








 

  

  رفتارهای قابل مشاهده مشتاق و پر شور و اشتیاق است و به راحتی به دیگران اعتماد می کند

  عوامل انگیزشی موقعیت و پرستیژ اجتماعی و داشتن اختیارات

  شیوه ارزیابی دیگران انعطاف پذیری آنان و توانایی آنها در ابراز وجود

  بر دیگران چگونگی تاثیر گذاری مهارتهای کالمی و دوستانه و گشاده رو بودن فطری

  چگونگی ایجاد ارزش برای گروه دیگران، معامله کردن و بستن قراردادمطمئن و باوقار، واگذاری مسئولیت خود به 

  استفاده بیش از حد از خوش بینی، شور و اشتیاق و بیش از حد صحبت کردن

  نوع واکنش تحت فشار و استرس به راحتی متقاعد می شود، می تواند خود را سر و سامان دهد تا خوب به نظر برسد

  نوع واکنش در شرایط ترس و نگرانی اجتماع، محیط یا روال یکنواخت و روتینمطرود شدن از 

I/D 

ز شما باالتر ا برتری طلبیو  تاثیرگذاریویژگی *

 .خط چین قرار دارد

 

    I/Dویژگی های رفتاری تیپ شخصیتی



 

فرد با الگوی رفتاری متقاعد کننده عاشققک کار کردن با دیگران و در میان دیگران، برای رسققیدن به 
او به دلیل داشققتن شققخصققیت اجتماعی و مجاب کننده، به راحتی حمایت و  .اهداف خود اسققت

فرد متقاعد کننده با اسققتفاده از اسققتعدادهای خود قادر  .کنداحترام دیگران را به خود جلب می 
های پویا و پر تحرک را ترجیح محیط .است دیگران را تحت تاثیر قرار دهد تا با وی معامله نمایند

او دوست دارد خوب به نظر  .های متنوع و وظایف چالش برانگیز عالقه داردمی دهد و به فعالیت
های ث می شود که او در مورد عادات کاری خود و استعدادها و قابلیتدیدگاه مثبت وی باع .برسد

او تمایل به بزرگ نمایی توانایی هایش در زمینه تغییر رفتار  . دیگران بیش از حد خوش بین باشد
 .دیگران دارد

سته  فرد با الگوی رفتاری متقاعد کننده خواهان آزادی بیان و آزادی از انجام وظایف یکنواخت و خ
ستک شتن  .ننده ا شتیاقش و دا شور و ا شتکار در کارهایش دارد و باید بین  شتن پ او نیاز به دا

 .رفتاری منطقی تعادل ایجاد نماید

های کالمی بسققیار باالیی داشققته و قابلیت زیادی در قاند کردن و تاثیر گذاری بر دیگران او مهارت
ی قرار گیرد می توان انتظار داشققت عملکرد درصققورتی که در واحد بازاریابی و یا روابط عموم .دارد

  .بسیار خوبی داشته باشد، البته با این پیش فرض که سایر شایستگی های وی احراز شده باشد

 

در پی آزاد شققدن از قید و بندها و محدودیتهاسققت و ایده ها و خالقیتهای  I/D ُبعد رفتاریفرد با 
صول و  .خود را دنبال می کند شود که او از ا شهای بی قاعده و مبتکرانه باعث می  ستفاده او از رو ا

او برای موفقیت نیاز دارد که یک برنامه مشققخر را  .اسققتانداردها و قوانین موجود فاصققله بگیرد
تواند طبک زمانبندی و موعدهای مقرر پیش رود و ماند از اشقققتباهاتی شقققود که به دنبال کند تا ب

صرفنظر کردن وی از جزئیات کلیدی بوجود می آید سطح مهارتهای دیگران  .دلیل  او باید در مورد 
 د.ا بتواند روابط خود را بهبود بخشمعقوالنه رفتار نماید ت
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" می باشد. قراردادی" و " کسب و کار گرا مندی شغلی "تیپ شخصیتی شما با توجه به نتایج آزمون عالقه 
بنابراین، پس از مطالعه ویژگیهای شخصیتی مربوط به خود، به مشاغل پیشنهادی در تیپ غالب خود 

 توجه نمایید.

