
در منابعو مهره هامدیریت 
وکسب کار

و فروشدرMBTIدانشبراساس
سازمانیو روابط بین فردی

MBTI متنظیآوری و گرد  :
بهروز ریاحی 



جهانی در تیپ شناسی شخصیتپیشینه 

•MBTI هستید در ارتباطو افرادیست که شما با آنها فضای کاری، خودمدیریت روانی برای ابزار روانشناختییک

دو ه توسط کگردد میسوئیسی بر کارل گوستاو یونگروانکاو مشهور پروفسور به مطالعاتاساس علمی این ابزار•

ا هر فرد رچهار ترجیح یافت و تبدیل به ابزاری گشت که توسعه MAYERSوBRIGGSنامهایبه بانوی آمریکایی
کندرا تعیین می دقیق شخصیتیتیپ ۱۶و براین اساس کند میشناسایی 

فرد MBTIتستمگر با استناد به استخدام نمی کنند دنیا کسی را تمامی شرکت های بزرگامروز •

مقابل یا گروه فرد  MBTIتستیافتن حاضر نمی شود مگر با جلسات مذاکره حرفه ای در کنندگان مذاکره •

ناسی خودشو حوزه سیاست، کسب وکار حرفه ایدر دنیای موثرو کارآمدبسیار ابزاریامروزه این دانش تبدیل به •
S.W.O.Tاستبسیار تاثیر گذار کیفی زندگی فرد یند آفرفردی گردیده که در 



پیشینه شخصیت شناسی در جهان
 جهاننفر در 2.500.000.000از بیش

 دالر350تا ۱50تست هزینه

نرم افزاریدرصدی تست های ۶0خطای



قوانین کالس
 مهمامور کاریو  جرائمهمراه، تلفن

ندروکودکو بیان تجربیات و کنترلخنده، تشویق
 ؟شفاهیسواالتمبلغومکتوبسؤاالت

رسیدن؟دیر
 نکند؟همراهیوجواب ندهدکه هرکسی
 اگر دیگرانبه جزواتو فایل های صوتیندادن

دارید دوستشان



هردر افراد همه این مهارت ها برای آموختن 
؟استپذیرامکان توانمندی وتحصیالت سطح

استمهارت یکزیرا
؟زرگبیاکوچک هایکسب وکاردر بیشتر اثربخشی



؟..رسیمنمیچرا به برخی از اهدافمان 

نیدروضعفو قوتو نقاط خودماناز کاملشناختنداشتن: ۱

بودنهاآلایدهو آرمانو به دنبال کلی نگری:2



؟؟؟ راز افراد موفق دنیا چیست
ت اسکنترل شانو اختیارکه درچیزیروی تمام قوابا 

می کنندتمرکز
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در این کارگاه چه خواهید آموخت
خودتانمغز عملکردروش یافتن

شخصی خودتانS.W.O.Tیافتن 
و کاریفردیاجرایی استراتژی های یافتن 
(نیروی کار...... )دیگرانمغز عملکردروش یافتن 
کاردر انسانینیروی عملکردبهترینیافتن 

افرادمدیریتکنترل و روشیافتن بهترین 
(جامانشرط به)خویش خویشتنبا صلحیافتن روش 
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MBTIقوانین خاص در کارگاه 
نکنید شبیه سازی خود را مدرس شخصیتیتیپ با: ۱

ا همه تیپ هاست در مورد ناچار، مدرسمطالببهتر درکجهت: 2
؟ .....اما شما نمایدقضاوتو پیش داوری، بحث

ونکنیدبررسیصدوصفرخود رانه ماشینانسان هستید و شما: 3

نکنید(شمارش)نگیرید و درصد 
همو یه مثل بقهستند هم انسان و تیم نواندیشانمدرس: 4

دیدهآموزش، اماهم قوتدارد و ضعفنقاط 

در (زیادیبسیاراثر)شما تربیتو تجربه،سن: 5
(پوست شد؟سفید مایکل جکسون)شما دارد ساختارکلی



اختالف نظر در نقش وراثت و آموزش
% 50:کژنتیو وراثت

50% :شخصیتوسعهو آموزش
تیم؟ خود هسوراثتو ژنتیکقربانی ماآیا 
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ی فیلم تک دکتر صاحب

