
 

 MBTIآموزشی شخصـیت شنـاسـی  معرفی دوره
 غیرحضوری(–) حضوری برای سازمان ها

 

 
کنون زنـدگی ها و کسـب و کـارهای بسیاری را نجـات تا ) خودشناسی + دیگرشناسی (   MBTIموزش شخصیت شناسی  آ

 منجر به بهبود و افزایش میزان رضایت به مقدار قابل توجهی گردیده است . داده و یا

 نام برده اند .مخاطبان ،  آن را به عنوان نقطـه عطـف زندگی خود مدیران سازمان ها ، افراد و خیلی از 

است. کسب شناخت خوب و  و دیگران بهترین قدم برای شروع مسیر، به دست آوردن شناخت درستی از خودتانو  اولین
 .درست در مورد خودتان و همچنین اطرافیان می تواند به بسیاری از سواالت و دغدغه های ذهنی شما پاسخ بدهد

این مهارت قدرتمند ، برای رسیدن شما به  شناخت خوبی از چرایی افکار و اعمال خودتان و همچنین دیگران ، به طرز عجیبی 
  !عمل میکند

 !ساختخواهیدزندگی و بیزینس بهتری را به خود و سایرین،با نگـرش زیبـاتری شما نیز بعد از این آموزش ،ستیم مطمئن ه

  

 چرا باید شخصیت شناسی بدانیم ؟

 بتوانند اجرایی، و ذهنی ابعاد در پیچیدگی همهاین با هاانسان شودمی مگر.است دانش و علم یک  MBTIشناسى شخصیت
 !!کنند برقرار دیگران و خودشان با مؤثری ارتباط شناخت، و مهارت این داشتن بدون

 .داریم نیاز دیگری زمان هر از بیش مهارت این به است، شده پرتنش رقابت و ارتباطات دنیای که 21 قرن در

 زمینه این در نیز علمی و دانش که فرورویم فکر به تازه بعد و برسیم ارتباطی و کاری هایبستبن به تا ماند منتظر باید آیا
 !!است داشته وجود



 

 .توانیم بخوانیم زیرا با زبان آن آشنا نیستیمهای آن را نمینوشته تابلویی را در نظر بگیرید با خط ناشناس مثال چینى یا ژاپنى، 

شناخت دلیل  خطو زبان خواندن خودمان و دیگران را می دهد ، ما را با  سوادشخصیت شناسى هم همینطور است. به ما 
 .عملکردهاى متفاوت خودمان و بقیه انسانها آشنا مى کند

مهمترین و تاثیرگذارترین مهارت، برای دستیابی به موفقیت است که بدون مهارت شخصیت شناسی حاصل مهارت ارتباط موثر 
 نمی شود !

با افراد برخورد میکنیم معموال دچار زیرا زمانی که در روابط روزانه ی شخصی و شغلی، با پیش فرضهای ذهنی متداول خود 
 تعارضات و سوتفاهم های زیادی میشویم .

 توانیم برخورد درستی با وی داشته باشیم؟شناسیم میچطور زمانی که تیپ شخصیتی خود و طرف مقابلمان را نمی

 

هستید، در پر کردن فرم و در ذکر تاریخ شما سال را ذکر می نگرکلیداریم و شما نگر همکار جزئیمثال در ادارات، زمانی که یک 
شود چراکه در تصور شود. این امر موجب کالفگی شما میکنید و همکارتان ماه، روز و حتی ساعت آن را بر شما متذکر می

شوید متوجه می کنید. اگر شما تیپ شخصیتی همکارتان را بشناسیداهمیت تلقی میها و مسائل را بیگونه حرفخود این
 .کندنگر است و تمام موارد جزئی را رعایت میکه وی فردی جزئی

نسبت ندهیم، برای مثال نگوییم فالنی این صفت  صفتاز دالیل دیگر شناخت شخصیت شناسی این است که به همدیگر  
تر از شما در اجتماع ارتباط راحتکه چنین نیست. وی فردی برونگرا است که ، درحالی…حیا است وبد را دارد، پررو است، بی

گرا است که ترجیح گیر و خجول است؛ خیر، او فردی درونیا برعکس، فالنی خیلی انسان ضعیفی است، گوشه.کندبرقرار می
 .دهد خلوت خود را هم داشته باشدمی

توانیم حدس بزنیم فرد مقابلمان هستیم چون می  رقیباندر مذاکرات و متقاعد سازی به این نتیجه میرسیم که خیلی جلوتر از 
متقاعد به یک حسی و جزیی نگر است چگونه به او اطالعات بدهیم تا   او  دارد به چه چیز فکر می کند. می دانیم که اگر

 .شودخرید 

 چیست ؟  MBTIشخصیت شناسی 

MBTI   شناسی در جهان استابزارهای تیپترین ، معتبرترین و قدرتمندترین یکی از مطرح . 

