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مقدمه:
ســهل شــد هــم قــوم ديگــر را ســفر

همچنان كه سهل شـد مـا را حضـر

ميــــل آن را در دلــــش

هركســـي را بهركـــاري ســـاختند

انداختنــــد١

معتقد هستم نخستين و مطمئنترين قدم براي شروع مسير موفقيت و رسيدن به
خوشبختي و معنا در زندگي ،خودشناسي است و علم شخصيت شناسي  ٢MBTIدر زمره

برجستهترين ابزارهايي است كه ميتواند در اين مسير بسيار كمككننده باشد.

از آنجاييكه مجهز شدن به ابزار قدرتمند شخصيت شناسيِ  MBTIتوانسته زندگي و
كسب وكارهاي بسياري را نجـات يا بهبود دهد و خيلي از مخاطبان ،آن را بهعنوان نقطـه

عطـف زندگي خود نام بردهاند اين جمله را با ايمان و اطمينان ميگويم كه تا كنون افراد
زيادي با تسلط به اين ابزار كاربردي موفق شدهاند تا تغييرات شگرفي را در زندگيشان ايجاد
كنند .عﻼوه بر نتايج جهاني منتشر شده توسط موسسه  ،CPPدر سالهاي اخير بازخوردها و
نظرات بسيار زيادي را نيز از مخاطبين خودم در جلسات كوچينگ يا دورههاي كاربردي آموزش
شخصيت شناسي دريافت كردهام كه همگي مويد و شاهد اين ادعا بودهاند.
شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد مؤسسه  CPPبهعنوان مرجع رسمي انتشار و
توسعه ابزار  MBTIدر سراسر جهان ،آن را »فراگيرترين و مورد اعتمادترين ابزار
سنجش شخصيت در دنيا« ناميده است.
 ١مثنوي معنوي – دفتر سوم
Myers-Briggs Type Indicator



٢

قدرت شخصيت شناسي MBTI

جالبتر اين كه تعداد افرادي كه ساﻻنه در سراسر جهان از  MBTIاستفاده
ميكنند ،افزون بر ميليونها نفرند و بسياري از اين افراد ضمن شگفتزدگي از عملكرد
مطلوب اين ابزار ،آن را داراي قابليت فهم آسان ،روشنگر و بينشدهنده در جهت
تصميمگيري بهتر ،بروز رفتارهاي صحيحتر و همچنين محرك افكار در جهت رشد و
پيشرفت در تمامي ابعاد زندگي ،توصيف كردهاند.
بعنوان يك كوچ حرفهاي و مربي روانشناسي شخصيت همواره با خود ميانديشم
چگونه ممكن است انسانها با اينهمه پيچيدگي ذهني و شخصيتي ،بتوانند بدون داشتن
اين علوم و مهارتها ،ارتباطي در نهايت تاثير و اثربخشي با خود و ديگران برقرار كنند؟ با
اين وجود مطمئن هستم شما نيز بعد از مطالعه اين كتاب و پيگيري سرنخهاي ارايه شده در
آن ،خواهيد توانست با نگـرشي جديد به خود و سايرين ،زندگي و كسبوكار به مراتب
مطلوبتري را بسازيد.

آيا تابهحال سؤاﻻت زير در ذهن شما هم ايجاد شده است؟
•

من براي چه كاري ساخته شدهام؟

•

چطور ميتوانم بهترينِ خودم باشم؟

•

چه تواناييها و استعدادهاي خاصي دارم؟

•

راه ميانبر و سريع براي موفقيت من چيست؟

•

چرا بعضي افراد با شرايط مشابه من ،از من موفقتر هستند؟

•

چطور ميتوانم ديگران را بهتر درك كنم و ارتباط مؤثرتري با آنها برقرار نمايم؟

يقينا اينها بخش كوچكي از هزاران سؤالي است كه روزانه ذهن ميليونها انسان خواهان

رشد و توسعه فردي در جهان را به خود مشغول كرده است.
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اما چطور ميتوان به پاسخ اين سؤاﻻت رسيد؟
كسب شناخت درست در مورد خودمان و همچنين اطرافيان )خودشناسي و ديگرشناسي(

ميتواند به بسياري از سؤاﻻت و دغدغههاي ذهني ما در اين حوزه پاسخ بدهد.

تابلويي را در نظر بگيريد كه روي آن جملهاي ارزشمند ولي با رسم الخطي ناشناس براي

ما )مثﻼً به خط ميخي يا ژاپني( نوشته شده است ،ما نميتوانيم نوشتههاي آن بخوانيم و از
محتواي آن بهره برداري كنيم آنهم تنها به يك دليل ،چون با زبان و خط آن آشنا نيستيم!

شخصيت شناسي هم همينطور است .به ما سواد خواندن خودمان و ديگران را ميدهد،

ما را با زبان و رسم الخط خودمان و بقيه انسانها آشنا ميكند .چطور زماني كه تيپ شخصيتي

خود و طرف مقابلمان را نميشناسيم ميتوانيم رفتار و قضاوت صحيحي داشته باشيم؟ تعامﻼت
اثربخش برقرار كنيم؟ شغل مناسب خودمان را پيدا كنيم؟ يا به كاركنان و عزيزانمان بر اساس
تيپ شخصيتي و خوشايند آنها مشاوره و راهكار مورد پذيرش بدهيم و....؟

در بسياري از جلسات مشاوره و كوچينگ با مخاطبيني مواجه بودم كه دغدغههاي زيادي

داشتند ،از چالشهاي فراوان در حوزه روابط عاطفيشان ،ميگفتند ،بارها شغلشان را عوض
كرده بودند اما بازهم آرام و قرار نداشته و از شغلشان راضي نبودند ،عليرغم تﻼش فراوان ،از

وضعيت كار و زندگيشان ناراضي بودند و نظاير آن اما در طول جلسات كوچينگ ،ويژگيهاي
پنهان وجودي آنها كشف ميشد و نقاط قوت و ضعف آنها شفاف ميشد نكاتي كه خودشان

نميدانستند و با مسيري كه در پيش گرفته بودند ،تناسبي نداشت و بعد از اين بود كه با آگاهي
به استقبال تغيير ميرفتند و البته كه اينبار شانس موفقيتشان به مراتب بيش از قبل بود.

بهعبارتديگر ،دليل بسياري از مسئلههايشان ،اين بود كه شناخت علمي و اصولي از

شخصيت ذاتي خود و نقاط ضعف و قوتشان نداشتند و بر اساس مقايسه خود با ديگران و يا
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تقليدهاي نابجا سعي در رسيدن به موفقيتي داشتند كه شدني نيست! زيرا نسخه موفقيت هر
يك از ما منحصر به فرد است و بايد بر اساس ويژگيهاي منحصربهفرد خود ما ،طراحي شود.
اين شد كه مصمم شدم:

يكي از رسالتهاي زندگيام را ،آموزش علمي و كاربردي شخصيتشناسي
قرار دهم.
شخصيتشناسى  MBTIعلم و مهارتي است كه در مباحثي از روانشناسي ،به نام
روانشناسي شخصيت به آن پرداخته ميشود .متأسفانه در حال حاضر با ارائه روشهايي نامعتبر
و غيرعلمي براي توسعه فردي در جامعه مواجه هستيم كه بيشتر به خرافه و فالبيني شباهت
دارد و باعث شده تا بسياري از مردم به اين مباحث بياعتماد شوند ،اما شخصيت شناسي به
روش  MBTIيكي از معتبرترين و قدرتمندترين روشهاي علمي شخصيت شناسي در جهان
است و در واقع يكي از كليدهاي علمي دستيابي به گوهر دروني انسانهاست.
به طور خﻼصه  MBTIافراد را به  ١٦تيپ شخصيتي مختلف تقسيم ميكند.
تفاوتهاي بسياري بين هركدام از اين  ١٦تيپ شخصيتي است كه اگر آنها را بشناسيم

بهتدريج مهارت پيدا ميكنيم كه با هر تيپ شخصيتي بتوانيم سازگار شويم و فرايند درك يا
متقاعدسازي آنها را بسيار سادهتر طي كنيم .تسلط بر  MBTIنهتنها در مذاكرات حرفهاي ،بلكه

در روابط روزانه نيز به ما كمك ميكند تا تعامﻼت اثربخشتري داشته باشيم .همچنين با يافتن

تيپ شخصيتيمان مسير تحصيلي و شغلي مناسب خود را شناسايي و استعدادهايمان را كشف

كنيم.

