
 در این مقاله قرار است با کارکردهای روانی در شخصیت شناسی
mbti آشنا شویم: 

 من کدام است؟ تیپ شخصیتیقوی ترین نقطه 

من  کارکرد روانی شخصیتضعیف ترین عملکرد من که باید از آن پرهیز کنم یا تقویتش کنم کدام 
 است؟

 من کدام است؟ شخصیتیکارکردهای چگونه متوجه شوم قوی ترین و یا ضعیف ترین 

 .این مقاله پاسخ کاملی است به سئواالتی از این دست

  

 چیست؟ mbti  شخصیت شناسی مدل

را بیان کنیم. ابتدا  mbti کارکردهای روانی در شخصیت شناسیقبل از اینکه بخواهیم بحث مهم 
 mbti برای کسانی که با این مدل شخصیت شناسی آشنا نیستند بگوییم شخصیت شناسی مدل

 چیست؟

ها ریشه در به ما کمک می کند که متوجه شویم تفاوت رفتارهای انسان شخصیت شناسیاساسا 
 .چه چیزی دارد

های شخصیت شناسی است که بر اساس آن شانزده تیپ شخصیتی نیز یکی از مدل  MBTI  مدل
های یا همان شخصیت شناسی به ما کمک می کند تا تفاوت MBTI .معرفی و تحلیل می شود

 .شان را نیز بفهمیمها را با هم درک کنیم و مشترکاتانسان
این مدل شخصیت شناسی را مادر و دختری به نامهای مایرز و بریدز رفتارشناسی را که پیشتر 

 .یونگ آنها را فهرست کرده بود با مدل جدیدی عرضه کردند

 .ا هم مالحظه می کنیمب mbti در عکس زیر علت نامگذاری این مدل شخصیت شناسی را به مدل

  

 



  

  

را از این مقاله به رایگان مطالعه  mbti  شخصیت شناسی مدلاطالعات بیشتر در خصوص 
 .بفرمایید

  

 چه جایگاهی دارد؟ mbti کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

باشید می دانید که در این مدل سه محور اساسی  mbti اگر از عالقه مندان شخصیت شناسی مدل
 .آموزش داده می شود

تیپ  16که آموزش می بینید قادر هستید هر  هاییمحور تیپ شناسی که براساس سرنخ
 .را در افراد مختلف شناسایی و تحلیل کنید شخصیتی

 .برای شما فراهم است از اینجادر اینخصوص  دوره رایگاندسترسی به یک 

مشرب شخصیتی در  4است. بر این اساس شما می آموزید با  های شخصیتیمشربمحور دوم 
 .آشنا شوید mbti مدل

 .می توانید مطالعه فرمایید را از اینجا mbti ها درمشربمقاله رایگان آشنایی با 

 .اختصاص دارد mbti  در شخصیت شناسی مدل کارکردهای روانیو محور سوم نیز به 
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یا ویژگی روانی هر کدام  کارکرددر این محور شما می آموزید که چگونه قوی ترین و ضعیف ترین 
 .از شانزده تیپ شخصتی را بدست آورید

عی است پیش نیاز فهم کامل این بحث این است که شما دو محور قبلی را به خوبی آموخته طبی
 .باشید

آموزش کامل هر سه محور توسط استاد دکتر عباس  mbti بسته کامل شخصیت شناسی مدل
ساعت فیلم آموزشی بهمراه وسایل کمک آموزشی، کارتهای شانزده گانه  6علیپور است که در 

های متعدد هر سه به شما با مثال  mbti ودآموز شخصیت شناسی به روششخصیتی و کتاب خ
 .محور را با زبان ساده و همه فهم آموزش می دهد

 .به رایگان بدست آورید از اینجااطالعات بیشتر در اینخصوص را 

 .آشنا می کند mbti رکردهای روانی در شخصیت شناسیاین مقاله شما را با محور سوم یعنی کا

  

 چیست؟ mbti کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

 .است mbti همانطور که گفتیم کارکردها سومین محور اساسی در فهم شخصیت شناسی مدل
ترین وجه شخصیت هر تیپ شخصیتی چه ترین و ضعیفشویم که قویبا کارکردها متوجه می

