 
بنابراين تجربه گرايان افرادي هسـتند که 
داشـتن يـا نداشـتن ثـروت بـراي آن ها 
مسـئله اصلـي نيسـت و نيـز بـراي آنان 
چنـدان مهم نيسـت که چـه دارند و چه 
ندارند. آن ها افـرادي بي محابا و بي پروا در 
زندگي شـان هستند. تا زماني که کنترل 
اوضاع و شرايط تماما از دست آن ها خارج 
نشـده باشـد و پيش بيني ناپذيرِي مورد 
عالقه شـان تبديل بـه هرج ومرج نشـده 
باشـد، تجربه گرايـان از عهـده مواجهه با 

شـرايط بر خواهنـد آمد.

SP   تجربه گرايان
نگذاريد شرايط  از تسلط شما خارج شود.

ESTP-ISTP-ESFP-ISFP :شامل تيپ هاي

احتمال بيشتري )33%+( دارد که به عنوان والدين خانه دار شوند.

احتمال کمي )38%-( دارد که به سمت خوداشتغالي بروند

از نظــر ميــزان رضايــت شــغلي در رده ســوم ولــي از نظــر ميــزان درآمــد 
در رتبه ســيزدهم قــرار دارد

در ميان تمام تيپ ها کمترين احتمال )149%-( را براي خوداشتغالي 
دارند.

با احتمال بيشتري )13%+( تمايل به خانه داري دارند.

در ميان همه تيپ ها کمترين تمايل براي پذيرش نقش مديريت دارند.

در ميان تمام تيپ ها کمترين ميزان درآمد را داراست

از نظر خوداشتغالي در رده پانزدهم )93%-( قرار دارد.

از نظر ميزان رضايت شغلي نيز در رده پانزدهم قرار دارد

پايينتر از ميزان متوســط رضايت شــغلي اما باالتر از متوســط درآمدي 
قــرار دارند

احتمال کمي )65%-( دارد که به عنوان والدين خانه دار باشند.

تنهــا تيــپ SP کــه توانايــي مديريــت کارمنــدان، باالتــر از حــد متوســط 
ــند را دارا مي باش

ISTP

ESFP

ISFP

ESTP

 ذهنيت تجربه گرايان 
در مورد پول اين است 

که ترجيح مي دهند 
درآمد داشته باشند 

و بجاي شمردن 
اندوخته ي حساب 

بانکي شان، 
آن را خرج کنند.
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ــد داراي  ــا، مي توان ــخصیتي م ــپ ش ــا تی ــات؛ ب ــول در ارتباط ــه پ ــردن رابط مطرح ک
ظرافت هــاي خــاص باشــد. در ابتــدا بایــد پــول را بــه عنــوان یــک فعالیــت تجــاري 
یــا جهانــي؛ بــا مســأله مدیریــِت مالــِي شــخصي جــدا کنیــم. شــاید در همــه مــوارد 
ایــن گونــه نباشــد امــا بــا ایــن حــال ایــن حالــت را مي تــوان متصــور شــد کــه یــک 
متخصــص امــور اقتصادي همیشــه نبــض بازارهــاي کان اقتصادي را در دســت داشــته؛ 
از نقطه نظــر مســائل نظــري و تئــوري یــک نابغــه بــه حســاب آمــده ولــي بــا همــه 
ایــن تفاســیر ممکــن اســت در مدیریــت ســرمایه خــود ضعیــف باشــد. مــا بــه پــول 
ــم. در  ــود مي نگری ــرمایه خ ــول و س ــر از پ ــکلي متفاوت ت ــه ش ــران ب ــرمایه دیگ و س
ایــن مقالــه، مــا بــه ارتبــاط روابــط شــخصي و پــول خودمــان نــگاه عمیقــي خواهیــم 
انداخت.عوامــل منحصربفــرد بســیاري وجــود دارد کــه در ایــن میــان بــراي هــر فــرد 
 )traits( ــات ــاس صف ــر اس ــه ب ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــد. ای ــش مي کنن ــاي نق ایف
شــخصي هیــچ گرایــش و تمایــل مشــترکي وجــود نــدارد. در حقیقــت ایــن همــان 
جایــي اســت کــه مقالــه قصــد پرداختــن بــه آن را دارد. در ادامــه رفتــار هــر مشــرب 
بــا مســأله پــول را بــه دقــت بررســي کــرده و بــه نتایج جالبــي دســت خواهیــم یافت.

