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 :مقدمه
 

ا را حضـر همچنان كه سهل شـد مـ  
ــ ــاختند  هركسـ ــاري سـ ي را بهركـ

 

ــفر     ــر را س ــوم ديگ ــم ق ــد ه ــهل ش س
ــد   ــش انداختنــ ــل آن را در دلــ ١ميــ

  

  

و رسيدن به  يتموفق يرشروع مس يقدم برا نيترمطمئنو  معتقد هستم نخستين
در زمره  MBTI٢ و علم شخصيت شناسي است يخودشناس ،خوشبختي و معنا در زندگي

 باشد. كنندهكمكدر اين مسير بسيار  توانديماست كه  ترين ابزارهاييبرجسته

ي و زندگ توانسته MBTI يِشناس يتشخصاز آنجاييكه مجهز شدن به ابزار قدرتمند 
نقطـه  عنوانبهآن را ، از مخاطبان و خيلي دهديا بهبود را نجـات  ياريبس يوكارها كسب

تا كنون افراد  كه ميگويماطمينان  اين جمله را با ايمان و اندبرده نامخود  يزندگ عطـف
ايجاد  شانيزندگدر را تغييرات شگرفي اند تا با تسلط به اين ابزار كاربردي موفق شده زيادي
بازخوردها و  هاي اخيردر سال، CPPمنتشر شده توسط موسسه  نتايج جهانيعالوه بر كنند. 

هاي كاربردي آموزش ينگ يا دورهدر جلسات كوچاز مخاطبين خودم را نيز  نظرات بسيار زيادي
 اند.ام كه همگي مويد و شاهد اين ادعا بودهشخصيت شناسي دريافت كرده

 و انتشار يرسم مرجع عنوانبه CPP مؤسسهشايد برايتان جالب باشد كه بدانيد 
ن ابزار يترن و مورد اعتماديرتريفراگ«، آن را جهان سراسر در MBTI ابزار توسعه

 .ناميده است »اينت در ديسنجش شخص

                                                                 
 دفتر سوم –ي معنوي مثنو ١

٢ Myers-Briggs Type Indicator 
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 استفاده MBTI در سراسر جهان از ساالنهكه  يتعداد افرادتر اين كه جالب
 از عملكرد يزدگن افراد ضمن شگفتيا بسياري از  ند ونفر هاونيليم بر افزون كنند،يم

در جهت  دهندهنشيبت فهم آسان، روشنگر و يقابل ين ابزار، آن را دارايا مطلوب
محرك افكار در جهت رشد و  همچنين وتر حيصح يرفتارها بروزي بهتر، ريگميتصم

 اند.ف كردهي، توصيابعاد زندگ يشرفت در تماميپ

انديشم روانشناسي شخصيت همواره با خود مياي و مربي حرفهبعنوان يك كوچ 
 داشتن بدون دنبتوان، شخصيتي و ذهني پيچيدگي همهنيا باها انسان چگونه ممكن است

ند؟ با كن برقرار گرانيو د خود با تاثير و اثربخشي ها، ارتباطي در نهايتمهارت علوم و اين
شده در  هاي ارايهمطالعه اين كتاب و پيگيري سرنخبعد از  يزشما ن مهست مطمئناين وجود 

به مراتب  وكاركسبو  يزندگ ،يرينبه خود و سا جديد يبا نگـرشخواهيد توانست  ،آن
 د.بسازيرا تري مطلوب

 ؟زير در ذهن شما هم ايجاد شده است سؤاالت حالتابهآيا 

 ام؟شدهبراي چه كاري ساخته من  •
 ؟بهترينِ خودم باشم توانميمچطور  •

 دارم؟ يخاص يو استعدادها هاييتوانا چه •
 يست؟من چ يتموفق يبرا يعو سر بريانم راه •

 ؟هستند ترموفقمشابه من، از من  يطافراد با شرا بعضي چرا •
 ؟با آنها برقرار نمايم تريمؤثرارتباط  كنم و بهتر دركديگران را  توانميمچطور  •

خواهان انسان  هايليونماست كه روزانه ذهن  لي سؤا ها بخش كوچكي از هزاران اينيقينا 
  .كرده استدر جهان را به خود مشغول رشد و توسعه فردي 



 

 

 
 
 

  يد؟رس سؤاالت ينا پاسخبه  توانيمچطور  اما

 )خودشناسي و ديگرشناسي(ن يااطراف ينو همچن مانورد خودرست در مشناخت د كسب
 پاسخ بدهد.در اين حوزه ما  يذهن يهادغدغهو  سؤاالتاز  ياريبه بس توانديم

براي ناشناس  يخطرسم البا اي ارزشمند ولي جمله آن روي يريد كهرا در نظر بگ ييتابلو
و از  يمآن بخوان يهانوشته توانيمينمما  ،نوشته شده است ي)ژاپن به خط ميخي يا مثالًما (

 !يستيمآن آشنا ن و خط با زبانمحتواي آن بهره برداري كنيم آنهم تنها به يك دليل، چون 

 ،دهديمرا  يگرانخواندن خودمان و د سواداست. به ما  طورينهمهم  يشناس شخصيت
 يتيشخص يپكه ت يزمان چطور .دكنيمآشنا  هاانسان يهخط خودمان و بقرسم الما را با زبان و 

تعامالت  يم؟داشته باش رفتار و قضاوت صحيحي توانيميم شناسيمينممقابلمان را  خود و طرف
اثربخش برقرار كنيم؟ شغل مناسب خودمان را پيدا كنيم؟ يا به كاركنان و عزيزانمان بر اساس 

 و....؟تيپ شخصيتي و خوشايند آنها مشاوره و راهكار مورد پذيرش بدهيم 

 ياديز يهادغدغهمواجه بودم كه  مخاطبينيبا ينگ چكومشاوره و از جلسات  ياريدر بس
را عوض  شغلشانبارها  ،گفتنديم ،شانيعاطف روابطحوزه فراوان در  يهاچالشاز  ،داشتند

از  ،تالش فراوان رغميعل ،راضي نبودند شغلشانه و از نداشت رو قرا آرامكرده بودند اما بازهم 
هاي يژگيو ،ينگكوچات جلس ولدر ط و نظاير آن اما بودند يراضنا شانيزندگو  كار عيتضو

خودشان كه  شد نكاتييم شفافنقاط قوت و ضعف آنها  شد ويمپنهان وجودي آنها كشف 
و بعد از اين بود كه با آگاهي  تناسبي نداشت ،و با مسيري كه در پيش گرفته بودند دانستندينم

   شان به مراتب بيش از قبل بود.نبار شانس موفقيترفتند و البته كه ايغيير ميبه استقبال ت

اين بود كه شناخت علمي و اصولي از  ،يشانهامسئلهدليل بسياري از ، يگردعبارتبه
نداشتند و بر اساس مقايسه خود با ديگران و يا  قوتشانشخصيت ذاتي خود و نقاط ضعف و 
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نسخه موفقيت هر زيرا  !داشتند كه شدني نيست يدن به موفقيتتقليدهاي نابجا سعي در رسي
. طراحي شود ،خود ما فردمنحصربه هاييژگيواست و بايد بر اساس  به فرديك از ما منحصر 

 :شد كه مصمم شدم اين

 يشناسيتشخص علمي و كاربرديرا، آموزش  اميزندگ يهااز رسالت يكي

 .قرار دهم

به نام ، يشناسروانكه در مباحثي از  است رتيمهاعلم و  MBTI شناسىيتشخص
نامعتبر  ييهاروشبا ارائه در حال حاضر  متأسفانه .شوديمي شخصيت به آن پرداخته شناسروان

شباهت  ينيببه خرافه و فال بيشتر كهدر جامعه مواجه هستيم  توسعه فردي يبراو غيرعلمي 
 به يشناس يت، اما شخصشوند اعتماديب ثاين مباحاز مردم به  بسياري و باعث شده تا دارد

 ي علمي شخصيت شناسي در جهانهاروشيكي از معتبرترين و قدرتمندترين  MBTI روش
 هاست.انساناست و در واقع يكي از كليدهاي علمي دستيابي به گوهر دروني 