مطالب اين كتاب كه در راستاي درك اين مفاهيم است با زباني بسيار ساده بيان شده تا

همه افراد بتوانند از آن استفاده كنند تا در گام اول با درك و شناخت صحيح از خود بتوانند در



مقدمه

انتخابهاي مسير زندگيشان بهتر عمل كنند و سپس با شناخت بهتر ديگران ،بتوانند در
ارتباطات عاطفي و شغلي بسيار قدرتمندتر از پيش ظاهر شوند.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

اگر اعتمادبهنفس كافي نداريد!
اگر نميدانيد شغل مناسب شما چيست!
اگر دوست داريد به شغل بهتر و درآمد بيشتر برسيد!
اگر فكر ميكنيد هنوز خودتان را بهقدر كافي نميشناسيد!
اگر شكستهاي مكـرر در روابط ،شغل و زندگي تجربه كردهايد!
اگر در مديريت ،فـروش و يا استخدام بهاندازه كافي مـوفق نيستيد!
اگر تﻼشهاي زيادي ميكنيد اما از كـيفيت روابط خـود راضي نيستيد!
اگر ميخواهيد كيفيت زندگي خود و عزيزانتان را در حد مطلوبي افزايش دهيد!
و خﻼصه اگر ميخواهيد يك همسر بهتر ،فرزند بهتر ،والدين بهتر ،دوست بهتر،
مدير بهتر و كارمند بهتري باشيد!
مطمئن باشيد اين كتاب ميتواند به شما كمك كند.



فصل  :٣ترجيح در دريافت انرژي
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در اين فصل ميخواهم شما را با ضرورتها و كاربردهاي شخصيت شناسي آشنا كنم

زيرا معتقدم اگر برايتان روشن باشد كه اين آموختهها قرار است در زندگي شما چه تغييرات

مثبتي ايجاد كند ،در اين صورت انگيزه و انضباط فردي شما براي يادگيري مطالب دوچندان
خواهد شد و آن را نيمهكاره رها نخواهيد كرد.

نيچه ميگويد »كسي كه چرايي قدرتمندي داشته باشد با هر چگونگي خواهد
ساخت«.
اين مسئله خيلي مهم است و اگر ما چراييِ كاري كه ميخواهيم انجام دهيم را ندانيم،

متقابﻼً اقدامي هم براي آن ،انجام نخواهيم داد دقيقاً به همان دليلي كه تا تشنه نشويم آب

نمينوشيم.

 -١كاربرد شخصيت شناسي در اعتمادبهنفس

كاربردهاي شخصيت شناسي در دودسته كلي طبقهبندي ميشود:

 -١خودشناسي يا خودآگاهي Self-Awareness
 -٢ديگرشناسي يا ديگر آگاهي Other-Awareness
اولين كاربرد شخصيت شناسي ،در ارتباط با خودمان است ،فعﻼً بقيه را كنار بگذاريد چون

خود ما مهمترين فرد زندگيمان هستيم

و با خودشناسي و خودآگاهي است كه ميتوانيم قدم اول موفقيت را برداريم و خودآگاهي،

ارزشمندترين فايده  MBTIاست.
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•

آيا شما بهاندازه كافي خودتان را ميشناسيد؟

•

آيا بهاندازه كافي با ضعفها و ترسهاي خود آشنايي داريد؟

•

آيا بهقدر كفايت توانمنديها و نقاط قوت و عﻼقهمنديهاي خود را
ميشناسيد؟

گاهي خودمان را طوري ميشناسيم كه با واقعيتمان سنخيت ندارد ،اين موضوع ميتواند

دو حالت متفاوت داشته باشد:

برخي از افراد خود را بزرگتر و بهتر از واقعيت ميپندارند و برخي افراد خود را كوچكتر،

بيارزشتر و ضعيفتر از آنچه هستند ميدانند.

در جلسات مشاوره و كوچينگام ،با مخاطبيني مواجه هستم كه شرايط خود را خيلي بد

ميبينند و تصور ميكنند هيچ جنبه مثبتي در خود يا زندگي آنها وجود ندارد اما وقتي به گفتگو
مينشينيم ،مشخص ميشود كه واقعاً اينطور نيست و نوع نگاه فرد به خودش اشتباه بوده

است و در نقطه مقابل هم افرادي هستند كه بهغلط ،خود را قدرتمندتر و برتر از واقعيت

وجوديشان ميپندارند!

حال فكر ميكنيد چقدر برداشتهاي ذهني شما از خودتان با واقعيت انطباق دارد؟
بدانم؟

شايد بپرسيد كه اين چه اهميتي دارد كه من خود را بزرگتر و يا كوچكتر از واقعيت
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مشكل اينجاست كه وقتي نقطه مبدأ حركتتان مشخص نباشد ،وقتي بهدرستي ندانيد كه

كجا ايستادهايد ،نميتوانيد گامهاي بعدي به سمت مقصد )اهداف( را درست برداريد كه اين
موضوع را در بخش طراحي نقشه راه توسعه فردي ،بيشتر توضيح خواهم داد.

دوم اينكه اين خودشناسي ،اعتمادبهنفس و عزتنفس شما را افزايش ميدهد زيرا شما

را با ويژگيهاي شخصيتيتان آشتي ميدهد و حال خوب را به ارمغان ميآورد.

اگر در درونتان آرامش و خوددوستي وجود نداشته باشد ،هيچ هدفگذارياي كارايي نخواهد

نداشت.

افراد بيشماري هستند كه سالها با برخي ويژگيهاي شخصيتي خود ميجنگند و آن را

نميپذيرند زيرا خود را با ديگران مقايسه ميكنند ،حالآنكه شايد اين ويژگي اصﻼً بد نيست و

اين تصور اشتباه آنها نسبت به آن ويژگي ميباشد زيرا نميدانند كه همين ويژگي ،در جايگاه

مناسب خود ،چقدر ميتواند عالي باشد.

عدم پذيرش خود و جنگ ذهني با آن ،به معناي عدم اعتمادبهنفس است و از شما انرژي

ميگيرد و ميتواند آسيبزننده باشد ،درصورتيكه اگر آن ويژگي را بهخوبي بشناسيد )مرحله

خودشناسي( و سپس آن را بپذيريد )مرحله پذيرش( ،حال بهتري خواهيد داشت و ميتوانيد
براي قدمهاي بعدي ،بهتر عمل كنيد )مرحله خودسازي(.
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خودشناسي باعث ميشود به يك سري ويژگيهاي خودمان كه قبﻼً حس خوبي نسبت به
آن نداشتيم ،افتخار كنيم و اين موضوع بهصورت ريشهاي باعث افزايش اعتمادبهنفس و
عزتنفس خواهد شد.

شخصيت شناسي ،به افراد كمك ميكند تا با روشي بهتر و عميقتر به درك مناسب از

خود برسند و زندگي كارآمدتر و پرباري داشته باشند و اين چيزي است كه بارها از مخاطبان و
دانشآموختگان خودم شنيده و ميشنوم.

-٢كاربرد شخصيت شناسي در انتخاب شغل

انتخاب شغل ،يك انتخاب سرنوشتساز و مهم براي زندگي هر فرد است كه بايد جدي

گرفته شود چراكه نهتنها زندگي شغلي او را در سالهاي آينده تحت تأثير قرار ميدهد ،بلكه

روي ساير جنبههاي زندگي فرد مثل درآمد روابط خانوادگي ،رابطه زناشويي و  ...هم تأثير

ميگذارد.