های روانی در کتاب سنخ ۱۹۲۱سوئیسی اولین بار در سال معروف روانپزشک  (Carl Gustav Jung) دکتر کارل گوستاو یونگ
 بعدها توسط مایرز و بریگز این نظریه کامل تر شد.و های شخصیتی خود را مطرح کرد نظریه تیپ

  MBTI  تیپ شخصیتی است  ۱۶بسیاری بین هرکدام از این تفاوتهای کند .تیپ شخصیتی مختلف تقسیم می ۱۶افراد را به
 .که اگر آنها را بشناسیم به تدریج مهارت پیدا می کنیم که با هر تیپ شخصیتی بتوانیم سازگار شویم



 

 

 

 در سازمان ها  MBTIردهای شخصیت شناسی بکار
 

 کارکنان انگیزش و نگهداشت ، جذب فرایند ، انسانی منابع مدیریت  
  و بازاریابی تبلیغات ،بهبود فرایند مشتری مداری ، فروش 
 شناخت نقاط قوت ، نقاط ضعف ، استعدادهای کارکنان 
 آسیب شناسی و کاهش نرخ خروج کارکنان از سازمان 
 طراحی نقشه راه توسعه فردی و سازمانی 
  سازمانبین فردی در کاهش تعارضات 
  موثر، متقاعدسازی ، ارتباطمذاکره 
  بهینه و مدیریت تیمتیم سازی 
 بهبود مهارت های مدیریتی 
 مدیریت رفتار سازمانی 
 شراکت موفق 

 
 

 MBTIپیاده سازی مدل شایستگی مبتنی بر شخصیت شناسی با مدل فرایند 
 
 .وکار مربوطه شناسایی شوددر مرحله اول تمام مشاغل کسب -1
 .ها ایجاد و بهینه شودشرح شغل آن -2
 .تیپ شخصیتی متناسب برای آن مشاغل پیشنهاد شود  -3
 .فراگرفته شود MBTIمهارت           -4
  .توسط متقاضیان شغلی انجام شود MBTIآزمون  -5
 .مصاحبه با متقاضیان شغلی در راستای تایید و یا نقض آزمون انجام شود -6
 



 

 نکته مهم :

به تنهایی نمی تواند تمام ابعاد ترجیحات شخصیتی فرد مدنظر را آشکار کند و  مسئول استخدام می بایست  MBTIآزمون 
 تسلط داشته باشد تا در دام خطاهای عمدی یا غیرعمدی ازمون دهندگان نیفتند.  MBTIبر روی مفاهیم شخصیت شناسی 

اصطالحا قیف استخدام باشد اما واقعیت این است که نه می تواند یکی از مراحل گزینش و   MBTIانتخاب افراد بر اساس 
 . کنداین آزمون نه هیچ ازمون دیگری نمی تواند به جای انسان برای استخدام ، تصمیم گیری نهایی 

لذا مصاحبه ها و مذاکره ها با کاندیداها را هم باید جدی گرفته شود  که به سازمان در جمع آوری اطالعات مهمی کمک می 
 باعث می شود بهترین تصمیم های ممکن را بگیرند. کند که

شما بعنوان مدیر و یا مسئول استخدام ،  ابتدا باید شغل یا نقش مورد نظر را خوب بشناسید و آن را به صورتی دقیق تجزیه 
 و تحلیل کنید و سپس بر اساس آن،  تیپ شخصیتی کارمند مدنظر را انتخاب نمایید. 

 انیسازم MBTIحقایقی درباره 

به  Fortune100 های لیست درصد کمپانی ۸۰نزدیک به مطابق آماری که در وبسایت مجله فوربس منتشر شده  -1
د شرکت ، صFortune 100کنند. )منظور از لیست استفاده می MBTIشان از وری افراد و سازمانمنظور افزایش بهره

 (برتر در ایاالت متحده است 
 

های مورد استفاده یکی از بزرگترین صندوق MBTI، ابزار Business Insiderهای سایت مطابق یکی از گزارش -2
 است. (Bridgewater Associates)  گذاری دنیا سرمایه

 
ترین شغل هم در یکی از مقاالت خود به موضوع مناسب  (World Economic Forum )سایت مجمع جهانی اقتصاد  -3

های بزرگ در آمریکا که از این ابزار همین مقاله به تعدادی از کمپانی اشاره کرده است. در MBTIاز نظر تیپ شخصیتی 
 کنند اشاره شده است.استفاده می

 
 Bank of America ،U.S Air Force ،IBM, Cocaکنند استفاده می MBTIهای بزرِگ دیگری که از ابزار سازمان -4

Cola .هستند 

 



 

 

  عمومی MBTIکاربردهای شخصیت شناسی 

تواند بسیار مؤثر باشد که در زیر در حوزه فردی نیز می MBTIهای سازمانی، فراگیری مهارت عالوه بر کاربردهای فوق در حوزه 
 کنیم: به برخی از آنها اشاره می

 خودشناسی و خودآگاهی  .1
 نفسافزایش اعتمادبه .2
 شناخت نقاط قوت، نقاط ضعف، استعدادها  .3
 طراحی نقشه راه توسعه فردی .4
 ارتباطات اجتماعی و شغلی و کاهش تعارضات با دیگران بهبود .5
 انتخاب شغل مناسب .6
 افزایش راندمان شغلی  .7
 های روابط عاطفی تحلیل و رفع چالش .8

