
كشف، ارزيابي و آماده سازي دانشجوي كارآفرين
97ارديبهشت  21
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رزومه مهدي پرويني
دانشيار -علمي دانشگاهعضو هيات 

مربي رشد فردي
 كنكور سراسري ورود به دانشگاه 232كسب رتبه
رتبه اول فـارغبا  از دانشگاه صنعتي اميركبير) گرايش پتروشيمي(رشته مهندسي شيمي :  كارشناسي اول-

التحصيلي
 حليـل گـرايش برنامـه ريـزي و ت(رشته مهندسي صـنايع  : )همزمان با كارشناسي اول(كارشناسي دوم

از دانشگاه صنعتي اميركبير ) سيستمها
رشته مهندسي سيستمهاي انرژي از دانشگاه صنعتي شريف :كارشناسي ارشد
التحصيليرتبه اول فارغبا  19.08دانشگاه صنعتي اميركبير با معدل كل  مهندسي شيمي: دكتري

52TAPdars.com



چند نكته قبل از شروع
ضبط صدا ممنوع•
كاغذ و قلم •
وسواس نشويم•
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@TAPdars
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@TAPdars

موفق بدحال يا موفق خوشحال؟•
است؟) خوشبختي(چگونه بفهميم يك نفر در مسير حال خوش •
سبك زندگي و كيفيت ارتباطات سه گانه؟•
...  چند جمله داري با من عاشق •
...كار؟ خانواده؟ محل زندگي؟ خودم؟ و •
به خودت چه نمره اي مي دهي؟ چقدر از خودت راضي هستي؟•
دستاورد يا تعادل؟•
مهمترين ابزار حال خوب؟•
خودآگاهي•
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@TAPdars

خودآگاهي و انتخاب هدف•
خودآگاهي و سازگاري و تعادل•
خودآگاهي و انتخاب مسير و نقشه راه •
خودآگاهي: گام اول•
تمركز و پشتكار: گام دوم•
توجه به اصول ذهني و اشتباه نكردن: گام سوم•
مدل ذهني، الگوي مناسب و محيط: سه پيش شرط حركت•
عادات، تمركز روي شناخت توانمندي ها، : مثال مدل ذهني•
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@TAPdars

توضيح پروژه
شخصيت شناسي: گام اول•
استعدادشناسي: گام دوم•
بررسي صالحيت هاي كارآفرينانه: گام سوم•
)بوم شغلي(ترسيم نقشه راه شغلي : گام چهارم•
تعيين مهارت هاي الزم: گام پنجم•
شروع كارآفريني از طريق ايده يابي : گام ششم•
پايش و مشاوره: گام هفتم•
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@TAPdars

پايش و مشاوره در فازهاي مختلف كارآفريني
... ايده از منظر عملي بودن در زمان معقول، نوآوري، كشش بازار، سودآوري وارزيابي •
تعيين تخصص هاي مورد نياز و تشكيل تيم •
بررسي و تعيين روش تامين سرمايه مورد نياز•
تدوين طرح كسب و كار با رويكرد بررسي فرصت ها، تهديدات و چالش ها•
تعيين برنامه فازبندي شده اجراي طرح و تقسيم وظايف•
)خدمات منتوري(شروع طرح، بررسي بازخوردهاي اجرايي و پشتيباني و پايش •
ارائه پيشنهادات راهبردي براي حل مسائل و مشكالت در مسير اجراي طرح•
كمك به تثبيت و تداوم كسب و كار•
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چرا بعضي ها مي توانند و بعضي ها نمي توانند؟
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هدف کارگاه

يمتوقع از خودمان و ديگران را تنظيم كن
)سازگاري(
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!كاتالوگ خودمان را ورق بزنيم
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ده؟چرا علريغم پيشرفت فناوری و حقوق بشر در ساهلای اخري بشر شادتر نش
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چگونه تشخيص بدهيم حال يك نفر خوب است؟ خوشبخت است؟
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خود و ديگران را بشناسيم
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ما در يك اجتماع زندگي مي كنيم
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خيلي از اوقات آرامشي در كار نيست
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حتي بين خودمون
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ديا بين كساني كه به ما نزديك هستن
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همينطور بين همكاران
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چرا ما همديگر را درك نمي كنيم؟
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ما متفاوتيم
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@TAPdars

تفاوت آدمها از كجا نشات مي گيرد؟
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@TAPdars