درست است كه بسياري از اصول انتخاب شغل ،براي همه افراد ،مشترك و يكسان است.

اما قسمت مهمي از فرايند انتخاب شغل ،مربوط به ويژگيهاي مادرزادي و شخصيت ذاتي فرد
است كه منحصر به خود اوست و در نتيجه نميتوان براي دو فرد متفاوت ،نسخهاي واحد
تجويز كرد ،نكتهاي كه از ديد بسياري از والدين و معلمان مغفول مانده و بهصرف درسخوان

بودن و باﻻ بودن نمرات دانشآموزان به آنها توصيه ميكنند كه فقط بايد دكتر يا مهندس

بشوند! حالآنكه ممكن است روحيات و شخصيت آن فرد براي وكالت ،شاعري ،تعميركاري يا

مثﻼً براي يك راهنماي تور يا پرورشدهنده ماهي مناسب باشد و در اين شغل است كه

مي تواند نهايت لذت را تجربه كند و به بهترين موفقيتها برسد.
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لذا در انتخاب شغل ضروري است كه به تفاوتهاي شخصيتي و در نتيجه استعدادها و

توانمنديهاي منحصربهفرد افراد توجه شود.

اينكه هركدام از آنها چه نقطة قوتهايي دارند و چه چيزِ ارزشمندي ميتوانند به سازمان

يا شركتي كه در آن كار ميكنند اضافه كنند ،مهم است.

كسي كه استعدادها و نقاط قوتش را ميشناسد و شغلي را انتخاب كرده كه در آن شغل،

ميتواند از توانمنديهاي خود استفاده كند ،حتماً نسبت به فردي كه شغلش متناسب با

ويژگيهاي شخصيتياش نميباشد رضايت و موفقيت شغلي باﻻتري را تجربه خواهد كرد .فرد

دوم شايد با تﻼش و سختكوشي بتواند به درآمد مناسبي برسد و موفقيتهايي را در عرصه
شغلي كسب كند ،اما ازآنجاييكه براي كاري كه انجام ميدهد ساخته نشده ،احتماﻻً رضايت
شغلي و رضايت دروني كمتري را تجربه خواهد كرد و در گذر زمان به فرسودگي و افسردگي
شغلي زودهنگام مبتﻼ خواهد شد.

آدمها متفاوت هستند .ما قابليتها و استعدادهايي منحصر به خودمان را داريم و

بزرگترين موفقيت و رضايت ما زماني است كه از استعدادهايمان در جاي درست و مناسب به
نحوي بهينه استفاده كنيم.

اين تيپ شخصيتي ماست كه مشخص ميكند:
✓ من به محيط كاري عﻼقه دارم كه رفتوآمد در آن زياد باشد و هر روز بتوانم
افراد مختلف و متنوعي را ببينم ،يا اينكه دوست دارم در محيط كاري آرام و
خلوت كار كنم كه استقﻼل شخصي خودم را داشته باشم.
✓ من محيط كاري منظم و ساختارمند و سيستماتيك را ترجيح ميدهم ،يا
بيشتر تمايل دارم در محيطهاي انعطافپذير و غيرسيستماتيك كار كنم.
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✓ كاركردن در محيطهاي خﻼق و نوآورانه كه پر از ايدههاي جديد و نظريهها
است براي من جذابتر و هيجانانگيزتر است يا اينكه ترجيح ميدهم در
محيطي بدون چالشهاي روزمره و با آمار و دادههاي واقعي كاركنم.
برايناساس ،تيپ شخصيتي يكي از مهمترين كليدهايي است كه به ما كمك ميكند

شغل مناسب خودمان را پيدا كنيم.

-٣كاربرد شخصيت شناسي در ارتباط مؤثر

همانطور كه گفتم ،كاربردهاي شخصيت شناسي در دودسته كلي طبقهبندي ميشود:

خودشناسي و ديگرشناسي!

تا اينجا قدري در مورد خودشناسي و ارزشمنديهاي آن گفتم و حاﻻ نوبت به مبحث
ديگرشناسي رسيده است.
شخصيت شناسي در بعد ديگرشناسي ،مشاهده جهان از دريچه نگاه ديگران و درك رفتار

آنها را ارائه ميدهد و به ما كمك ميكند بتوانيم از پنجره نگاه ساير افراد به دنياي آنها نگاه

كنيم .كاري كه بسيار ارزشمند است و درعينحال ميتواند پيچيده و سخت باشد البته براي
افرادي كه به مطالعه و آموزش مهارتهاي اينچنيني نميپردازند.

شخصيت شناسي  MBTIيك چهارچوب و زبان مشترك ارائه ميدهد كه بهوسيله
آن ميتوان روشهاي مختلفي كه افراد براي ارتباط برقراركردن ،فكركردن و انجامدادن امور
زندگيشان ترجيح ميدهند را درك كرد.
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ديگرشناسي به ما مهارت ارتباط مؤثر ميدهد و مهارت ارتباط مؤثر ،ضروريترين

مهارت جهت موفقيت در ارتباطات عاطفي ،شغلي و اجتماعي ميباشد.

پس يكي از ارزشمندترين كارهايي كه ميتوانيم براي خودمان انجام دهيم اين است كه

روي خودمان سرمايهگذاري كنيم و مهارتهاي ارتباطي را بياموزيم.

طبق بررسيهاي بهعملآمده ،درصد باﻻيي از عدم موفقيت شغلي افراد ،نداشتن مهارت
ارتباط مؤثر است نه عدم تسلط به مهارتهاي فني و تخصصي كه از آن به مهارتهاي
نرم در مقابل مهارتهاي سخت نامبرده ميشود و يكي از مهمترين مهارتهاي نرم،
مهارت ارتباط مؤثر ميباشد.

-٤كاربرد شخصيت شناسي در افزايش تابآوري و آرامش

بسياري اوقات وقتيكه اطرافيان ما )همسر ،فرزند ،دوست ،كارمند ،مدير و  (...كاري

برخﻼف ميل ما انجام ميدهند،

✓ رنجش به دل ميگيريم
✓ عميقاً ناراحت ميشويم
✓ شايد افسرده شويم
✓ شايد هم عصباني شويم و پرخاش كنيم
✓ و يا حتي رابطه خود را با او قطع كنيم!
اين واكنشها ،به دو جهت به ما آسيب ميزند :اول اينكه آرامش و حال خوب خود را از

دست ميدهيم و دوم اينكه ارتباط ما با ديگران تحت تأثيرات منفي قرار ميگيرد.
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خبر خوب اين است كه وقتي شخصيت شناسي را ميآموزيم ،متوجه ميشويم كه درصد

بسيار باﻻيي از كارهايي كه اطرافيان ما برخﻼف ميل ما انجام ميدهند ،ناشي از تيپ

شخصيتيشان است يعني آن كار را غيرعمد و ناخودآگاه انجام ميدهند نه اينكه قصد اذيت

كردن ما را داشته باشند ،همانطور كه خود ما هم يكسري كارهايي را بر اساس تيپ
شخصيتيمان انجام ميدهيم كه براي اطرافيانمان خوشايند نيست.

تجربه من در آموزشهاي مكرر شخصيت شناسي و بازخوردهاي مخاطبين ،نشان ميدهد
كه دانستن اين نكته و كسب اين آگاهي ،تابآوري افراد را به شدت باﻻ ميبرد و بسيار
كمك ميكند تا از اطرافيان رنجش به دل نگيرند و آرامش خود و ارتباط مؤثر با آنها را
حفظ كنند.

