
 MBTIتیپ نمای شخصیتی 

= ISTP صنعتگر 

 صفات کلیدی

بی  فنی تحلیلگر متکی به خود حالل مشکالت ماجراجو فعال مستقل منطقی کنجکاو عملگرا صریح صبور بردبار انعطاف پذیر سازگار
 ورزشکار نتیجه گرا هدفمند ماهر چابک مثبت نگر نترس شجاع هدایتگر واقع بین سخت گیر ثابت قدم احساس

 ویژگیهای شخصیتی

ISTPدارای توانایی مکانیکی بسیار خوبی هستند و  .آنها عمل را به گفتگو ترجیح می دهند .ها رك، صریح، صادق و اهل عمل هستند
  .معموالً در به کار بردن ابزارها و کارکردن با دستهایشان از تبحر فراوان برخوردارند

آنها امور مختلف را به خوبی  .ر است، به موضوعات غیر شخصی بهای بیشتری می دهداز آنجایی که این تیپ شخصیتی منطقی و تحلیلگ
تصمیمات منطقی می گیرند و مسائل را به خوبی توضیح می  .تحلیل می کنند و معموال برداشتهای شخصی خود را در آن وارد نمی کنند

  .نندانعطاف پذیر بوده و با شرایط مختلف می توانند خود را سازگار ک .دهند

ISTP ها افرادی ساکت و کنجکاو هستند که عقب می ایستند و تماشا می کنند، ولی زمانی که مشکلی پدیدار شود به سرعت وارد عمل
آنها به حقایق احترام فراوان می گذارند، آنچه عینی بوده و واقعیت دارد را می پذیرند و تنها در  .می شوند تا راه حلهایی کاربردی بیابند

  .اقعیتهای کامالً مسلم متقاعد می گردندمعرض و

آنها تنها در  .غالبا ساکت و آرام به نظر می رسند و ممکن است به همین دلیل سرد ارزیابی گردند .این اشخاص برای همه اسرارآمیز هستند
  .معرض دوستان خوب و نزدیک خود از این حالت بیرون می آیند و بسیار پرشور و شاد می شوند

ISTPو به همین  .فرادی مستقل هستند و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نکرده، بلکه با توجه به انگیزه های خود عمل می کنندها ا
این تیپ شخصیتی از ورزش و محیطهای بیرون از خانه لذت می برد و  .دلیل می توانند خود را با چالشهای زندگی فردی تطبیق دهند

ها اشخاصی عملگرا بوده که دست به ریسک می زنند و از اینکه به استقبال چالش ISTP .اجتماعی استعالقمند به فعالیتهای ورزشی و 
  .ها می روند به خود می بالند

 نقاط ضعف شخصیتی

ها قضاوتهای شخصی می کنند، حتی مهمترین مباحث را نزد خود نگه می دارند و در نتیجه اشخاصی که در زندگی ISTP از آن جهت که
برای این اشخاص در میان گذاشتن احساسات، واکنشها و نگرانی ها با دیگران،  .حضور دارند، نمی دانند که در ذهن آنان چه می گذردآنها 

آنان باید به این حقیقت توجه داشته باشند که دیگران هم می خواهند در  .کار دشواری است، زیرا در نظر آنها انجام این کار ضرورتی ندارد
  .باشند و بدانند که در زندگیشان چه می گذرد جریان امور

ISTPاین اشخاص به سبب میلی که به  .ها به قدری واقع بین هستند که می توانند در هر زمینه ای تالشهای خود را به حداقل برسانند
از این رو  .ز گوشه های کار بزننداین اقدام ممکن است سبب شود که آنها ا .آزاد بودن دارند، بیش از حد الزم چیزی را تدارك نمی بینند

  .داشتن یک برنامه دقیق با تمام جزئیاتش می تواند به آنان کمک کند تا از این بی تفاوتی ظاهری فاصله بگیرند

 روابط با دیگران

 زندبیشتر ترجیح می دهند با عمل خود و نه صحبت، ارتباط برقرار سا .نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارند.  