 .كنديم يممختلف تقس يتيشخص يپت ١٦افراد را به  MBTI خالصه به طور

 يماست كه اگر آنها را بشناس يتيشخص يپت ١٦ ينهركدام از ا ينب رييابس يهاتفاوت
درك يا  يندرايم و فسازگار شو يمبتوان يتيشخص يپكه با هر ت كنيميم يدامهارت پ يجتدربه

بلكه  ،ياحرفهدر مذاكرات  تنهانه MBTIتسلط بر . يمكن يط ترساده يارآنها را بس يمتقاعدساز
 يافتنبا  ين. همچنيمداشته باش يتراثربخشتا تعامالت  كنديمكمك  ما به يزدر روابط روزانه ن

را كشف  يمانو استعدادها ييرا شناسا مناسب خود يو شغل يليتحص يرمس مانيتيشخص يپت
 .كنيم

شده تا  يانساده ب ياربس ياست با زبان يممفاه ينا درك يكتاب كه در راستا ينمطالب ا
خود بتوانند در از  يحدرك و شناخت صح بادر گام اول تا  فاده كنندهمه افراد بتوانند از آن است



 

 

 
 
 

بتوانند در ، با شناخت بهتر ديگرانسپس بهتر عمل كنند و  شانيزندگمسير  يهاانتخاب
 .ظاهر شوند يشقدرتمندتر از پ ياربس عاطفي و شغلي ارتباطات

 !اريدكافي ند نفساعتمادبهاگر  ✓

 !يستشغل مناسب شما چ ديدانينماگر  ✓

  !به شغل بهتر و درآمد بيشتر برسيددوست داريد اگر  ✓

 !ديشناسينمكافي  قدربههنوز خودتان را  ديكنيماگر فكر  ✓
 !دياكردهشغل و زندگي تجربه  ،مكـرر در روابط يهاشكستاگر  ✓

 !وفق نيستيدـكافي م اندازهبهاستخدام  و يا روشـف ،اگر در مديريت ✓

 !راضي نيستيدود ـيفيت روابط خـكاما از  ديكنيمزيادي  يهاتالش اگر ✓

  !افزايش دهيددر حد مطلوبي را  و عزيزانتان كيفيت زندگي خود ديخواهيماگر  ✓

 ،دوست بهتر ،بهتر والدين ،فرزند بهتر ،يك همسر بهتر ديخواهيمو خالصه اگر  ✓
 !دمدير بهتر و كارمند بهتري باشي

 
 .كندبه شما كمك  توانديماين كتاب باشيد  مطمئن

 
 

 

مقدمه 



 

 

 

  



: ترجيح در دريافت انرژي٣فصل 
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و كاربردهاي شخصيت شناسي آشنا كنم  هاضرورتشما را با  خواهميمدر اين فصل 
 ييراتشما چه تغ يقرار است در زندگ هاآموخته يناشد كه ابروشن  يتاناگر برامعتقدم زيرا 

شما براي يادگيري مطالب دوچندان انضباط فردي انگيزه و  صورت ينادر  ،كند يجادا مثبتي
 نخواهيد كرد. رهاكاره يمهنواهد شد و آن را خ

خواهد  يداشته باشد با هر چگونگ يقدرتمند ييكه چرا يسك« گويديم نيچه
 ».ساخت

 ،ندانيمرا انجام دهيم  خواهيميمي كه كار چراييِاگر ما مهم است و  خيلياين مسئله 
تا تشنه نشويم آب  دليلي كهيقاً به همان دقانجام نخواهيم داد  ،براي آنمتقابالً اقدامي هم 

 .نوشيمنمي

  نفساعتمادبهكاربرد شخصيت شناسي در  -١
 :شوديم يبندطبقه يكل دودستهدر  يشناس يتشخص يكاربردها

 Self-Awarenessي يا خودآگاهي خودشناس -١

 Other-Awarenessيگرشناسي يا ديگر آگاهي د -٢

بقيه را كنار بگذاريد چون  فعالً ،ن استخودمادر ارتباط با ، شخصيت شناسي كاربرد يناول
 هستيم  مانيزندگفرد  ينترمهمخود ما 

 ،يخودآگاه يم وقدم اول موفقيت را بردار توانيميمو با خودشناسي و خودآگاهي است كه 
 .است MBTI يدهفا ينارزشمندتر



 

 

 
 
 

 ؟شناسيديما خودتان ر يكاف اندازهبهآيا شما  •
 ؟يددار ييآشنا خود ياهو ترسها ضعفبا  يكاف اندازهبهآيا  •
خود را  هاييمندو عالقهقوت  نقاطها و يتوانمند كفايت قدربهيا آ •

 ؟شناسيديم

 

 توانديماين موضوع  ،دندار يتسنخ يتمانواقعكه با  شناسيميم يطور ان راخودم گاهي
 :حالت متفاوت داشته باشددو 

 تر،كوچك خود را و برخي افراد پندارنديم يتاز واقع و بهتر تربزرگ برخي از افراد خود را
 دانند.يم آنچه هستنداز  تريفضعو  ترارزشيب

بد  يليخ ار خود يطشرا كهمواجه هستم با مخاطبيني  ،امينگكوچجلسات مشاوره و  در
وقتي به گفتگو  اما زندگي آنها وجود ندارديا  خودهيچ جنبه مثبتي در  كننديمو تصور  بيننديم
نوع نگاه فرد به خودش اشتباه بوده  نيست و طورينواقعاً اكه  شوديمشخص م ،يمنشينيم

 از واقعيت برتر قدرتمندتر وخود را  غلط،بهكه هستند  افراديو در نقطه مقابل هم  است
  !پندارنديم شانيوجود

 ؟دانطباق دار يتبا واقع اناز خودت شما يذهن يهابرداشت چقدر كنيديمحال فكر 

از واقعيت  تركوچكو يا  تربزرگسيد كه اين چه اهميتي دارد كه من خود را بپر شايد
 ؟بدانم
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ندانيد كه  يدرستبهوقتي  ،نباشدمشخص  حركتتان مبدأنقطه  مشكل اينجاست كه وقتي
را درست برداريد كه اين  )اهداف(بعدي به سمت مقصد  يهاگام توانيدي، نمايديستادهاكجا 

 بيشتر توضيح خواهم داد. ،طراحي نقشه راه توسعه فرديموضوع را در بخش 

شما دهد زيرا يمزايش شما را اف نفسعزتو  نفساعتمادبه ،ينكه اين خودشناسيا دوم
 آورد.يمو حال خوب را به ارمغان  دهديم يآشت تانيتيشخص هاييژگيوبا  ار

كارايي نخواهد  اييذارگفهد هيچ ،آرامش و خوددوستي وجود نداشته باشد درونتاناگر در  
 ت. نداش

 

و آن را  جنگنديمشخصيتي خود  هاييژگيوبا برخي  هاسال كه دهستنشماري يبافراد 
بد نيست و  اصالًشايد اين ويژگي  آنكهحال كنند،يمپذيرند زيرا خود را با ديگران مقايسه ينم

در جايگاه  ،كه همين ويژگي نندداينمزيرا  باشديمويژگي اين تصور اشتباه آنها نسبت به آن 
 .عالي باشد توانديمچقدر  ،مناسب خود

از شما انرژي است و  نفساعتمادبهبه معناي عدم  ،نعدم پذيرش خود و جنگ ذهني با آ
مرحله (ي بشناسيد خوببهويژگي را  اگر آن كهيدرصورت ،زننده باشديبآستواند يمو  گيرديم

 توانيديمو  داشتحال بهتري خواهيد ، )پذيرشمرحله (ريد را بپذي و سپس آن )خودشناسي
  .مرحله خودسازي)( بهتر عمل كنيد ،بعدي يهاقدمبراي 

 

 
 



 

 

 
 
 

به  نسبت خوبيحس  قبالًكه  مانخود هاييژگيو سري به يك شوديمباعث  يخودشناس
و  سنفاعتمادبهباعث افزايش اي يشهر صورتبهيم و اين موضوع افتخار كن ،آن نداشتيم

  .خواهد شدنفس عزت
 

به درك مناسب از  ترقيعمتا با روشي بهتر و  كنديمبه افراد كمك ، شخصيت شناسي
و  مخاطباناز  بارهااين چيزي است كه  و داشته باشند يپربارو زندگي كارآمدتر و  برسندخود 
 .شنوميم م شنيده وخود آموختگاندانش