-٥كاربرد شخصيت شناسي در طراحي برنامه توسعه فردي

برنامه توسعه فردي ) (Personal Development Planيا همان نقشه راه

توسعه فردي ،برنامهاي است كه هر فردي در راستاي توانمندسازي خود طرحريزي ميكند تا

به كمك اين برنامه بتواند توانمندتر شود و به اهداف فردي و شغلي خود برسد و معموﻻً

مجموعهاي از برنامههاي آموزشي و كسب مجموعهاي از مهارتها است.
توسعه فردي

✓ فرايندي است كه ما را از وضعيت فعلي ،به وضعيت مطلوب و بهترين خودمان
تبديل ميكند.
✓ فرايندي بسيار گسترده است و ﻻزم است در تمام ابعاد زندگي اعمال شود.
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✓ فرايندي مستمر و هميشگي است و نبايد انتظار داشت يكشبه ما را متحول
كند.
خيلي از افراد به دليل عدم خودشناسي ،مسير راه توسعه فردي خود را نميدانند لذا در

آموزشهاي زيادي شركت ميكنند ،كتابهاي زيادي ميخوانند اما در نهايت بهاندازه
تﻼششان ،به موفقيت نميرسند .علت چيست؟

علت اين است كه اين آموختهها در يك مسير و براي رسيدن به يك هدف نيستند ،مانند

تعدادي پازل كه با هم جفتوجور نميشوند ،همه اين دورههاي آموزشي و كتابها شايد خوب
باشند اما بايد از خودمان بپرسم كه آيا براي شخصيت من و اهداف بر خواسته از نظام ارزشي

من هم مناسب هستند؟

مسئله در بسياري از مواقع اصﻼً كمبود دانش نيست بلكه مسئله اين است كه از بين

اينهمه دانش و اطﻼعات موجود ،بتوانيم آنهايي را كه براي ما مناسب هستند ،انتخاب و
گلچين كنيم.

دوستان عزيز زندگي مثل يك مسافرت است ،اول بايد مبدأ و جايگاهي كه هستيم را

مشخص كنيم و سپس بر اساس جايگاه فعليمان ،بهترين نقشه راه براي رسيدن به هدف يا

مقصد خود را پيدا كنيم.

گاهي زحمت ميكشيم پشتكار داريم اما بهاندازه تﻼشمان خروجي نداريم انگار داريم آب

در هاون ميكوبيم ،چون نقطه شروع كه خودمان هستيم را نميشناسيم ،مسيري را انتخاب

ميكنيم اما در ميانه راه پشيمان ميشويم و سراغ مسيرهاي بعدي و بعدي ميرويم ،انگار در
حال پاككردن صورتمسئله هستيم نه حل مسئله.
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پس به طور خﻼصه و ساده يك برنامه توسعه فردي شامل سه ركن زير است:
 -١تعيين وضعيت موجود
 -٢تعيين وضعيت مطلوب
 -٣طراحي مسير و روش رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب

يكي از بهترين و قدرتمندترين ابزارهايي كه ميتواند به ما در آغاز راه و تعيين وضعيت

موجود كمك كند MBTI ،است .شخصيت شناسي به ما كمك ميكند با شناخت خودمان

يعني شناخت مبدأ ،مسير توسعه فردي خود را هوشمندانهتر انتخاب كنيم و سرگردان نباشيم.

همچنين اگر مدير يك سازمان هستيد ،ميتوانيد برايناساس به پرسنلتان جهت طراحي

نقشه راه توسعه فردي در راستاي اهداف سازماني كمك كنيد

سريعترين راه براي توسعه يك سازمان اين است كه به كاركنان اجازه دهيد تا خود را

بهخوبي بشناسند و بر اساس توانمنديهايشان در سازمان رشد كنند يا اينكه سازمان را براي
يافتن سازمان و شغل متناسب با روحيات و شخصيت خود ترك كنند.

-٦كاربرد شخصيت شناسي در روانشناسي فروش و تبليغات

امروزه ابزار  MBTIبهعنوان يكي از توانمندترين و كاربرديترين ابزارهايي شناخته

ميشود كه در زمينه احياء سازمانها در تمامي حوزههاي سازماني كاربرد دارد.
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همچنين اين ابزار در مباحث مديريت بازاريابي و فروش كاربردهاي زيادي دارد و

بيشترين كاربرد در مباحث فروش در حوزه طرحريزي تبليغات ،مذاكره با مشتريان و همچنين

مديريت ارتباط با مشتريان است.

اگر شما فكر ميكنيد كه همه آدمها شخصيت و نگرش يكسان دارند ،سخت در اشتباهيد
و قطعاً در فروش با شكست روبهرو خواهيد شد.

چراكه هر فردي با يك تيپ شخصيتي به دنيا ميآيد و نبايد انتظار داشت تيپ شخصيتي
مشتري ،شبيه تيپ شخصيتي شما باشد ،مانند شما بينديشد و با نحوه منطق و استدﻻل

شما متقاعد شود.

مثﻼً گاهي ميبينيد يك نفر زياد حرف ميزند يا فرد ديگري نسبت به قوانين خيلي

حساس است ،براي يك مشتري امنيت و گارانتي و ضمانت بسيار مهم است براي مشتري

ديگر طرز برخورد فروشنده از اهميت باﻻتري برخوردار است ،برخي مشتريان زودرنج هستند و

برخي ديگر بسيار به جزئيات ميپردازند و تمام اينها از ويژگيهاي تيپ شخصيتي فرد ناشي
ميشود.

بهعنوانمثال يكي از ابعاد  ٤گانه در شخصيت شناسي  MBTIمبحث درونگرايي و

برونگرايي است.

ترجيح افراد درونگرا اين است كه منبع انرژي خود را در تنهايي شارژ كنند اما افراد

برونگرا منبع انرژيشان ،از طريق با ديگران بودن و ايجاد ارتباط اجتماعي ،شارژ ميشود.
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البته مبحث درونگرايي و برونگرايي يك مبحث گسترده است كه در فصل مربوطه

اين كتاب به طور كامل به آن خواهم پرداخت اما در اينجا ميخواهم فقط اهميت تفاوت

تيپهاي شخصيتي در فروش را گوشزد كنم.

برونگراها اطﻼعات شخصي خود را بهراحتي با ديگران در ميان ميگذارند اما درونگراها

خصوصيتر عمل ميكنند و اطﻼعات شخصي خود را با ديگران در ميان نميگذارند.

پس نتيجه ميگيريم كه در فرايند فروش ،پرسيدن يك سؤال شخصي از فرد درونگرا،

ميتواند باعث ناراحتي او شود بهعنوانمثال كافي است شما از يك فرد درونگرا بپرسيد كه
متولد كدام شهر است! متأهل است يا مجرد! چندساله است؟

شايد به سؤال شما جواب بدهد اما بسيار معذب شده و ارتباط مؤثر مختل ميشود و

فرايند فروش تحت تأثير منفي قرار ميگيرد.

حاﻻ فرض كنيد همين سؤال كه براي فرد درونگرا نامناسب بود را از يك برونگرا

بپرسيد و خواهيد ديد كه با حس خوب و باكمالميل ،به شما كامﻼً توضيح ميدهد و درحاليكه
از اين پرسش مشعوف شده توضيحات خيلي بيشتري هم خواهد داد.

يكي از رموز مهم موفقيت در فروش ،شخصيت شناسي مخاطب است.
دنياي كسبوكار امروزه همواره در معرض تحوﻻت قرار دارد و هر روز بيشازپيش رقابت

بر سر بهتر بودن به وجود ميآيد.
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در شرايطي كه خريداران و مشتريان قدرت انتخابهاي فراواني دارند ،مديران ،صاحبان

كسبوكار و هر فروشندهاي كه با مشتري در ارتباط است نياز به مهارتهاي ويژهاي دارند كه
بتوانند خود را از رقبا متمايز كنند و ميزان فروش خود را افزايش دهند.

مصرفكنندگان ،امروزه صرفاً به دنبال خريد يك كاﻻ نيستند .آنها درعينحال ميخواهند

نيازهاي دروني خود را ارضا يا مسائل و مشكﻼتشان را حل كنند و بخشي از نيازهاي دروني

مشتريان ناشي از تيپ شخصيتي آنها است و امروزه تقسيمبندي بر اساس خصوصيات
شخصيتي ،يكي از روشهاي طبقهبندي مشتريان در بازاريابي به شمار ميرود.

