
 ISTP تیپ شخصیتی

 منطقی -کنجکاو -سازگار -صریح -صنعتگر

 دار و منعطف هستیدشخصی صبور، خویشتن 

 شوید و اقدام کنید و زمانی که الزم است کاری انجام دهید به سرعت دست به کار میبه آرامی اوضاع را بررسی می

 کنیدمی

 های عملی و کارآمد هستیدها به دنبال راه حلبه هنگام بروز مشکالت و چالش 

  انجام کارها و رفع مشکالت ایجاد شده داریدسرعت عمل باالیی در 

 خورندکنند و به چه دردی میها و ابزارها چگونه کار میدوست دارید بدانید دستگاه 

 ها را در کنید و اطالعات کافی برای چگونگی کارکرد صحیح آنهای پیچیده را به خوبی تحلیل میعملکرد دستگاه

 کنیدها را پیدا میی عملکرد آنذهن دارید و اغلب با اندکی تحلیل الگو

 های منطقی بسیار عالقه داریدبه تحلیل و استدالل 

 ها عالقه داریدای مرتب و دقیق از اطالعات و جزئیات مربوط به موضوعاتی است که به آنذهن شما شامل قفسه 

 عملکرد بهینه و با راندمان باال برای شما مهم است 

 ISTP شرح خصوصیات تیپ شخصیتی

خواهند روش انجام کار ها میمیل شدیدی به آگاهی یافتن از چگونگی نحوه عملکرد امور مختلف دارند، آن این دست از طالب

کند و مایل است این ویژگی را در کاربردهای عملی و ملموس به خوب عمل می منطقیهای را یاد بگیرند. این تیپ در تحلیل

 .کار گیرد



که مند نیستند اما درصورتیاستدالل منطقی دارند، اگرچه چندان به تئوری و نظریه عالقهها توانمندی باالیی در ISTP اغلب

ها اجزاء مختلف یک سیستم را از هم جدا نموده و به تحلیل کاربردی عملی برای آن بیایند از آن استفاده خواهند کرد. آن

 .کندونه کار مییابند که هر سیستم چگگونه درمیپردازند اینجداگانه هر جزء آن می

 

 ماجراجو و طالب هیجان

سواری و پرش هایی مثل موجها به وسایلی چون موتورسیکلت و هواپیما و ورزشدارد آن ماجراجوای این تیپ شخصیتی روحیه

 .دهنداند و معموالً هم در این موارد ترس و پروایی به خود راه نمیها مشتاق تحرک و فعالیتاز ارتفاع عالقه زیادی دارند. آن

ISTPها معموالً تابع قوانین و مقررات خلوت و تنهایی دارند، آنگیری نیاز به اند که برای تصمیمشدت مستقلها افرادی به

ها به تحرک بینند. حس ماجراجویی و میل زیاد آننیستند زیرا قوانین را مانعی برای انجام دادن کاری که خود دوست دارند می

 .سرعت حوصله آنان را سر ببردممکن است باعث شود شرایط معمولی به

نسبت به باورها و اعتقادات خود پایبندی زیادی دارند و قویاً معتقدند که با افراد باید بر اساس عدالت  افراد با این تیپ شخصیتی

ها به تبعیت از قوانین مجموعه یا سازمان باور ندارند اما برای اصول شخصی خود ارزش زیادی و مساوات رفتار نمود. اگرچه آن

 .ختص خودشان پیروی خواهند نموداند و برای رفتاری متعهدانه از قوانین مقائل

 

 گزینمتفکر و خلوت

هاست. افراد با این ها را مجبور به انجام کاری کند که برخالف اصول مورد پذیرش آندهد شرایط بیرونی آناین تیپ اجازه نمی

 .هستند و نسبت به رفقایشان بسیار وفادار و متعهدند «برادری»تیپ دارای روحیه 

ISTPبندی کنند نیاز به خلوت و تنهایی دارند و از زمانی که تر تفکیک و دستهه مسائل را در ذهن خود راحتها برای اینک

کنند و در ها مقدار زیادی از حقایق ملموس و غیر شخصی را از دنیای بیرون دریافت میبرند. آنکنند لذت میصرف این کار می



پردازند تا از این راه باورها و تصمیماتشان را در مورد موضوعات میخلوت خود با دقت به پردازش اطالعات به دست آمده 

 .مختلف شکل دهند

ISTP اند که ساعات ها برای این ساخته نشدههستند که دوست دارند پرانگیزه و فعال ظاهر شوند، آن گراعملها افرادی