 کسب و کار گرامشخصات تیپ شخصیتی 

 

 قراردادیمشخصات تیپ شخصیتی 

افرادی ماجراجو، بلندپرواز، مطمئن به خود، برون نگر، هیجان طلب، معاشرتی، خوش بین، با انرژی، رهبر، 
دوست دارند با مردم  .مایل به جمع آوری دارایی، آگاه به منابع مختلف، باشوق، ریسک کننده و مقتدرند

در متقاعد  .کارکرده و آنها را برای رسیدن به اهداف سازمانی یا درامد اقتصادی رهبری و مدیریت کنند
توانایی  .به دنبال کسب دستاوردهای مالی و موقعیت مناسب اجتماعی اند .کردن دیگران توانمند هستند

از دید دیگران افرادی  .ر پژوهشی عالقه ندارندبه علوم پایه و امو .خوبی در بازاریابی و فروش دارند
 در برخورد با مشکالت زندگی خود، راه حل های ریسک پذیر را انتخاب می کنند. .اجتماعی و پرانرژی اند

 

 ل،یفاقد تخ ع،یشناس، مط فهیکارآمد، وظ ر،یانعطاف ناپذ ر،یگیپ ن،یمرتب، واقع ب افته،یسازمان  یافراد
ندارند. دوست دارند با داده ها کارکنند.  یعالقه ا یجسمان یها تیمدافع و صرفه جو هستند.به فعال

 نیاستاندارد و مع یکارها امامور توجه دارند. عالقمند به انج اتیدارند. به جزئ ییباال یدفتر  ییتوانا
هستند. کسب قدرت در عرصه  یمال یکارها را دارند. به دنبال دستاوردها یسازمانده ییهستند. توانا

 یدارا یدیو تول یمال ،یادار  ،یمهم است. در امور تجار  اریآنها بس یبرا یاسیو س یکار  ،یاجتماع یها
محافظه کار به  محتاط و یافراد گرانید دیاند. از د فیضع یهستند. در امور هنر  یتخصص ییتوانا

به دنبال راه حل  یکنند. در برخورد با مشکالت زندگ یم یدور  دهیچی. از امور مبهم و پندیآ یحساب م
 گردند. یشده م نیتدو ییها



 

 

 

 

 

 راهبری تیمهای کاری  بازاریاب  بازرگانی مدیر 
 دادستان  قضایی علوم و حقوق کارشناس  قضایی علوم و حقوق کارشناس 
 مترجم  دانشگاه رئیس  فروش خرده 
 سیاستمدار  تاجر  سهام و مالی مشاور 
 مجلس نماینده  اجرایی مدیر  دولتی مدیر 
 آموزش سرپرست  عضو یا مدیر مراکز خدمات تجاری  هواپیما مهماندار 
 ها مهمانی و مجالس خدمات مدیر  بیمه شرکت مدیر  بانک مدیر 
 الملل بین روابط کارشناس  سیاسی علوم کارشناس  وکیل 
 قاضی  قضایی علوم و حقوق کارشناس  رستوران و هتل مدیر 
 امالک مشاور  صنایع مهندس  جهانگردی امور مدیر 
 مدیریت مشاور  انسانی منابع مدیر  تسهیلگر معامالت 
 کار محیط بهداشت بازرس  مالیاتی حسابدار  خصوصی شرکت مدیر 
 فرودگاه مدیر  فروش مامور  خرید مامور 

 یاتیگر امور مال لیتحل  یکارشناس امور گمرک  حسابدار 

 مسئول دفتر  یی/ قضا یدفتردار حقوق  یامور ادار  کارشناس 

 کتابدار  کارشناس ثبت احوال  یاتیو مشاور مال کارشناس 

 اپراتور  دادگاه یمنش  گانیبا 

 گر بودجه لیتحل  بانک لداریتحو  بازرس پرواز ای مهندس 

 گرا کسب و کارمشاغل مناسب 

 

 قراردادی مشاغل مناسب افراد



 عنوان

 عنوان

 

 توصیف

بندیدسته   

 

 فرمانده   

 عنوان

 

 همه چیز عالی است، سررشته امور در دست من است.   