 انتخاب شغل در يشناس يتكاربرد شخص-٢
 يجد يدبا كههر فرد است  يزندگ يساز و مهم براانتخاب سرنوشت يكانتخاب شغل، 

بلكه  دهد،يقرار م يرتأثتحت  يندهآ يهااو را در سال يشغل يزندگ تنهانه چراكهگرفته شود 
 يرتأثو ... هم  ييرابطه زناشو ي،روابط خانوادگ درآمد فرد مثل يزندگ يهاجنبه يرسا يرو
 .گذارديم

است.  يكسان، مشترك و همه افراد ياز اصول انتخاب شغل، برا يارياست كه بس درست
فرد  يذات يتو شخص يمادرزاد هاييژگيوانتخاب شغل، مربوط به  ينداز فرا يقسمت مهم اما

واحد  يانسخه ،فرد متفاوتدو  يبرا توانينم در نتيجه است كه منحصر به خود اوست و
درسخوان  صرفبهز والدين و معلمان مغفول مانده و د بسياري اي كه از ديانكته، كرد يزتجو

كنند كه فقط بايد دكتر يا مهندس يمبه آنها توصيه  آموزاندانشبودن و باال بودن نمرات 
ممكن است روحيات و شخصيت آن فرد براي وكالت، شاعري، تعميركاري يا  آنكهد! حالبشون
در اين شغل است كه  د وماهي مناسب باش ندهدهپرورشا براي يك راهنماي تور ي مثالً

 د.ها برسيتموفقتواند نهايت لذت را تجربه كند و به بهترين يم
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استعدادها و  يجهو در نت يتيشخص يهابه تفاوت است كه يدر انتخاب شغل ضرور لذا
 افراد توجه شود. فردمنحصربه هاييتوانمند

به سازمان  تواننديم يارزشمند يزِند و چه چارد ييهاقوت نقطةها چه از آن هركدام كهينا
 مهم است.اضافه كنند،  كننديكه در آن كار م يشركت يا

آن شغل،  در را انتخاب كرده كه يو شغل شناسديكه استعدادها و نقاط قوتش را م كسي
كه شغلش متناسب با  ينسبت به فرد حتماً ،خود استفاده كند هايياز توانمند توانديم
فرد . را تجربه خواهد كرد يباالتر يشغل يتو موفق يترضاباشد ينم اشيتيشخص هاييژگيو

را در عرصه  هايييتبرسد و موفق يبتواند به درآمد مناسب كوشيبا تالش و سخت يددوم شا
 يترضا احتماالًنشده، ساخته  دهديكه انجام م يكار يبرا كهييازآنجاكسب كند، اما  يشغل
و در گذر زمان به فرسودگي و افسردگي  را تجربه خواهد كرد يكمتر نيو رضايت درو يشغل

 شغلي زودهنگام مبتال خواهد شد.

و  يمداررا منحصر به خودمان  ييو استعدادها هايتما قابلد. متفاوت هستن هاآدم
به درست و مناسب  يدر جا يمانهااست كه از استعداد يما زمان يتو رضا يتموفق ينتربزرگ

 .يماستفاده كنينه نحوي به

 :كنديماست كه مشخص م يتيشخص يپت اين

باشد و هر روز بتوانم  يادوآمد در آن زعالقه دارم كه رفت يكار يطمن به مح ✓
آرام و  يكار يطدوست دارم در مح كهينا يا ينم،را بب يافراد مختلف و متنوع

 خودم را داشته باشم. يخلوت كار كنم كه استقالل شخص
 يا دهم،يم يحرا ترج ساختارمند و سيستماتيكمنظم و  يكار يطمح من ✓

 كار كنم. يرسيستماتيكو غ يرپذانعطاف هاييطدارم در مح بيشتر تمايل



 

 

 
 
 

 هايهو نظر يدجد هاييدهكه پر از ا و نوآورانه خالق هاييطكاركردن در مح ✓
در  دهميم يحترج كهينا يااست  انگيزتريجانهو  ترمن جذاب يت برااس
 .كاركنم يواقع يهابا آمار و دادهي روزمره و هاچالشبدون  ييطمح

 كندياست كه به ما كمك م هاييديكل ينتراز مهم يكي يتيشخص يپ، تاساسينبرا
 .يمكن يداشغل مناسب خودمان را پ

 

 مؤثردر ارتباط  يشناس يتكاربرد شخص-٣
 :شوديم يبندطبقهكلي  دودستهكاربردهاي شخصيت شناسي در  ،كه گفتم طورهمان

 !ديگرشناسي خودشناسي و

آن گفتم و حاال نوبت به مبحث  هاييارزشمندو  خودشناسيدر مورد تا اينجا قدري 

  .رسيده است ديگرشناسي

درك رفتار  و گرانينگاه د چهيمشاهده جهان از در شخصيت شناسي در بعد ديگرشناسي،
 آنها نگاه دنياي افراد به ساير پنجره نگاه زابتوانيم  كنديمبه ما كمك  د ودهيرا ارائه م آنها

البته براي  باشدپيچيده و سخت تواند يم حاليندرعو است كاري كه بسيار ارزشمند م. كني
  پردازند.ينم چنينيينا يهامهارتافرادي كه به مطالعه و آموزش 

 لهيوسبهكه  دهديمارچوب و زبان مشترك ارائه هيك چ  MBTI شخصيت شناسي
امور  دادنانجامو  فكركردن ،مختلفي كه افراد براي ارتباط برقراركردن يهاروش توانيم آن

 را درك كرد. دهنديمترجيح  شانيزندگ
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 ترينيضرور مؤثر،و مهارت ارتباط  دهديم مؤثرارتباط ديگرشناسي به ما مهارت 
 .باشديمشغلي و اجتماعي  ،مهارت جهت موفقيت در ارتباطات عاطفي

كه ين است ا دهيمانجام  مانخود يبرا توانيميمكه يي كارها ينارزشمندتراز  يكيپس 
 را بياموزيم. يارتباط يهامهارت كنيم و گذارييهسرمامان خود يرو

نداشتن مهارت  ،درصد بااليي از عدم موفقيت شغلي افراد آمده،عملبه هاييبررسطبق 
ي هامهارتكه از آن به و تخصصي  نيف يهامهارت به تسلطعدم است نه  مؤثرارتباط 

 ،ي نرمهامهارتين ترمهمشود و يكي از يم بردهنام ي سختهامهارتدر مقابل  نرم
 د.باشيم مؤثرمهارت ارتباط 

 

 و آرامش يآورتاب يشدر افزا يشناس يتكاربرد شخص-٤
كاري  ).مدير و .. ،كارمند ،دوست ،فرزند ،همسر(اطرافيان ما  كهيوقتبسياري اوقات 

  ،دهنديمميل ما انجام  برخالف

 گيريميمرنجش به دل  ✓
  شويميمناراحت  يقاًعم ✓

 شويم  افسردهشايد  ✓
 شايد هم عصباني شويم و پرخاش كنيم  ✓

 !رابطه خود را با او قطع كنيمحتي و يا  ✓

خود را از  اول اينكه آرامش و حال خوب :زنديم يبآسبه دو جهت به ما  ها،واكنشاين 
  يرد.گيممنفي قرار  يراتتأثو دوم اينكه ارتباط ما با ديگران تحت  دهيميمدست 



 

 

 
 
 

كه درصد  شويميممتوجه  ،آموزيميمرا خبر خوب اين است كه وقتي شخصيت شناسي 
ناشي از تيپ  ،دهنديمميل ما انجام  برخالفبسيار بااليي از كارهايي كه اطرافيان ما 

نه اينكه قصد اذيت  دهنديمعمد و ناخودآگاه انجام است يعني آن كار را غير شانيتيشخص
تيپ  بر اساسكه خود ما هم يكسري كارهايي را  طور، همانكردن ما را داشته باشند

 .خوشايند نيست يانماناطرافكه براي  دهيميمانجام  مانيتيشخص

 دهديمنشان  ،مخاطبين يبازخوردهامكرر شخصيت شناسي و  يهاآموزشتجربه من در 
بسيار  و برديمافراد را به شدت باال  يآورتابدانستن اين نكته و كسب اين آگاهي،  هك

با آنها را  مؤثرتا از اطرافيان رنجش به دل نگيرند و آرامش خود و ارتباط  كنديمكمك 
 حفظ كنند.