 : است ارائه به قابل غیرحضوری و حضوری صورت دو به ما خدمات
 

 MBTI شناسی شخصیت آموزشی دوره برگزاری .1
  گزارش ارائه و پرسنل برای تست انجام و سازمانی MBTI تست ای حرفه و اختصاصی پنل به دسترسی .2
 اوقات ، دیگران با ارتباط ، کار محل  ، خصوصیات  شامل شخصیتی های تیپ تمام برای جامع  PDF فایل دریافت .3

  فردی توسعه پیشنهادهای و فراغت
 نیاز صورت در دوره برگزاری از بعد MBTI مهارت با سازمانی بهبود جهت کوچینگ و مشاوره جلسات .4
و مشتریان سازمان شما بجای هدیه، سررسید مدیران ،برای کارکنان "  MBTIکتاب " قدرت شخصیت شناسی تهیه  .5

 ) هدیه ای ماندگار و متفاوت ( و...
 برگزاری دوره آموزشی و خدمات کوچینگ .6

 

 
 



 

 !  پریسا احمدی منش با  MBTIدوره شخصیت شناسی چرا 
 

 نقاط قوت و وجه تمایز این دوره : 
 

 تخصصی شخصیت شناسی  دوره 30برگزاری بیش از  -1

 لموس و کاربردیی همراه با مثالها و تمرین های محرفه ا و کامال اصولی روش تدریس -2

 ایحرفه  تدریس توسط یک روانشناس و  ُکوچ  -3

 موفقیت در برگزاری دوره می باشدکه زمینه ساز فعالیت آموزشی ، مدیریتی و اجرایی سال  19تجربه موفق  -4

 شماست اعتماد و ما تالش نتیجه که مخاطبین باالی بسیار رضایت -5
 افتخار دریافت تقدیر و بازخورد  های  عالی از شرکت کنندگان دوره های آموزشی و میزان رضایت فوق العاده باال -6

 

  بازخوردها  در بخش های زیر قابل مشاهده است :تقدیرها و 
 سایت اینترنتی بخش نظرات مشتریان -1
  2و  1پیج اینستاگرام بخش استوری های هایالیت   -2
  mbti_coaching_result به آدرس پیج اینستاگرام مخصوص نظرات  -3
  P_AhmadiManesh_feedbackبه آدرس  کانال تلگرام مخصوص نظرات -4

 

  
 توس فلز ریزان صنعتی تولیدی کارخانه مدیران و معاونین برای  MBTI آموزشی دوره برگزاری

 



 

 چه می شود ؟م یاین مهارت را فرا نگیراگر
 

شما با یادگیری این مهارت بی نظیر ، صاحب مهارتی خواهید شد که شاید خیلیها با یک عمر تجربه به آن رسیده و یا حتی 
 خیلیها  نرسیده باشند !! 

 این مهارت را فراگرفته اند و شما از قافله عقب مانده اید  !!رقبـای شما  شاید 
شاید هم هنوز رقبای شما این مهارت را بلد نیستند و شما چندین گام از آنها جلوتر خواهید افتاد اما اگر این مهارت را فرا 

شاید هم در شرایط فعلی نمانید و .می مانیدباور کنید هیچ اتفاقی نمی افتد و فقط شما در شرایط فعلی خود باقی نگیرید 
 !پسرفت کنید 

 این مهارت را فراگرفته اند و شما از قافله عقب بمانید  !( و کار بای عرصه زندگی ، چرا که  رقبـای شما ) رق
 :گویداست که میآلبرت انیشتین ای منصوب به جمله

 ای متفاوت را انتظار دارندنتیجهدهند و ای کارهای همیشگی را انجام میعجیب است که عده
 .به اندازه کافی ارزش آن را می دانند باهوش مدیرانشرکت در اين دوره ، موقعیتی است که 

 
 

 

 

 

 ساعته 12در کارگاه  سرفصل مطالب

 و کاربردهای آن MBTI معرفی .1
 گانه 16گانه و تیپ های شخصیتی  8تعریف ترجیحات و معرفی ترجیحات  .2
 گانه 4شخصیتی معرفی مشرب های  .3
 نقاط ضعف ، پاشنه آشیل و علل آسیب و شکست های متداول هر مشرب شخصیتی .4
 نقاط قوت هر مشرب شخصیتی  .5
 شغل مناسب هر مشرب شخصیتی  .6
 استخدام مناسب برای سازمان ها .7
  نحوه ارتباط موثر با هر تیپ شخصیتی .8
 تمند جهت افزایش فروش(عوامل انگیزاننده و متقاعدکننده برای هر مشرب شخصیتی ) مبحث قدر .9
 با گذشت زمان و افزایش سن چه تغییراتی در تایپ شخصیتی اتفاق می افتد ) مبحث تایپ دینامیک( .10

 
  میباشد.ساعت  12ساعت برگزاری استاندارد دوره 
  مذاکره و تغییر استقابل ، تعداد ساعات کل و تعداد جلسات با هماهنگی و لحاظ شرایط ویژه سازمان شما . 

 
 