Dr sahebi
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خواسته ها

منفیانرژی :  واکنشیفتکر  
دمیکنکوچک رونفوذت حلقهمحیط 

مثبتانرژی : عاملی فتکر 
دمی کنیبزرگ  رانفوذتحلقه خودت



ت اسعلم ترجیحات شناسیشخصیت 

نکنیدقضاوتافراد را 



چهار ترجیح اصلی در افراد
1. INTROVERT

2.INTUITION

3. FEELING

4.JUDGING

1. EXTROVERT

2. SENSING

3.THINKING

4. PERCEIVING

در آنفردهر سطحو پیوستار

را دارندترجیح 2هر همهاما 

باشدداشته کاملراترجیحهر دواست کسیمحال 
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سطح هر ترجیح در فرد 

پیوستاردر ترجیحهر شفافیتیا شدت
و

در انساناحساسینوسان 
با 

Biological Rhythm



ترجیح در گرفتن و هدایت انرژی
E  برونگرا

بیشتری دارند اشتیاقو شور
می رسندبه  نظر حراف

می کنندزندگی نمایشی تر 
دارند پرتیحواسانگار

بسیار دارندمعاشرت به عالقه
هستندحرفه ایپردازهای صحنه

اندیشهبعد کنند میابتدا عمل
می کنندقطعرا سخن افرد
می دهند سریع تغییر راموضوعات

می کنندتکمیل دیگران را جمالت
زیادی دارند چشمیتماس 
می زنندحرف بلندوسریع

I درونگرا

دارندمالیمآرام و رفتاری
می زنندحرف کمتر
(دمی کنن... اما)می کنند  خودنماییکمتر 

ند می زنحرفبعد می کننداندیشهخوب اول
می زنندحرف و کوتاه آرام

دارندتمرکز
تند موضوع هسروی یکبه نتیجهتا رسیدن 

هستندخودباصرف وقتعالقمند به 
می کنندگوشه گیری

به نظر می رسندمحتاطبسیار 
می زنندحرف و کوتاه بی مقدمهگاهاً



برون گرا ها  و درونگراها 
درون ریزی احساسی

و مهرفاقد/ هستند غیرشخصیبا افراد 

می رسندبه نظر محبت 

وابرازگریعدم / خودشان بودن خشنود

دارندبی تفاوتمات و چهرۀ

زبان بدن / و آرام غم زدهچشمانی 

تعارضاتبا درگیریعدم / بی تفاوت 

برون ریزی احساسی
دوستبه راحتی /کردن لمس

با تماستالش برای/می شوند 
،دیگران

فراداگرفتن از تائید کردن وراضی

هستندکششو جذبهدارای

، ابرازگرچهره ای / فعالبدن زبان 
آراستظاهر





:نیمکچگونه با هر تیپ ارتباط برقرار 
برونگراها:درون گراهادر نظر 

حراف 

گر دخالتو فضول

سطحی 

ندهستفزونکار واضافه کار

مآب اندرئیسو بی ادب

درونگراها: برونگراهانظر در 
تودار 

دوستانهغیر

نمی دهند بروز حرف 

نمی کنندالزم را همکاری

ارندداجتماعیمسئله انگار 



سؤاالت برون گرایی و درون گرایی
؟ودنبخودبایا اشخاصباو ارتباط تبادل دهد؟می انرژیکدامیک به من ( ۱

دتانخواندیشه های و یا ایده هـا و دنیای اشخـاصدرمی کنید، صرفراانرژیتانکجا( 2

می دهم؟کدام را ترجیح 
؟همزمانبه صورت چند پروژهیا یک پروژهکار بر روی . ۱
(کن برشیک  بار دو بار اندازه بگیر، ) می کنید؟ ابتدا فکریا می کنید ابتدا عمل. 2
؟خصوصییا هستید عمومی. 3
آنها؟کمیّتباالتر است یا شما ارتباطاتکیفیت سطح . 4
می شود؟انجام شما  سردرونیا سربیرونمطالب  ویرایش. 5
است؟چقدر مهمبرایتان بودندیگراندر کنار دیگران و با .  ۶
دارد؟اهمیتبرای شما چقدر وقت صرف کردن، به تنهاییبا خود.  7



.

