
 

 IN T J  
↔فکری↔شمی ↔درونگرا ی کنندهوردا  

 معمار: شایستگی + استقالل = کمال
 :ویژگی های شخصیتی شما

 مستقل با انگیزه و کمال طلب

 به باورها و افکار خود اطمینان کامل دارید

 الگوی ذهنی دارید که می گوید در شرایط مختلف چگونه باید باشید

یدایجاد انگیزه در دیگران توانمنددر ، از خود و دیگران توقع باالیی دارید  

ران و گپیوسته برای بهبود خود و دی  

 هر چیزی که در اطرافتان است تالش می کنید

یدبسیار مستقل عمل می کن، انتقاد پذیر هستید  

 در انجام کار ها روش مخصوص خودتان را دارید و به آن اطمینان دارید

 کنجکاو، قاطع و مصمم هستید

مقامات باال دست قرار نمی گیرید تحت تأثیر رفتار  

 در رسیدن به اهدافتان حداکثر تالشتان را می کنید

ر صورتی از قواعد پیروی می کنید که آن را موافق رسیدن خود به اهدافتان بدانیدد  

 در زمینه های نظری بسیار قوی هستید

 سازمان دهندگان بسیار خوبی هستید

، آن را برنامه ریزی کرده و مصرانه آن را  یدزمانی که متعهد به انجام کاری می شو

 به انجام می رسانید

 :نقاط ضعف شما



 

 از خود و دیگران انتظارات بیش از اندازه دارید

 گاهی رک و صریح انتقاد می کنید و برایتان مهم نیست

که انتقاد شما چه تأثیری روی دیگران دارد   

حاضر را از دست بدهیدممکن است برخی از واقعیت های مهم و حقایق زمان   

 چون اغلب مایلید تنها باشید

 :شما در ارتباط با دیگران

 محتاط هستید

 بسیار صمیمی و با وفا هستید و بیشتر به روابط سنتی بها می دهید

تان نشان می دهید محبت خود را به نزدیکان  

های دو نفره عالقمندیدبه معاشرت   

 به تبادل نظر و تبادل افکار عالقمندید

 از صحبت های خودمانی خوشتان نمی آید

 نسبت به رد شدن و مورد بی اعتنایی قرار گرفتن حساس هستید

 نمی خواهید کسی آسیب ببیند

 به روابط خود بهای الزم را نمی دهید

 ممکن است روی نظرات خود سماجت به خرج دهید

 :ر محل کارتانشما د

 از توانمندی های مفهومی و تصوری برخوردارید

 بینش های شمی خود را به واقعیت می رسانید

 به شکلی منطقی و منظم کار می کنید تا

به راه حل های نوآور و مبتکرانه برای مسائل دست یابید   

 معموال  پست مدیریت را در شرکت محل کارتان به عهده ی گیرید

دف به همه ی اعضای تیم فشار می آورندبرای رسیدن به ه  



 

 دوست دارید مستقل کار کنید

 دوست دارید بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشید

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 اعتماد به افکار و اندیشه های خود

 انگیزه ی باال برای رسیدن به صالحیت و شایستگی

 توجه و تمرکز باال روی موضوعات

دیدن و در نظر گرفتن کلیه احتماالت و امکاناتتوانایی در   

 لذت از چالش ها و مسائل پیچیده

 توان حل مسئله و بررسی منطقی و عینی آن

 توان رسیدن به هدف با وجود همه موانع و مشکالت

الاخالق کاری باو  توانایی کار فردی  

 ایجاد سیستم و الگوهای الزم برای رسیدن به هدف

یراحت بودن با تکنولوژ، باالمهارت های سازمانی   

 نقاط ضعف شما در محیط کار:

 عدم عالقه به جزئیات

 عدم تحمل افراد دارای صالحیت کم و یا با سرعت کاری کمتر از خود آن ها

 عدم قدردانی کافی از همکاران

 عدم تمایل به صحبت و بحث درباره ی تصمیمات اتخاذ شده قبلی

زیاد بر نظریه ها و فرضیاتعدم توجه کافی به واقعیات و تاکید   

 نداشتن انعطاف کاری برای تغییر در ایده های خود

 کار کشیدن از دیگران به حد افراطی

 توجه زیاد به زندگی کاری و کم توجهی به زندگی خانوادگی

 کسل و دلسرد شدن مکرر در صورت نبودن کار



 

 :رضایت شغلی شما در

شرایط پیدا کردن راه حل های مبتکرانه برای بهبود  

 صرف انرژی خود برای به عمل رساندن ایده های خوب

 کار کردن با افراد آگاه و با وجدان

 اختیار کامل داشتن در به اجرا در آرودن نقطه نظراتتان

 فرصت تبادل نظر با گروه های کوچکی از اشخاص روشنفکر و آگاه

 قرار گرفتن در جریان اطالعات جدید

توانمندی ها و صالحیت های خود و داشتن فرصت برای افزودن بر   

 عدم تکراری بودن کار

 مشاغل مناسب شما:

امور مالی-تجارت  

 امنیت ارتباطات از راه دور، مشاور مدیریت، اقتصاددان،

 پژوهشگر دارویی، برنامه ریز مالی، تحلیلگر اعتبارات مالی

 تکنولوژی

 پژوهشگر علمی، دانشمند، مهندس طراح، منجم، خدمات اطالعات،

 پژوهشگر نرم افزار و سیستم، مدیر سیستم، تحلیل گر تجاری

 آموزش

 آموزگار، طراح برنامه های درسی، مدیر مدرسه، ریاضی دان

پزشکی-مراقبت های بهداشتی  

 روانپزشک، روان شناس، داروساز، جراح، تکنسین قلب و عروق

 رشته های حرفه ای

گانی، مدیر، قاضی،وکیل دعاوی، برنامه ریز استراتژیک، تحلیل گر بازر  

 نویسنده و تحلیل گر خبری، مهندس، وکیل، روانپزشک، خلبان



 

 فعالیت های خالق

 نویسنده و سر دبیر، نقاش، مخترع، معمار، برنامه ریز رسانه ای،

 روزنامه نویس، سازنده و طراح نمایش

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

کنیدروند ها و نیاز های آتی بازار را پیش بینی   

 اطالعات را تلفیق کنید

 انتخاب های شغلی خود را خلق کنید، شغلتان را طراحی کنید

 برنامه شغلی مبتکرانه ای ایجاد کنید

 تصمیم بگیرید و عمل کنید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

حقایق جدید نپردازید توجه کنید، تنها به هاحقایق و واقعیت به همه   

دیپلماسی برای فروختن نقطه نظر های خود به دیگران استفاده کنید از ادب و  

 از تکبر و نخوت در برخورد با کارفرمای بالقوه خود بپرهیزید

 سعی کنید به هنگام تصمیم گیری ذهن ذهن باز داشته و انعطاف پذیر باشد

 