شخصيت شناسي  MBTIابزار و مهارتي بسيار كاربردي و اثربخش جهت شناخت

ويژگيهاي شخصيتي مشتري و مخاطب شما است كه اين شناخت و آشنايي ميتواند ميزان
فروش و رضايتمندي مشتريان شما را افزايش دهد.

شخصيت شناسي در فروش ،ابزار و مهارتي است كه به شما كمك ميكند بتوانيد نيازها

و دغدغههاي مشتري را آسانتر ،بهتر و زودتر بفهميد و اينكه بفهميد مشتري چگونه فكر

ميكند ،چه مواردي برايش اهميت دارد ،چه رفتارهايي باعث رنجش او ميشود و ...
شخصيت شناسي به مديران فروش و فروشندگان كمك ميكند كه:

 -١قبل از مشتري ،اول به خود بپردازند به اين معني كه به لحاظ تيپ شخصيتي،
نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند ،سعي در برطرفكردن نقاط ضعف خود
نمايند و با تقويت نقاط مثبت خود بتوانند تحوﻻت مثبتي در فروششان به
وجود آورند.
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 -٢سپس در حوزه مشتريمداري ،نيازهاي پنهان مشتري را كه ممكن است بر
زبان نياورد ،بشناسند و آنها را برطرف كنند بديهي است كه اين امر منجر به
افزايش ميزان رضايت مشتريان خواهد شد.
با اين مهارت ،فروشندگان ميتوانند:
✓ بر اساس تيپ شخصتي مخاطب خود ،مذاكرات حرفهاي انجام دهند و در
فرايند متقاعدسازي موفقتر باشند.

✓ اختﻼفات و سوءتفاهمهاي پيشآمده با مشتريان را مديريت كنند و علت تفاوت
رفتارها را درك كنند.
✓ روابط خود را با مشتريان بهبود داده و آنان را به مشتري وفادار تبديل نمايند.
✓ با تحليل شخصيت مشتريان بتوانند سريعتر و بهتر به نتيجه مدنظر برسند.
✓ فروش بيشتر و تكرار فروش به يك مشتري را تجربه كنند.

-٧كاربرد شخصيت شناسي در مديريت منابع انساني و فرايند
استخدام

يكي از مهمترين و استراتژيكترين فرايندها در مديريت منابع انساني كه نقش مهمي

در موفقيت سازمان خواهد داشت ،فرايند جذب و استخدام نيرو ،نگهداشت و انگيزش آنها
ميباشد و لذا يكي از دغدغههاي اصلي مديران و صاحبان كسبوكار ،مقوله استخدام و جذب
نيروي بهرهور است.
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يكي از عوامل مهم جهت موفقيت در استخدام ،توجه به تيپ شخصيتي افراد و تناسب

شغل با تيپ شخصيتي وي ميباشد .البته دراينبين ساير عوامل همچون تناسب با قوانين و

فرهنگ سازماني ،مهارتها و تخصص فرد و  ...هم بايد در كنار تيپ شخصيتي موردتوجه قرار

گيرد.

براي نقشهاي متفاوت ،در سازمان نياز به افراد متنوعي با تيپهاي شخصيتي متفاوت

داريم و يكي از بهترين روشها براي جذب و استخدام نيرو استفاده از دانش شخصيت شناسي
 MBTIميباشد.

نكته مهم اين است كه برخي مديران سازمانها بهاشتباه تصور ميكنند استفاده از آزمون

ام بي تي آي كافي است و نياز نيست كه مفاهيم و مهارت آن را فرابگيرند!

ﻻزم است بدانيد كه آزمون  MBTIبهتنهايي نميتواند شما را به تمام ابعاد ترجيحات
شخصيتي فرد مدنظر برساند و مسئول استخدام ميبايست تا حدود زيادي بر روي مفاهيم
شخصيت شناسي  MBTIتسلط داشته باشد تا در دام خطاهاي عمدي يا غيرعمدي آزمون

دهندگان نيفتد.

همانطور كه گفته شد موفقيت يا عدم موفقيت يك كارمند در سازمان ،با متغيرهاي

متعددي در ارتباط است از جمله :دانش ،مهارت ،قابليت ،شخصيت ،فرهنگ سازماني ،مهارت
ارتباطات بين فردي ،مسائل زندگي شخصي و غيره.
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لذا انتخاب افراد بر اساس  MBTIميتواند يكي از مراحل اوليه گزينش و اصطﻼحاً

ابتداي قيف استخدام باشد اما اين حرف به اين معني نيست كه از آزمون  MBTIاستفاده كنيد

بلكه تأك يد من بر يادگيري اين مهارت است تا با استفاده از اين مهارت ،تشخيص تيپ

شخصيتي متقاضي را تا حد زيادي خودتان انجام دهيد نه آزمون ،زيرا آزمون مربوطه نميتواند
بهجاي شما براي استخدام ،تصميمگيري نهايي را انجام دهد و در واقع هيچ آزموني قادر به

انجام اين كار نيست لذا توصيهام اين است كه مصاحبهها و مذاكرهها با متقاضيان را بسيار
جدي بگيريد و براي آن مجهز شويد.

شما بهعنوان مدير و يا مسئول استخدام ،ابتدا بايد شغل يا نقش موردنظر را خوب بشناسيد

و آن را به صورتي دقيق تجزيهوتحليل كنيد و سپس بر اساس آن ،تيپ شخصيتي كارمند

مدنظر را انتخاب نماييد .فردي كه شغلي را نميشناسد و از وظايف ،مسئوليتها ،محدوديتها
و چالشهاي آن آگاه نيست ،نميتواند در مورد معيارهاي استخدام براي آن شغل ،صاحبنظر

باشد و تصميم بگيرد و پرواضح است كه در اين صورت نتيجه استخدام رضايتبخش نخواهد
بود.

پس شخصيت شناسي  MBTIرا به همراه عوامل ديگر استفاده كنيد ،نه شاخص محض

براي تصميمگيري در زمينه استخدام.

بهعنوانمثال ،اگر بدانيد شركت شما در مرحلهاي از چرخه رشد قرار دارد كه نياز به مقدار

زيادي ثبات و سيستم پذيري دارد ،استخدام مديري كه بهصورت ذاتي نوآور و البته سيستم

گريز است اثرات مخرب قابلتوجهي خواهد داشت اگر چه همين فرد در يك سازمان در حال
رشد سريع ميتواند منشاء پيشرفت و بهبودهاي زيادي باشد در نتيجه اگر شركت شما با ركود

و ايستايي روبرو شده است ،استخدام مدير نوآور ميتواند بسيار مفيد باشد و جالب است بدانيد
كه خﻼقيت و نوآوري جزو يكي از ويژگيهاي شخصيتي در  MBTIميباشد.
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همچنين  MBTبه مديران كمك ميكند تا تيمهاي بهتري شكل دهند و به افراد يك

تيم كاري كمك ميكند تا به شكل مؤثرتري با يكديگر كار كنند و ميزان تعارض در تيم

كاهش يابد و ميتوان گفت ايجاد تيمهاي با عملكرد شغلي باﻻ ،بدون كمك از ابزار
شخصيتشناسي كار دشواري است.

-٨كاربرد شخصيت شناسي در فرزندپروري

كودكان هنگام تولد و بهصورت مادرزادي داراي يك تيپ شخصيتي مشخص هستند.

آشنايي با تيپهاي شخصيتي ،يك روش قدرتمند براي فهميدن و درك كردن طبيعت و ذات
واقعي فرزندانمان است.

بايد بدانيم كه مدل شخصيتي ما روي تمام ابعاد زندگي ما تأثير ميگذارد .از بازيهايي

كه در كودكي ميكنيم تا موضوعاتي كه در مدرسه براي ما جذاب يا كسلكننده است و

فيلمهايي كه در بزرگسالي براي ما لذتبخشاند همه ميتواند با تيپ شخصيتي ما در ارتباط
باشد.