MAX AMINI



ترجیح در جمع آوری اطالعات
(جزءنگرها)حسی ها S (کل نگرها)شمی ها N

روشنصحبتی انگاره های
دارندردیفو منظم اندیشه های

حقیقیو مثال های واقعیتبه توجه
استانتقال مطلببراییک وسیلهفقطزبان

جسمانیشرایط آگاه از 
اجراییوعملی مشاغل گرایش به 

تحصیلیمدرکبه اخذ کم توجه
غیر داستانیکتاب خواندن

مستقیمو صریحزدنحرف
واقعیاتو جزئیاتبه توجه

می آوردبه خاطررا گذشته
می دهندخوب گوشافراد سخن به 

پیچیدهصحبتی انگاره های
فرار دارنداندیشه های

قیاس و استعاره
خودنماییو ابراز وجودبرای وسیله ای زبان 

ذهنیاتو ذهنتوجه به
خالقمشاغل 
تحصیلیاخذ مدرک اهمیت

رمانخواندن 
تکراروبازگویی
ی سازندمبزرگتصاویر می بینند و کلی را مسائل

دارندآینده بهتوجه
دیگرانجمله های تمام کردن

استمهملغات برایشان کاربردومعانی





:نیمکچگونه با هر تیپ ارتباط برقرار 

حسی ها: شمی هادر نظر 
خالق  غیر 

 آور  مالل

تغییرات  به مقاوم
ذهنیتصویریا پندارهفاقد 

 اندیشساده

بی احساسخشک و 

شمی ها: حسی هادر نظر 
بین  واقعغیر 

یعلمبه جنبه عدم توجه

ابرها  در پرواز
یخیالو نظریبیش  ازحد

را نمی بینندجزئیات 

خرابکارو بی دقت



؟       کلیاتیا جزئیاتبه توجه ، کدامیکیا درخت جنگل . ۱

است؟ مهم چقدر برایتانکاربردهای لغات معانی و ، ارتباط .2

؟خیال  پردازیو خالقیت یا واقعیات به توجه . 3

؟            درونیندای یا واقعی شخصیتجربه می کنم، اعتمادکدامبه . 4

بود؟     خواهدچگونه اوضاع در آینده یا اینکه لحظه اکنون به توجه . 5

ید؟ می کنتوجه آن هابه کاربردی بودن شرطِ یا به ، جدیدایده های به عالقه مندی . ۶

حسی یا شمی تشخیص سرنخ ها و سئواالت 



ترجیح در تصمیم گیری
احساسیها F( استداللی ها)فکریها T

دوستانه ترو گرم
دیگران دارنداحساسبهتوجه

می رسندبه نظرمدار سیاست آرام و 
اجتماعیدر برنامه های شرکت
اختالفاز پرهیز

دل نازکو زود رنج
شودمیجریحه دارزود به زود احساسشان

می زنندخودمانیحرف های 
می پرسدزمان بودن از مناسب
دمی کننکتابو بعد حسابمی کننداول خرج

می کندزیاد تحسینو تعریف 
دارندیا کمترهستند قاطعیتفاقد

شقم عدوستم، گللللم، ارزشیکلمات استفاده از
اسمافراد به صدا زدن

می رسانندیاریهمواره 

دیگراناز فاصله گرفتنوخونسردی
نمی آورندبه زبانافراد را نام کوچک

می رسندنظربه بی احساس
دارنداستراتژی

می شوندارزیابیادب بی
هستندبی احساس و یااحساس سخت ظاهراً
دارندتاجر مآبانه رفتار 

کنندمجادله و بحثممکن است
هستندکلفتپوست

می پردازنداصل مطلببه مستقیماً
می پرسندزمان بودنمناسباز به ندرت

ایده آلهابه دارند تا حقایقبه توجه 
می کنندتحسین و تعریفکمتر 
ندارندشوخی ، جدی هستند و قاطع