 

 عنوان

 

 مفهوم پردازان، دانش طلبان ان،یمنطق گرا   

 عنوان

 

 

 

 

 

 

  ENTJ 
 

 قضاوت کننده
 کننده

 

 فکری

 

 برونگرا

 

 شمی

 

های شخصیتی شما:نتیجه آزمون ویژگی  

 

 ENTJمشاهیر با تیپ شخصیتی 

 



 صفات کلیدی
 

 

  

 رئیس تمایل به رهبری گروه ژنرال اجرا کننده

 مصمم قاطع ستراتژیستا منطقی

  متفکر  ساخت یافته مطمئن به خود منظم 

 تحلیلگر سخت کوش رک و صریح آینده نگر

 ارآمدک با کفایت پرشور و اشتیاق کنجکاو

 هدایتگر اجتماعی پوست کلفت بی احساس

 اهل رقابت گراهدف هدفمند گرانتیجه

 عاقل فکرروشن جاه طلب مطمئن

بروز دهنده احساسات و 
  هیجانات خود

 صریح خالق مسئولین پذیر

   



 نقاط قوت شخصیتی

 

 

  

ENTJ ریزان بسیار خوبی هستند. آنها به راحتی ها رهبرانی بزرگ و تصمیم گیرندگان و برنامه
در همه چیز امکانات مثبت می بینند و از اینکه دیگران را راهنمایی کنند تا آنها به پنداره های 
خود صورت واقعیت بخشند، خوشحال می شوند. این اشخاص متفکرانی بسیار قدرتمند بوده و 

 . در کار برنامه ریزی از توانمندی فراوانی برخوردارند
 

ENTJ ها در ارائه ایده های خود بسیار قدرتمند عمل می کنند و توانایی زیادی در توسعه و
پیاده سازی سیستمهای جامع برای حل مشکالت سازمانی دارند. آنها از برنامه ریزی بلند مدت و 

  .هدف گذاری لذت می برند
 

هر کاری که به استدالل و  ها به شدت منطقی و تحلیلگرا هستند، در انجامENTJ از آنجا که
منطق نیاز دارد، موفقند. آنان بیش از هر چیز برای حقیقت ارزش قائل بوده و تنها با استدالل 
منطقی متقاعد می شوند. آنها به سرعت روشها و سیاستهای غیرمنطقی و ناکارآمد را تشخیص 

ا پیدا کرده و راه می دهند، به سادگی نقاط ضعف و اشکاالت موجود در موقعیتهای مختلف ر
اصالح آن را می یابند. تالش آنان بر این است که به جای قبول سیستمها به شکلی که هستند، 

 .آنها را اصالح کنند
 

افرادی آینده نگرند که به شدت خواهان رسیدن به موفقیت بوده و تمایل زیادی دارند که در 
می برند و می خواهند در انجام هر ها از حل مسائل پیچیده لذت ENTJ .هر کاری موفق شوند

کاری به سطح مهارت و استادی برسند. این اشخاص پیوسته بر آنند که بر دانش خود بیفزایند و 
لذا همواره به دنبال كسب دانش، توانمندی و مهارتهای الزم در سطح باال هستند. همچنین از 

برنامه ریزی از سیاستی منظم بسط دانش خود و انتقال آن به دیگران لذت می برند. در کار 
استفاده می کنند و می خواهند درباره موضوعات جدید بررسی و تحقیق نمایند. آنها به نتایج آتی 

 . اعمالشان بیش از شرایط موجود امور توجه دارند
 

ENTJ ها اشخاصی متفكر، فعال، پر انرژی، مطمئن و با صالحیت هستند. آنها طبیعتا به
ه بتوانند در آن مسؤولیت داشته باشند و با استفاده از منابع به اهداف بلند جاهایی می روند ک

مدت خود برسند. آنها اشخاصی با علم و اطالع و آگاه هستند و دوست دارند در بحثهای 
ها از اشخاصی که آنها را به مبارزه می طلبند استقبال می کنند و ENTJ.روشنفکرانه شرکت کنند

 .کار را نمی کنند، احترامی قائل نیستندبرای کسانی که این 



 نقاط ضعف شخصیتی
 

 

  
این تیپ شخصیتی از آن جهت که می خواهد به سرعت به دنبال چالش های بزرگ تر برود، گاه با عجله 
تصمیم گیری می کند. اگر آنها گهگاه از سرعت خود بکاهند فرصتی پیدا می کنند که تمامی اطالعات 

 .دست آورند و به جنبه های عملی کاری که می کنند توجه نمایندمربوطه را به 
 

ها با زندگی برخورد منطقی دارند، می توانند سخت گیر، رک و ناشکیبا باشند و احساسات ENTJ از آنجا که
دیگران را به راحتی قبول نکنند. این تیپ شخصیتی ممکن است بسیار مشاجره کننده و اهل بحث باشد، 

نزدیک شدن به آنها دشوار است. آنها معموالً متوجه مفاهیم توصیه های دیگران نمی شوند. از این رو 
این اشخاص به جای آن که خود بخود حالت انتقادی بگیرند، باید به صحبت اطرافیان خود گوش بدهند 