وقتي تيپ شخصيتي ما و فرزندمان متفاوت است ،اشتباه رايج در بين والدين اين است كه
بر اساس زاويه ديد خود و تيپ شخصيتي خود با فرزندشان رفتار ميكنند كه اين موضوع

ميتواند به كودك آسيبهاي رواني زيادي وارد كند.

كودكان نيز مانند بزرگساﻻن ،تيپهاي شخصيتي متفاوتي دارند كه با كمي دقت

قابلمشاهده هستند.
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البته تا قبل از ششسالگي ،تعيين تيپ شخصيتي كودك دشوار است اما در حدود

ششسالگي ،نقطه قوت اصلي )كاركرد اصلي( كودك بهتدريج خود را نشان ميدهد.

در ادامه كتاب با ترجيحات شخصيتي به طور مفصل آشنا خواهيد شد و خواهيد فهميد

كه يك كودك با ترجيح شخصيتي  Sنشانههايي از توانمندي بدني مثل ژيمناستيك را بروز
ميدهد و يك كودك با ترجيح شخصتي  Nممكن است از ابزار و ادوات مختلف موجود در
خانه ،يكي از ادوات موسيقي را بسازد كه به ذهن شما هرگز خطور نكرده است و از اين بابت
تعجب كنيد!

يك كودك با ترجيح شخصيتي  Tممكن است عليه مجازاتها داد سخن بگويد و يك

كودك با ترجيح شخصيتي  Fهمدلي و همدردي خود را در قبال ديگران نشان دهد.

سﻼمتي كودك ايجاد ميكند كه هر يك از اين رفتارها را تشويق كنيم چراكه اين

توانمنديها اگر تشويق شوند شكوفا ميگردند تا يك بالغ شايسته پرورش يابد و اگر تشويق

نشوند ،ممكن است كودك نتواند به بزرگسال بالغ موفقي تبديل گردد.

-٩كاربرد شخصيت شناسي در روابط عاطفي و همسرداري

گاهي ميبينيم يك زن و شوهر سالهاست با هم زندگي ميكنند اما هنوز همديگر را

اصولي نميشناسند البته خودشان فكر ميكنند كه ميشناسند! و اين بهخاطر تفاوت در تيپهاي
شخصيتي است.

عدم شناخت اين تفاوتها باعث ميشود با بروز كمترين مشكل و كوچكترين اختﻼف،

به هم صفت نابجا نسبت دهيم به همسر برونگرايمان كه اهل مهماني و بگو بخند و ارتباطات
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است ،شكاك شويم و يا به همسرمان كه اهل رفتوآمد نيست ،ايراد بگيريم و برچسب
افسردگي يا خودخواهي بزنيم.

درصورتيكه ممكن است بسياري از اين رفتارها به دليل تيپ شخصيتي باشد نه رفتار

عامدانه يعني اينكه مدل تيپ شخصيتياش اينگونه است كه راحت با ديگران ارتباط برقرار

ميكند و صميمي ميشود اما وقتي اين موضوع را نميدانيم ،برداشت اشتباه ميكنيم.

و در بدترين حالت ،اين عدم شناخت ،ممكن است باعث اختﻼفات جدي و چهبسا باعث

طﻼق و جدايي شود چيزي كه شوربختانه نمونههاي آن را بهكرات در مخاطبين دورههاي

آموزشي و جلسات مشاورهام ديدهام و در بسياري از موارد بعد از آشنا شدن اصولي زوجين با

تيپهاي شخصيتي  ١٦گانه و ترجيحات هركدام به همدلي و پذيرش مطلق رفتار و

عملكردهاي طرف مقابل و فروكش كردن مشاجرات طوﻻنيمدت آنها منجر شده است.
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-١

 ،علم روانشناسي انسانگرا و خودشكوفايي

يكي از مفاهيمي كه در علم روانشناسي ديده ميشود ،مفهوم خودشكوفايي است كه

مبحث جالبي در روانشناسي انسانگرا ميباشد.
خودشكوفايي چيست؟

به زبان ساده اصطﻼح خودشكوفايي در روانشناسي مدرن و انسانگرا ،به اين معناست

كه انسان خودش بتواند توانايي و پتانسيلهاي دروني و ذاتي موجود در خود را محقق ساخته

و به تبلور استعدادهاي ذاتياش نائل شود.

همه انسانها وقتي به دنيا ميآيند داراي استعدادها و تواناييهاي دروني هستند حال

ممكن است آنها را كشف و بارور كنند و به خودشكوفايي برسند و يا به دنبال كشف آنها نروند

و هيچگاه قدرتهاي بالقوه دروني خود را به فعليت نرسانند.

نخستينبار اصطﻼح خودشكوفايي توسط كورت گلدشتاين ،روانشناس آلماني ،مطرح

شد ،همچنين آبراهام مازلو نيز از جمله افرادي است كه نظريات متعددي را دررابطهبا

خودشكوفايي انسانها مطرح كرده است.

تعريف دقيق و علميتر خودشكوفايي:
خودشكوفايي ٣اصطﻼحي در روانشناسي انسانگرايانه و به معني محقق ساختن حداكثر

تواناييهاي بالقوه فرد توسط خودش است .خودشكوفايي به اين پديده اشاره دارد كه انسانها
تمايل دارند فراتر از نيازهاي اوليه خود يعني همان نيازهايي كه در هرم سلسلهمراتب نيازهاي
self-actualization
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مازلو فهرست شده پيشرفت كنند .انسانها ميكوشند از طريق خودشكوفايي ،از امكانات به
شيوهاي بهينه استفاده كرده و تمامي استعدادهاي پنهان خود را شكوفا كنند ،حال اين استعدادها

هر چه ميخواهد باشد .همانطور كه آبراهام مازلو بيان ميدارد» :آنچه انسان ميتواند باشد،
بايد بشود«.

خودشكوفايي را ميتوان در دو مفهوم زير خﻼصه كرد كه هر دو در كنار هم،

خودشكوفايي را رقم ميزند:

✓ انسان بتواند تواناييها و استعدادهاي بالقوه و نقاط قوت خود را كشف و شكوفا كند.
✓ انسان از اين كشف و خودشكوفايي ،راضي ،شاد و خرسند باشد.

يكي از عوامل بازدارنده خودشكوفايي ،اين است كه انسان مجبور به انجام كارهايي

ميشود كه دوست ندارد و يا كارهايي را انجام بدهد كه در حوزه پتانسيلهاي درونياش نيست.
خبر بد اينكه بسياري از افراد ،از استعدادها و تواناييهاي خود خبر ندارند و يا اينكه براي

كشف و شكوفاسازي آنها تﻼشي نميكنند .حالآنكه قدم اول موفقيت و شادكامي ،كشف و
شكوفاسازي استعدادهاي پنهان و بالقوهمان ميباشد ،سپس هدفگذاري بر اساس اين

استعدادهاست و ماداميكه هدفگذاري بر اين مبنا باشد ،وقتي در راه رسيدن به آن تﻼش

ميكنيد ،انگيزه داريد و هرگز خسته و نااميد نميشويد و رضايت دروني بهمراتب بيشتري را
تجربه خواهيد كرد.
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شايد شما هم تجربه كرده باشيد كه گاهي پس از رسيدن به يك هدف ،خوشحال ميشويد،

اما اين خوشحالي بسيار زودگذر است و به خشنودي دروني و عميق منتهي نميشود!

در انسانِ خودشكوفا ،رضايت از مسير زندگي ،دروني است نه ظاهري و اين نكته بسيار

مهمي است زيرا با خود احساس خرسندي و شادكامي عميقي را به همراه دارد نه شادي
ظاهري و زودگذر.

تمايل به خودشكوفايي وديعه است كه در وجود همه انسانها قرار داده شده است ،به

عبارتي اين ميل يك تمايل فطري )و نه آموختني( است .دريغ كه تنها درصد معدودي از
انسانها در اين راستا در تﻼشاند و به خودشكوفايي ميرسند.