   

  يتوسعه فرد طراحي برنامهدر  يشناس يتكاربرد شخص-٥
همان نقشه راه  يا (Personal Development Plan) يبرنامه توسعه فرد

تا  كنديم يزيرخود طرح يتوانمندساز يدر راستا ياست كه هر فرد يابرنامه ي،توسعه فرد
خود برسد و معموالً  يو شغل يبرنامه بتواند توانمندتر شود و به اهداف فرد ينبه كمك ا

 است. ها از مهارت ياو كسب مجموعه يآموزش يهااز برنامه يامجموعه

  يفرد توسعه

خودمان  ينمطلوب و بهتر يتبه وضع ي،فعل يتاست كه ما را از وضع ينديفرا ✓
 .كنديم يلتبد

 .اعمال شود يگسترده است و الزم است در تمام ابعاد زندگ ياربس ينديفرا ✓
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ما را متحول  شبهيكانتظار داشت  يداست و نبا يشگيمستمر و هم ينديفرا ✓
 .كند

 در لذا دانندينممسير راه توسعه فردي خود را  ،يل عدم خودشناسيخيلي از افراد به دل
 اندازهبهاما در نهايت  خواننديمزيادي  يهاكتاب ،كننديمزيادي شركت  يهاآموزش

  ؟علت چيست. رسندينمبه موفقيت  تالششان،

 مانند ،در يك مسير و براي رسيدن به يك هدف نيستند هاآموختهعلت اين است كه اين 
شايد خوب  هاكتابآموزشي و  يهادورههمه اين  ،شوندينم وجورجفتتعدادي پازل كه با هم 

از نظام ارزشي  بر خواستهاهداف  و من شخصيت كه آيا برايبپرسم باشند اما بايد از خودمان 
 ؟مناسب هستند هم من

 ينز باست كه ا ينمسئله ا بلكه يستاقع اصالً كمبود دانش ناز مو ياريمسئله در بس
و انتخاب ما مناسب هستند،  يرا كه برا ييآنها يمدانش و اطالعات موجود، بتوان همهينا

 .يمكن ينگلچ

را  يمكه هست يگاهيو جا مبدأ يداول با، مسافرت است يكمثل  يزندگ يزدوستان عز
 يابه هدف  يدنرس ينقشه راه برا ينبهتر، مانيفعل يگاهو سپس بر اساس جا يممشخص كن

 .يمكن يداود را پمقصد خ

آب  يمدار انگار يمندار يخروج تالشمان اندازهبهاما  يمپشتكار دار كشيميمزحمت گاهي 
مسيري را انتخاب ، شناسيمينما م ريهست انچون نقطه شروع كه خودم، كوبيميمدر هاون 

در ار انگ، رويميمبعدي و بعدي  يرهايمسو سراغ  شويميماما در ميانه راه پشيمان  كنيميم
 .مسئلههستيم نه حل  مسئلهصورت كردنپاكحال 

 



 

 
 
 

 

 است: يرشامل سه ركن ز يبرنامه توسعه فرد يكپس به طور خالصه و ساده 

 موجود  يتوضع يينتع -١

 مطلوب يتوضع يينتع -٢

 مطلوب يتموجود به وضع يتاز وضع يدنرس و روش يرمس يطراح -٣

 

در آغاز راه و تعيين وضعيت به ما  توانديكه م ييابزارها ينو قدرتمندتر يناز بهتر يكي
با شناخت خودمان  كنديمكمك  ما شخصيت شناسي به است. MBTI ،موجود كمك كند

 م.و سرگردان نباشي ميانتخاب كن ترهوشمندانه را توسعه فردي خود يرمس مبدأ،يعني شناخت 

جهت طراحي  سنلتانبه پر اساسينبراتوانيد يميد، هست ير يك سازماناگر مدهمچنين 
 يد كمك كناهداف سازماني  يدر راستاتوسعه فردي  نقشه راه
تا خود را  يداجازه ده است كه به كاركنان ينسازمان ايك توسعه  يراه برا ترينيعسر

يا اينكه سازمان را براي  دهايشان در سازمان رشد كننيتوانمندو بر اساس  بشناسند يخوببه
 .اسب با روحيات و شخصيت خود ترك كننديافتن سازمان و شغل متن

 

 يغاتفروش و تبل يشناسرواندر  يشناس يتشخصكاربرد -٦
شناخته  ييابزارها ترينيو كاربرد يناز توانمندتر يكي عنوانبه MBTIامروزه ابزار 

 .سازماني كاربرد دارد يهاحوزهدر تمامي ها سازمان ياءاح ينهكه در زم شوديم
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 ودارد  ياديز يو فروش كاربردها يابيبازار يريتدر مباحث مدهمچنين اين ابزار 
 ينو همچن يانبا مشتر مذاكره يزي تبليغات،رطرح كاربرد در مباحث فروش در حوزه يشترينب

 است. يانارتباط با مشتر يريتمد
 

 

 يدسخت در اشتباه ،دارند يكسانو نگرش  يتشخص هاكه همه آدم كنيدياگر شما فكر م
 شد.  يدرو خواهشكست روبهر فروش با و قطعاً د

 يتيشخص يپانتظار داشت ت يدو نبا آيديم يابه دن يتيشخص يپت يكبا  يهر فرد چراكه
ينديشد و با نحوه منطق و استدالل ب، مانند شما باشدتيپ شخصيتي شما  يهشب ي،مشتر

 شما متقاعد شود.

 

 يليخ يننسبت به قوان يگريدفرد  يا زنديمحرف  يادنفر ز يك بينيديم گاهي مثالً
 يمشتر يمهم است برا يارو ضمانت بس يو گارانت يتامن يمشتر يك يحساس است، برا

زودرنج هستند و  يانمشتر يبرخوردار است، برخ يباالتر يتطرز برخورد فروشنده از اهم يگرد
 يفرد ناش يتيشخص يپت هاييژگياز و ينهاتمام او  پردازنديم ياتبه جزئ يارر بسيگد يبرخ

 .شوديم

و  ييگرامبحث درون MBTI يشناس يتگانه در شخص ٤از ابعاد  يكي مثالعنوانبه
 .است ييگرابرون

شارژ كنند اما افراد  ييخود را در تنها يانرژ منبع است كه ينگرا اافراد درون ترجيح
 .شوديشارژ م ي،ارتباط اجتماع يجادبودن و ا يگرانبا د يقاز طر شان،يانرژ منبع گرابرون



 

 

 
 
 

كه در فصل مربوطه  مبحث گسترده است يك ييگراو برون ييگرامبحث درون البته
اهميت تفاوت فقط خواهم يم ينجااما در ا اين كتاب به طور كامل به آن خواهم پرداخت

 م.هاي شخصيتي در فروش را گوشزد كنيپت

گراها اما درون گذارنديم نيادر م يگرانبا د يراحتخود را به ياطالعات شخص گراهابرون
 .گذارندينم ياندر م يگرانرا با دخود  يو اطالعات شخص كننديعمل م تريخصوص

گرا، از فرد درون يسؤال شخص يك يدنفروش، پرس يندكه در فرا گيريميمنتيجه  پس
كه  يدگرا بپرسفرد درون يكاست شما از  يكاف مثالعنوانبهاو شود  يباعث ناراحت توانديم

  ؟مجرد! چندساله است يامتولد كدام شهر است! متأهل است 

و  شوديمعذب شده و ارتباط مؤثر مختل م ياربه سؤال شما جواب بدهد اما بس شايد
 .گيرديقرار م يمنف يرفروش تحت تأث يندفرا

گرا برون يكگرا نامناسب بود را از فرد درون يسؤال كه برا ينهم يدفرض كن حاال
كه يدرحالو  دهديم يحبه شما كامالً توض ل،يمكه با حس خوب و باكمال يدد يدهخواو  يدبپرس

 . هم خواهد داد ييشتربخيلي  يحاتتوضاز اين پرسش مشعوف شده 

 مخاطب است. يشناس يتدر فروش، شخص يتاز رموز مهم موفق يكي

 

رقابت  ازپيششيبامروزه همواره در معرض تحوالت قرار دارد و هر روز  وكاركسب دنياي
 .آيديبر سر بهتر بودن به وجود م
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صاحبان  ،يرانمد ،دارند يفراوان يهاقدرت انتخاب يانو مشتر يدارانكه خر يطيشرا در
د كه دارن اييژهو يهامهارتبه  يازدر ارتباط است ن يكه با مشتر يافروشندهو هر  وكاركسب