ند کوششی آگاهانه ها نیازم ENTJ .و از اینکه آنها اظهار نظر می کنند، از آنها تشکر و قدردانی به عمل آورند
 .هستند تا قبل از اینکه خواسته ها ونظرات خود را فوراً اجرا کنند به نقطه نظرهای دیگران گوش فرا دهند

 
ها فرصت چندانی برای تحمل احساسات خود و دیگران را ندارد. وقتی به ENTJ تیپ شخصیتی

بی تناسب نشان دهند. احساسات خود بها نمی دهند، ممکن است به لحاظ احساسی واکنشهای 
بخصوص اگر ببیند که کسی صالحیت آنها را زیر سوال می برد، به لحاظ احساسی آزرده خاطر می شوند. 
 ممکن است در این زمان به موقعیتهای به ظاهر بی اهمیت واکنشهای تند و جدی نشان دهند. اگر

ENTJگردند چه بسا این تیپ  ها بیشتر به احساسات خود دقیق شوند، می توانند موفق تر ظاهر
شخصیتی از آن چه در واقع نشان می دهد کاستی های بیشتری داشته باشد. این اشخاص اگر از دیگران 

 .کمکهای منطقی بگیرند موفق ترند
 



 روابط با دیگران
 

 

  

 .صادق، صریح و رک هستند. آنها تعهداتی دارند و صریحا از این تعهدات حرف می زنند
را که به آنها عالقه مندند تشویق می کنند که به شکلی که در نظر آنها از همه مناسب تر اشخاصی 

 .است فعالیت کنند
 .با شور و اشتیاق زندگی می کنند

 .خوش خلق و خوی و در مواقعی جدی هستند
 .از روابط به عنوان فرصت مناسبی برای یادگیری استفاده می کنند

می دهند. بعضی از آنها دوست دارند شریک زندگی ای داشته باشند که  به حیثیت و موقعیت بها
 .آنها را در رسیدن به هدفهای زندگی شان یاری دهد

 .به همسری احتیاج دارند که خود مختار بوده و از عزت نفس خوبی برخوردار باشد
 .می دهندوقتی کاری مطابق میل آنها انجام نمی شود، صبر و شکیبایی خود را از دست 

 .می توانند مرعوب کننده، صریح و مستقیم باشند
 .می توانند جنبه های مالیم خود را پنهان کنند تا خشن و زبر به نظر برسند
 .در شرایط استرس و فشار با خود و با دیگران رفتاری پرخاش کننده دارند



 کار درمحل
 

 

  

سرپرستی، مدیریت و رهبری را بر عهده دارند. آنها مایل هستند  دوست دارند مسؤول باشند، اغلب مشاغل
 .که مسؤول بهره برداری از توانایی های ویژه خود باشند

ENTJها برای رهبری و بنیان نهادن سازمانها بسیار مناسب بوده و رهبرانی موفق هستند. 

دارند که مشکالت سازمان را آشکارا شناسایی موانع را به عنوان چالش در نظر می گیرند. آنها این توانایی را 
 .کرده و راه حل هایی ابتکاری برای کوتاه مدت یا بلند مدت، بسته به نیاز سازمان ارائه کنند

 .برای رسیدن به اهدافشان به روشهای استراتژیک توجه می کنند

زمان مقرر تمام زودتر از  ایشانحقایق و استراتژیها را از قبل سازماندهی می کنند و دوست دارند که کاره
 .شود

 .عدم کارایی را دوست ندارند، از نداشتن قاطعیت و صالحیت بیزارند

 .رقابت جو هستند. اغلب معتاد به کار می باشند

 .دوست دارند با اشخاص قوی، مستقل و نتیجه گرا کار کنند

 .بدون وجود دلیل منطقی تسلیم نمی شوند

دار امور و تصمیم گیرنده باشند. مایل نیستند از دیگران دستورالعمل و راهنمایی بگیرند،  دوست دارند عهده
 .مگر آن که آن شخص از دانش و صالحیت بیشتری برخوردار باشد

برای مسائل راه حلهای منطقی ارائه می دهند. دوست دارند با دستورالعملها و راهنماییهای روشن و واضح 
 .کار کنند



 نقاط قوت کاری
 

 نقاط ضعف کاری

 

 

  

