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Αυτό το προφίλ έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα αποτελέσματά σας στο Δείκτη
Προσωπικότητας Myers-Briggs (MBTI®). Βασιζόμενο στις προσωπικές σας απαντήσεις, το εργαλείο MBTI δίνει
διάφορα αποτελέσματα, ώστε να αναγνωρίσει σε ποιον από τους δεκαέξι διαφορετικούς τύπους
προσωπικότητας ανήκετε. Ο τύπος της προσωπικότητάς σας παρουσιάζει τις προτιμήσεις σας σε τέσσερις
ξεχωριστές κατηγορίες, με κάθε μία από αυτές να αποτελείται από δύο αντίθετους πόλους. Οι τέσσερις
κατηγορίες περιγράφουν περιοχές-κλειδιά που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τη βάση της
προσωπικότητας του ατόμου ως εξής:

· Πού επικεντρώνετε την προσοχή σας – Εξωστρέφεια (E) ή Εσωστρέφεια (I)
· Τρόπος με τον οποίο λαμβάνετε πληροφορίες – Αίσθηση (S) ή Διαίσθηση (N)
· Τρόπος με τον οποίο λαμβάνετε αποφάσεις – Σκέψη (T) ή Συναίσθημα (F)
· Πώς αντιμετωπίζετε τον εξωτερικό κόσμο – Κρίση (J) ή Αντίληψη (P)
Ο δικός σας τύπος MBTI επισημαίνεται με τα τέσσερα γράμματα που παρουσιάζουν τις προτιμήσεις σας.
Έχοντας ως βάση τις απαντήσεις σας στην αξιολόγηση, ο δικός σας αναφερόμενος τύπος MBTI είναι ο INTJ,
που περιγράφεται επίσης ως Εσωστρεφής Διαίσθηση με Σκέψη. Τα αποτελέσματά σας επισημαίνονται
παρακάτω.
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Εξωστρέφεια

Εσωστρέφεια

Τα άτομα που προτιμούν την Εξωστρέφεια,
τείνουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους
στον εξωτερικό κόσμο ανθρώπων και
πραγμάτων.

Τα άτομα που προτιμούν την Εσωστρέφεια,
τείνουν να επικεντρώνουν την προσοχή τους
στον εσωτερικό κόσμο ιδεών και εντυπώσεων.
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Αίσθηση

Διαίσθηση

Τα άτομα που προτιμούν την Αίσθηση, τείνουν
να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω των πέντε
αισθήσεων και επικεντρώνονται στο «εδώ και
τώρα».

Τα άτομα που προτιμούν τη Διαίσθηση, τείνουν
να λαμβάνουν πληροφορίες από δομές και τη
γενική εικόνα, και επικεντρώνονται σε
μελλοντικές πιθανότητες.
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Σκέψη

Συναίσθημα

Τα άτομα που προτιμούν τη Σκέψη, τείνουν να
λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται
πρωτίστως στη λογική και στην αντικειμενική
ανάλυση αίτιου-αποτελέσματος.

Τα άτομα που προτιμούν το Συναίσθημα,
τείνουν να λαμβάνουν αποφάσεις που
βασίζονται πρωτίστως στις αξίες και στην
υποκειμενική εκτίμηση των προσωποκεντρικών
ζητημάτων.
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Κρίση

Αντίληψη

Τα άτομα που προτιμούν την Κρίση, τείνουν να
αρέσκονται σε μια σχεδιασμένη και
οργανωμένη προσέγγιση της ζωής και
επιθυμούν να διευθετούν τα ζητήματά τους.

Τα άτομα που προτιμούν την Αντίληψη, τείνουν
να αρέσκονται σε μια ευέλικτη και αυθόρμητη
προσέγγιση της ζωής και επιθυμούν να «
κρατούν ανοιχτές» όλες τις εναλλακτικές τους
δυνατότητες.