بســياري از بينشــي ها دوســت دارنــد در هــر نوع 
ــم يــک سيســتم اقتصــادي ظاهــر  مــدل عظي
شــده و اگــر در ايــن سيســتم ها منفعتــي بــراي 
خــود پيــدا کننــد، از کاوش کــردن در خصــوص 
اســتراتژي هاي مالــي لــذت وافري خواهنــد برد. 
ايــن لــذت مي توانــد ايجــاد پروژه هــاي متعــدد 
حــول ترندهــا و عوامــل اثرگــذار مختلــف باشــد. 
شــايد خــود پــول بــه تنهايــي بــراي بينشــي ها 
انگيزاننــده اصلــي نباشــد، امــا پويايــي و تحرکي 
کــه پــول بــراي آنهــا ايجــاد مي کنــد مي توانــد 
بــه شــدت آنهــا را جــذب خــود کنــد. پــول نيــز 
ــاي  ــياري چيزه ــد بس ــي ها همانن ــراي بينش ب
ديگــر، مي توانــد بخشــي از يــک پــازل بزرگتــر 
باشــد کــه آنهــا وظيفــه اکتشــاف و حل کــردن 

آن را دارنــد.

تيپ هــاي  ديگــر  ميــان  در  ايده آلگرايــان 
شــخصيتي بــراي انگيــزه دادن به خــود کمترين 
ــک  ــا ي ــا ب ــد. آنه ــول مي کنن ــتفاده را از پ اس
ــود را  ــد خ ــل دارن ــه تماي ــدگاه ايده آلگرايان دي
جــزو مجموعــه اي بزرگتــر از خــود بداننــد و بــه 
احتمــال خيلــي زيــاد نســبت بــه پرداخت هــاي 
ــد.  ــادار دارن ــد و معن ــد هدفمن ــک دي ــدي ي نق
ــه  ــبت ب ــت نس ــن حال ــان در بهتري ايده آلگراي
اينکــه پــول چه عملکــردي دارد يــک تفکر کلي 
و عمومــي خواهنــد داشــت. آنــان دوســت دارند 
پــول خــود را در راه مســائل اجتماعــي و اخالقي 
هزينــه کــرده و يــا پس انــداز کننــد. اگــر قــرار 
اســت بــه ازاي کار کــردن پولــي دريافــت کــرده 
و يــا پرداخــت کننــد، دوســت دارنــد بــه آن بــه 

چشــم يــک انــرژي يــا هديــه بنگرنــد.

بينشـي  ها

ايده آل گرايان

NTNT

NFNF
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ــاير  ــش از س ــئوليت پذير بي ــنتي مس ــک س ي
تيپ هــاي شــخصيتي اقــدام بــه ســرمايه گذاري 
ــن  ــا از قواني ــرد. آنه ــد ک ــول خواهن ــظ پ و حف
ــي شــخصي  ــت مال ســنتي و کالســيک مديري
ــه  ــه هزين ــنتي ها عاقالن ــد. س ــتفاده مي کنن اس
کــرده و بــا هوشــمندي خاصــي ســرمايه گذاري 

و پس انــداز مي کننــد.
SJهــا بــر خــالف بينشــي ها )NT( و ايده آلگرايان 
)NF( نســبت بــه کار و پــول ديــدگاه عملگرايانه 
بقيــه  هماننــد  آنهــا  دارنــد.  واقعي تــري  و 
ــم و  ــه مه ــد ک ــح مي دهن ــغل هايي را ترجي ش
جالــب باشــد. البتــه شــايد هنــگام جســتجوي 
ــه اول  ــان در درج ــراي آن ــل ب ــن دو عام کار اي
اولويــت نباشــد. هرچنــد براي ســنتي ها کســب 
درآمــدي کــه کفــاف خــود و خانواده شــان 
ــان  ــه نظــر خواهــد رســيد. آن ــي ب را دهــد کاف
ــادي و  ــال م ــي کام ــول ديدگاه ــه پ ــبت ب نس
ــا  ــر گروه ه ــالف ديگ ــر خ ــته و ب ــي داش واقع
هيــچ احســاس رومانتيــک يــا هيجان برانگيز در 