 توانایی حل خالق مسائل
 توانایی مدیریتی سطح باال

 درک مسائل پیچیده
 توانایی دیدن همه امکانات و احتماالت موجود

 میل و انگیزه زیاد برای موفق شدن
 اخالق کاری قوی و تعریف معیارهای سطح باال

توانایی ایجاد سیستمها و الگوها برای رسیدن به 
 اهداف

 شجاعت شروع کار و حرکت به سوی هدف
 تصمیم گیری منطقی

 راحت بودن با تکنولوژی

 تصمیم گیری عجوالنه
 عدم عالقه به جزئیات

 نداشتن رفتار سیاستمدارانه و دیپلماسی الزم
توجه افراطی به كار و عدم توجه کافی به روابط 

 خانوادگی
 بررسی تصمیمات گرفته شدهعدم عالقه به 

 عدم توجه كافی به قدردانی از همكاران و كاركنان
ناشکیبایی با افرادی که به سرعت آنها، درک و کار 

 .نمی کنند



 MBTIبر اساس مدل  ENFJمشاغل پیشنهادی برای تیپ شخصیتی 
 

 

  



 رضایت شغلی
 

 

 

 :رضایت شغلی یعنی ENTJ برای یک

رهبری و ریاست داشته باشد و کنترل امور به دست وی باشد، سیستمهای عملیاتی یک امکان 
 .سازمان را سازماندهی کند تا به اهداف خود برسد

بتواند برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت داشته باشد و روشهایی ابتکاری و منطقی برای حل انواع 
باشد، جایی که او و دیگران در یک محدوده  محیط کار به خوبی سازمان یافته.مسائل ارائه دهد

 .معین با خطوط راهنمای مشخص کار کنند
کار به نوعی باشد که باعث کنجکاوی وی شود و به او امکان دهد با مسائل پیچیده و اغلب دشوار 

 .کار کند
 .فرصت کار با اشخاص هوشمند، خالق و هدفمند و الیق و توانمند وجود داشته باشد

 .بتواند در محدوده سازمان رشد کرده و بر صالحیتهای خود بیفزاید
کار جالب و چالش برانگیز باشد و حالت رقابت آمیز داشته باشد، جایی که دیگران موفقیتهای او را 

 .ببینند
امکان هدف گذاری برایش وجود داشته باشد و شرایطی فراهم آورد که او و دیگران به هدف اصلی 

 .کر کنندسازمان ف
این امکان را داشته باشد که دیگران را اداره و مدیریت کند، از معیارهای منطقی استفاده کرده و از 

 .توانمندیهای دیگران بهره گیرد
 

  



 پیشنهادات
 

 ENTJرمز موفقیت یک 

 

 آرام بودن، توجه به جزئیات، توجه به خواسته ها و نیازهای دیگران

 

از تحت فشار گذاشتن دیگران، به اندازه ای که خودتان را تحت فشار می گذارید، خودداری ورزید. بیاموزید 
 .قدر کافی خوب است یعنی چه. بگذارید بعضی اوقات کارها به شکلی که هستند باقی بمانند که به

همه روزه فرصتی را به تفریح و استراحت اختصاص بدهید. از تکنیکهای مراقبه یا کاستن از استرس استفاده 
 .کنید

برایشان چه می توانید انجام سعی کنید نیازهای عزیزانتان را پیش بینی کنید. از دیگران سوال کنید که 
 .بدهید

 .وقتی به خانه بر می گردید نیازتان به کنترل دیگران را کنار در بگذارید و وارد منزل شوید

 .انتقاد را به حساب اینکه دیگران می خواهند شما را کنترل کنند نگذارید

 .د، ببنید چه منظوری دارداگر کسی شما را به مبارزه می طلبد، قبل از اینکه واکنشی نشان دهی

متوجه تاثیر خود روی دیگران باشید. بیش از اندازه مطمئن ظاهر نشوید، پر خاشگری بیش از اندازه 
 .نداشته باشید

به توصیه های از روی عقل سلیم، توجه داشته باشید. وقت بگذارید و اطالعات تازه بدست آورید. قبل از 
 .توجه کنیدتصمیم گیری به جنبه های مختلف 

 .از لحظه اکنون لذت ببرید

 .توجه داشته باشید که هر کس استعدادی دارد. به استعدادهای دیگران به اندازه کافی توجه کنید

بیاموزید که گهگاه مصالحه کنید و از در سازش بر آیید. مذاکره کنید تا همه به بخشی از خواسته های خود 
 .برسند

اطالعات وسیع، سازمان یافته، کار آمد، عینی، قاطع، مطمئن، نوآور و دارای  به نقاط قوت خود یعنی
 مهارتهای رهبری و برنامه ریزی توجه داشته باشید