و  ۱درصد پایه و اساس و قدرت هر تیپ شخصیتی را ، کارکرد  ۹۰د. می توان گفت چیزهایی هستن
سازند. یعنی اگه بخواهیم یک تیپ را خوب بشناسیم کارکردهای غالب و کمکی( آن تیپ می) ۲

 .تیپ شخصیتی او را خوب بشناسیم ۲و  ۱کافیست کارکرد 

  

  mbti کارکردهای روانی در شخصیت شناسی 4معرفی کوتاه 

 :یا غالب ۱کارکرد 

رسد و تا آخر عمر کارکرد سالگی به رشد کامل خودش می ۱۲یا غالب هر انسان معموال تا  1کارکرد 
 .ماندغالب باقی می

 :یا کمکی 2کارکرد 

رسد و تا آخر عمر در سالگی به رشد کامل خودش می ۲۵تا  ۲۰معموال بین  یا کمکی  ۲کارکرد 
 .ماندجایگاه کارکرد دوم باقی می

 :یا کارکرد ضعیف 3کارکرد 
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کارکرد سوم را کارکرد ضعیف فرد می نامیم. این نقطه ی شخصیتی اوست که بصورت دیفالت و 
( ۵۰تا  ۳۵اال حوالی پیش فرض در آن عملکرد باالیی ندارد. البته معموال در میانسالی روانی )احتم

شود و غالبا رشد نیافته هم باقی کمی خود را تقویت می کند و به صورت ضعیف و نابالغ پیدا می
 قراری بشود()احتماال باعث بی  ماند.می

 :یا مغلوب 4کارکرد 

افراد از   یا مغلوب در واقع ضعیف ترین کارکرد شخصیتی در هر فرد است. بهتر است ۴کارکرد 
و  ۶۰سئولیتی که نیاز به این کارکرد دارد خودداری کنند. البته معموال در هنگام پیری مثال پذیرش م

سالگی بصورت خیلی خیلی ضعیف و تقریبا تماما نابالغ یک مقدار از خود را نشان میدهد ولی  ۷۰
ترین وجه شخصیت هر آدم هست. باید گفت نقطه ضعف اصلی هر آدم و در حقیقت رشد نیافته

گانه در کارکردهای روانی در  4اوست. تا اینجا با کلیات کارکردهای  ۴ی آشیل هر کس کارکرد پاشنه
 .آشنا شدیم MBTI شخصیت شناسی

  

  mbti ناخودآگاه و کارکردها در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

 .ای به آن نداریمکارکرد در ناخودآگاه ماست و ما دسترسی آگاهانه 4قوت و ضعف هر 
مثال وقتی فردی کارکرد یک او جزیی نگر به شیوه های برونگرایانه است فردی است که هر جا 
دنبال مجهول یا اطالعاتی باشد اعالم می کند. از اینکه جزئیات دقیق کار را بفهمد خجالت نمی 

 .کشد و اتفاقا بقیه را بدلیل عدم شفافیت به اهمال کاری یا انگیزه های پنهان متهم می کند
 .در ناخود آکاه فرد حاضر است MBTI نابر این کارکردها در کارکردهای روانی در شخصیت شناسیب

  

  mbti گانه کارکردها در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی 8دسته بندی 

کارکرد از  4هشت کارکرد اصلی وجود دارد که هر کدام از تیپهای شخصیتی   mbti بر اساس مدل
 .ا می باشندگانه را دار 8انواع 
گانه  8کارکرد قوی، کمکی، ضعیف و مغلوب هر تیپ شخصیتی از میان دسته بندی  4یعنی 

 .می باشد mbti کارکردها در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی
در ادامه  MBTI گانه کارکردهای روانی در شخصیت شناسی 8آشنایی اجمالی با دسته بندی 

 :خدمتتان تقدیم می شود

 :دسته عبارتند از ۸این 

 



Ne ریزشهودی برون 

Ni ریزشهودی درون 

Se ریزحسی برون 

Si ریزحسی درون 

  

Te  ریزبرون منطقی یا فکری 

Ti ریزفکری با منطقی درون 

Fe ریزاحساسی برون 

Fi ریزاحساسی درون 

  