دارندنآشناو غریبهبرخورد می کنند غیر شخصی





:نیمکچگونه با هر تیپ ارتباط برقرار 
فکری ها: احساسی هادر نظر 

احساسو بیسرد 
(  غیرت)حساسیت فاقد 

توجهبی 
تانه  دوسغیرانسانو انسانی غیر

دلسنگ
ندارندعواطف

هستندحساب کتابتو فقط
هستندخسیس

احساسی ها: فکری هادر نظر 
منطقیغیر

عاطفیو حساسزیادی 
ضعیف  

یا عصبیهیستریک
سرشان کتابحساب

نمی شود
هستند کنحرامپول



ا   سرنخ های فکری ها و احساسی هسؤاالت و 
؟دلید یا می کنیتصمیم گیریکردن مسائلسنگینوسبکبر اساس آیا . ۱

دیگران و ماشبرآنهاتأثیر واحساساتاست، یامنفیو یامثبت واقعیتدرنکتهاین .2
است؟گذاشتهموضع شماو در تصمیم تاثیر 

؟احساساتتانیا با می کنید تحلیلمسائل رامنطقی. 3

مانع و گویید می دروغیا می کنیدبیان راحقیقتمی بیند کسی آسیب می دانید وقتی آیا . 4
می شوید؟مقابلطرف احساساتشدنجریحه دار

بودن؟رانخوشایند دیگ، یا منطقیگفتگوی می کند،متقاعدکدام  یک شما را . 5

؟ودندل  رحم بیا بودن محکم و سختاست بهتری تعریف شما کدام نظر به .۶





ترجیح در سازماندهی دنیای بیرون
Pمالحظه کننده Jداوری کننده 

هستندتعارفیو رسمی
 تر هستندجدی

باشددستشاندر کنترل اموردوست دارند 
می گیرندتصمیم سریع 

دارندقاطعیتهستند و قطعی
شتابندو عجلهدرحال 

شانه شدهو موی آراسته و مرتبلباس های 
آراستهاتومبیلشاندرون

می کوشندکرده و گذاریهدف 
تمام کنندکار راهرچه زودترمی خواهند 

هستندسیستم و مقرراتوقواعد دوستدار 
دارندسازمان یافته ای و فکر ذهن
می کنندتهیه و فهرست لیستاکثراً 
استمرتبو تمیزآنها زندگیو محل کار

می روندسریع راه
می پوشندتنگلباس 

می دهندترجیحبدهد راکنترلکه امکان مشاغلی

هستندخودمانی
هستندشوخ مزاج
هستندسازگارتر

دارندتصمیم گیریدر تاخیر 
دارندقاطعیت کمتری

نداردو عجلهشتاب
استوسیله راحتینیست و لباس مرتبهایشان لباس 

استبهم ریختهو شلوغ شان درون اتومبیل 
تغییر می کندهدف هایشان

کندفقط شروعرا کارهامی دهدترجیح
می دانندمحدود کنندهو رویه راقاعده 

نیستیافته سازمان
نمی کندتهیه فهرست

نامرتب استنسبتاًو زندگی شان بهمحل کار
برمی داردقدم تر آهسته

می پوشدلباس گشاد
می کندانتخابرا تفریحیمشاغل





:نیم چگونه با هر تیپ ارتباط برقرار ک

 هاداوری کننده: در نظر مالحظه کننده ها 
بی انعطافو سخت

سماجت 

گو   زور کننده وکنترل

می بینندسفیدیاسیاه 

رند می گیتصمیم سرعت به

نمی برندلذتاز زندگی 

کننده هامالحظه : در نظر داوری کننده ها

غیر مولدو تنبل

دارند مزمنکرد دیر

جدیت عدم

مسئول غیر 

اعتماد قابل  غیر

الوقت دفعو مسامحه



سؤاالت و سرنخ ها داوری و مالحظه کنندگان   

می شوید؟    بمضطر گیری تصمیممی گیر ید یا هنگام راحتو سریعرا تصمیماتتانآیا . ۱

تان ذهنباشد یا شده همه  چیز برنامه ریزیو شرایط مشخصدارید دوست .2
باشد؟فشارو بدونباز

