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و بکارگیری آن در  ®MBTIبریگز ـنمای شخصیتی مایرز تیپ یدورۀ آموزش

 هاهای کاری و سازمانبهبود عملکرد تیم جهت
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  MBTI بریگز ـنمای شخصیتی مایرز تیپمعرفی 

 معروف روانشناس تئوری مبنای بر که است خودآگاهی ابزار یک بریگز،مایرزـ روانشناختی هایتیپ ارزیابی شاخص

 کدام هر که است شده تهیه بریگز کاترین و مایرز بریگز ایزابل نامهای به آمریکایی دختر و مادر یک توسط و یونگ کارل

 که آنست بیانگر تئوری این اند.پرداخته گروهها در انسانی تعامالت زمینۀ در پژوهش و مطالعه به متمادی سالیان آنها از

 ،ۀنحو در فرد هر که است طبیعی هایترجیح سبب به دارد وجود مردم بین که ارزشمندی هایتفاوت از بسیاری

 هایی توانایی و تفاوتها که است براین دال نکته این دارد. اطالعات انواع درباره گیری تصمیم و قضاوت پردازش، دریافت،

 تیپ شود. سازمانها در افراد کاری تعامالت غنای باعث توانندمی شوند درک و شناخته اگر که دارد وجود افراد در

 را کار محیط و شخصی زندگی در پیشرفت و مقابله سازگاری، در فرد ذهنی های پویایی از جامعی مدل روانشناختی

 دهد می نشان

  

ترین ابزار ارزیابی شخصیت در دنیا به سوی با استفاده از قابل اعتماد

خود را افزایش رشد و توسعه سازمان خود قدم بردارید و عملکرد 

    دهید. 
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بریگز ـهای شخصیتی مایرزشاخص ارزیابی تیپ

(MBTI®)  معموالً افراد را با یک درک عمیق و

توانند در بهبود سازد که چطور میمی ناگهانی روبرو

 ای خود نقش داشته باشند.زندگی شخصی و حرفه

 

 چیست؟ روانشناختی هایترجیح

 هاییتفاوت یا هاترجیح نیز روانشناختی حیطۀ در ،دهیممی ترجیح را خود دست یک ،نوشتن برای ما که همانطور

 : از عبارتند بعد چهار این دهد.می گزارش ایمقوله دو شخصیتی بعد چهار قالب در را تفاوتها این MBTI داریم.

 در آنها گیری تصمیم نحوۀ کنند،می کسب انرژی آن از که محیطی آورند،می بدست را اطالعات افراد که روشهایی

 نوع هشت ترتیب این به دهند.می شکل آن مبنای بر را خود روزمرۀ زندگی ساختار که مدلی و مختلف هایقعیتوم

  شد. خواهد پرداخته آنها بررسی به آموزشی دوره این در که شد خواهد مشخص افراد عملکرد در مختلف گرایش

 برخی اما گیرند،می بکار خود روزانۀ زندگی در را آنها و دارند را گرایش نوع هشت این افراد همۀ که داشت خاطر به باید

-می ما از کمتری انرژی ما طبیعی گرایشهای که آنجا از .دهستن ترراحت و ترطبیعی تر،آسان ما برای گرایشها این از

 ما فرضپیش گزینۀ و انتخاب اولین هاگرایش این باشیم فشار تحت یا باشیم داشته انتخاب امکان که جا هر گیرند،

   بود. خواهند

 گردد،می آنها استرس موجب و گرفته افراد از بیشتری انرژی روانشناختی هایترجیح برخالف کردن کار

 .کنند اجتناب شرایط این از کنندمی سعی همه بنابراین

 را چیزی شما که دلیل این به تنها نیست. توانایی داشتن معنای به روانی یهاترجیح که ضروریست نیز نکته این ذکر

 به دارید گرایش کمتر موضوعی به شما که نکته این یا باشید بهترین زمینه آن در که شد نخواهد سبب دهیدمی ترجیح

 استفاده افراد ارزیابی و انتخاب برای MBTI  اینرو از کنید. کسب مهارت حیطه آن در توانیدنمی که نیست معنا آن

  افراد. بهتر تعامل و آگاهی رشد، برای است ابزاری  بلکه شودنمی
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 ویژگیهای این دوره آموزشی 