 

 



  mbti فرمول بدست آوردن کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

کارکرد قوی تا ضعیف ترین )مغلوب( نیاز است تیپ شخصیتی فرد را از  4برای بدست آوردن 
های شانزده گانه شخصیت شناسی بشناسیم. یعنی برای اینکه بتوانیم کارکردهای روانی در مدل

های شانزده گانه را تشخیص دهیم به شناخت تیپ شخصیتی او از مدل MBTI شخصیت شناسی
 .نیازمندیم

با هر شانزده  MBTI خود آموز شخصیت شناسی به روشعه کتاب کم نظیر شما می توانید با مطال
 .تیپ شخصیتی بطور کامل آشنا شوید

 .وارد شویداز اینجا  برای تهیه کتاب

 .از اینجا وارد شوید MBTIبرای آشنایی با محتوای کتاب خود آموز شخصیت شناسی به روش 

 4بعد از اینکه تیپ شخصیتی فرد را در اختیار داشتیم مراحل زیر را برای بدست آوردن کارکردهای 
 :گانه او طی می کنیم

 : قدم اول

و غیر از این   .J هست یا P حرف آخر تیپ یا نگاه کنید به حرف آخر تیپ شخصیتی آن فرد که 
 .نیست

 :قدم دوم

بود برون ریزی می کند ترجیح تصمیم گیری را و درون ریزی می کند ترجیح   Jاگر حرف آخر 
 .دریافت اطالعات اورا

 eتیپ شخصیتی او یعنی ترجیح سومش که ترجیح تصمیم گیری بود، اندیس  F یا T یعنی زیر
 بگذارید

 .به معنی درون ریز بگذارید iدر عین حال زیر ترجیح دریافت اطالعات او هر چه که بود اندیس 

 .i اندیس S یا N یعنی زیر

 :شوداین جوری می ESFJ مثال تیپ

E    Si    Fe    J 

و منظم است ترجیح تصمیم گیری خود را برون ریزی می کند و ترجیح دریافت  J یعنی کسی که
 .ون ریزی می کنداطالعاتش را در
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 :بود Pو یا حرف آخر تیپ شخصیتی 

 :طی کردیم را می رویم یعنی  J در این حال عکس روندی که در

بود برون ریزی می کند ترجیح دریافت اطالعات را و درون ریزی می کند ترجیح   P اگر حرف آخر
 .تصمیم گیری او را

ترجیح دریافت اطالعات بود، اندیس  تیپ شخصیتی او یعنی ترجیح دومش که S یا N یعنی زیر
e )بگذارید. )به نشانه برون ریزی شده 

 .به معنی درون ریز بگذارید iدر عین حال زیر ترجیح تصمیم گیری او هر چه که بود اندیس 

 .i اندیس S یا T یعنی زیر

 :شهاین جوری می ENTP مثال تیپ

E    Ne   Ti    P 

 :قدم سوم

 .کارکرد او را بدون تعیین اولویت مشخص کرده ایمتا اینجای کار ما دو 

تا اینجا به ما فهماند که دوکارکرد او کدامها  MBTI یعنی کارکردهای روانی در شخصیت شناسی
 .هستند

او کدام است. اما کدام کارکرد اول است و کدام  2و  1یعنی میدانیم دو کارکرد قوی و کمی او یا 
 کارکرد دوم؟

 .را مشخص می کنیم 2و  1نگاه به ترجیح اول تیپ شخصیتی او کارکردهای در این قدم با 

 :حرف وسط تیپ رو گذاشتیم یعنی این جوری ۲های بعد از اینکه اندیس

E   Si   Fe   J 

 کنیم به حرف اول تیپ که ببینیم درونگرا هست یا برونگرا؟نگاه می

و کارکردی که درون  کارکرد اولبود آن کارکردی که برون ریزی شده است می شود  برون گرااگر 
 .کارکرد دومریزی شده می شود 



و کارکردی که برون  کارکرد اولبود آن کارکردی که درون ریزی شده است می شود  درون گراو اگر 
 .کارکرد دومریزی شده می شود 

دارد  e نویسیم که اندیسمی ۱ارکردی را شماره هست پس ک E در مثال باال: چون حرف اول تیپ
 :هست Fe  مثال  که در این

E   Si   Fe   J 

1.Fe 

2. 