 ند.ده يشد را افزاش خوفرو يزانكنند و م يزبتوانند خود را از رقبا متما

 خواهنديم حاليندرع. آنها يستندكاال ن يك يدامروزه صرفاً به دنبال خر ،كنندگانمصرف
و بخشي از نيازهاي دروني حل كنند مسائل و مشكالتشان را  ياخود را ارضا دروني  يازهاين

 تيابر اساس خصوص بندييمتقس امروزهمشتريان ناشي از تيپ شخصيتي آنها است و 
 د.رويبه شمار م يابيدر بازار يانمشتر يبندطبقه يهااز روش يكي ،يتيشخص

جهت شناخت  اثربخشو  يكاربرد ياربس يابزار و مهارت MBTI يشناس يتشخص
ميزان  توانديم ييشناخت و آشنا ينمخاطب شما است كه او  يمشتر يتيشخص هاييژگيو

 .مندي مشتريان شما را افزايش دهديترضاو فروش 

 يازهان يدبتوان كندياست كه به شما كمك م يابزار و مهارت، در فروش يشناس شخصيت
چگونه فكر  يمشتربفهميد  ينكهو ا يدبهتر و زودتر بفهم، ترآسانرا  يمشتر يهادغدغهو 
  و ... شوديمباعث رنجش او  ييچه رفتارها، دارد يتاهم يشبرا يچه موارد كند،يم

 :كه كنديفروشندگان كمك م فروش و يرانبه مد يشناس يتشخص

، يتيشخص يپكه به لحاظ ت يمعن ين، اول به خود بپردازند به اياز مشتر قبل -١
دن نقاط ضعف خود كردر برطرف ينقاط ضعف و قوت خود را بشناسند، سع

در فروششان به  ينقاط مثبت خود بتوانند تحوالت مثبت يتو با تقو يندنما
 وجود آورند.



 

 

 
 
 

را كه ممكن است بر  يپنهان مشتر يازهاي، نمدارييشتردر حوزه م سپس -٢
امر منجر به  ينكه ابديهي است ، بشناسند و آنها را برطرف كنند ياوردزبان ن

 .خواهد شد يانمشتر يترضا يزانم يشافزا

 توانند: يمفروشندگان  ،با اين مهارت

انجام دهند و در  يامخاطب خود، مذاكرات حرفه يشخصت يپاساس ت بر ✓
 .تر باشندموفق يمتقاعدساز يندراف

كنند و علت تفاوت  يريترا مد يانبا مشتر آمدهيشپ يهاو سوءتفاهم اختالفات ✓
 .رفتارها را درك كنند

 يند.نما يلوفادار تبد يبهبود داده و آنان را به مشتر يانمشتر خود را با روابط ✓

 .برسند نظرمد يجهو بهتر به نت تريعبتوانند سر يانمشتر يتشخص تحليل با ✓

 فروش بيشتر و تكرار فروش به يك مشتري را تجربه كنند. ✓

  

 فرايند و يمنابع انسان يريتدر مد يشناس يتشخصكاربرد -٧
 استخدام

 يكه نقش مهم يمنابع انسان يريتدر مد يندهافرا ترينيكو استراتژ ينترمهماز  يكي
آنها  يزشنگهداشت و انگ، يروجذب و استخدام ن يندفرا ،سازمان خواهد داشت يتدر موفق

مقوله استخدام و جذب  وكار،كسبو صاحبان  يرانمد ياصل يهادغدغهاز  يكيلذا  د وباشيم
  .است وربهرهي يرون
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افراد و تناسب  يتيشخص يپتوجه به ت ،استخدام در يتاز عوامل مهم جهت موفق يكي
و  ينناسب با قوانهمچون تعوامل  يرسا بينيندرا. البته باشديموي  يتيشخص يپشغل با ت

قرار  موردتوجه يتيشخص يپدر كنار ت يدو تخصص فرد و ... هم باها مهارت ،يفرهنگ سازمان
 .يردگ

متفاوت  يتيشخص هاييپتبا  يبه افراد متنوع يازدر سازمان ن ،متفاوت يهانقش براي
 يشناس يتش شخصاستفاده از دان يروجذب و استخدام ن يبرا هاروش يناز بهتر يكيو  يمدار

MBTI باشديم. 

 

كنند استفاده از آزمون يمتصور  اشتباهبه هاسازماننكته مهم اين است كه برخي مديران 
 يرند! فرابگكافي است و نياز نيست كه مفاهيم و مهارت آن را ام بي تي آي 

 اتحيشما را به تمام ابعاد ترج تواندينم ييتنهابه MBTIكه آزمون  الزم است بدانيد
 يممفاه يبر رو ياديتا حدود ز بايستيماستخدام  مسئولفرد مدنظر برساند و  يتيشخص
 آزمون يرعمديغ يا يعمد يتسلط داشته باشد تا در دام خطاها  MBTI يشناس يتشخص

 .يفتددهندگان ن

 

 يرهايبا متغ ،در سازمان كارمند يك يتعدم موفق يا يتكه گفته شد موفق طورهمان
 مهارت، سازمانيفرهنگ  يت،شخص يت،است از جمله: دانش، مهارت، قابل رتباطدر ا يمتعدد

 . يرهو غ يشخص يمسائل زندگ ي،فرد ينارتباطات ب



 

 

 
 
 

 اصطالحاًو  ينشگز اوليه از مراحل يكي توانديم MBTIانتخاب افراد بر اساس  لذا
استفاده كنيد  MBTIاين حرف به اين معني نيست كه از آزمون استخدام باشد اما  يفقابتداي 
تشخيص تيپ  ،يد من بر يادگيري اين مهارت است تا با استفاده از اين مهارتتأكبلكه 

 تواندينممربوطه آزمون  زيرا ،ي را تا حد زيادي خودتان انجام دهيد نه آزمونمتقاضي شخصيت
 ر بهقاد يآزمون يچانجام دهد و در واقع ه را يينها گيرييمتصم ،استخدام يشما برا يجابه

 ياربسرا  متقاضيانبا  هامذاكرهو  هامصاحبهكه  است يناام يهتوص لذا يستكار ن ينانجام ا
 و براي آن مجهز شويد.  يريدبگ يجد

 يدرا خوب بشناس موردنظرنقش  ياشغل  يدابتدا با، مسئول استخدام ياو  يرمد عنوانبه شما
كارمند  يتيشخص يپت اساس آن،و سپس بر  يدكن وتحليليهتجز يقدق يو آن را به صورت

 هايتمحدود، هايتمسئول يف،و از وظا شناسدينمرا  يكه شغل ي. فردييدمدنظر را انتخاب نما
 نظرصاحب آن شغل، ياستخدام برا يارهايدر مورد مع تواندينم ،يستآن آگاه ن يهاچالشو 

نخواهد  بخشيتاضراستخدام  يجهنت اين صورتو پرواضح است كه در  يردبگ يمباشد و تصم
 بود.

نه شاخص محض  يد،استفاده كن يگررا به همراه عوامل د MBTI يشناس يتشخصپس 
 .استخدام ينهدر زم گيرييمتصم يبرا

مقدار به  يازاز چرخه رشد قرار دارد كه ن يامرحلهشركت شما در  يد، اگر بدانمثالعنوانبه
و البته سيستم  نوآور يذات صورتبهه ك يريدارد، استخدام مد و سيستم پذيري ثباتزيادي 

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

 يدجالب است بدان و باشد يدمفبسيار  توانديمنوآور  يرروبرو شده است، استخدام مد يستاييو ا
 باشد.يم MBTIدر  يتيشخص هاييژگيواز  يكيجزو  يو نوآور يتكه خالق
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 يكشكل دهند و به افراد  يبهتر هاييمتتا  كنديمكمك  يرانبه مد  MBT همچنين
 يمتعارض در ت يزانكنند و م كاريكديگر با  يمؤثرترتا به شكل  كنديمكمك  يكار يمت

 بدون كمك از ابزار ،باال يبا عملكرد شغل هاييمت يجادگفت ا انتويمو  يابدكاهش 
 .كار دشواري است يشناسيتشخص

 

يفرزندپرور در يشناس يتشخصكاربرد -٨
د. مشخص هستن يتيشخص يپت يك يدارا يمادرزاد صورتبهكودكان هنگام تولد و 

