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 INTJتیپ شخصیتی های ویژگی

 .موضوعات علمی پیچیده رو به خوبی جذب میکنند 

  ساختار میدن.مفاهیم تئوری و نظریات رو به خوبی نظم و 

 .استراتژیست خوبی هستند 

 نگر و پیشرو هستند.آینده شمول رو میبینند وتصویر بزرگ و جهان 

 .بینش و شهود قدرتمندی دارند که بهش تکیه میکنند 

 .به نظرات خودشون بیش از دیگران اهمیت میدن 

 .کارهای روزمره و روتین دوست ندارند 

 ون انتظار عملکرد بسیار باالیی دارند.استانداردهای باالیی دارند و از خودش 

 .منطقی و عقالنی فکر میکنند و تصمیم میگیرند 

  به صورت مستقل، عملکرد بهتری دارند.مستقل و خودکفا هستند و 

 های خودشون هستند.ارتباطات اجتماعی محدودی دارند و بیشتر سرگرم برنامه 

 INTJتیپ مسیر شغلی مناسب 

 دو ویژگی مهم داره که به تعریف مسیر شغلی مناسب این تیپ کمک میکنه: INTJتیپ شخصیتی 

 INTJ.ها بسیار عالقمند به یادگیری و کارهای فکری و تحلیلی هستند 

 INTJمیکنند. ریزی و اجراها از ایجاد نظم و ساختار لذت میبرند و به صورت مستقل کارها رو برنامه 

هایی ریزی پروژههای فکریش استفاده کنه و همینطور بتونه طبق برنامهیاین تیپ به دنبال شغلیه که از توانمند

دانشگاه  منده رو پیش ببره. به همین دلیل مشاغل پژوهشی و آکادمیک مثل پژوهشگر و استادکه بهشون عالقه

 باشه. INTJمیتونه مورد عالقۀ تیپ شخصیتی 

ر، مرتبط با تکنولوژی مثل مهندسی کامپیوت اغلنگر و استراتژیست هستند، در مشها آیندهINTJاز آنجایی 

 الکترونیک، فناوری اطالعات و ... توانمند هستند.

ماری، های فکری بسیار و عالقه به نظم و ساختار باعث میشه که این تیپ برای مشاغل هنری مثل معمهارت

 سردبیری، منتقد هنری و نویسندگی مناسب باشه.
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 اعتماد کنیم؟  MBTIآیا میتونیم به نتایج تست 

ی گیری بهتر در مسیر زندگتونسته به بسیاری از افراد در خودشناسی و تصمیم MBTIشناسی تست شخصیت

ز این ونه اکمک کنه ولی این تست هم اشکاالت خودش رو داره و انتقاداتی بهش وارده که میتونید چند نم

 «MBTIشناسی وارد شده به تست شخصیت ده پاسخ به انتقادات»انتقادات و پاسخ به اونها رو در مطلب 

 بخونید.

ومده، ادست  برای اینکه بتونید به نتیجۀ این تست اطمینان کنید باید اول مطمئن بشید تیپ شما درست به

 ه نظربپس باید مشخصات اون تیپ به شخصیت شما خیلی نزدیک باشه و هر چهار حرف چهارحرفی اون تیپ 

 شما درست باشه.

 به دست اومده شما باید تا حدی:  INTJمثال اگه تیپ شما 

 ما انرژی شهای شلوغ از درونگرا باشید یعنی نیاز به زمان تنهایی زیادی داشته باشید و حضور در جمع

 بگیره.

 ها و مفاهیم انتزاعی اهمیت میدید.شهودی باشید یعنی تصویر کلی رو میبینید و به نظریه 

 های شما نقش پررنگی داشته باشه.گیریل منطقی در تصمیمفکری باشید یعنی استدال 

 شد.منظم باشید یعنی دوست داشته باشید زمان و مکان زندگی شما ساماندهی شده و منظم با 

 ک آینه برایفقط وقتی میتونه به خودشناسی ما کمک کنه که ازش به عنوان ی MBTIیادمون نره نتایج تست  

ون فکر کردن به خودم ن استفاده کنیم. اگه نتونیم وقتی برای مطالعه وهای شخصیتیموکندوکاو ویژگی

ا یهستم  INTJاختصاص بدیم؛ تنها چیزی که از این تست به دست میاریم یک برچسب جدیده که مثال 

ESTJ. 

 مهارت جنس از ما رفتارهای اکثر که نره یادمون. باشه هم مضر ما برای حتی میتونه برچسب این نباشه، حواسمون هاگ

 ما به میتونه شخصیتی هایویژگی و ذاتی عالئق گرفتن درنظر اما. بدیم تغییر رو رفتارهامون میتونیم تالش با یعنی. هستند

 .بکنه زیادی کمک شغلی رضایت به رسیدن در

هم فراما ی بیندازید. ما مطالب زیادی برای شیصبر کنید، پیش از بستن این فایل، حتما نگاهی به صفحه انتها

 ایم.کرده

 توضیحات صفحه پایانی را بخوانید و مطالب ما را دنبال کنید.
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ب باید های شخصیتی و استعدادهایمان، یکی از کارهایی است که برای رسیدن به شغل مناسآشنایی با ویژگی

عالین فزندگی های مختلف، شنیدن داستان انجام دهیم. در این راه ما نیاز به کسب مهارت، آشنایی با شغل

 و ... داریم. ، شناخت هدف شغلیهای مختلف شغلیحوزه

 :تنوشته شده اس کارنکن اسب و مسائل مربوط به آن در سریمطالب زیادی در مورد انتخاب شغل من

 داستان آدمهایی که اهل کارنکن هستند. -
 پادکست رادیو کارنکن -
 چگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -
 برای کسب مهارتمعرفی مراجع آموزشی  -
 هامعرفی شغل -

 مطالعه رایگان این مطالب روی لینک زیر کلیک کنید: کارنکن وآشنایی با  برای

 

ن احساس در آ امیدوارم شما هم داستان کارنکن خودتان را بسازید و به شغلی مشغول باشید که گذر زمان را

ی شید. شغلری بانکنید. شغلی که در آن نیاز ندارید همیشه به ساعت نگاه کنید و منتظر زمان پایان ساعت کا

 زندگی کنید و کارنکنید.که با آن 

 د:باط باشیر ارتد میتوانید با آدرس ایمیل زیر با ماست. اباعث خوشحالی م همیشه انشنیدن نظرات خوانندگانم
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 نقشه راه کار نکن
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