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)ترجیحات(ابعاد 

دنیاي مطلوب

برون گرا 

E

درون گرا

I

کسب اطالعات

حسی

S

شهودي

N

تصمیم گیري

فکري

T

احساسی

F

ساختاریافتگی

قضاوت گر

J

دریافت گر

P

.صرف انرژي و زمان کمتري داردبه تمرکز،ویژگی هایی که عمل بر اساس آن ها نیاز  :ترجیحات شخصیتی
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Extravert / Introvert

8

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 

Extravert / Introvert

7

درون گراها

.دوست دارند وقت خود را در تنهایی بگذارنند

)تمرکز. (در یک زمان فقط یک کار انجام می دهند

.عمق را به پهنا ترجیح می دهند

. قبل از هر عملی، فکر می کنند

.موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند

.رفتار آرام و حساب شده اي دارند

.بیشتر گوش می دهند و کمتر حرف می زنند

.تودارتر هستند

.دوست ندارند مرکز توجه باشند

.عالقه بیشتري به کیفیت کارها دارند

برون گراها

.دوست دارند در کنار دیگران باشند

)عدم تمرکز. (در یک زمان چند کار انجام می دهند

.را به عمق ترجیح می دهند پهنا

.اول عمل و بعد در مورد آن فکر می کنند

.با صداي بلند فکر می کنند

.رفتار گرم و پرحرارتی دارند

.بیشتر از گوش دادن، حرف می زنند

.تحرك بیشتري دارند

از اینکه مرکز توجه باشند لذت می برند

.عالقه بیشتري به کمیت کارها دارند

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 
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Sensor / Intuitive

8

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 

Sensor / Intuitive

8

شهودي ها

جود  و تمرکز بر ارتباطات مو "تصویر بزرگ"با دیدن 

)کلی نگر(. میان حقایق، اطالعات را درك می کنند

.براي نظریه ها، حس ششم و خالقیت ارزش قائلند

.دوست دارند مهارت هاي جدید بیاموزند

.الگوهاي کالمی پیچیده اي دارند

. کنندحرف خود را تکرار، جمع بندي و بعبارت دیگر بیان می

.  استفاده می کنندقیاس  از استعاره و بسیار

.آینده را پیش بینی می کنند

اي در دنیاي افکار غوطه ورند و تعامل مناسبی با دنی

.مادي پیرامون خود ندارند

حسی ها

شان  با استفاده از حواس پنجگانه به آنچه که در اطراف

)جزئی نگر. (می گذرد پی می برند

.ها می دهندی، تجربه مستقیم و عقل سلیم ببه واقع گرای

.دوست دارند از مهارت هاي موجود استفاده کنند

.الگوهاي کالمی روشن و ساده اي دارند

.صریح و مختصر و مفید سخن می گویند

.  از امور واقع و مثال هاي واقعی استفاده می کنند

.گذشته را دقیقا به یاد می آورند

رتباط  نسبت به بدن خود آگاهند و نرمی و وقار ذاتی در ا

.با محیط مادي پیرامون خود دارند

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 
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Thinker / Feeler

9

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 

Thinker / Feeler

9

احساسی ها

.با دیگران گرم تر و دوستانه تر برخورد می کنند

.ارندو به استثنا بر قاعده توجه د به همدلی بها می دهند

.از بحث، اختالف و رودررویی پرهیز می کنند

.بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی می شوند

.در دادن پاداش دست و دل بازند

.براي هر احساسی ارزش قائل اند

.دا می کنندتحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پی

.دممکن است فاقد اعتماد به نفس و جسارت باشن

.از کلمات ارزشی استفاده می کنند

فکري ها

.ندبا دیگران سردتر از فاصله دورتر برخورد می کن

.عدالت و انصاف بهاي فراوان قائل اند براي منطق،

.عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند

.بی احساس و بی توجه به نظر می رسند

.خیلی کم تشویق می کنند

.احساسات را در صورت منطقی بودن می پذیرند

. کنندتحت تاثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می

.بسیار مصر و جسور هستند

.از زبان غیرشخصی استفاده می کنند

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 
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Judger / Perceiver

10

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 

Judger / Perceiver

10

دریافت گر

.قوانین را خودشان تعیین می کنند

.ترجیح آنها اول لذت بعد کاراست

.مردد هستند و نظرشان مدام تغییر می کند

.ظاهري ژولیده و نامرتب و راحت دارند

.خود را با موقعیت هاي جدید تطبیق می دهند

.میل به شروع پروژه هاي جدید دارند

).ید دارندبه چگونگی انجام کار تاک(هستند  فرایندگرا

.زمان را منبعی تمام نشدنی می دانند

اگر فهرست تهیه کنند، به ندرت همه موارد را انجام 

.می دهند

قضاوت گر

.ن خودبه شدت تابع قانون هستند؛ حتی در مورد قوانی

.کار و بعد بازياول : دارند اخالق کاري باالیی

.قاطعیت دارند و نظراتشان محکم و قوي است

.ظاهري شسته رفته و مرتب دارند

.ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند

.میل به تمام کردن پروژه هاي جاري دارند

).ید دارندبه نتیجه رسیدن کار تأک(هستند  نتیجه گرا

.زمان را منبعی تمام شدنی می دانند

فهرست تهیه می کنند و موارد انجام شده را تیک  

.می زنند

تعامل با دنیا

Eبرون گرا  

I درون گرا

کسب اطالعات

Sحسی 

Nشهودي 

تصمیم گیري

Tفکري 

Fاحساسی 

ساختاریافتگی

Jداوري کننده 

Pمالحظه کننده 