...وقتي مدلهاي ذهني متفاوت داريم 
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و هر كسي دنيا را متفاوت مي بيند
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هر يك از ما افكار، ارزش ها و شخصيت خاص خودمان 
را داريم
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حاال مي خواهيم همديگر را بفهميم
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پس مي توانيم از بودن در كنار هم لذت ببريم و خوشحال باشيم
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علم مي گويد
خودت را بشناس•
ديگران را بشناس•
)يكي از اصول مذاكره(به زبان ديگران با ايشان حرف بزن •
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چگونه خودمان و ديگران را بشناسيم؟
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Isabel 
Myers

Katharine 
Briggs

develop Jung‘s theory and 
create MBTI® – Myers-Briggs

Type Indicator®

proposes the theory 
of psychological 

types

MBTI®
is one of the possibilities

Carl Jung 
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انواع تيپ شناسي شخصيتي
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نوشنت  دست خمالف 
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چند قانون در مورد تيپ هاي شخصيتي
ابزاري است براي تشخيص ترجيحات مادرزادي ما در زندگي•
.است ما با تيپ شخصيتي مان به دنيا مي آييم و تيپ شخصيتي در طول عمر ثابت•
.بروز و ظهور ترجيحات هر تيپ تحت تاثير خانواده، محيط و طول عمر است•
تمام تيپ هاي شخصيتي به يك اندازه ارزشمند هستند•
هيچ تيپ شخصيتي بهتر يا بدتر يا سالم تر و بيمارتر نيست•
تيپ شخصيتي ارتباطي با هوش ندارد•
ي دهند و با استفاده از تيپ شخصيتي متوجه مي شويم كه چه عواملي به افراد انگيزه م•

.چگونه بايد از اين عوامل در انتخاب شغل بايد استفاده كرد
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تعريف شخصيت

 اي از صفات نسبتاً پايدار است كه بر رفتار اثر مي گذارد مجموعه.
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ترجيحات رواني

دريافت انرژي

برونگرايي
E

درونگرا
I

دريافت اطالعات

شهودي -شمي
N

منطقي
S

تصميم گيري و 
نتيجه گيري

تفكر
T

احساسات
F

سبك زندگي

منظم
J

منعطف
P
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تمرين و تسلط بر ترجيحات
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E

P

F

N

I

S

T

J

Extraversion

Sensing

Thinking

Judging

Introversion

iNtuition

Feeling

Perception
* Use the MBTI® instrument

Identify your type* 
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ن غريبه يک مهمانی  مهما
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روش جستجو در خانه -مثال
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ور اغلب مواقع هر درونگرايي رفتار برون گرايي و برعكس دارد وقتي گفته مي شود ترجيح منظ•
.  است

 54هم مي خورره  52مون رو اگر پيدا كنيم بهتره مثل لباس پوشيدنه مثل كت و شلوار ترجيح •
. خودتان را به دست آوريد Best fitهم ميخوره بحث اينه كه 

.خانواده در بروز تايپ تاثيرگذار است•
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چگونه به افكارشان پي ببريم؟
از درونگراها بيشتر بايد سئوال كرد برونگرا خودش حرف مي زند•
كدامش بهتر است؟ •
!!كجا؟ درونگرا را بذاريم روابط عموميكدامش •
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برون گرا يا درون گرا؟      دنياي درون  يا دنياي بيرون؟
كداميك به من انرژي بيشتري مي دهد، تبادل با ساير اشخاص يا با خود بودن؟•
ا و مي خواهم انرژي ام را كجا صرف كنم در دنياي بيرون اشخاص و اشيا يا در دنياي درون ايده ه•

انديشه ها
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برونگرا
TAPdars.com 120



توجه يك درونگرا به درون و كارهاي تمركزي است

TAPdars.com 121



تند برونگرا نمي توانند تمركز كنند و حواس پرت تر هس
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برونگرا با حرف زدن فكرش را انسجام مي دهد
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برونگرا حرف تو دلش نمي ماند
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در رابطه برونگرا كم حوصله است
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EI     
SN
TF
JP

درونگرا ممكن است حس ايجاد ارتباط را نداشته باشد
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درونگرا انرژي و اشتياقش را براي خودش نگه مي دارد

EI
SN
TF
JP
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درونگرا آرامش و خلوتي را ترجيح مي دهد

EI
SN
TF
JP
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تست برونگرايي
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تست دوم
آيا ترجيح مي دهيد همزمان روي چند پروژه كار كنيد؟•

يا دوست داريد روي يك پروژه متمركز باشيد؟

TAPdars.com 132



تست سوم
تا چه حد اجازه مي دهيد ديگران شما را بشناسند ؟•
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ويژگي ها
درون گرا ها