و ذات  يعتدن طبو درك كر يدنفهم يروش قدرتمند برا يك يتي،شخص هاييپتبا  ييآشنا
 است. فرزندانمان يواقع

 هايييباز. از گذارديم يرتأثما  يتمام ابعاد زندگ يما رو يتيكه مدل شخص يمبدان بايد
 واست  كنندهكسل ياما جذاب  يكه در مدرسه برا يتا موضوعات كنيميم يكه در كودك

ما در ارتباط  يتيشخص يپت با توانديمهمه  اندبخشلذتما  يبرا يكه در بزرگسال هايييلمف
 .باشد

ين اين است كه والداشتباه رايج در بين  ،استما و فرزندمان متفاوت  يتيشخص يپت يوقت
كنند كه اين موضوع يم رفتاربر اساس زاويه ديد خود و تيپ شخصيتي خود با فرزندشان 

 هاي رواني زيادي وارد كند.يبآستواند به كودك يم

 

دقت  يدارند كه با كم يمتفاوت يتيشخص هاييپت ،زرگساالنمانند ب يزن كودكان
 هستند. مشاهدهقابل



 

 

 
 
 

كودك دشوار است اما در حدود  يتيشخص يپت يينتع ،يسالگششتا قبل از  البته
 دهد.يمخود را نشان  يجتدربهكودك  )يكاركرد اصل( ينقطه قوت اصل ،يسالگشش

آشنا خواهيد شد و خواهيد فهميد  لمفص به طوردر ادامه كتاب با ترجيحات شخصيتي 
را بروز  يمناستيكژبدني مثل  ياز توانمند ييهانشانه S يتيشخص يحكودك با ترج كه يك

ممكن است از ابزار و ادوات مختلف موجود در  N يشخصت يحكودك با ترج يكو  دهديم
ابت از اين ب رده است وكه به ذهن شما هرگز خطور نك را بسازد يقياز ادوات موس يكي ،خانه

 تعجب كنيد!

 يكو  يدداد سخن بگو هامجازات يهممكن است عل T يتيشخص يحكودك با ترج يك
 .نشان دهد يگرانخود را در قبال د يو همدرد يهمدل F يتيشخص يحكودك با ترج

 ينا چراكه يمكن يقرفتارها را تشو يناز ا يككه هر  كنديم يجادكودك ا سالمتي
 يقو اگر تشوپرورش يابد  يستهبالغ شا كيتا  گردنديمشوند شكوفا  قياگر تشو هايتوانمند
 گردد. يلتبد يموفقبالغ ال سد به بزرگنتوانكودك ممكن است  ،نشوند

 

 يو همسردار يعاطف روابطدر  يشناس يتكاربرد شخص-٩
 همديگر رااما هنوز  كننديم يبا هم زندگ هاستشوهر سالزن و  يك بينيميم يگاه

 هاييپتتفاوت در  خاطربه و اين! شناسنديم كه كننديمن فكر االبته خودش شناسندينم اصولي
  .است يتيشخص

، ين اختالفتركوچكو  مشكل ينكمتر با بروز شوديمباعث  هاتفاوتعدم شناخت اين 
 و بگو بخند و ارتباطات يمهمانكه اهل  يمانگرابرونهمسر به  هيمنسبت دنابجا به هم صفت 
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و برچسب  ايراد بگيريم ،يستنوآمد رفتكه اهل  همسرماناك شويم و يا به كش، است
 م.افسردگي يا خودخواهي بزني

نه رفتار  دباش يتيشخص پيت يلبه دل است بسياري از اين رفتارها ممكن كهيدرصورت
برقرار ارتباط  يگرانكه راحت با د است گونهينا اشيتيشخص يپمدل ت ينكها يعنيعامدانه 

 كنيم.يم اشتباه برداشت ،دانيمينموقتي اين موضوع را اما  شوديمو صميمي  ندكيم

باعث  بساچهو  يباعث اختالفات جد است ممكن، اين عدم شناخت ،حالت يندر بدترو 
ي هادورهدر مخاطبين  كراتبهي آن را هانمونهشود چيزي كه شوربختانه  ييطالق و جدا

و در بسياري از موارد بعد از آشنا شدن اصولي زوجين با  اميدهد اممشاورهآموزشي و جلسات 
به همدلي و پذيرش مطلق رفتار و  هركدامگانه و ترجيحات  ١٦هاي شخصيتي يپت

 مدت آنها منجر شده است. يطوالني طرف مقابل و فروكش كردن مشاجرات عملكردها

 

  



: ترجيح در دريافت انرژي٣فصل 
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 ييگرا و خودشكوفاانسان يشناس، علم روان  -١

است كه  ييخودشكوفامفهوم  شود،يم يدهد يشناسروان علمكه در  اهيمياز مف يكي
 باشد.يم گراانسان يشناسدر روان يبحث جالبم

 يست؟چ خودشكوفايي

اين معناست گرا، به انسانو  مدرن يشناسدر روان ييخودشكوفا به زبان ساده اصطالح
موجود در خود را محقق ساخته  و ذاتي يدرون هاييلو پتانس ييتواناكه انسان خودش بتواند 
 اش نائل شود.يذاتو به تبلور استعدادهاي 

هاي دروني هستند حال آيند داراي استعدادها و توانايييمها وقتي به دنيا همه انسان
آنها نروند ممكن است آنها را كشف و بارور كنند و به خودشكوفايي برسند و يا به دنبال كشف 

 ي بالقوه دروني خود را به فعليت نرسانند. اهقدرتگاه و هيچ

مطرح  ،آلماني شناسروان ،ينتوسط كورت گلدشتايي اصطالح خودشكوفابار يننخست
با را دررابطه يمتعدد ياتنظر نيز از جمله افرادي است كهآبراهام مازلو  همچنينشد، 

 مطرح كرده است. ها انسان ييخودشكوفا

 :ييفاخودشكو تريعلمتعريف دقيق و 

محقق ساختن حداكثر  يو به معن يانهگراانسان يشناسدر روان ياصطالح ٣خودشكوفايي
ها اشاره دارد كه انسان يدهپد ينبه ا خودشكوفايي. است خودش توسط فردبالقوه  هايييتوانا
  يازهايمراتب ندر هرم سلسله هك يازهاييهمان ن يعنيخود  يهاول يازهايدارند فراتر از ن يلتما

                                                                 
٣ self-actualization 



 

 

 
 
 

از امكانات به  يي،خودشكوفا يقاز طر كوشنديها مكنند. انسان يشرفتمازلو فهرست شده پ
استعدادها  ينپنهان خود را شكوفا كنند، حال ا ياستعدادها ياستفاده كرده و تمام ينهبه اييوهش

د، باش توانديآنچه انسان م«: دارديم يانطور كه آبراهام مازلو بباشد. همان خواهديهر چه م
 ».بشود يداب

كنار هم، توان در دو مفهوم زير خالصه كرد كه هر دو در يميي را خودشكوفا
  :زنديمخودشكوفايي را رقم 

 شكوفا كند.كشف و خود را و نقاط قوت بالقوه  يو استعدادها هاييانسان بتواند توانا ✓

 و خرسند باشد.شاد راضي،  ،انسان از اين كشف و خودشكوفايي ✓

يي كارها انسان مجبور به انجام اين است كه يي،نده خودشكوفال بازداراز عوام يكي
 ت.اش نيسيدرونهاي يلپتانسو يا كارهايي را انجام بدهد كه در حوزه  دكه دوست ندار شوديم

 يبرا ينكها ياخود خبر ندارند و  هايو توانايي افراد، از استعدادها بسياري از خبر بد اينكه
كشف و  ،قدم اول موفقيت و شادكامي آنكهحال كنند.ينمتالشي ا هآناسازي و شكوف كشف

ي بر اساس اين گذارهدفسپس  باشد،يم مانبالقوهشكوفاسازي استعدادهاي پنهان و 
آن تالش رسيدن به در راه  يقتو ،ي بر اين مبنا باشدگذارهدفكه يماداماستعدادهاست و 

بيشتري را  مراتببهشويد و رضايت دروني ينميد منااداريد و هرگز خسته و  يزهانگ كنيد،يم
 .تجربه خواهيد كرد
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 شويد،ي، خوشحال مشما هم تجربه كرده باشيد كه گاهي پس از رسيدن به يك هدف شايد
 شود!ينمدروني و عميق منتهي  يو به خشنوداين خوشحالي بسيار زودگذر است اما 

دروني است نه ظاهري و اين نكته بسيار  ،از مسير زندگي يت، رضادر انسانِ خودشكوفا
ي و شادكامي عميقي را به همراه دارد نه شادي خرسندمهمي است زيرا با خود احساس 

 ظاهري و زودگذر.