باشد؟ اندیگردستدررا یا کنترلداشته باشید و موقعیتبرتسلّط دارید دوست . 3

می کند؟دستتان فرار از زمانیا زمان، هستید و متوجه وقتسر . 4

ست؟  اراحت ترو فضا اوضاعبه سازمان  دهیاست یا سخت اشیاء برایتان یافتن. 5

می کنم؟موکول به بعدمی کنم یاتمام کارم را خواب از قبل.۶



چهار مشرب
SJ

SP

NF

سنتی ها. ۱

تجربه کننده ها.2

ادراکی ها.3

آرمانگراها.4

NT



S.Jسنتی ها  خصوصیات 
جزئیاتو حقایقتوجه به •
مشربولترینئمس•
جامعهبهخدمت، وظیفه گراییمسئولیت، •
سخت کوشو پرکار•
اعتمادقابل•
شخصیخانوادگی وارزش های•
واقع بین، عملی، مراقب، محتاط•
واقعیتجربیاتوعقل سلیم•
ثابت قدم، صریح، جدی•
خطرناک، محترم، مؤدبرسمی، •



نمی شوند منحرفخود روشاز به  راحتی 
عملی، محافظه کارانهلباس های کالسیک، 

آراسته ، موهای واکس خورده، مرتب، تمیز
هستندصریحروشن و، شفاف، مستقیم

دارند تأکیددقت و حقایقو جزئیاتبه 
نیستند راحت موقعیت فرضی در
نیستند بی دست  و پا / راه می روندسریع

خود می زنند مثال های خاصو جدید و نو حرف های

S.Jزبان بدن سنتی ها  



S.Jسنتی ها عالیق و مشاغل 
دارندفعالیت جسمانی، کارهایی کهبازعتیقه 

نجاری، ماهیگیری، مربی گریدو میدانی پیاده روی، 
بافیقلّاب ،بدنو کارهای با دست کاری، چوب 

،تغییرکار بدون ، سفال گری، سوزن  دوزی
مشخص سلسله  مراتببا کار 

واقع شوند مورد قدرشناسی  کارهایی که 
قضاوت ، داوریدستگاه ، آموزش، مدیریت، تجارت

مرزهای اما با خدمت، عاشق ارتشو نظام
سخت گیرانه 

می شونددیده قابل پیش بینی و مطمئن جاهای 
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مشرب های اصلی و تاثیرات ترجیحات برهمدیگر 

SJ:هاسنتی 
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S.Pها تجربه کنندهخصوصیات 
می کنند برخورد آزادانهبا حوادث در برخورد 
نمی دهند  انجام نیستند یا ریزبرنامه

اهل عملانجام دهنده و 
تجربهعمل و شیفته

فیزیکیکیفیاتخوشیتفریح دوستدار 
می کنندزندگی حال لحظه ی در 
محدود کننده قوانین و مقررات مخالف

مراتب با سلسلهمخالفاما انعطاف پذیر 
جستجوگرکنجکاو و 

مفرّح، شاد، خندان، آسان گیرریسکی، 



کت تک ، راحت، اسپرتلباس 
ه گاهی شلختو برازنده خوبلباسجنسورزشی، 

ی کنند نماداکلمه را آخر،غیر رسمیو دوستانهگفتگو 
و گفتگو به تفریحترجیح  اند، ورزشدرگیر 

،نمی کنندو سیاسی فلسفیصحبت 
عتماد به  او با زیبارفتن راه، جسمانیبیشترین آگاهی 

باهوش، بسیار نفس
طوالنی گفتگویو صحبتبه تمایل عدم 

SPزبان بدن تجربه کننده



SPو مشاغل تجربه کنندهعالیق 
تغییرو با تنوعمشاغلِ

بروکراسیو مقررات بدونپرانعطافمحیط 
جدیدتجربه ی هر روز

کنند تفریحبگذرد و کار خوش در محیط 
تفریحبهترین ورزش

می گیرند زود یادراکارهای عملی
اجرایی مدیران عملی، کار ، دستاز استفاده

نمی گیرند جدیکار را ، بحرانمدیر 
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ترجیحات برهمدیگر مشرب های اصلی و تاثیرات 