عالقمند به تنهايي•
به نظر مي رسد حوصله ندارد•
لذت بردن از صحبت هاي دو نفره•
تلفن زدن برايش آسون نيست•
توجه به درون•
ساكت، تودار و ديرجوش•
توجه به يك موضوع مداوم•
در خود فكر كردن•
محتاط•

برون گراها
عالقمند به صحبت و تبادل نظر•
شروع كننده هستند•
لذت بردن از گروه ها•
بلند فكر كردن•
زياد حرف تو دلش نگه نمي دارد•
معاشرتي•
تاثير پذير از بيرون•
حواس پرت تر هستند•
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سياري ب		نقطه ضعف اكثر برونگراها سطح دانش و آگاهي شان است چون•
.از مسائلي كه در ذهن شان وجود دارد آنچنان عميق و تخصصي نيست

.مي شوندبرون گرا معموالً به نسنجيدگي و پرحرفي متهم افراد •
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ته مĤبانه داش منزويمي شود رويكردي درونگراها باعث استقالل ذاتي •
ه شان به كارها يا فعاليت هاي مورد عالقثبات قدم و  تمركزباشند و با 
.بپردازند

 را ترجيح مي دهند و در انتخابتر مفيدو  كمتردرون گراها تعامالت •
.  تر عمل مي كنند گزينشيدوستان خود 

تر و  بر اين شيوه هاي مديريتي درون گرايان هوشمندانه تر، دقيقعالوه •
.غيرمتداول تر است
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در مورد آموختن
ت داشته برونگراها در يادگيري خيلي مي پرسند درونگراها به بعد واگذار مي كنند كه فرص•

.باشند تحليل كنند
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روش يادگيري
زياد مي پرسندبرونگرا با انجام دادن و  بحث كردن ياد  مي گيرد •
انجام ند با كنواگذار مي كنند كه فرصت داشته باشند تحليل  بعدبه درونگراها •

.مرورها و تمرينات ذهني ياد  مي گيرد
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كارگاه 
!مهارت درس خواندن لذتبخش

)براي هر تيپ شخصيتي(
همراه با پرسش و پاسخ

...بزودي
اطالع رساني در كانال تلگرامي

@TAPdars
www.TAPdars.com  

TAPdars.com 141



خطر حريم خصوصي

TAPdars.com 142



تجربه مهماني هاي آخر هفته با بيش از يك خانواده
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برونگرايي كه از درونگرا خوشش مي آيد
زود قضاوت نكنيد•
صبور باشيد•
از كارهايش سرخورده نشويد•
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كننددرون گراها از زبان بدن كمتر استفاده مي 
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كنيدبا برونگراها از توانايي حرف زدنش تعريف 

TAPdars.com 148



مثال باتري ماشين
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نكته مهم
م راي اشخاصي كه يك ترجيح را دارند، برايشان دشوار است كه ترجيح شخصي را كه با آنها ه•

نيست درك كنند
درون  اغلب  برون گراها نيازمند آن هستند كه در كنار ديگران باشند براي آنها عجيب است كه•

.گراها تا اين حد به تنها بودن عالقه دارند
 در نتيجه برون گراها سعي دارند به هر شكلي شده دوستان، همكاران، همسر و فرزندان درون•

.گراي خود را به فعاليت هايي كه از آن اجتناب مي كنند تشويق كنند
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ارد؟د تناسب بيشتريكارهاي زير با كدام ترجيح دريافت انرژي 

راهنماي تورهاي مسافرتي يا سياحتي•
كار پژوهشي•
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صرف كنيم موفق تر عمل خواهيم كرد ترجيحانرژي را در جهت 
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ارتباط موثر
:كدام جمله درست تر است•

.  با ديگران طوري رفتار كن كه مي خواهي با تو رفتار كنند•

.با ديگران طوري رفتار كن كه دوست دارند با آنها رفتار شود•
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هشدار
اغلب ما تيپ هاي متفاوت از خود را منفي مي بينيم•
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برونگرايي يا درونگرا؟
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تمرين گروهي
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....هستم چون ... من : شواهد•
ترجيح مقابل شما چگونه هستند؟ اظهار نظر ترجيح مقابل•
ند؟در مورد شما چه اشتباهي مي كن: اشتباهات و ناديده گرفتن•
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در نظر برون گراها 
:درون گراها•
تودار هستند•
غيردوستانه هستند•
حرفي را بروز نمي دهند•
همكاري الزم را نمي كنند•
به لحاظ اجتماعي با مشكالتي روبه رو هستند•
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در نظر درونگراها 
:برونگراها•
بيش از اندازه حرف مي زنند•
فضول و دخالتگر هستند•
سطحي هستند•
فزونكاري دارند•
بي ادب و رئيس ماب هستند•
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و توضيحات هر تيپ شخصيتي در MBTIتست 

www.TAPDars.co

DarsTAP@
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S  ها جزئي نگر وN  ها كلي نگرند
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EI