3. 

4. 

شود حرف کناری آن یعنی کارکردی که در این مثال درون ریزی شده است: می ۲حاال کارکرد شماره 
 :هست Si که اینجا

E   Si   Fe   J 

1.Fe 

2.Si 

3. 

4. 

  

 :قدم چهارم

  MBTI کارکرد سوم در تشخیص کارکردهای روانی در شخصیت شناسیتعیین 

 :۳حاال برای کارکرد 

 .فرد بدست می آوریم معکوس کردن کارکرد دومیعنی کارکرد ضعیف فرد را از  کارکرد سوم

 :در مثال ذکر شده



 هشمی Si پس متضاد .e شهمی i و متضاد اندیس N شهمی S را بنویسیم. متضاد Si باید متضاد
Ne 

 :پس

E   Si   Fe   J 

1.Fe 

2.Si 

3.Ne 

4. 

  

 :قدم پنجم

 : MBTI تعیین کارکرد چهارم در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

 :۴حاال برای کارکرد 

 :کارکرد چهارم را با معکوس کردن کارکرد اول فرد بدست می آوریم

 :کنیمبود و باید معکوس و متضاد  Fe در مثال ذکر شده کارکرد اول فرد

 :Ti میشه Fe پس متضاد .i میشه e و متضاد اندیس  T شودمی F متضاد

E   Si   Fe   J 

1.Fe 

2.Si 

3.Ne 

4.Ti 

دسته کارکرد در کارکردهای روانی در  8قدم توانستیم کارکردهای چهاگانه او را از بین  5با این 
  .بدست آوریم MBTI شخصیت شناسی



  MBTI کارکردهای روانی در شخصیت شناسینکات بسیار مهم در تشخیص  

 .ریز می گوییمرا درون i اندیس  ) 1

 .ریز می گوییمبرون را  e اندیس (۲

ریز هست. نتیجه اینکه دارد یعنی برون e آدم برونگرا اندیس( ۱کارکرد غالب )کارکرد شماره  (۳
اش هم صادق هست، یعنی برعکسکنند و البته ریز میی برونگراها کارکرد غالبشون را برونهمه
 .شودریز میدارد و درون i ی درونگراها هم کارکرد غالبشان اندیسهمه

 یا T دارند زیر J هایی کهی تیپکند. یعنی همهریز میرا برون T و F ترجیح J همیشه ترجیح (۴
F اندیس e دهیم. یعنیقرار می Jکنند؛ م میهاشون رو به بقیه اعالها کسانی هستند که تصمیم

 .کنندریزی میهاشون رو برونتصمیم

را.  T یا F برون ریزی می کند J است: یعنی جفتعالمت گذاری برای حفظ کردن استفاده از کلمه 
 T=ت  F=ف . J =ج

 N دارند زیر P هایی کهی تیپکند )یعنی همهریز میرو برون S و N ترجیح P همیشه ترجیح (۵
کنند؛ ها کسانی هستند که از دنیای بیرون اطالعات جمع میP دهیم. یعنیمیقرار  e اندیس S یا

گذارن با اند رو به اشتراک میبطور شفاهی می پرسن از این و اون و نیز اطالعاتی که بدست آورده
 .ریز هستشون برونبقیه؛ یعنی کارکرد دریافت اطالعات

 یا N برون ریزی می کند P :است: یعنی ّپنسعالمت گذاری برای حفظ کردن استفاده از کلمه رمز 
S را. پ=P   ن=N   س=S 

ترین وجه ضعیف ۴کارکرد یک هر تیپ قوی ترین وجه شخصیت هر تیپ هست و کارکرد  (۶
 .کارکرد غالب می گوییم ۱شخصیت اوست. به کارکرد 

گوییم و کارکرد سوم هم که کارکرد ضعیف گفته می کننده میکارکرد کمکی یا تعدیل ۲به کارکرد 
 .شود. .ودر نهایت کارکرد چهارم ضعیف ترین کارکرد فرد است که به آن کارکرد مغلوب می گوییم