P

Οι απαντήσεις σας στην αξιολόγηση MBTI δεν επισημαίνουν μόνο τις προτιμήσεις σας, αλλά και τη σχετική
σαφήνεια σχετικά με αυτές. Κατά πόσο, δηλαδή, ήσασταν σαφείς στην έκφραση των προτιμήσεὠν σας για
έναν συγκεκριμένο πόλο απέναντι στον αντίθετό του. Αυτό είναι γνωστό ως δείκτης σαφήνειας προτιμήσεων
(preference clarity index-pci). Το ραβδόγραμμα στην επόμενη σελίδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά σας
σχετικά με τον δείκτη σαφήνειας των προτιμήσεών σας. Σημειώστε ότι μια μεγαλύτερη ράβδος σημαίνει ότι
είστε αρκετά σίγουροι για την προτίμησή σας, ενώ όταν η ράβδος είναι μικρότερη, σημαίνει ότι είστε λιγότερο
σίγουροι για αυτήν.
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Ο ειδικευμένος επαγγελματίας μπορεί να σας προσφέρει καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων που
περιέχονται στο Προφίλ σας και να αναλύσει την περιγραφή των τύπων που σας παρέχεται στο παρακάτω
διάγραμμα. Η περιγραφή του αναφερόμενου τύπου σας φαίνεται να σας ταιριάζει; Πολλά άτομα κρίνουν ότι τα
αποτελέσματα του MBTI τους περιγράφουν αρκετά καλά. Κάποια άλλα άτομα, αλλάζοντας ένα ή δύο
γράμματα, μπορεί να ανακαλύψουν έναν τύπο MBTI που χαρακτηρίζει ακριβέστερα την προσωπικότητά τους.
Εάν αισθάνεστε ότι τα χαρακτηριστικά δε σας ταιριάζουν επαρκώς, τότε το άτομο που σας χορήγησε το
εργαλείο MBTI μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε κάποιον άλλο τύπο που να σας ταιριάζει καλύτερα.
Περιγραφή Τύπου: INTJ
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Συλλαμβάνουν τις έννοιες και είναι διορατικοί και δημιουργικοί
Λογικοί, αμερόληπτοι και αντικειμενικά κριτικοί
Διακρίνονται από σαφή διορατικότητα μελλοντικών δυνατοτήτων
Έχουν την τάση να απολαμβάνουν πολύπλοκες προκλήσεις
Εκτιμούν τη γνώση και την ικανότητα. Θέτουν υψηλά πρότυπα
για τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους
Ανεξάρτητοι. Εμπιστεύονται την προσωπική τους κρίση και
αίσθηση, περισσότερο από των άλλων
Χαρακτηρίζονται συνήθως από τους άλλους ως εσωστρεφείς,
επιφυλακτικοί και δύσκολοι στο να τους προσεγγίσει κανείς, για
να τους γνωρίσει καλύτερα

Κάθε τύπος, ή συνδυασμός προτιμήσεων, τείνει να χαρακτηρίζεται από τα δικά του ενδιαφέροντα, αξίες και
μοναδικά χαρίσματα. Οποιεσδήποτε και αν είναι οι προτιμήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν αντιθετικές προτιμήσεις. Για πληρέστερη συζήτηση σχετικά με τους δεκαέξι
τύπους και εφαρμογές όπως η επιλογή καριέρας, οι σχέσεις και η επίλυση προβλημάτων, δείτε το βιβλιαράκι «
Εισαγωγή στον Ψυχολογικό Τύπο» της Isabel Briggs Myers (1998) ή το «Gifts Differing» της Isabel Briggs
Myers και του Peter B. Myers (1995). Αυτές οι εκδόσεις και πολλές άλλες που σας βοηθούν να κατανοήσετε
τον τύπο της προσωπικότητάς σας, διατίθενται από την OPP Ltd.
OPP, LTD.
+44 (0) 1865 404500
www.opp.eu.com

Προφίλ δείκτη προσωπικότητας Myers-Briggs Type Indicator® Βήμα I, Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 2009 των Peter B. Myers και Katharine D. Myers. Με την επιφύλαξη
όλων των δικαιωμάτων. Εκτός από την περίπτωση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εκτίμησης που παρέχεται από την εταιρία OPP Ltd, κανένα τμήμα αυτού του εντύπου
δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ένα σύστημα ανάκτησης, ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο ή με τον οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό,
φωτοαντιγραφικό, εγγραφής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρίας CPP, Inc. Αυτό το έντυπο δεν μπορεί να μεταπωληθεί, ενοικιαστεί,
δανειστεί, εκμισθωθεί, ανταλλαχθεί μέσω της παράδοσής του ή με τον οποιοδήποτε τρόπο μετάβασής του σε τρίτα πρόσωπα. Τόσο ο αγοραστής όσο και ο οποιοσδήποτε άλλος
χρήστης της δοκιμαστικής εξέτασης, ο οποίος σχετίζεται με καθεστώς εργοδοσίας ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση με τον αγοραστή, δεν επιτρέπεται να ενεργήσει ως αντιπρόσωπος,
κανάλι διανομής, ή διανομέας αυτού του εντύπου. Το MBTI, Myers-Briggs, Myers-Briggs Type Indicator, και ο λογότυπος MBTI είναι καταχωρημένα σήματα του Ιδρύματος MBTI. Ο
λογότυπος CPP είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρίας CPP, Inc. Η εταιρία OPP Ltd έχει την άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη. Διανέμεται μετά από
άδεια από τον εκδότη, CPP, Inc., ΗΠΑ.