ــد. ــول ندارن خصــوص پ

تجربه گرايــان جســور شــايد پولشــان را دور 
ــيال تر و  ــد س ــد دي ــول نق ــه پ ــا ب ــد، ام نريزن
ــان بيــش از ســاير  ــد. تجربه گراي ــري دارن زنده ت
تيپ هــاي شــخصيتي از پــول بــراي شــاد نگــه 
ــن  ــد. همچني ــتفاده مي کنن ــود اس ــتن خ داش
ــن  ــرب ها کمتري ــر مش ــه ديگ ــبت ب ــان نس آن
ــه  ــد. در جاييک ــک کردن را دارن ــرس از ريس ت
ــک  ــوان ي ــه عن ــي ب ــائل مال ــه مس ــنتي ها ب س
تهديــد مي نگرنــد، تجربه گرايــان آن را بــه 

ــد. ــر مي گيرن ــت در نظ ــوان فرص عن
 )SP( از ســوي ديگــر، برخــي تجربه گرايــان
ممکــن اســت بــه علــم مديريــت مالي شــخصي 
بــه عنــوان يــک فــن يــا مهــارت بنگرنــد. در کل 
SPهــا بــه عنوان افــرادي اهل فــن در نظر گرفته 
مي شــوند و اگــر بــه مســاله پــول به عنــوان يک 
بــازي يــا چالــش نــگاه کننــد، مي تواننــد در آن 
بــه مهــارت و تبحــر خاصــي دســت يافتــه و از 
ايــن موضــوع لــذت ببرنــد. خيلــي بعيد بــه نظر 
ــار و  ــود را گرفت ــان خ ــه تجربه گراي ــد ک مي رس
پايبنــد بــه اصــول ســنتي مديريــت کننــد و در 
ــراي  ــود را ب ــکاري خ ــاي ابت ــع راه ه ــر مواق اکث
ــدان  ــن ب ــد. اي ــدا مي کنن ــول پي ــا پ ــل ب تعام
معنــا نيســت کــه آنهــا از اســتانداردها اســتفاده 
نمي کننــد. اگــر ببيننــد چنيــن اســتانداردهايي 
بــه بــازي مالــي آنهــا کمــک مي کنــد حتمــا از 

آنهــا اســتفاده خواهنــد کــرد.

ســنتي  ها
تجربه  گرايان

SJSJ
SPSP

ــر روي  ــد ب ــي مي توان ــاي زندگ ــر جنبه ه ــد دیگ ــخصیتي همانن ــات ش صف
شــیوه مدیریــت مــا بــر روي پــول و مســائل مالــي اثرگــذار باشــد. وقتــي حــرف 
از پس انــداز، ســرمایه گذاري و خرج کــردن بــه میــان مي آیــد، هــر تیــپ 
ــه  ــد گرایش هــاي مثبــت خــاص خــود را داشــته باشــد. البت شــخصیتي مي توان
هــر تیــپ داراي برخــي گرایشــات مشــترک اســت که چــراغ قرمــز را بــراي دیگر 
روشــن مي کنــد. داشــتن یــک درون نگــري انــدک در خصــوص توجــه بــه چنیــن 
ــر کمــک شــایاني  ــي باثبات ت ــه ســاختن یــک زندگــي مال ــد ب مســائلي مي توان

کنــد. مهــم ایــن اســت کــه شــما کــدام راهــکار را بــه کار خواهیــد بســت؟



24

|عنـــوان : تيپ )TYPE(| شمـــاره سوم | 
|تاريخ انتشار :  دي ماه 94| تعدادصفحات : 24|              

|سردبير  :  دکتر عليرضا شيري |
|تحريريه: دپارتمان MBTI خانه توانگري  

|طراح صفحه آرا : فروغ خادمي | 

IRANMBTI

تمــام حقــوق مــادي و معنــوي ايــن نشــريه متعلــق بــه 
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