خودی بوده ها افرادی خودبهو برنامه بپردازند، آن های دور به تعیین استراتژیطوالنی پشت میز نشسته و با در نظر گرفتن افق

دهند افراد با این تیپ تنها برای آنچه زنند( و خود را با شرایط کنونی تطبیق می)در لحظه و بدون اتالف وقت دست به عمل می

 .زننداند و دست به عمل میها حاضر است اهمیت قائلدر پیشاپیش آن

 

 ابزاریفنی و مسلط در کارهای 

ها رسند تمرکز آنهایی به درجات باالیی از کارآمدی میباالیی برخوردارند و در چنین عرصه های فنیمهارتها از ISTP اغلب

یابند، در چنین سرعت راه حلی عملی و سودمند میها بهها به هنگام رویارویی با چالشبر جزئیات و حقایق عملی است، آن

دارند، این کار به آنان در اتخاذ تصمیمات فوری و اثربخش کمک ط به مسئله را با دقت دریافت میها جزئیات مربوشرایطی آن

 .کندمی

طرفانه، غیر های بیگیریها به تصمیمکنند، آنهای شخصی اجتناب میافراد با این تیپ از قضاوت کردن بر اساس ارزش

ها در این است که این تیپ در حالت عادی ISTP شکالت بالقوهدارانه و بر اساس حقایق موجود معتقدند. یکی از مجانب

کنند ها به احساسات شخصی خود توجه و اعتماد چندانی نمیگذارد نیست، آنمتوجه تأثیری که از خود روی دیگران برجای می

ای عاطفی و احساسی ههای شخصی و ارزشی را برابر با واکنشها را نادیده بگیرند زیرا قضاوتکنند تا آنحتی تالش می

 .پندارند و قادر به تفکیک و تمایز بین این دو نیستندمی

گیرد اسیر تالطم نابخردانه عواطف شده و در مهار خشم و این تیپ ممکن است وقتی در معرض استرس شدید قرار می

واطف، قدرت تفکر ها این است که ممکن است احساسات و عISTP عصبانیت خویش ناتوان باشد روی دیگر سکه اضطراب

 .شفاف را از آنان دریغ کند



 

 مدیریت بحران قوی

های شخصی پناه ببرد، چیزی که در این تیپ وقتی در اثر فشار استرس حال خوبی نداشته باشد ممکن است به دنیای قضاوت

اند به انجامشان نشدهها توانایی خود را بر اساس کارهایی که موفق کنند. در این حال آنحالت عادی از آن اجتناب می

که انتظار بدترین پیشامد ممکن را طوریگیرند بهزا قرار میسنجند، در این صورت به لحاظ عاطفی در وضعیتی تنشمی

 .کشندمی

ها و خوبی هستند که در فعالیت ورزشکارانها اغلب کنند، آنعالی عمل می مدیریت بحراندر  ISTP افراد با تیپ شخصیتی

 .زمان بین قدرت بینایی و حرکت دست نیاز است تبحر دارندمانند بیس بال که در آن به هماهنگی همهایی ورزش

ها هر کار را تا تکمیل و به پایان کنند آناین تیپ در مداومت برای انجام یک پروژه یا مأموریتی خاص نیز خوب عمل می

رفتن و درس خواندن ندارند زیرا به دلیل داشتن ترجیح ها معموالً مشکلی با مدرسه ISTP .کنندرساندن آن پیگیری می

که ممکن است هر از  صبورندها افرادی ها خوب فکر کنند، آنگرایی قادرند روی موضوعات متمرکز مانده و در مورد آندرون

 .صورت خشم و عصبانیت را تجربه نمایندشان حاالتی از ناپایدار عاطفی و بروز آن بهتوجهی به احساسات درونیگاه به دلیل بی

ها ها را قادر به انجام طیف مختلفی از فعالیتها و استعدادهای ذاتی زیادی دارند که آنافراد با این تیپ شخصیتی مهارت

ها وقتی است که درگیر انجام کار شوند خصوصاً کارهایی که گرا بودنشان حد باالی رضایت آن، اما به دلیل عملنمایدمی

 .های منطقی و جزئی استهای فنی و همچنین بررسینیازمند مهارت

ISTPدسترسی، اندک و قابل های بین، پر از انرژی مثبت، وفادار و متعهد به اطرافیان، دارای نیازها و خواستهها افرادی خوش