SN
TF
JP

Sensing



S trusts what he/she sees, 
hears, and senses 

EI

SN
TF
JP



S is good at noticing details

EI

SN
TF
JP



EI

SN
TF
JP

iNtuition



دوست دارند به صداي شهودي ها 
ضميرناخودآگاهشان گوش كنند

EI

SN
TF
JP



در ديدن يك تصوير كلي شهودي ها 
خوب هستند

EI

SN
TF
JP

كلي ديدن، كلي گويي، كلي توضيح دادن



جنگل يا درختان؟
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دوست دارند كارهاي خالقانه شهودي ها 
و ريسكي انجام دهند

EI

SN
TF
JP



اين گل شما را ياد چه مي اندازد؟: توصيف گل
ها  Sها را  Nتداعي •

پرش افكار تلقي مي كنند

N ها چيزي را كه دوست
ندارند دليلش را نمي توانند 
توضيح دهند؟ 
N ها به متافيزيك و پديده هاي

ماورايي اعتقاد دارند
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است؟ Nكدام اثر متعلق به 
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آدرس دادن
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S پژوبه تجربه خيلي اعتماد دارند مثال ماشين
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بگيدحرف مي زنيد آخرش رو   Nحرف مي زنيد آخرش رو نگيد با  Sبا 
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S  ها محافظه كارترند وN  هستندها ريسكي تر
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 شمي ها به جاي توجه به آنچه وجود دارد به آنچه مي تواند وجود داشته
.باشد توجه دارند
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بهش ه نمونه تجربه شدبايد ميكنيد وقتي صحبت  Sبا مدير 
بديد

مثل ديگر طراح وب سايت•
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مشاور امالك: تمرين
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ويژگي ها

Nشهودي يا شمي 

توجه به اطالعات موثق و واقعي و ملموس با حواس •
پنجگانه

توجه به جزئيات•
واقع بين و عملي•
شديدا پايبند به اصول و قواعد•
سر و كارشان با اعداد و نمودارها•
اعتماد به تجربه گذشتگان•
عملگرا، به درد راه اندازي طرح ها و تبديل ايده ها به •

عمل
•S ها در لحظه زندگي مي كنند

Sمنطقي يا حسي 

توجه به الهام و تصور•
اعتماد بيشتر به رويا•
تجربه چيزهاي جديد•
ترتيب خاصي را پيگيري نمي كنند•
تمايل بيشتر به خالقيت•
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S ها نگاه مي كنند و جزئيات را به خاطر مي سپارند
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ميك آدم شهودي را با دادن و خواستن جزئيات زياد نابود نكني
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تفاده طور كلي حسي ها از اينكه مهارتي را پيدا كنند و سپس از آن بطور مداوم و موثر اس•
ام را با هم خواه پزشكي باشند كه عمل جراحي مي كند، كتابداري كه ارق .كنند لذت مي برند

.مطابقت مي دهد و يا لوله كشي كه يك ظرفشويي را نصب مي كند
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خواب ديدن چقدر مهمه؟ نشانه هست؟
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، معاني آيا معموال بيشتر به امور واقعي و جزييات توجه داريد يا سعي مي كنيد ارتباطات•
پوشيده و مفاهيم ضمني را درك كنيد؟
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شتر است درآمد هاي عمومي را در كدام يك از موارد زير بي، بهتر براي مبارزه با جرم و جنايت•
خرج كنيم ؟