 .نقاط ضعف هر تیپ ۴و  ۳نقاط قوت هر تیپ هستند و کارکرد  ۲و  ۱بطور کلی کارکرد  (۷

  

 ESFJ مثال برای تیپ

 .است Fe :قوی ترین کارکرد فرد

 .است Si :کارکرد کمکی او

 .است Ne :کارکرد ضعیف او



 .است Ti :کارکرد مغلوب یا ضعیف ترینش

کمی پیچیده بود ولی بسیار بسیار کاربردی  MBTI تشخیص کارکردهای روانی در شخصیت شناسی
 .و در تحلیل نقاط قوت و ضعف یک فرد اهمیت دارد

با تدریس استاد دکتر عباس علیپور با  mbti غیر حضوری شخصیت شناسی مدل بسته کامل و
گانه شخصیتی و کتاب بی نظیر خود آموز شخصیت  16ساعت فیلم آموزشی، کارتهای  6حدود 

 .با زبان بسیار ساده راه یادگیری این مباحث را آسان نموده است mbti شناسی به روش
 .مشاهده بفرمایید از اینجا اطالعات بیشتر در خصوص این بسته را

  

  MBTI شخصیت شناسیدسته کارکردهای روانی در  8توضیحات 

 MBTI ی مهم: توضیحی که برای تحلیل هر کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسینکته
هایتان استفاده کنید که آن کارکرد توانید در تحلیلنوشته شده است برای زمانی کاربرد دارد و می

در  Fi بعنوان مثال کارکرددر جایگاه کارکرد غالب یا کارکرد کمکی تیپ شخصیتی باشد. یعنی اگر 
جایگاه کارکرد مغلوب یک تیپ قرار داشته باشد برای تحلیل کارکرد مغلوب توضیحی که در اینجا 

 .ام کاربردی نداردنوشته Fi برای

  

 گیری در کارکردهای روانی در شخصیت شناسیکارکرد تصمیم ۴معرفی و توضیح 
MBTI  

 ریز؛احساسی برون:  Fe کارکرد  -1

های شخصی و خوشایند و ناخوشایند بودن مسئله گیری بر اساس ارزششخصی تصمیمچنین 
 .برای خودش دارد

شان با دیگران صحبت می کنند و از دیگران هم کند. از ارزشهای شخصیتصمیمات را اعالم می
 .ها راحت استخواهند که مطابق ارزشهای شخصی ایشان عمل کنند! دستور دادن برای اینمی

 .ه روزی که حس کنند ارزشهای شخصی شان زیر سئوال رفته استوای ب

 .بود MBTI این اولین کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

  

 ریز؛احساسی درون: Fi کارکرد  -2

 .است MBT دومین کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

https://abbasalipoor.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-mbti/
https://abbasalipoor.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-mbti/


ناخوشایند بودن مسئله را دارند. های شخصی و خوشایند و گیری بر اساس ارزشتصمیم
تصمیمات را اعالم نمی کنند. حد اقل به شیوه های برون ریزانه اعالم نمی کنند. بقیه از  ولی 

ارزشهای   شان عمدتا بی خبر هستند چون به زبان نمی آورند.گیریگیری و نتیجهتصمیم
ت که خودشان به ارزشهای گذارند و برای آنها مهم اسشان رو با دیگران در میان نمیشخصی

شخصی خودشان پایبند باشند .بنابراین معموال از دیگران نمی خواهند که مطابق ارزشهای شخصی 
 .ایشان عمل کنند و به دیگران تحمیل نمی کنند

  

 ریز؛فکری برون:  Te کارکرد -3

تن یا نداشتن دارند. درست و غلطی و سیستم داش گیری بر اساس دو دوتا چهارتا و منافع تصمیم
 .اولویت آنهاست

گیری اینها مطلع هستند چون به زبان می کنند و بقیه از تصمیمات و نتیجهتصمیمات را اعالم می
خواهنئ مطابق آنچه که درست و غلط و منافع سیستم است رفتار کنند و این آورند. از بقیه هم می