 

به ها قرار داده شده است، وديعه است كه در وجود همه انسانتمايل به خودشكوفايي 
تنها درصد معدودي از  ريغ كهاست. ديك تمايل فطري (و نه آموختني) ي اين ميل عبارت

 .رسندمي خودشكوفايي و به اندتالشدر اين راستا در  هاانسان

 نه؟ يا يدهست ييخودشكوفا يردر مسشما  آيا

يد كه قصد داريد اكردهثابت  ،گويم زيرا با تصميم به خواندن اين كتابيم يكبه شما تبر
 م.وفقيت در اين مسير زيبا را دارخودشكوفايي باشيد و من هم برايتان آرزوي مدر مسير 

تاريخچه پيدايش -٢
 سوييسي شناسروانفيلسوف و  كارل گوستاو يونگ، تحقيقاتپاية  بر MBTI علم

توان بر اساس يكسري يونگ به اين نتيجه رسيد كه افراد را مي. گذاري شده استپايه
بيني را پيش آنها شخصيت ذاتيبندي كرد و رفتارهاي ناشي از هاي نسبتاً ثابت، طبقهويژگي

 .نمود

هر مفهومي متضاد خود را به همراه دارد، ناهوشيار در تضاد با هوشيار  ،در نظريه يونگ
ي است، نگربروني در مقابل نگر، درونامور عقالني در تضاد با امور غيرعقالني است، است



 

 

 
 
 

ابل الهام يافتن مق در گانهپنجحس كردن با حواس ، است كردناحساسدر مقابل  ردنفكرك
 است.

به هزينه متضاد خود  معموالً ،كنديميونگ معتقد بود وقتي يك جنبه از شخصيت رشد 
براي مثال د. دهيميعني جنبه متضاد آن تاوان رشد بيشتر رقيب خود را . كنديماين كار را 

 ،ده يونگعقيبه  شود.يميي وي كاسته گرابروناز ميزان  ،كنديمفرد رشد يي گرادرونوقتي 
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.

ايل دائمي گويد كه در سيستم يك تميماصل آنتروپي دومين اصل ترموديناميك است و 
براي مثال اگر يك شيء گرم . يم كندتقس ي در درون خودمساووجود دارد تا انرژي را به طور 

 يناشود و يم منتقلگرما از شيء گرم به شي سرد  ،و يك شيء سرد را در كنار هم قرار دهيم
 يكسان شود. هاآنيابد تا دماي يمادامه  قدرآن كار

اصل آنتروپي به فرايندي در درون روان اشاره دارد كه از طريق آن عناصر داراي قدرت 
 ي هستند.شناختروانبه دنبال تعادل نابرابر 

بعد از دو سال اين  .را منتشر كرد ٤شناختيروانهاي كتاب تيپ ١٩٢١در سال يونگ 
اين ، بريگز و مايرزاي هبه نام مادر و دختري آمريكاييكتاب به زبان انگليسي ترجمه شد. 

توسط اين  يق و توسعهشدند. بعد از بيست سال تحق مندعالقه آنكتاب را مطالعه كردند و به 
كه در نهايت هم بنام اين مادر و دختر  شكل گرفت MBTI ابزار دو، اين علم توسعه يافت و

 .گذاري شديعني مايرز و بريگز نام

                                                                 
٤ PSYCHOLOGICAL TYPE 
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مفهوم ترجيح در -٣
است كه درك مفهوم آن  "ترجيح  "واژه MBTIدر علم  مفاهيم پايه و مهميكي از 

 باشد.ناي مطالب بعدي ميصورت عميق و اصولي، زيرببه

 هاي آموزشيبراي درك عميق اين مفهوم، تمريني عالي وجود دارد كه من در تمام كارگاه
خواهم قبل از ادامه م مياز شما ه خواهم تا آن را انجام دهند در اينجاكنندگان مياز شركت

 مطالعه كتاب، دقيقاً همين تمرين ساده اما كاربردي را انجام دهيد.

 :يعمل ينتمر

 يآن نام و نام خانوادگ يرو ز يدو با دست موافق امضا بزن يدقلم و كاغذ بردار لطفاً 
 يسيد.خود را بنو

 يد.كار را انجام ده ينحاال با دست مخالف هم

 ،دست موافق همان دست راست شما است و دست مخالف يد،هست دستراست(اگر  
 )باشد و برعكسميدست چپ شما 

 



 

 
 
 

چه حسي  تفاوتي احساس كرديد؟چه د؟ در دو مرحله تمرين ا انجام داديخوب، تمرين ر
تر و هم با كيفيت انجام داديد و هم راحت تر كار راد؟ مطمئناً با دست موافق، هم سريعداشتي

ترين توضيح براي مفهوم ترجيح است يعني نوشتن با دست موافق ترجيح تر، اين سادهباال
  !ا نيستشماست و دست مخالف، ترجيح شم

 صورت زير انجام دهيم: توانيم بهترجيح شخصيتي يعني كارهايي كه ما مي

 با صرف زمان كمتر ✓
 با صرف انرژي كمتر  ✓
 با كيفيت و راندمان بيشتر ✓
 صورت ناخودآگاه به ✓

صورت ناخودآگاه انجام دهيد، آن كار بهوقتي كاري را كه ترجيح شما است انجام مي
صورت خودآگاه (آگاهانه دهيد، آن كار بهترجيح شما نيست، انجام مي شود اما وقتي كاري كهمي
 شود.عامدانه) انجام مي –

 تمرين خودم

 
 

 ا دست مخالفب                              با دست موافق          
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 را فهميديد؟ MBTIآيا راز قدرتمندي 

اگر براي كاري وقت و شايد هميشه در باورتان اين بوده است كه ! خيلي عجيب است
نيد، راندمان و خروجي بهتري خواهيد داشت و االن متوجه شديد انرژي بيشتري صرف ك

 است. MBTIاين نكته دقيقاً همان راز نهفته در قدرتمند بودن . گونه نيستهميشه اين

توانيد با كشف ترجيحات خود، كارهايي را با صرف زمان و انرژي كمتر اما يعني شما مي
اندمان و كيفيت باالتر انجام دهيد، از اينجا به بعد، هدف از مطالعه اين كتاب، كشف با ر
 حات شما است.ترجي

 

 ول در ترجيحاتهاي متداوپاسخپرسش

با  توانيم، نميميمجبور باش راگ است كه اين مفهوم تمريني كه در باال گفته شد،آيا  ✓
 بنويسيم؟ مخالفدست 

 نيست! حجيتر راما ديگ توانيم،قطعاً مي

كار  موافقبا دست  هستيم زندگي محكومر هميشه د اكه م است آيا مفهومش اين ✓
 ؟ميكن

 .ميكن نيز كار مخالفبا دست  توانيممي خير و اگر بخواهيم

  شود؟نميبهتر ، اوضاع ميكار كن مخالفمدتي با دست  رآيا اگ ✓

با دست مخالف  بر است و احتماالً هيچگاه به كيفيت كارشود اما زمانقطعاً مي
 نخواهيم رسيد.