افزايش تعداد پليس ها، وضع مجازات هاي سنگين تر و ساخت زندان هاي بيشتر•
برنامه هاي اجتماعي بيشتر براي اقشار محروم و آسيب پذير جامعه•
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سئوال
بهتر است رهبر يك سازمان حسي باشد يا شمي؟•
مدير سازمان چي؟•
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N   ياS  ؟
كدام سريعتر است؟•
؟كدام دقيق تر است•
در تيم چيدن؟•
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با هم Nو  Sآشپزي 
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كتابهاي آشپزي را چه كساني مي نويسند؟
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روش يادگيري
•N  ها با مثال و ايجاد نمونه اي در ذهن
•S ها با دانستن جزئيات و به صورت مرحله به مرحله
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هشدار
اغلب ما تيپ هاي متفاوت از خود را منفي مي بينيم•
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؟ Sيا حسي Nشهودي
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تمرين گروهي
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....هستم چون ... من : شواهد•
ترجيح مقابل شما چگونه هستند؟•
ند؟در مورد شما چه اشتباهي مي كن: اشتباهات و ناديده گرفتن•
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)S(در نظر حسي ها 
):N(شمي ها •
غير واقع بين هستند•
به جنبه هاي عملي توجه ندارند•
در ابرها پرواز مي كنند•
بيش از اندازه نظري هستند•
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)N(در نظر شمي ها 
):S(حسي ها •
غير خالق هستند•
مالل آور هستند و در برابر تغييرات مقاومت مي كنند•
فاقد پنداره هستند•
ساده انديش هستند•
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ترجيحات رواني

دريافت انرژي

برونگرايي
E

درونگرا
I

دريافت اطالعات

شهودي -شمي
N

منطقي
S

تصميم گيري و 
نتيجه گيري

تفكر
T

احساسات
F

سبك زندگي

منظم
J

منعطف
P
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Thinking

EI
SN

TF
JP



بر اساس تحليل هاي منطقي فكري ها 
نتيجه گيري مي كنند

EI
SN

TF
JP



EI
SN

TF
JP

ممكن است سرد و سخت به فكري ها 
نظر برسند



EI
SN

TF
JP

را از طريق استدالل هاي ديگران فكري ها 
واقعي و غير شخصي متقاعد سازيد



Feeling

EI
SN

TF
JP



EI
SN

TF
JP

از ارزش هاي شخصي احساسي ها 
براي تصميم گيري استفاده مي كنند



به هارموني اعتقاد دارنداحساسي ها 
و در ارتباطات از تقابل پرهيز مي كنند

EI
SN

TF
JP



طريق نفوذ شخصي ديگران را قانع از 
مي كند

EI
SN

TF
JP



How do you make decisions? 

Thinking or Feeling



تفاوت مدير فكري و مدير احساسي
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افراد براشون مهمهخوشامدي  Fو غلطي مهمه براي درستي  Tبراي
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•T   ريف شده درستي و غلطي در بيرون ما تع. كسايي كه خوشش نياد هم مي تواند جلو برودبا
.استها   Tاين عقيده 

• F    رفيق باز هستندها.
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F  ها مسائل را به
خودشان ربط 

.مي دهند
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F ها مسائل را به خودشان ربط مي دهند.
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Tها به درد بخورترند وليFها احساسي تر و گرمتر هستند.
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دعوت مهمانان به عروسي
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مثبت و منفي مي  آيا من تصميماتم را بيشتر به طور عيتني و با سبك و سنگين كردن جنبه هاي•
گيرم يا 

با توجه به احساساتم و اين كه چگونه من و ديگران تحت تاثير آن قرار مي گيرم؟•
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كدام يك از اين كلمات مرا بهتر توصيف مي كند؟•

منطقي تحليل گر
يا

حساس و همدالنه
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آيا درست است حتي وقتي مي دانيم كسي آسيب مي بيند؟•

حقايق را با او در ميان بگذاريم
يا 

حه دار بهتر است رعايت كنيم و حتي اگر دروغ بي اهميتي مي گوييم مانع از جري
شدن احساسات ديگران بشويم
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چگونه اطالعات را ارزيابي مي كنند و تصميم مي گيرند

Fاحساسي 
به روابط بيشتر از ضوابط بها مي دهند•
مهربانتر به نظر مي رسند•
همدردي و قدرداني برايشان مهم است•
بد و خوب براشون مهمه•
خيلي نگران احساس ديگران هستند•
 در روابط عمومي و مشاوره بين افراد و برقراري•

آشتي در بين افراد قدرتمندند

Tفكري، انديشمند 
مسائل را تحليل مي كنند و منطقي ترند•
رك و صريح•
درست و غلط براشون مهمه•
برايشان عدالت مهم است•
موضوعات را شخصي نمي كنند•
اهميت مي  كمتر به تاثير تصميماتشان بر ديگران•

با آن  دهند مگر اينكه به لحاظ استراتژيك رابطه
فرد تاثير مهمي داشته باشد
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 Fو Tچند توصيه براي 

F
كارتان  مسائل را به خودتان نگيريد، به ويژه وقتي از•

.انتقاد مي كنند به خودتان نگيريد
.دبا فكري ها زياد در مورد احساسات خود حرف نزني•
.كنيد قبل از تصميم گيري، خوب سبك و سنگين•
ه جايي كار كنيد كه خشك و منطقي نباشد و ب•