آيا شما در مسير خودشكوفايي هستيد يا نه؟
به شما تبريك ميگويم زيرا با تصميم به خواندن اين كتاب ،ثابت كردهايد كه قصد داريد

در مسير خودشكوفايي باشيد و من هم برايتان آرزوي موفقيت در اين مسير زيبا را دارم.

-٢تاريخچه پيدايش

علم  MBTIبر پاية تحقيقات كارل گوستاو يونگ ،فيلسوف و روانشناس سوييسي

پايهگذاري شده است .يونگ به اين نتيجه رسيد كه افراد را ميتوان بر اساس يكسري

ويژگيهاي نسبتاً ثابت ،طبقهبندي كرد و رفتارهاي ناشي از شخصيت ذاتي آنها را پيشبيني
نمود.

در نظريه يونگ ،هر مفهومي متضاد خود را به همراه دارد ،ناهوشيار در تضاد با هوشيار

است ،امور عقﻼني در تضاد با امور غيرعقﻼني است ،دروننگري در مقابل بروننگري است،
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فكركردن در مقابل احساسكردن است ،حس كردن با حواس پنجگانه در مقابل الهام يافتن

است.

يونگ معتقد بود وقتي يك جنبه از شخصيت رشد ميكند ،معموﻻً به هزينه متضاد خود

اين كار را ميكند .يعني جنبه متضاد آن تاوان رشد بيشتر رقيب خود را ميدهد .براي مثال

وقتي درونگرايي فرد رشد ميكند ،از ميزان برونگرايي وي كاسته ميشود .به عقيده يونگ،

هدف زندگي كه در مطابقت با اصل آنتروپي قرار دارد ،اين است كه بين اضداد تعادل برقرار

شود اما اين كار در عمل بسيار دشوار است.

اصل آنتروپي دومين اصل ترموديناميك است و ميگويد كه در سيستم يك تمايل دائمي

وجود دارد تا انرژي را به طور مساوي در درون خود تقسيم كند .براي مثال اگر يك شيء گرم

و يك شيء سرد را در كنار هم قرار دهيم ،گرما از شيء گرم به شي سرد منتقل ميشود و اين

كار آنقدر ادامه مييابد تا دماي آنها يكسان شود.

اصل آنتروپي به فرايندي در درون روان اشاره دارد كه از طريق آن عناصر داراي قدرت

نابرابر به دنبال تعادل روانشناختي هستند.

يونگ در سال  ١٩٢١كتاب تيپهاي روانشناختي ٤را منتشر كرد .بعد از دو سال اين

كتاب به زبان انگليسي ترجمه شد .مادر و دختري آمريكايي به نامهاي بريگز و مايرز ،اين
كتاب را مطالعه كردند و به آن عﻼقهمند شدند .بعد از بيست سال تحقيق و توسعه توسط اين

دو ،اين علم توسعه يافت و ابزار  MBTIشكل گرفت كه در نهايت هم بنام اين مادر و دختر

يعني مايرز و بريگز نامگذاري شد.

PSYCHOLOGICAL TYPE
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-٣مفهوم ترجيح در

يكي از مفاهيم پايه و مهم در علم  MBTIواژه" ترجيح " است كه درك مفهوم آن

بهصورت عميق و اصولي ،زيربناي مطالب بعدي ميباشد.

براي درك عميق اين مفهوم ،تمريني عالي وجود دارد كه من در تمام كارگاههاي آموزشي

از شركتكنندگان ميخواهم تا آن را انجام دهند در اينجا از شما هم ميخواهم قبل از ادامه
مطالعه كتاب ،دقيقاً همين تمرين ساده اما كاربردي را انجام دهيد.
تمرين عملي:
لطفاً قلم و كاغذ برداريد و با دست موافق امضا بزنيد و زير آن نام و نام خانوادگي

خود را بنويسيد.

حاﻻ با دست مخالف همين كار را انجام دهيد.
)اگر راستدست هستيد ،دست موافق همان دست راست شما است و دست مخالف،

دست چپ شما ميباشد و برعكس(
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خوب ،تمرين را انجام داديد؟ در دو مرحله تمرين چه تفاوتي احساس كرديد؟ چه حسي

داشتيد؟ مطمئناً با دست موافق ،هم سريعتر كار را انجام داديد و هم راحتتر و هم با كيفيت
باﻻتر ،اين سادهترين توضيح براي مفهوم ترجيح است يعني نوشتن با دست موافق ترجيح

شماست و دست مخالف ،ترجيح شما نيست!

ترجيح شخصيتي يعني كارهايي كه ما ميتوانيم بهصورت زير انجام دهيم:
✓ با صرف زمان كمتر

✓ با صرف انرژي كمتر

✓ با كيفيت و راندمان بيشتر
✓ بهصورت ناخودآگاه

وقتي كاري را كه ترجيح شما است انجام ميدهيد ،آن كار بهصورت ناخودآگاه انجام

ميشود اما وقتي كاري كه ترجيح شما نيست ،انجام ميدهيد ،آن كار بهصورت خودآگاه )آگاهانه
– عامدانه( انجام ميشود.
تمرين خودم

با دست مخالف

با دست موافق
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آيا راز قدرتمندي  MBTIرا فهميديد؟
خيلي عجيب است! شايد هميشه در باورتان اين بوده است كه اگر براي كاري وقت و

انرژي بيشتري صرف كنيد ،راندمان و خروجي بهتري خواهيد داشت و اﻻن متوجه شديد

هميشه اينگونه نيست .اين نكته دقيقاً همان راز نهفته در قدرتمند بودن  MBTIاست.

يعني شما ميتوانيد با كشف ترجيحات خود ،كارهايي را با صرف زمان و انرژي كمتر اما

با ر اندمان و كيفيت باﻻتر انجام دهيد ،از اينجا به بعد ،هدف از مطالعه اين كتاب ،كشف

ترجيحات شما است.

پرسشوپاسخهاي متداول در ترجيحات
✓ آيا مفهوم تمريني كه در باﻻ گفته شد ،اين است كه اگر مجبور باشيم ،نميتوانيم با
دست مخالف بنويسيم؟

قطعاً ميتوانيم ،اما ديگر ترجيح نيست!
✓ آيا مفهومش اين است كه ما هميشه در زندگي محكوم هستيم با دست موافق كار
كنيم؟

خير و اگر بخواهيم ميتوانيم با دست مخالف نيز كار كنيم.
✓ آيا اگر مدتي با دست مخالف كار كنيم ،اوضاع بهتر نميشود؟

قطعاً ميشود اما زمانبر است و احتماﻻً هيچگاه به كيفيت كار با دست مخالف
نخواهيم رسيد.
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يك مثال ديگر جهت درك عميقتر مفهوم ترجيح:
سؤال :از بين دو ميوه ذكر شده شما ليموشيرين را ترجيح ميدهيد يا سيب را؟
در پاسخ نميتوانيد بگوييد "هر دو را "چون اين ديگر ترجيح نيست يعني از دامنه تعريف
ترجيح خارج است.

همچنين نميتوانيد بگوييد "هيچكدام را" چون بازهم از مفهوم ترجيح ،خارج شدهايد!
اما ميتوانيد بگوييد يكي را كمتر يا بيشتر ترجيح ميدهم!

بهعنوانمثال ميتوان گفت :من سيب را نسبت به ليموشيرين به ميزان فﻼن درصد ترجيح
ميدهم.