SP:هاکننده تجربه 





 NTادراکی هاخصوصیات 
BIG، آیندهنظر به IMAGE تصویر ذهنی، قهرمان

تصمیم گیرنده ومنطقی
فراداز محیط و ابدون تأثیر پذیری ترین تیپ مستقل

باال سطحاهداف با بزرگهای موفقیت 
خوداهدافبه رسیدندر جهتاطالعاتو علمشیفته ی 

لگر تحلی، منطقی، قدرتمندوراحتبسیار مسائلحلدر 
استراتژیک ریزان برنامه

نیازمند هستندقبول چیزیبرای مدرکو به دلیل
می کنندجلب دیگران را تحسینو اعتماد

حرفه ایکنندگان مذاکرهو کنندهاقناع 
نیستند رو درجنگ رواهل 



 NTزبان بدن ادراکی ها
تندهسقائل ارزشخود شایستگیو صالحیتبرای

دارنداطمینانبه خودشان 
گرانه و پرخاشلحن تندو مبارزه طلبی چالشدر برابر 

دارندتوجه ارتباطات علم به 
می کننداستفاده برای قدرت نمایی ازظاهرشان 

استعاره ، چشم گیرو کلمات پیچیده 
دارندخود پیراموندر خوبی ارتباط

هستند حرفه ای متقاعدگران 
به  ظاهر خودبی تفاوتها درون گرا



 N Tشغل و عالیق ادراکی ها
ملموس با نتایج روشنفکرانه اهداف عاشق 

تکنولوژی و فنّاوریبهعالقه 
مسائل حل درخالقیت 

می دهندگزارشکه باصالحیتبا افراد کار 
نندمی کاستقبالبیشترموفقیتبرای هر چالشیاز 

آوریفن حوزهدردانشمند، مستقلمشاور مدیر، 
ن پزشکروامالی، تحلیل گر،استراتژیکبرنامه ریز ،وکیل

خارجیزبانعالقه به کتاب صوتی و 
علمیو اعتالیرشد عالقه به

ورزش انفرادی 
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برهمدیگر ترجیحاتمشرب های اصلی و تاثیرات 

NTادراکی ها
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چاپلین هیتلر 



NFآرمان گراها خصوصیات 
همدالنه ، تاثیرگذار، احساسی

خودشناختبرای سفری آنهازندگی فلسفه 
دیگران و خود شناختمأموریت 

بودنرد فبهمنحصرو اصلیت داشتن تاکید بر 
انگیزشیباورهای اما هاهدف باصادق بودن 

معنویاتو جهاندر باره اندیشهو بحث
گراییتوهم / دارندفراوانگفتنی 

یمحیطقوانین وسنتتأثیرتحتکمتر 



NFزبان بدن آرمان گراها 
سنت  شکنو غیرمتعارفقیافه 

به  فردمنحصر جواهراتو لباس ها 
می نشینندبه افراد نزدیک ، روابطبه اهمیت 
راحترا خود شخصی اطالعات می پرسند و سؤال خصوصی 

دیگرانمهری از کمرنجیده می دهند،  انتقال
دوستانهلحن ، دوستانهصمیمانه وارتباط 

یزیکیفودنیای بیرونیبه عدم توجهدر چشمان مخاطب،نگاه 
در کارهایتبحرعدمتصورات،ودنیای احساساتساکن 

مناسب  کیفیت فیزیکینداشتن/ مکانیکی 



NFعالیق و مشاغل آرمان گراها 
، هنریمعنی دارمشاغل 

ی مربیگر، تدریس،مددکارروانشناسی، 

یهخیرو مشاوره، فلسفه، انسانیمنابع 

بعد از فروش خدمات 

اشندبداشته اعتقادو ایمانکاری که به آن 

نباشدمادی و خیلی جسمانی که کاری 
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همدیگر برمشرب های اصلی و تاثیرات ترجیحات 

NFهاآرمانگرا
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MBTI طبق آمار سازمان رسمی
نرم افزاری تستاوقات جواب %۶0در 

استاشتباه



ESTJتوهمبه نام ایعارضه 



درتضادهای شخصیتی 
تمام تیپ ها وجود دارد



باشیدصادق خودتان با
ریدبپذیرا واقعیت/ ممنوعتوجیه 



رفع تضادهای درونی
طلبیمهر.۱

طلبیکمال.2

(خودشیفتگی) نارسیسم .3

(پروژکشن)تعکیس .4

بینیکمخود .5

کاریاهمال.۶
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برتری 
خفیف



راه حل ها
به اندازهوواضحفردیت .۱
دیگرانو حقوق خود احترام به .2
درونی جبران خصائصاصل .3
افرادحریم برای ارزش.4
درونکودک باآشتیوبالغپرورش .5
نه خداهستیدانسانشما.۶
باشیمبی نقص قرار نیست .7
دیگرانپذیرش .8
توانایی هاپرورش .9