 آنان با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران توجه خود را به آنها  .عشق خود را به طور عملی نشان می دهند
  .نشان می دهند

 در برابر الزامات، وظایف یا قول و قرارها مقاومت نشان می دهند.  

 به آنان آزادی عمل بدهند که مطابق خواسته های  دوست دارند با اشخاصی صرف وقت کنند که با عالیق آنها سهیم باشند و یا
  .خود عمل کنند

 اغلب تنها هستند، اما با اشخاصی که برای آنها مهم اند، بسیار صمیمی و وفادارند.  

 می توانند غیر قابل پیش بینی باشند.  

 ممکن است در زمینه مهارتهای میان فردی با دشواری هایی روبرو باشند.  

 کننده به نظر برسند، زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارند می توانند انتقاد.  

 در محل کار

 به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند.  

 به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر ضروری وقت صرف نمی کنند.  

 ابهام را دوست ندارند. حوصله گوش دادن به جزئیات غیر ضروری را ندارند.  

 دوست دارند مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نمایند.  

 تمایل دارند از کناره رویه و مقررات عبور کنند و به نتیجه برسند.  

 به اعتقاد آنان مقامات و سلسله مراتب در سازمانهای کاری ضرورتی ندارند و در برابر آنها به شدت مقاوم هستند.  

 دن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارنداز سرپرستی کر.  

  ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند، مگر این که کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آنها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری
  .با او نشان دهند

 ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.  

 می توانند با ابزار به راحتی کار کنند.  

  می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود جویند .مورد عالقه به جزئیات بها می دهنددر زمینه های.  

 اگر کارشان با چالش پیوسته روبرو نباشد، از آن مکدر می شوند.  

 نقاط قوت کاری

 قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی 

 توانایی حفظ آرامش در شرایط بحرانی 

 با وظایف تعریف شده و محصوالت ملموس توانایی کار بهتر 

 توانایی زیاد در کار با دست 

 توانایی کار به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترامشان 

 توانایی نظم دهی به داده های اطالعاتی 

 انعطاف پذیری خوب 

 توجه به واقعیات و داشتن عقل و منطق در کارها 

 توانایی استفاده درست از امکانات موجود 

 ریسک پذیری 

 نقاط ضعف کاری



 نداشتن دید بلند مدت و عدم تشخیص فرصتها 

 دشواری در تصمیم گیری صحیح در برخی موارد 

 عدم عالقه به مقررات و قوانین شدید 

 بی حوصله شدن سریع 

 بی عالقگی در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کارها 

 عدم عالقه به نظریه های پیچیده و انتزاعی 

 حساسات دیگرانعدم توجه به ا 

 عالقمند به ارتباطات کالمی 

 دشواری در انجام کارها در موعد مقرر 

 رضایت شغلی

  :رضایت شغلی یعنی ISTP برای یک

 بتواند منابعی را شناسایی کرده و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری نماید.  

  آنها استفاده نمایدمهارتهایی را بیاموزد که بتواند در آنها به استادی رسد و از.  

  این امکان را داشته باشد که از علم و آگاهی فنی که از جهان خارج به دست آورده است، استفاده کرده و با آن مشکالت دیگران
  .را برطرف نماید

 کار روشن و واضح باشد و او بتواند با محصوالت واقعی و حقیقی در تماس باشد.  

  آن را داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شده و قدمی در دل طبیعت بگذاردکار تفریحی و پویا باشد و فرصت.  

 در محیطی که عاری از مقررات زیاد و دست و پاگیر باشد، کار کند.  

 به طور مستقل کار کند و در کارش نیاز به سرپرستی و نظارت دیگران نباشد.  

  برسدفرصت کافی داشته باشد که به عالیق و سرگرمی هایش.  

 کاری را انجام دهد که به او شادی و لذت دهد و پیوسته چالش داشته باشد.  

 کار تکراری و روزمره و با مقررات زیاد نباشد.  

 