ما در علم  MBTIراجع به ترجيحات انسانها صحبت ميكنيم نه رفتارهايشان و چون

اين موضوع در كارگاههاي آموزشي زياد اتفاق ميافتد ،همينجا ﻻزم ميدانم بگويم تا در ادامه

كتاب ،وقتي ترجيحات مختلف را برايتان معرفي كردم ،اين ابهام برايتان ايجاد نشود كه:
است؟

من كه همه اينها را انجام ميدهم يا همه اين ويژگيها را دارم پس ترجيح من كدام
ﻻزم است فكر كنيد كه كدام را ترجيح ميدهيد نه كدام را داريد.
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يكي ديگر از موضوعاتي كه  MBTIبه ما ميآموزد اين است كه هوشمندانه بفهميم تا

كجا بايد در ترجيحمان زندگي كينم و كجاها بايد ناچاراً و بنا به شرايط خارج از ترجيح رفتار

كنيم.

سؤال :وقتي عملكردن طبق ترجيح ،اينقدر ارزشمند است ،مگر ما مجبوريم خارج از

ترجيحمان عمل كنيم؟

بله ،گاهي بايد برخﻼف ترجيحمان عمل كنيم ،چون در موقعيتهايي ،در مشاغلي و در

تعامل با افرادي قرار ميگيريم كه ترجيحاتي مخالف ترجيح ما دارند و ما مجبور ميشويم
در اين شرايط خارج از ترجيحمان عمل كنيم.

-٤معرفي  ٤بعد و  ٨ترجيح و  ١٦تيپ شخصيتي در
علم  MBTIمبتني بر چهار بعد اوليه از شخصيت انساني است و هر بعد دو ترجيح
متضاد دارد كه افراد يكي از اين دو را بهصورت ذاتي ارجح ميدانند )مفهوم ترجيح( پس در
مجموع با هشت ترجيح روبهرو هستيم و هر ترجيح با حرف اول انگليسي آن كلمه )به جز

يك مورد استثنا( ،نمايش داده ميشود مثﻼً ترجيح برونگرايي  Extraversionرا
نشان ميدهيم.

اين چهار بعد به شرح زير است:
✓ بعد اول :دريافت انرژي شامل دو ترجيح درونگرايي و برونگرايي.



با حرف E
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✓ بعد دوم :جمعآوري يا دريافت اطﻼعات شامل دو ترجيح شمي و حسي.
✓ بعد سوم :تصميمگيري شامل دو ترجيح فكري و احساساتي.
✓ بعد چهارم :سازماندهي يا سبك زندگي شامل دو ترجيح ساختارمند و منعطف.

اين ترجيحات را در فصلهاي بعدي به طور كامل برايتان تشريح ميكنم پس نگران نباشيد!

Introvesion

I

energy

E

Extravesion

INtuition

N

information

S

Sensing

Feeling

F

decision

T

Thinking

Perceving

P

Life style

J

Judging

درونگرا

شمي  -شهودي

احساسي

منعطف



برونگرا

حسي

فكري

ساختارمند

قدرت شخصيت شناسي MBTI

همانطور كه اشاره شد حرف اول واژه انگليسي هر يك از اين موارد را بهعنوان نمادي

براي آن تيپ در نظر ميگيريم براي مثال فردي كه برونگرا – شهودي – منطقي – ساختارمند

باشد داراي تيپ شخصيتياش  ENTJاست.

فقط در مورد ترجيح شَمي  -شهودي  iNtuitionچون حرف اول آن  Iو مشابه حرف

اول ترجيح درونگرايي است ،در مورد اين ترجيح از حرف دوم يعني  Nاستفاده ميكنيم.

تركيب اين حاﻻت ،شانزده تيپ شخصيتي را ميسازند كه در جدول صفحه بعد مشاهده

ميكنيد و هر فردي يكي از اين شانزده تيپ شخصيتي را دارد.

بر اساس  MBTIهمه افراد در يكي از اين  ١٦تيپ شخصيتي قرار ميگيرند البته اين

بدان معنا نيست كه انسانها منحصربهفرد نيستند ،زيرا هر فردي ويژگيهاي منحصربهفردي

دارد كه شبيه هيچكس ديگري حتي افرادي با تيپ شخصيتي مشابه خود نيست .اما درعينحال

در ذهن انسان الگوهاي كلي و زيربنايي وجود دارد كه گرايشهاي عمده و جهتگيريهاي

اصلي فرد را مشخص ميكنند.
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شانزده تيپ شخصيتي در mbti

جمعبندي مدل : MBTI
 ٤بعد  ٨ /ترجيح  ١٦ /تيپ شخصيتي

-٥مفهوم محور ترجيحات و دايكوتوميها

هر يك از ترجيحات ام بي تي آي ،دايكوتومي )دوقطبي( هستند يعني داراي دو قطب

متضاد ميباشند .مثﻼً بعد دريافت انرژي داراي دو قطب "درونگرايي" و " برونگرايي"

است.
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نكته مهم اين است كه هر يك از اين ترجيحات محور هستند و طيفي بين  ١تا ١٠٠

دارند و اين محور نقطه صفر هم ندارد.
چرا؟

اگر به تعريف ترجيح برگرديم ،بايد يكي از دو طرف محور را ترجيح دهيم و هر دو يا

هيچكدام نميشود!

به عبارتي اگر يك محور را تصور كنيد كه يك سر آن برونگرايي و سر ديگر آن

درونگرايي باشد ،اغلب آدمها جايي در بين اين دو سر قرار ميگيرند و اگر وجه غالب شخصيت

فردي درونگرا باشد ،حتماً صفاتي از برونگرايي را هم در خود دارد.

افرادي كه درگير اختﻼﻻت شخصيتي هستند ،ممكن است در دو انتهاي طيف باشند اما

معموﻻً افراد نرمال در جايي بين دو انتهاي طيف قرار دارند.

ﻻزم است براي تشخيص ترجيحات ،با خودتان صادق باشيد ،اگر شما را مختار بگذارند

و تحميل و اجباري در كار نباشد ،قطعاً به يكي از اين دو سمت گرايش بيشتري داريد كه همان
ترجيح شماست.

-٦پنج اصل مهم قبل از يادگيري

تيپهاي شخصيتي ،ذاتي است و ما در انتخاب آن نقشي نداشتهايم!

شايد بپرسيد آيا شرايط روي تيپ شخصيتي من تأثير نميگذارد؟ شرايط مؤثر است اما

روي تيپ شخصيتي تأثير ندارد بلكه روي رفتار ما مؤثر است ،اغلب اشخاص در شرايط
مختلف ،رفتارهاي متفاوتي بروز ميدهند اما اين باعث تغيير ترجيح ذاتي فرد نخواهد شد.



فصل  :٢تاريخچه و مفاهيم پايه

هيچ تيپ شخصيتي بر ديگري برتري ندارد فقط نقطه درخشش افراد با هم متفاوت است!
يكي از سؤاﻻتي كه زياد از من پرسيده ميشود اين است كه كدام تيپ شخصيتي بهتر است؟
و حاﻻ شما متوجه شديد كه اين سؤال اساساً اشتباه است!
كنيم.

نكته مهم اين است كه خودمان را بشناسيم و بر اساس اين آگاهي و شناخت ،حركت

تيپ شخصيتي ارتباطي با هوش ندارد و نميتوان ازروي آن موفقيت افراد را پيشبيني كرد.
با اين مهارت ديگران را قضاوت نكنيد و سعي در تغيير افراد نداشته باشيد.
هرگز رفتار كارهاي اشتباه خودتان را با تيپ شخصيتيتان ،توجيه نكنيد!
در تشخيص تيپ شخصيتي ،با خودتان روراست باشيد!
ممكن است در اين كتاب ،صفاتي درباره تيپ شخصيتي خود بخوانيد كه از آن خوشتان

نميآيد.

اما حركت در مسير خودآگاهي بايد بدون تعصب باشد و براي غلبه بر نقاط

ضعف ،اول بايد آن را پذيرفت.

همچنين ممكن است برخي ويژگيهايي كه در مورد تيپ شخصيتي خود ميخوانيد ،به

دليل شرايط خانوادگي و تربيت ويژه يا قدرت خودكنترلي باﻻي شما ،مهار شده و يا در گوشهاي
پنهان شده باشد تا زماني كه فرصتي براي بروز پيدا كند!