 شرکت و مدرس بین متقابل تعامل یک برقراری ضمن و پویا محیطی در زیربنایی نظری مطالب آموزشی دوره این در

 ترجیحات با قدم به قدم آن از پس کنند.می گذارینمره و اجرا را تست شخصاَ افراد و شده تدریس کنندگان،

 مسائل حل و مداخله زمینۀ در آموزشهایی و شده آشنا دیگران و خود قوت و ضعف نقاط شخصیتی، و روانشناختی

 این هایجذابیت جمله از کنند.می دریافت گروه مدیریت روشهای بهبود نیز و خانواده و کار محیط در خود ارتباطی

 از وسیعی طیف در آنها وسیع کاربرد و آموزشها مرحلۀ به مرحله بودن یاختصاص و اکتشافی جنبۀ آموزشی، کارگاه

  باشد.می افراد روابط

   نمود: اشاره موارد این به توانمی سازمانها و افراد برای آموزشی دوره این منافع جمله از

 

 دهد. های ناشی از آن را کاهش میمیزان تعارضات درون گروهی و هزینه 

  هایی که پتانسیل رشد بیشتر دارند را نشان میرا مشخص کرده و زمینهو نیز هر تیم کاری  هر فردنقاط قوت-

 دهد. 

 با نماید. های جدید را تسریع نموده و به سرعت اعضای جدیدگروه را با بقیه هماهنگ میروند تشکیل تیم

-های کاری که انتخاب میسبک، دارند در برقراری ارتباط که ییهاافزایش آگاهی افراد نسبت به نوع ترجیح

 گروه بسیار قویتر خواهد شد. آنها در  روابط کاری  ،کندمی آنها را تهدیدو استرسورهایی که کنند 

 دهد. را در مدیریت افزایش می افرادپذیری نعطافا 

  د گروه خود را تواننمید نآگاهی داشته باش افراد گروه،ها و نیازهای متفاوت نسبت به تیپمدیران در صورتیکه

تواند به انگیزش بیشتر و می آنها. در اینصورت رهبری دننمای سرپرستیبه روشهای بسیار مؤثرتری هدایت و 

 وری منتهی شود. ثبات و بهره

 

دوره عالوه بر آموزش افراد در خصوص مفاهیم مربوط در طول این 

به طور تخصصی به کاربردهای  MBTIهای شخصیتی به تیپ

 ز پرداخته خواهد شد. نیسازمانها و صنایع در تخصصی این ابزار 

 

 تحلیل سبک کاری افراد 

 تا :کند آموزشهای این بخش به شما کمک می

 کنید. را بهتر درک با همکارانتان  نحوۀ تعامل خود 
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 .علل احتمالی بروز سوء تفاهم در روابط خود را تعریف کنید 

  از بروز تعارضات در روابط خود پیشگیری نمایید یا به

 نحو مؤثری آنها را حل نمایید. 

 ای را در خود پرورش دهید تا توانمندیهای چندگانه

تعامل کاری پربارتری را در ارتباط با همکارانتان رشد و 

 توسعه دهید. 

 

 

 روشهای مدیریت استرس 

 شوندمی استرس دچار چطور آنها آموزندمی افراد MBTI ارزیابی معیار از آمده بدست نتایج از استفاده با بخش این در 

 شوند.می آشنا استرس مدیریت برای راهکارهایی با این بر عالوه دهند.می نشان واکنش چگونه شرایطی چنین در و

 کند: کمک افراد به زیر موارد در تواندمی استرس مدیریت آموزشهای

 کلی بطور و دهندمی نشان واکنش دیگران به نسبت کنند،می رفتار آنها که هاییهشیو آموزندمی افراد 

 در آنها رویکرد از متفاوت کنند،می تجربه را استرس آنها که شرایطی در دارند زندگی به نسبت که رویکردی

  است. عادی شرایط

 شوند.می آگاه شودمی آنها در استرس بروز به منجر که حوادثی و هاموقعیت از  

 شناسایی را دارند استرس از ناشی العملهایعکس و استرس با مقابله برای که راههایی ترینضعیف و مؤثرترین 

  کنند.می

 آنها استرس از ناشی العملهایعکس با مقابله در توانندمی دیگران که کمکی راههای ترینضعیف و مؤثرترین 

