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INTJ 

 کلیدی صفات

 دقت با نگر روند گرا نتیجه هدفمند یافته ساخت منظم تحلیلگر پذیر انتقاد کنجكاو مصمم قاطع انگیزه با مستقل گرا کمال استراتژیست 

 ستراتژیکا قوی نگر آینده تئوری اهل احساس بی آرام ساکت کلفت پوست خود به متكی پذیر مسؤولیت خصوصی حریم داشتن به تمایل

 عملگرا غیر تئوری و نظریه تصوراهل و فكر اهل پذیرسازگارپیچیده انعطاف

 

 شخصیتی ویژگیهای

INTJهنقط چرای و چون بی باور نیز و شتتیصتتی صتت حیت و استتتق ل به آنان شتتدید نیاز. اند طلب کمال و انگیزه با مستتتقل  افرادی ها 

 .دارند کامل اطمینان خود افكار و باورها به آنان. برسند خود های خواسته به که است قدرتمند ای انگیزه خود  نظرهای

INTJدر دگوی می که دارند ذهنی الگویی. دریابند را جدید های ایده کاربردی نتایج خود  انتقادی و منطقی لحن به توجه با توانند می ها 

 سعی و ودهب توانمند دیگران در انگیزه ایجاد در دارد  باالیی توقع دیگران از و خود از شیصیتی تیپ این. باشند باید چگونه میتلف شرایط

 می ت ش دارد قرار آنها پیرامون در که چیزی هر و دیگران خود  بهبود برای پیوسته. بدهد انگیزه خودش اندازه به دیگران به که کند می

 .شوند نمی ناراحت چندان انتقاد از یا و تفاوتی بی از و پذیرند انتقاد اشیاص این. کنند

INTJروش کارها انجام در آنها. کنند می عمل مستتتقل بستتیار شتتیصتتیتی های گونه انواع میان در و دارند استتتق ل به فراوانی نیاز ها 

 باال مقامات رفتار تأثیر تحت آنها. هستند مصمم و قاطع کنجكاو  اغلب اشیاص این. دارند اطمینان آن به و داشته را خودشتان  میصتوص 

 هک کنند می پیروی مقررات و قواعد از صورتی در و کنند می را خود ت ش حداکثر اهدافشان به رسیدن جهت در. گیرند نمی قرار دستت 

 .بدانند اهدافشان به خود رسیدن موافق را آن

INTJظرین های زمینه در. هستند اهدافشان به رسیدن و هایشان ایده ستازی  پیاده برای باال انگیزه و مبتكرانه ذهنی بزرگ  افكاری با ها 

 خوبی کاستراتژی اندیشمندان اشیاص  این. متبحرند پیچیده مسائل حل در و آیند می کنار راحتی به پیچیده مفاهیم با بوده  قوی بسیار

 کند  جلب خود به را شان ع قه که موضوعاتی در آنها. کنند درک را ها موقعیت همه اشكاالت و امتیازات توانند می آستانی  به و هستتند 

 باشند هداشت فراوان تمرکز آن روی توانند می باشد  آنها خود به متعلق نظر نقطه و ایده یا پروژه اگر. هستند خوبی بسیار دهندگان سازمان

 به را آن مصتترانه و کرده ریزی برنامه و ستتازماندهی را آن شتتوند  می کاری انجام متعهد که زمانی. دهند خرج به فراوان انگیزه و انرژی و

 .رسانند می انجام

 

 شخصیتی ضعف نقاط

INTJباشند داشته اندازه از بیش انتظارات دیگران از و خود از استت  ممكن هستتند  باال اندازه از بیش معیارهای و پنداره با افرادی که ها. 

 که است معیارهایی مهم آنها برای. شوند می ظاهر ای اندازه و سطح چه در دیگران استانداردهای با برخورد در که ندارند توجه این به آنها

 بر یریتأث چه دیگران روی رفتارشان که نیستند این متوجه و کنند می انتقاد صریح و رک مواقعی در اشیاص این. گیرند می نظر در خود

 یلیخ روش شتیصیتی  تیپ این چون. بكنند نظر اظهار هایشتان  ایده برابر در تا کنند نمی تشتویق  را دیگران معموالً آنها. گذارد می جای

 الزم تیشیصی تیپ این. شود برخورد گونه این آنها با مایلند هم دیگران که بگذارد این بر را فرض اشتباه به بسا چه دارد  مشتیصتی   غیر

 از آنها که شود می سبب امر این. بااعتبارند و منطقی هم آنها که بپذیرد و کند درک را دیگران منطقی غیر ظاهر به احستاستات   که استت 

 .ورزند خودداری دیگران به توهین



 واقعیتهای از برخی استتت ممكن هستتتند  قائل ای م حظه قابل بهای آینده در خود نظرهای نقطه و ها پنداره برای هاINTJ که جا آن از

 آوری جمع با آنها. نشوند خود نظرهای نقطه عملی ضعفهای متوجه بستا  چه گذشتته  آن از. بدهند دستت  از را حاضتر  زمان حقایق و مهم

 شكل به را خود پیچیده نظرهای نقطه است الزم شیصیتی تیپ این. شوند آگاه نظرهایشتان  نقطه بودن عملی از توانند می الزم اط عات