احساسات بها دهند
ه حساب چيزي را كه الزم داريد تقاضا كنيد نگذاريد ب•

اينكه خودش بفهمه

T
يه مهم به احساسات بقيه توجه كنيد فرديت بق•

.است
.بيش از اندازه انتقاد نكنيد•
خود  فيلم هاي حسي و درام و تراژديك ببينيد و•

.را با بقيه مقايسه كنيد
تشويق و تحسين يادتان نرود•
قيه چه قبل از نهايي كردن تصميم خود ببينيد ب•

احساسي دارند
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MBTI مي گويد
كجا سازگاري كني؟ كجا نكني؟•
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هشدار
اغلب ما تيپ هاي متفاوت از خود را منفي مي بينيم•
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باور اشتباه
ستند يا بسياري از مردم به اشتباه گمان مي كنند كه تمام مردها فكري و تمام زن ها احساسي ه•

.بايد اين گونه باشند
ي براي با اين ذهنيت كنارآمدن با مرد احساسي و زن فكري دشوار است و مي تواند مانع بزرگ•

.ارتباط باشد
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T  وF  با هم خوشبخت مي شوند ياF  وF ؟
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كي ها بيشتر دچار سو تفاهم مي شوند؟•
كي ها بيشتر به نفهمي متهم مي شوند؟ •
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تمرين گروهي
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....هستم چون ... من : شواهد•
ترجيح مقابل شما چگونه هستند؟ اظهار نظر ترجيح مقابل•
ند؟در مورد شما چه اشتباهي مي كن: اشتباهات و ناديده گرفتن•
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)T(در نظر فكري ها
):F(احساسي ها •
غير منطقي هستند•
بيش از اندازه احساسي و عاطفي هستند•
ضعيف هستند•
•Hysterical حساس، داراي رفتارهاي فوق العاده احساسي
حساب و كتاب سرشان نمي شود•
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)F(در نظر احساسي ها 
):T(فكري ها •
سرد هستند•
فاقد حساسيت هستند•
بي توجه هستند•
غيرانساني هستند•
سنگدل هستند•
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ترجيحات رواني

دريافت انرژي

برونگرايي
E

درونگرا
I

دريافت اطالعات

شهودي -شمي
N

منطقي
S

تصميم گيري و 
نتيجه گيري

تفكر
T

احساسات
F

سبك زندگي

منظم
J

منعطف
P
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Judging (J) Perception (P)

The way we act in the outer world 

Acts according to a situation
flexible and impulsive

Acts according to a plan, 
consistent

Judging & Perception
EI
SN
TF

JP





سفر به اصفهان
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Judging

EI
SN
TF

JP



EI
SN
TF

JP

J performs better with a plan



EI
SN
TF

JP

J lives according to a schedule 
and asks the same from others



EI
SN
TF

JP

J prefers to organize and to 
complete the tasks 



Perception

EI
SN
TF

JP



EI
SN
TF

JP

و به تعويق انداختن  "نگه داشتن درب باز"
گيري توسط منعطف هاتصميم 



EI
SN
TF

JP

 P   ظه عدم اطمينان و تغييرات آخرين لحبراي
آماده است



EI
SN
TF

JP

از كارهاي غيرمنعطف و برنامه منعطف ها 
ريزي شده متنفر هستند



!پرواز كنسل شد
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دمنظم ها خيلي آمادگي تغيير ناگهاني در برنامه را ندارن
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EI
SN
TF

JP
Judging & Perception

Judging (J) Perception (P)

structure
سازمان محور

goal
دقت

plan
)باید و نباید(دستوری 

flow
خودمحور
process
غیر قابل پیش بینی بودن
«let’s see what happens»
سیالیت



آيا من اغلب تصميماتم را سريع و به راحتي مي گيرم
يا 

به هنگام تصميم گيري مضطرب و مشوش مي شوم؟
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اند تنش دارند نگرفتهمنظم ها تا زماني كه تصميم 
لذا 

مي خواهند هر چه سريعتر تصميم بگيرند
و  

.پرونده را مختومه كنند
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وندمنظم ها از اينكه نتوانند تصميم بگيرند اذيت مي ش
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شار و منعطف ها اگر مجبور به تصميم گيري شوند احساس ف
.ناراحتي مي كنند
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ترجيحات سبك زندگي كردن