ضعف هاو عادت ها تسلط بر .۱0
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چند پیشنهاد
افرادشخصیتیتیپ تشخیصآموختن 

مشرب هابا هریک از ارتباط، فروش و مهارت همکاریآموختن 
مشرب هاسریعتحلیل مهارت های آموختن 

افرادتیپبا توجه به تعاملو پذیرش
مشرب هااز زبان هریک آموختن 

موضع گیری، عدم افرادقضاوت عدم 
زندگیو فروش ، مذاکراتدر موفقیتاز این مهارت برای استفاده 

نداردرتری ببقیه به هیچ تیپی دانستن اینکه 



:Eارتباط با برونگراها
حرف بزنند بگذارید 

کنیداستفاده موضوعات مختلف از 
باشید داشتهکالمی ارتباط 

داشته باشید اقدام فوری انتظار 

بشنویدو خوب دهیدادامه به گفتگو 



I: درون گراهابا ارتباط 

بدهید گوش  دقت بهکنید و سؤال
د صحبت کنیواحدموضوعیک درباره هر زماندر 

کتبی گفتگوی
بدهید فکر کردن کافی برای فرصت

نکنیدتمام آن ها را جمالت 



:Sحسی هاارتباط با 
بگویید  روشنی بهموضوع را 

کنید توجه جزئیاتو مثال هاو اقعیاتبه و
اطالعات بدهید  قدم بهقدم

ورزید تأکید کاربردهای ویژه به 
کنید تمام خود را جمالت

 کنید اشارهگذشتهتجربه ها یبه 



:Nشمی هاارتباط با 
حرف بزنید کلیو تصاویر بزرگدرباره 

بزنیدحرف احتماالتو امکاناتدرباره 

استفاده کنید استعارهو قیاساز 

کنید ذهنیسازی سیال

شوید شریکآن ها تخیّلدر 

نکنید کالفه جزئیاتآن ها را با 



:Tبافکری هاارتباط 
باشید منطقی  یافته و سازمان

توجه کنید معلول وعلتبه 
کنید توجهنتایج به

دارند چه احساسی نپرسید 
می کنند چه فکری بپرسید 
توجه کنید به انصاف در آن ها 

کنیدنَتکرار را حرفتان



:Fاحساسی هاباارتباط 
نید کاشارهداریدتوافقکه نکاتی ابتدا به
کنید قدردانی هایشان تالشاز

کنید تأییدرا احساسبودن بر حق
بزنید حرف افرادنگرانی هایدرباره 

اشیدبداشته تماس چشمی کنید و تبسّم 
( دوست جون) باشیددوستانه 
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Chap chap



:Jارتباط با داوری کننده ها

باشید سر وقت
برسیدبه نتیجه 

نگذارید باقیحل  نشده موضوعی را هیچ
حرف بزنید قاطعانه 

بدهید فرصت تصمیم گیری 
باشید مفید و سازمان یافته

نکنیدوقت تلف 
عمل کنید طبق برنامه 



:Pکننده هاارتباط بامالحظه 
داشته باشید متعدد سؤاالت انتظار 

نگذارید تحت  فشار برای تصمیم گیری 
د کننبحث تا درباره ی راه چاره ها فرصت بدهید 

بدهید به آن ها انتخابامکان 
توجه کنید فرآیندبه نتیجهبه جای

باشید پذیرارا اطالعات جدید 
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تمرین بسیار بسیار مهم 
از نزدیکان نفر 4تیپ شخصیتی تحلیلو تشخیص :1

دالیلبیانروز با 7تا 1درجه 

روز 20تا دورترنفر4
بخش هایو فردیقوتو ضعف نقاط لیستتهیه : 2

بهبود خودتاننیازمند
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MBTIحمایت بعد از ارائه
وال سئهرگونهدر صورت بعد ماهیکتا

با تلفنیبصورت 

ما پرسش شپشتیبانی نواندیشان
جواب داده می شود 

شک اگر بازهم ،گروهدر اوللطفاً 
نیممی کحمایتشما را داشتید تلفنی
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reality filmقق



...با تشکر از اینکه با ما همراه بودید

د نواندیش باشی
یدتا ثروتمند شو