  کنند.می شناسایی را باشند داشته

 جای به چطور که آموزندمی ،شرایط این در خود هایالعملعکس و استرس از ناشی هایتجربه تحلیل ضمن 

  کنند. اصالح را خود العملعکس ،شوند کنترل کاری هایاسترس از ناشی فشارهای توسط اینکه

 ضعف نقطه یک را آن و کنندمی نگرانی  ابراز استرس و نشت شرایط در خود کنترل از خارج رفتارهای از افراد برخی

 را خود نگرانیهای تا کندمی کمک شما به دوره این آموزشهای هستید دسته این جزء هم شما اگر کنند.می محسوب

 برای آنکه ضمن که هستند طبیعی و بینیپیش قابل رفتارهایی ،شما استرس از ناشی هایالعملعکس دهید. کاهش

 هستند. نیز مدیریت قابل و موقتی حال عین در باشند،می ضروری شما شخصیت متسال
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 گیریهای تصمیمتحلیل سبک 

کند از تأثیر ترجیحات شناختی خود بر سبک آموزشهای این دوره یک راهنمای اطالعاتی است که به شما کمک می 

 کند:های زیر به شما کمک میها در حیطهاین تحلیلگیریتان آگاه شوید. تصمیم

  نتایج خود را در ارزیابیMBTI  .درک کنید 

 گذارد.کشف کنید چطور ترجیحات شخصیتی شما روی سبک تصمیم گیری شما اثر می 

 گیری ذاتی خود را بشناسید و ارزش آن را بدانید. سبک تصمیم 

 خود و گروهتان با موفقیت بیشتری همراه شود.گیریهای استراتژیهایی پیدا کنید که تصمیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل سبک تعارضات 

 شود:به آن پرداخته می MBTIآنچه در روشهای مدیریت استرس 

ویژگیهای شخصیت شما در شرایط طبیعی 

ویژگیهای شخصیت شما در شرایط استرس 

شود. شناسایی شرایطی که سبب برانگیخته شدن تنش و استرس در شما می 

 مدیریت رفتارهای ناشی از استرس 

توانند در شرایط استرس از شما حمایت کنند. چطور دیگران می 

 شود:به آن پرداخته می MBTIگیری سبک تصمیم تحلیلآنچه در 

 خالصه نتایج شما درMBTI 

گیریترجیحات شما و تصمیم 

گیری شماسبک تصمیم 

گیری و داینامیک هر تیپ شخصیتیتصمیم            
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شود تا رویکرد شما در برخورد با موقعیت های پیچیده استفاده می MBTIنمای نوع تحلیل از نتایج شما در تیپدر این  

هستند تحمل هیجانات منفی  که ناگزیر ازصورت شرایطی به را و تعارض برانگیز مشخص شود. اغلب مردم تعارضات 

ناشی از  اتتعارض ایندر اغلب موارد شوند و انگیخته میها به سادگی توسط مسائل روزمره براین موقعیتکنند. تلقی می

 باشد. های اصلی اعتماد افراد، عقاید، اعتبار و یا اشتیاق انها میبه چالش کشیده شدن هسته

 کند تا :این آموزش به افراد کمک می

 کندهای دشوار هدایت میآنها را در موقعیت ،های شخصیتیدریابند چطور ترجیح. 

 را بشناسند و ارزش آن را بدانند سبک مدیریت تعارضات ذاتی خود. 

  .استراتژیهای جدیدی برای مقابله با تعارضات و حل مسائل بدست آورند 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  جهت درخواست برگزاری دوره آموزشی لطفاMBTI  با

حاصل فرمایید. یا به  تماس 780-88007788شماره 

درخواست خود را   info@viraclinic.comآدرس ایمیل 

 ارسال نمایید.

 شود:آنچه در بررسی سبک تعارضات به آن پرداخته می

پروفایل سبک تعارضات شما 

 تحلیل تیپMBTI های بیانگر تعارضو جفت 

 تعارضاتدرک دیگران در 

مدل مدیریت تعارض 

چگونگی رشد الگوی تعارض افراد 

کلیدهایی برای کنار آمدن با الگوهای تعارض سایرین 

mailto:info@viraclinic.com