 .شوندسخاوتمند و پذیرا بوده که هرگز برای انجام تعهدات خود حد و مرزی قائل نمی

کنند و کارکرد طور عقالنی و منطقی برخورد میبا استفاده از کارکرد اصلی خود با امور به ISTP افراد با تیپ شخصیتی

 .کندگانه کمک میاز حواس پنج شان نیز به آنان در دریافت اطالعات با استفادهکمکی



 

 ISTP خصوصیات شغلی تیپ شخصیتی

 :تواند در مورد شما صادق باشدهای کلی زیر میاست خصوصیات و ویژگی ISTP اگر تیپ شخصیتی شما

 های اطراف خود آگاه باشیدمندید از طرز کار وسایل مختلف و سیستمعالقه. 

 تان سر هایی حوصلهدقیق راحت نیستید و پس از مدتی کار در چنین محیطهایی با نظم و ساختار معموال در محیط

 .رودمی

 آوری اطالعات و جزئیاتِ مرتبط با محیط اطراف خود هستیدمرتبا در حال جمع. 

 ها داریدمهارت باالیی در استدالل منطقی و استفاده از واقعیات موجود برای حل مسائل و از میان برداشتن چالش. 

  حالت یادگیری شما وقتی است که خودتان دست به کار شویدبهترین. 

 های تئوری خوبی در زمینهاگرچه مباحث تئوری و نظری چندان مورد عالقه شما نیستند، اما در صورت لزوم قادرید به

 .کارتان آیدکنید، خصوصا اگر نتایجِ آن در عمل بهپیشرفت

 زنیدیگرا هستید و به سرعت دست به اقدام مفردی عمل. 

 های مختلف و متنوع هستیدعاشق تنوع و انجام فعالیت. 

 کنیدکامال متوجه زمان حال هستید و در لحظه زندگی می. 

 گرا هستیدفردی واقع. 

 ها را از میان برداریدوپنجه نرم کنید و چالشخوبی قادرید با مسائل دستبه. 

 ا در عمل ببینیدهای خود راید فورا نتیجه تالشگرا هستید و مایلنتیجه. 

 گیریدزندگی را به خود و دیگران سخت نمی. 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی ISTP مشاغل مناسب برای تیپ شخصیتی

  های نظامیکار در نیروی 



 گر سیستمنویس رایانه، تحلیلبرنامه 

 مهندس 

 ورزشکار 

 کارآفرین 

 ISTP نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی

 :ISTP نقاط قوت تیپ شخصیتی

 شنوندگان بسیار خوبی هستند 

 اغلب از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند 

 برندبین هستند و دیگران از بودن در کنار آنان لذت میعموما افرادی خوش 

 کنندهای روزمره زندگی بسیار خوب عمل میمسئولیتگرا هستند که در مدیریت و انجام بین و عملافرادی واقع 

 کندها را اذیت نمیگیرند و مشاجرات به وجود آمده آنهای دیگران را شخصی به دل نمیانتقاد و سرزنش 

 دهدها را آزار نمیی ناسالم بیرون بیایند و تبعات این مسئله آنتوانند از یک رابطهبه راحتی می 

 کنند و به این نیاز دیگران احترام شان را درک میل و فضای کافی برای انجام کارهاینیاز دیگران به استقال

 گذارندمی

 :ISTP نقاط ضعف تیپ شخصیتی

 مدت دچار -های بلندکنند، از این رو ممکن است در اجرای تعهدات و برنامهها تماما در لحظه حال زندگی میآن

 ریزی و در نظر گرفتنِ اهداف آینده نیاز داردمشکالتی شوند، زیرا این کار به برنامه 

 ها دشوار است که حرفِ دل خود را به زبان بیاورندبه طور طبیعی قادر به بیان و ابرازِ احساسات خود نیستند، برای آن 

 گاه نسبت به احساسات دیگران بی توجه هستند از این رو ممکن است احساسات آنان را ناخواسته جریحه دار نمایند 

 ها بسیار بااهمیت استشان برای آنعموال افرادی بسیار خصوصی هستند که حریم شخصیم 



  به فضای شخصی بسیار زیادی احتیاج دارند و نیاز دارند اغلب اوقاتِ خود را در خلوت و تنهایی بگذرانند و تحمل

 ورود افراد مزاحم به این فضا را ندارند

 زنند و برای نیل به این هدف ممکن است آشفتگی دست به عمل می ها عاشق شور و هیجان هستند و به سرعتآن

 و بی نظمی فراوانی در اطراف خود ایجاد نمایند

 

 