در اجرای قانون و منافع قاطع هستند و دهند و را از دیگران مطالبه می کنند! براحتی دستور می
 .همچنین در سازماندهی و فرماندهی حسابی قاطع عمل می کنند

 .در اینکه منطقشان را داخل چشم کسی کنند مسئله ای ندارند

 .است MBTI این سومین کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

  

 ریز؛فکری درون:  Ti کارکرد -4

 .است MBTI کارکردهای روانی در شخصیت شناسی چهارمین کارکرد در

دارند. درست و غلطی و سیستم داشتن یا نداشتن  گیری بر اساس دودوتا چهارتا و منافع تصمیم
 .اولویت آنهاست

گیری اینها مطلع نیستند. کنند و غالبا بقیه از تصمیمات و نتیجهاما این تصمیمات را اعالم نمی
کنند مگر اینکه بر اساس منطق و دودوتا راحتی یک چیزی را قبول نمیچون به زبان نمی آورند. ب

ای که خودشان دارند باشد و معموال هم از آن مکانیزم سیستمی و منطقی چهارتای درونی
خودشون که درونی هست با دیگران صحبتی نمی کنند. یکدفعه اطرافیانشان می بینند که بر 

گیری و آنها بر اساس منطق درونی ایشان بوده تصمیم گیریاساس یک چیزی که ناشی از نتیجه
 .اقدام شده بدون اینکه آنچنان اعالمی شده باشد

  

 MBTI گانه در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی8یادآوری نکته مهم در توضیح کارکردهای 



روانی در گانه در کارکردهای  8ی مهم: توضیحی که برای تحلیل هر کارکرد از کارکردهای نکته
هایتان توانید در تحلیلنوشته شده است برای زمانی کاربرد دارد و می MBTI شخصیت شناسی

استفاده کنید که آن کارکرد در جایگاه کارکرد غالب یا کارکرد کمکی تیپ شخصیتی باشد. یعنی اگر 
یل کارکرد در جایگاه کارکرد مغلوب یک تیپ قرار داشته باشد برای تحل Ne بعنوان مثال کارکرد

 .ام کاربردی نداردنوشته Ne مغلوب توضیحی که در اینجا برای

  

 کارکرد دریافت اطالعات:در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی ۴معرفی و توضیح 
MBTI : 

 .این پنجمین کارکرد است

 ریز؛شهودی برون:  Ne کارکرد  - 5

 :دریافت اطالعات از طریق تعامل با دنیای بیرون

ها بسیار زیاد توجه افراد بدنبال تصویر کالن و اطالعات کلی هستند. به احتماالت و ایدهاین 
های دیگران را کنند و نظر کلی و ایدهکنند. برای بدست آوردن اطالعات با دیگران صحبت میمی

را  شوند و اطرافیانشان می بینند که اینها خیلی زیاد در حال پرس و جو هستند. اطالعاتیجویا می
ها و احتماالتی که مد نظرشان هست را با سایرین هم به اند و همچنین ایدهکه بدست آورده

آورند و هم معموال گذارند. پس هم اطالعات را از بیرون )گفتگو با دیگران( بدست میاشتراک می
کنند. اینها هایشان هست را با دیگران مطرح میاطالعاتشان که از جنس احتماالت و ایده

هایشان با بقیه صحبت پردازی هستند و مدام از ایدههایی هستند که دائم مشغول ایدههمان
 .کنندمی

  

 ریز؛شهودی درون:  Ni کارکرد  -6 

 :دریافت اطالعات از طریق الهامات درونی

 .است MBTI این ششمین کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

ها و احتماالت هستند و معموال از طریق مطالعه و سرچ و آنچه به بدنبال اطالعات کلی و ایده
شود و یا دریافت اطالعات دارند )یعنی شیوه های درون گرایانه( و کمتر پیش ایشان الهام می

 آید آنها را در حال پرس و جو و دریافت اطالعات شفاهی از کسی ببینید. خودشان ساکت و بیمی
باشد را ها میکنند و آن اطالعات را که از جنس احتماالت و ایدهسر و صدا اطالعاتشان را جمع می



