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 ISTJتیپ شخصیتی های ویژگی

 .رهبرانی ذاتی هستند 

 .ترجیح میدن انفرادی کار کنند ولی در تیم هم عملکرد خوبی دارند 

 .حافظۀ خیلی خوبی در اتفاقاتی دارند که براشون افتاده و مشکالتی که براشون پیش اومده 

 .به شواهد محکم و اطالعات علمی اهمیت میدن 

 .سختکوش هستند و کار رو انقدر ادامه میدن تا به اتمام برسه 

 اعی کار کنند.نتزاها و مفاهیم باثبات، عملگرا و واقعگرا هستند و چندان دوست ندارند با تئوری 

 .دوست ندارند کاری رو انجام بدند که براشون معنادار نیست 

 .به امنیت، زندگی آرام و سنتی ارزش میدهند 

 .از تغییر خوششون نمیاد مگر اینکه نتیجۀ مثبتش رو واقعا حس کنند 

 .استانداردها و توقع باالیی از رفتار خودشون و دیگران دارند 

  طریقۀ درست انجام کارها دارند.نظرهای قوی و مشخصی دربارۀ 

 .دوست دارند نظم و ساختار بدهند و محیط منظم رو دوست دارند 

 .چندان با احساسات دیگران ارتباط برقرار نمیکنند 

 .عملگرا هستند و تقریبا همۀ اونچه در ذهنشون میگذره رو انجام میدن 

 ISTJتیپ مسیر شغلی مناسب 

 های شغلی زیادی میده؛ از جمله اینکه:هایی داره که به اونها امکان پیشرفتویژگی ISTJتیپ شخصیتی 

 ISTJ.ها بسیار عملگرا هستند و هرچه رو تصمیم بگیرند انجام میدن 

 ISTJ.ها از ایجاد نظم و ساختار لذت میبرن و در این کار خیلی خوب هستند 

ها عملکرد ISTJهای اجرایی و مدیریتی داره. این تیپ به خوبی در دنیای بیزینس خودش رو جا میکنه و عملکرد خوبی در پست

ها به عنوان زمانخوبی در مشاغل انفرادی و تخصصی مثل وکالت، دندانپزشکی و خلبانی دارند و همینطور عملکرد خوبی در سا

 کارمند و مدیر اجرایی دارند.

ISTJو  مهمانداری ره مثلاز کارهای بدون قاعده مثل مشاغل هنری و همینطور کارهایی که نیاز به ارتباط انسانی زیادی دا ها

 فروشندگی احساس رضایت نمیکنند.
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 اعتماد کنیم؟  MBTIآیا میتونیم به نتایج تست 

ی این ر زندگی کمک کنه ولهتر در مسیگیری بتونسته به بسیاری از افراد در خودشناسی و تصمیم MBTIشناسی تست شخصیت

ده »لب ا رو در مطه اونهبتست هم اشکاالت خودش رو داره و انتقاداتی بهش وارده که میتونید چند نمونه از این انتقادات و پاسخ 

 بخونید.« MBTIشناسی پاسخ به انتقادات وارد شده به تست شخصیت

ات صپس باید مشخ ید باید اول مطمئن بشید تیپ شما درست به دست اومده،برای اینکه بتونید به نتیجۀ این تست اطمینان کن

 اون تیپ به شخصیت شما خیلی نزدیک باشه و هر چهار حرف چهارحرفی اون تیپ به نظر شما درست باشه.

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

  یره.های شلوغ از شما انرژی بگداشته باشید و حضور در جمعدرونگرا باشید یعنی نیاز به زمان تنهایی زیادی 

 .حسی باشید یعنی به اطالعات عینی و دقیق که از طریق حواس پنجگانه به دست میاد، اهمیت بدید 

 های شما نقش پررنگی داشته باشه.گیریمتفکر باشید یعنی شواهد موجود و استدالل منطقی در تصمیم 

 ته باشید زمان و مکان زندگی شما ساماندهی شده و منظم باشد.منظم باشید یعنی دوست داش 

ندوکاو کفقط وقتی میتونه به خودشناسی ما کمک کنه که ازش به عنوان یک آینه برای  MBTIیادمون نره نتایج تست 

یزی که از چنها های شخصیتیمون استفاده کنیم. اگه نتونیم وقتی برای مطالعه و فکر کردن به خودمون اختصاص بدیم؛ تویژگی

 .ESTJهستم یا  ISTJاین تست به دست میاریم یک برچسب جدیده که مثال 

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

 زیادی کمک شغلی رضایت هب رسیدن در ما به میتونه شخصیتی هایویژگی و ذاتی عالئق گرفتن درنظر اما. بدیم تغییر رو رفتارهامون میتونیم

 .بکنه

 

هم ما فرای 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

فعالین  های مختلف، شنیدن داستان زندگیانجام 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 سریورد انتخاب شغل منمطالب زیادی در م

 داستان آدمهایی که اهل کارنکن هستند. -
 پادکست رادیو کارنکن -
 چگونه ما هم اهل کارنکن باشیم؟ -
 معرفی مراجع آموزشی برای کسب مهارت -
 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

karnakon1@gmail.com 

 نقشه راه کار نکن
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