Pمنعطف 
دوست دارند زندگي خود به خودي و منعطفي •

داشته باشند

Jمنظم 
يزي دوست دارند زندگي سازمان يافته و برنامه ر•

.شده داشته باشند

TAPdars.com 273



ترجيحات سبك زندگي كردن

Pمنعطف 
انعطاف پذيرند•
عدم سخت گيري•
خودبخودي•
تمايل به شروع پروژه ندارند•
تصميم گيري براي ايشان سخت است•
ر بيفتند از اينكه به خاطر تصميم خود يا بقيه گي•

هراس دارند
.نداسترس لحظه آخر عملكردشان را بهتر مي ك•

Jمنظم 
عالقه به نظم دارند•
برنامه ريزي از قبل•
ليفي زود مي خواهند تصميم بگيرند  و از بالتك•

بدشان مي آيد
تا تصميم نگيرند راحت نيستند•
از كار نيمه تمام متنفرند•
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Jو Pاتاق 
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آيا براي من مهم است كه بر اغلب موقعيت ها مسلط باشم
يا 

ترجيح مي دهم كه كنترل ها در دست ديگران باشد؟ 

كنند را  منظم ها تحمل اينرا كه بگذارند اتفاقات شرايط را تعيين
ندارند آنها در زمينه هاي مختلف نظرات خود را دارند و آنرا با 

ديگران در ميان مي گذارند؟
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آيا به زمان توجه دارم و تقريبا هميشه سر وقت هستم 
يا

ي اغلب دير مي كنم و احساس مي كنم وقت از دستم فرار م
كند؟

منظم ها قدر زمان را بيشتر مي دانند و وقت شناس تر هستند
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مام آيا من ترجيح مي دهم قبل از اين كه استراحت كنم كارم را ت
كنم
يا

گر من هميشه دليلي پيدا مي كنم كه كاري را به بعد و زمان دي
موكول كنم؟

 منظم ها اغلب به اصول كاري محكم تري معتقدند و اغلب احساس اضطرار مي
تفريح  كنند كه كارشان را هر چه زودتر به پايان برسانند و بعد به استراحت و

.بپردازند اما منعطف ها برعكس اند و به تفريح بهاي بيشتري مي دهند
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رفتار كنيم؟ Pو  Jچگونه با 

Pمنعطف 
قدرت انعطافشان جالب است•
برنامه ها را به ايشان تحميل نكنيد•
ها بدهيدفرصت كافي براي تصميم گيري به اين•

Jمنظم 
از قدرت سازماني ايشان تعريف كنيد•
ل نيستنداينها بايد از برنامه كامال آگاه باشند فضو•
در خونه ايشان چيزي برداشتيد سر جايش •

بگذاريد
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هشدار
اغلب ما تيپ هاي متفاوت از خود را منفي مي بينيم•
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تمرين گروهي
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....هستم چون ... من : شواهد•
ترجيح مقابل شما چگونه هستند؟ اظهار نظر ترجيح مقابل•
ند؟در مورد شما چه اشتباهي مي كن: اشتباهات و ناديده گرفتن•
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)J(در نظر منظم ها 
):P(منعطف ها •
تنبل و غير مولد هستند•
به طور مزمن ديركرد دارند•
به قدر كافي جدي نيستند•
غيرمسئول و غيرقابل اعتماد هستند•
مسامحه و دفع الوقت مي كنند•
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):P(منعطف ها در نظر 
:) J(منظم ها •
سخت و بي انعطاف هستند•
سماجت مي ورزند•
كنترل كننده هستند•
همه چيز را سياه و سفيد مي بينند•
به سرعت تصميم مي گيرند•
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جمع بندي
نقاط قوت و ضعف حسي ها•
شمي هانقاط قوت و ضعف •
فكري هانقاط قوت و ضعف •
احساسي هانقاط قوت و ضعف •
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ها  Sحسي ها 
اغلب حسي ها، عمل گرا، واقع بين و عالقمند به جزئيات 

هستند
اما  

كه  اغلب اوقات در ديدن تصوير كلي و يا در ديدن امكاناتي
.در حال حاضر وجود ندارد با محدوديت هايي روبرو هستند
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ها  Nشمي ها 
 اغلب شمي ها، انگاره ها را مي بينند و از امكانات سر در مي

آورند
اما  

تند نمي به علت آن كه در زمينه حسي به اندازه كافي قوي نيس
نبه هاي توانند آنطور كه الزم است به واقعيت ها توجه كنند ج
.عملي در آنها ضعيف است و غير واقع بين هستند
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ها  Tفكري ها 
معموال منطقي، تحليل گر و عيني هستند

اما  
ا احساس كمتري كه در آنها هست مانع از آن مي شود تا ب .