 .گذارندبا دیگران هم کمتر به اشتراک می
 .مگر اینکه هنرمندانه بلد باشید از آنها درباره ایده هایشان سئوال بیپرسید

های بیرونی سبت به جزییات و واقعیتکه در باال توضیح دادیم معموال ن 6و  5از آنطرف مدلهای 
که بعضا خیلی هم واضح هستند غافل هستند! آنقدر غرق در شهود و درونشان هستند که 
 !اندحواسشان به آنچه که اکنون در حال رخ دادن هست نیست؛ تو گویی انگار در اینجا نبوده

  

 ریز؛حسی برون:  Se کارکرد -7 

 .است MBTI روانی در شخصیت شناسیهفتمین کارکرد در کارکردهای 

 .ها و کاربردها هستندبدنبال دانستن جزییات و واقعیت
گانه باشد  ۵های اطالعاتی برای آنها ارزشمند است که مستقیما قابل دریافت از طریق حس

 ها!()اطالعاتی واقعی و ملموس نه احتماالت و ایده
ی از دیگران می پرسند و اطالعات بدست آمده را خواهند خیلی ریز و جزیاینها اطالعاتی را که می

ها Se ها در لحظه حال نیستند در عوض Ne ها یاNi گذارند. هر چقدرهم با بقیه به اشتراک می
کنند و حسابی حواسشان به جزییات و آنچه که اکنون در حال رخ بشدت در لحظه حال زندگی می

 .باشددادن هست می

  

 ریز؛درونحسی :  Si کارکرد  -8 

 .است MBTI هشتمین کارکرد در کارکردهای روانی در شخصیت شناسی

ها و کاربردها و ... اطالعاتی که مستقیما قابل دریافت از طریق بدنبال دانستن جزییات و واقعیت
 ها!(گانه باشد )اطالعاتی واقعی و ملموس نه احتماالت و ایده ۵های حس

کنند )یعنی شیوه های درون خیلی ریز و جزیی مطالعه و سرچ میخواهند اینها اطالعاتی را که می
باشد گرایانه( و اطالعات بدست آمده که از جنس جزییات و عدد و رقم و واقعیت و رخ دادها می

 .گذارندرا هم با بقیه کمتر به اشتراک می
چیز د و همهنشیننکنند و معموال یه گوشه ساکت و آرام میبندرت از کسی شفاهی پرس و جو می

 .را خیلی دقیق و جزیی ثبت ضبط می کنند

 

 

  



 MBTI معرفی یک بسته فوق العاده برای یادگیری مهارت شخصیت شناسی

آشنا  MBTI خوشحالم که توانستید با بحث بسیار مهم کارکردهای روانی در شخصیت شناسی
 .شوید

 :را معرفی کنماما در این بخش می خواهم به شما یک محصول فوق العاده آموزشی 

برای یادگیری هر سه محور یک محصول فوق العاده  mbti  محصول شخصیت شناسی به روش
 :است یعنی  mbti شخصیت شناسی مدل

o محور شناخت سرنخهای شانزده گانه تیپهای شخصیتی 
o  گانه شخصیت شناسی در مدل 4محور مشربهای mbti 
o  گانه روانی در شخصیت شناسی8و محور کارکردهای MBTI است. 

تدریس استاد دکتر عباس ساعت آموزش ویدئویی با  6در این محصول فوق العاده شما حدود 
علیپور دریافت می کنید به همراه شانزده فلش کارت سریع برای یادگیری شانزده تیپ شخصیتی و 

که تالیف استاد علیپور می  mbti همینطور کتاب فوق العاده خودآموز شخصیت شناسی به روش
 .باشد

 .وارد شوید از اینجابرای دریافت این محصول 
 .دریافت کنید از اینجااطالعات بیشتر در اینخصوص را 
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به مباحث آموزشی تبریک می خوشحالم که ما را همراهی می کنید و به شما برای عالقه مندی 
 .گویم

لطفا این مقاله را حداقل به یک عزیزی که برای پیشرفتش اهمیت قائل هستید ارسال بفرمایید تا 
 .از خیر و برکت محبت بدون توقع در زندگی بهره مند شوید

 .اثر بخش و پیروز باشید

 