 

 

 
 
 

 

 تر مفهوم ترجيح:يك مثال ديگر جهت درك عميق

 سيب را؟ يا  دهيدميترجيح  اليموشيرين ردو ميوه ذكر شده شما  از بينسؤال: 

نيست يعني از دامنه تعريف  ترجيح رچون اين ديگ" را هر دو" ديويبگ توانيدنمي در پاسخ
 خارج است. ترجيح

 !ايدترجيح، خارج شدهاز مفهوم  بازهمچون  "كدام راهيچ" ديويبگ يدتوانهمچنين نمي

 دهم!مييا بيشتر ترجيح  كمتر يكي را وييدبگ توانيدمياما 

ترجيح  ا نسبت به ليموشيرين به ميزان فالن درصدرسيب من  :توان گفتمثال ميعنوانبه
  .دهممي

 

چون ن و اشينه رفتارها كنيمميصحبت  هاانسانراجع به ترجيحات   MBTIما در علم 
دانم بگويم تا در ادامه جا الزم ميافتد، هميناق ميهاي آموزشي زياد اتفاين موضوع در كارگاه

 :كه برايتان ايجاد نشود ابهاماين  را برايتان معرفي كردم،وقتي ترجيحات مختلف  كتاب،

پس ترجيح من كدام م ارد ها رااين ويژگيهمه يا  دهمميانجام  اا رهمن كه همه اين
 است؟

 دهيد نه كدام را داريد.مي ترجيحالزم است فكر كنيد كه كدام را 
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هوشمندانه بفهميم تا  آموزد اين است كهميبه ما  MBTIكه  موضوعاتياز ديگر يكي 
بنا به شرايط خارج از ترجيح رفتار  ناچاراً وزندگي كينم و كجاها بايد  ترجيحمان دركجا بايد 

 .مكني

از مجبوريم خارج ما  قدر ارزشمند است، مگركردن طبق ترجيح، اينسؤال: وقتي عمل
 ؟عمل كنيم ترجيحمان

در و در مشاغلي  هايي،موقعيتچون در  ، گاهي بايد برخالف ترجيحمان عمل كنيم،بله 
شويم ميو ما مجبور  دكه ترجيحاتي مخالف ترجيح ما دارن گيريمميتعامل با افرادي قرار 

 . خارج از ترجيحمان عمل كنيم اين شرايط در
 

 

 در  يتيشخص يپت ١٦و  يحترج ٨بعد و  ٤ يمعرف-٤
 

و هر بعد دو ترجيح  اوليه از شخصيت انساني است چهار بعدمبتني بر  MBTIعلم 
پس در  )مفهوم ترجيح( داننديمارجح  ذاتي صورتبهرا  كه افراد يكي از اين دو داردمتضاد 

و هر ترجيح با حرف اول انگليسي آن كلمه (به جز  ميسته روروبه حيترج تشهمجموع با 
 Eرا با حرف   Extraversionيي گرابرونترجيح  مثالً شوديمنمايش داده  ،يك مورد استثنا)

 .ميدهيمنشان 

 اين چهار بعد به شرح زير است:

  يي. گرابرونيي و گرادرونشامل دو ترجيح دريافت انرژي  اول: بعد ✓



 

 

 
 
 

  ي شامل دو ترجيح فكري و احساساتي.ريگميسوم: تصم بعد ✓

 يا سبك زندگي شامل دو ترجيح ساختارمند و منعطف.سازماندهي  :چهارم بعد ✓

 

 !نباشيدپس نگران  كنميمكامل برايتان تشريح  به طوري بعدي هافصلاين ترجيحات را در 

Introvesion
 

 گرادرون
I energy

 

 
E Extravesion

 گرابرون

     INtuition
 

 هوديش - شمي
N information

 

 
S Sensing

 

 حسي

     Feeling
 

 احساسي
F decision

 

 
T Thinking

 

 فكري

     Perceving
 

 منعطف
P Life style

 

 
J Judging

 

 ساختارمند
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عنوان نمادي اول واژه انگليسي هر يك از اين موارد را بهف حر طور كه اشاره شدهمان
ساختارمند  –منطقي  –شهودي  –گرا گيريم براي مثال فردي كه بروننظر مي براي آن تيپ در

 است. ENTJاش باشد داراي تيپ شخصيتي

مشابه حرف  و Iچون حرف اول آن  iNtuitionهودي ش - فقط در مورد ترجيح شَمي
 .ميكنيماستفاده  Nدر مورد اين ترجيح از حرف دوم يعني  ،يي استگراوندراول ترجيح 

 مشاهده صفحه بعدكه در جدول  دنسازيم را شانزده تيپ شخصيتي ،تركيب اين حاالت
 و هر فردي يكي از اين شانزده تيپ شخصيتي را دارد. ديكنيم

اين  البته رنديگيتيپ شخصيتي قرار م ١٦در يكي از اين  افرادهمه   MBTIبر اساس
 يفردمنحصربه يهايژگيفرد نيستند، زيرا هر فردي وها منحصربهمعنا نيست كه انسان بدان

 حالنيي مشابه خود نيست. اما درعديگري حتي افرادي با تيپ شخصيت كسچيدارد كه شبيه ه
 ياهيريگعمده و جهت يهاشيدر ذهن انسان الگوهاي كلي و زيربنايي وجود دارد كه گرا

 .كنندياصلي فرد را مشخص م



 

 

 
 
 

 
 mbtiشانزده تيپ شخصيتي در 

 : MBTI مدل يبندجمع

٤ يتيشخص يپت ١٦/  يحترج ٨/  عدب 

  

 هادايكوتوميمفهوم محور ترجيحات و -٥
يعني داراي دو قطب  هستند )ي(دوقطب ترجيحات ام بي تي آي، دايكوتوميهر يك از 

 "ييگرابرون "و  "ييگرادرون"داراي دو قطب  انرژيبعد دريافت  د. مثالًباشنيممتضاد 
 است. 
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 ١٠٠تا  ١نكته مهم اين است كه هر يك از اين ترجيحات محور هستند و طيفي بين 
 .و اين محور نقطه صفر هم ندارد دارند

 چرا؟

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

گرايي و سر ديگر آن را تصور كنيد كه يك سر آن برون محوراگر يك ي به عبارت
اگر وجه غالب شخصيت و  رنديگيها جايي در بين اين دو سر قرار مگرايي باشد، اغلب آدمدرون

 گرايي را هم در خود دارد.گرا باشد، حتماً صفاتي از برونفردي درون

نتهاي طيف باشند اما ممكن است در دو ا ،صيتي هستندافرادي كه درگير اختالالت شخ
 افراد نرمال در جايي بين دو انتهاي طيف قرار دارند. معموالً

ارند ذبگ ا مختار، اگر شما ريد، با خودتان صادق باشيحاتترج يصتشخ يالزم است برا
يد كه همان دار يشتريب يشگرا دو سمت يناز ا يكيدر كار نباشد، قطعاً به  يو اجبار يلو تحم

 ترجيح شماست.
 

   پنج اصل مهم قبل از يادگيري -٦
 ! ميانداشتهذاتي است و ما در انتخاب آن نقشي  ،ي شخصيتيهاپيت

است اما  مؤثرشرايط  ؟گذاردينمير تأثشايد بپرسيد آيا شرايط روي تيپ شخصيتي من 
خاص در شرايط ب اشاغل ،است مؤثرما  رفتارير ندارد بلكه روي تأثروي تيپ شخصيتي 

 فرد نخواهد شد.  يح ذاتيترجدهند اما اين باعث تغيير يمفتارهاي متفاوتي بروز ر ،مختلف



 

 

 
 
 

 نقطه درخشش افراد با هم متفاوت است!فقط  هيچ تيپ شخصيتي بر ديگري برتري ندارد

 كه كدام تيپ شخصيتي بهتر است؟ اين است شوديمي كه زياد از من پرسيده سؤاالتيكي از 

 !اشتباه است اساساً سؤالحاال شما متوجه شديد كه اين  و

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

 ي كرد.نيبشيپي آن موفقيت افراد را ازرو توانينمو تيپ شخصيتي ارتباطي با هوش ندارد 

 تغيير افراد نداشته باشيد. رسعي دو  با اين مهارت ديگران را قضاوت نكنيد

 توجيه نكنيد! ،تانيتيشخصي اشتباه خودتان را با تيپ كارهاهرگز رفتار 

 !باشيد روراستبا خودتان  ،در تشخيص تيپ شخصيتي

كه از آن خوشتان شخصيتي خود بخوانيد صفاتي درباره تيپ  ،در اين كتابممكن است 
 .ديآينم

باشد و براي غلبه بر نقاط  عصبن تبدوبايد  در مسير خودآگاهي تحركاما 
  .ضعف، اول بايد آن را پذيرفت

به  ،ديخوانيمتيپ شخصيتي خود در مورد يي كه هايژگيوبرخي همچنين ممكن است 
 ياتربيت ويژه يا قدرت خودكنترلي باالي شما، مهار شده و يا در گوشهشرايط خانوادگي و  ليدل

 ي بروز پيدا كند!باشد تا زماني كه فرصتي براپنهان شده 
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