ديگران روابط خوبي برقرار كنند 
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ها  Fاحساسي ها 
معموال استعدادهايشان در درك كردن ديگران، برخورد 
همدالنه داشتن و برقراري ارتباط خوب با ديگران است

اما  
گيرندممكن است فاقد عينيتي باشند كه تصميمات خوب ب
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WHO

ARE
YOU?



MBTI Physiologic types & Negotiations

؟چيست  MBTIآزمون تيپ شخصيت •
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ENFJ
ياري رسان•
مهرطلب•
مهارت كالمي•
قبول مسئوليت خارج از توان•
درگير انواع فعاليت•
هماهنگي در روابط•
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INFJ
صداقت•
ابتكار•
مستمع خوب•
صبور و دلسوز•
آرام•
پيچيده•
قدرت تمركز فراوان و پشتكار براي رسيدن به اهداف•
ادراكي ترين آرمان گرا•
رهبر الهام بخش•
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ENFP
به شدت كنجكاو•
مهرطلب•
دوستان فراوان•
فاقد قاطعيت•
مسامحه كار•
خودجوش•

295



INFP
به شدت مهرطلب•
به شدت حساس•
بسيار كنجكاو•
عاشق هنر•
بي خيال محيط اطراف•
بسيار آرمانگرا•
فقط كاري را كه دوست دارد انجام مي دهد•
به ارزش هاي شخصي و ديدگاه هاي خود از جهان تكيه فراوان دارد•
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ENTJ
رهبر ذاتي•
متكبر•
رئيس مĤب•
مشتاق كار•
عاشق يادگيري•
سريع•
توان بسيج منابع مادي و معنوي•
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INTP
مبتكر•
خالق و خيال پرداز•
كنجكاو•
سريع الفهم•
قدرت تمركز فراوان•
خودمحور•
سخت براي شناسايي•
داراي تفكر استراتژيك•
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ENTP
كنجكاو•
منعطف•
تمديريت بر ديگران برايشان مالل آور اس•
كارآفرين و سياست مدار بزرگ•

اعتماد بنفس باال•
پرشور و شوق•
مهارت در متقاعد كردن ديگران•
به شدت مهر طلب•
دوستان فراوان•
مهارت كالمي•
اهل تعريف حكايت•
مسامحه در تصميم گيري•
عدم قاطعيت در كار•
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INTJ
شديدا منطقي و تحليلگر•
بسيار خالق•
اعتماد به نفس باال•
متكبر•
كنجكاو•
مستقل و بسيار پيچيده•
ريسك پذير•
روابط فردي نامناسب•
استقبال از هر چالشي•
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ESTJ
هدفگذار•
با اراده•
مهارت كالمي•
رهبر ذاتي•
سنتي و محافظه كار•
سريع•
غيرقابل انعطاف•
خودجوش•
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ISTJ
حافظه قوي•
سرد و غيرعاطفي•
قدرت تمركز باال•
توجه شديد به جزئيات•
بسيار محافظه كار•
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ESFJ
ياري رسان•
مهر طلب•
به شدت حساس•
مادي •
ورزش دوست•
سخاوتمند•
دنيا را مطلق مي بيند•
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ISFJ
حافظه قوي•
ياري رسان•
عاطفي•
اكراه از مديريت•
سخاوتمند•
نياز به اتكا•
متعهد•
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ESTP
تكانه اي•
بسيار ورزش دوست•
جستجوگر•
مشكل گشا•
پر حرف•
اهل شادي و لطيفه گويي•
داراي عالئق شخصي فراوان•
دوستان فراوان•
بسيار منعطف •
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ISTP
خونسرد•
اهل تفريح•
طرفدار برنامه هاي تفريحي پر هيجان•
حالل بحران•
عملگرا•
بي خيال•
غيرصميمي•
توانمند در برخورد با دنياي فيزيكي•
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ESFP
بازيگر ذاتي•
عاشق تفريح و سرگرمي•
دوستدار تزئينات و توجه به آرايش ظاهري•
كامال بي خيال•
شديدا مهرطلب•
شديدا ياري رسان•
دوستدار توجه•
خودجوش•
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ISFP
بسيار آرام و محجوب•
به شدت عاطفي•
به شدت ياري رسان•
به شدت مهر طلب•
بسيار صبور و منعطف•
دوستدار نسل بشر و حيوانات•
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گزارشنمونه 
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ادامه دوره در سطوح پيشرفته
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