 .بیاورند در سر آنها از بیشتری راحتی با دیگران تا دهد ارائه تری ساده

 دیگران اب کردن مشاوره که حالی در نكنند  استفاده دیگران تجربیات از کافی اندازه به است ممكن باشند  تنها مایلند اغلب هاINTJ چون

 .کند می ثابت را آنها های برنامه از برخی بودن عملی غیر پیشاپیش

 

 دیگران با روابط

 .هستند محتاط     

 .دهند می بها سنتی روابط به بیشتر و هستند باوفا و صمیمی بسیار     

 .دهند می نشان خود نزدیكان به تنها را خود محبت     

 .ع قمندند نفری دو معاشرتهای به     

 .آیند بیرون خود جدی حالت از کمی تا ع قمندند معاشرتی تیپهای به     

 .ع قمندند افكار تبادل و نظر تبادل به     

 .بیاموزند مطلبی کنند می که کاری هر از دارند دوست آنها. آید نمی خوششان خودمانی صحبتهای از     

 زا کسی خواهند نمی. دارند می پنهان دیگران از را خود رنجش اما هستند  حساس گرفتن قرار اعتنایی بی مورد و شتدن  رد به نستبت     

 .شود مطلع آنها پذیری آسیب

 .ندهند را الزم بهای خود روابط به است ممكن و هستند کارشان شیفته و جذب     

 .دهند خرج به سماجت خود نظرهای روی است ممكن     

 

 کار محل در

 .برخوردارند فراوان تصوری و مفهومی توانمندیهای از     

 .برسانند واقعیت به را آنها توانند می و دارند خود شمّی بینشهای به فراوانی اطمینان     

 .دهند می ماموریت یا پنداره هدفمندی  از احساسی خود سازمان به و رسند می شرکت و موسسه در مدیریت یا و رهبری مقام به اغلب    

 .کنند ایجاد مسائل برای مبتكرانه و نوآور حلهایی راه تا کنند می کار منظم و منطقی شكلی به     

 .است جالب دارند دست در که کاری برای که بینند می تدارک راهكارهایی و سیستمها     

 .آورند می فشار هم دیگران به آورند  می فشار خود به که اندازه همان مقصود به رسیدن برای     

 .کنند می انتقاد خود از ندارد  همیوانی آنها الگوی با واقعیت وقتی     



 .کند دخالت آنها کار در کسی ندارند دوست کنند  کار مستقل دارند دوست     

 .باشند داشته کنترل خود عقاید اجرای بر دارند دوست     

 

 کاری قوت نقاط

 خود های اندیشه و افكار به اعتماد     

 شایستگی و ص حیت به رسیدن برای باال انگیزه     

 موضوعات روی باال تمرکز و توجه     

 امكانات و احتماالت کلیه گرفتن نظر در و دیدن در توانایی     

 پیچیده مسائل و چالشها از لذت     

 آن عینی و منطقی بررسی و مساله حل توان     

 مشك ت و موانع همه وجود با هدف به رسیدن توان     

 فردی کار توانایی     

 باال کاری اخ ق     

 هدف به رسیدن برای الزم الگوهای و سیستمها ایجاد     

 باال سازمانی مهارتهای     

 تكنولوژی با بودن راحت     

 

 کاری ضعف نقاط

 جزئیات به ع قه عدم     

 آنها خود از کمتر کاری سرعت با یا و کم ص حیت دارای افراد تحمل عدم     

 کارکنان و همكاران از کافی قدردانی عدم     

 قبلی شده اتیاذ تصمیمات درباره بحث و صحبت به تمایل عدم     

 فرضیات و ها نظریه بر زیاد تاکید و واقعیات به کافی توجه عدم     

 خود های ایده در تغییر برای کافی انعطاف عدم     

 افراطی حد به دیگران از کشیدن کار     

 خانوادگی زندگی به توجهی کم و کاری زندگی به زیاد توجه     

 کاری خ ق شرایط نبودن صورت در مكرر شدن دلسرد و کسل     



 

 

 شغلی رضایت

 :یعنی شغلی رضایت INTJ یک برای

 .بیشد بهبود را موجود سیستمهای تا کند پیدا موجود مسائل حل برای مبتكرانه حلهای راه بتواند     

 .باشد داشته فعالیت منطقی شكلی به و کرده خوب های ایده آوردن در عمل به صرف را خود انرژی     

 گذارد می احترام ص حیتهایشان و هوش تیصص  به او که افرادی کند  کار وجدان با و آگاه اشیاصی با     

 .باشد داشته کامل اختیار کار  آوردن در اجرا به در و بدهند اعتبار او به نظرهایش نقطه خاطر به     

 .باشد داشته نظر تبادل آگاه و روشنفكر اشیاص از کوچكی گروههای با گهگاه بتواند و کند کار مستقیم طور به     

 .بیفزاید خود ص حیتهای و توانمندیها بر بتواند که باشد فراهم شرایطی و گیرد قرار جدید اط عات جریان در     

 .باشد داشته همیوانی وی باالی معیارهای با که آورد فراهم محصولی که باشد داشته را امكان این     

 .باشد نداشته تكراری حالت کار     

 .کند کمک سیستمها و اشیاص رشد به و کند ایجاد تغییراتی بتواند تا باشد داشته فراوان اختیار و استق ل     

 نماید جبران را او زحمات ای منصفانه طور به و شود انجام منصفانه و باال معیارهای با کار     


