
 

E N FJ   
 ی کنندهداور ↔احساسی↔ شمی↔ برونگرا

 رهبر : متخصصان روابط عمومی
 :ویژگی های شخصیتی شما

 .کنید می برقرار ارتباط دیگران با راحتی به و اجتماعی و مردم دوست و مهربان

 .دارند دوست را شما مردم هستید و دوست داشتنی

 .متقاعد کننده ای قوی

 .کاریزماتیک با شهرت و

 .شخصی و جمعی هستید برقراری ارتباطات دارای مهارتی استثنایی در

 .و از روی عالقه دارید والنهئمس به خوبی مردم را می شناسید و رفتاری

 .تا رشد و پیشرفت کنند کمک کنید دوست دارید به دیگران

 .از خود انتقاد می کنید به راحتی

 .امناسب استدقیقا می دانید کدام رفتار مناسب و کدام رفتار ن

 .می کنید احساس مسئولیت نسبت به احساسات دیگران

 .دارید برخوردی گرم و صمیمانه چهره ای باز و گشاده و

 .دارد رفتاری سیاست مدارانه صبورید و

 .وشتاری خوبی داریدو توانایی کالمی و ن خالقیت باال

 .تان بر اساس ارزش های شخصی است تصمیمات

 .گیرید می تصمیم آن ی درباره موقعیت،  مورد یک با توجه به احساستان در

 .از دیگران حمایت می کنید

 .هستید همدل و فهیم



 

 .هستید ایده آل گرا

 .جذاب و مورد پسند دیگران هستید

 .نقاط مثبت و قوت افراد را جستجو می کنید

 .شور و اشتیاق بسیار زیادی دارید که گاهی برای دیگران خسته کننده می شود

 .هستید منظم

 .به دنبال حل درست و کامل مسئله هستید

 .دنیای سازمان یافته را ترجیح می دهید

 .هستید مصمم و با اراده

 .یدا برای عدالت اجتماعی و عمل به آن ارزش ویژه قائل

 :شما نقاط ضعف

 .می کنید مسائل و مشکالت دیگران خودتان را درگیر بیش از اندازه

 .است کالفه و نا امید و سردرگم شوید وقتی شرایط دلخواه نیست، ممکن

 ممکن است درصورت نامناسب بودن شرایط از دستیابی 

 .عقب نشینی کنید به هدف

 .دانی نشده استکنید به اندازه کافی از شما قدر ممکن است احساس

 .از خودتان و دیگران داشته باشید انتظارات غیر واقع بینانه ممکن است

 از تعارض و اختالف، گاه به دلیل تالش برای اجتناب

 .و نا برابر می زنید حفظ روابطی غیر صادقانه تن به 

، گاهی اگر پای انتقاد از دیگران به جه بیش از حد به احساسات دیگرانتوبه علت 

 .میان آید، واقعیات مهم را نادیده می گیرید

 .تصمیم می گیرید عجوالنه گاهی

 .از اینکه از شما انتقاد شود، می رنجید

 .هستید و بسیاری از واقعیات را نمی بینید کمال گرا، غیر منطقی و احساسی بسیار



 

 :شما در ارتباط با دیگران

 هستید صمیمی دوستانه، گرم و

 وفادارید در دوستی

 ناسازگاری ها را در روابط بین فردی فراموش می کنید

 ن می شویدئاز ارزش خود مطم تحسین دیگران با

 بدهید منفیدوست ندارید بازخورد 

 فراوانی دارید یباید ها و نباید ها

 اگر صحبت شما مورد سوال و تردید قرار گیرد ممکن است افسرده شوید

 :شما در محل کارتان

 هستید و برای رسیدن به خواسته هایتان تالش می کنید جاه طلب

 هستید قاطع و نظم

 هستید هدف مشخصی به دنبال

 خود را به خوبی ابراز می کنید

 متوجه می شوید که دیگران چه احتیاجاتی دارند خوب

 به نظرات مختلف احترام می گذارید

 در راستای هدف کنید افراد را تبدیل به یک تیم به خوبی می توانید

 تمایل به کار کردن با افراد خالق و پر انرژی دارید

 مشکالت را به عنوان چالش های جدید می پذیرید

 ه با اهداف و ایده آل هایتان هم جهت باشندمشاغلی را انتخاب می کنید ک

 اقدامات سریع انجام شود دوست دارید

 باشید رهبر دوست دارید کنترل کننده و

 هستید مسئولیت پذیر

 



 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 ه دادن کارئو ارا برقراری ارتباط مهارت در

 جلب مشتاقانه نظر دیگران توانمند در

 ورد عالقهمدر کارهای  تعهد کاری باال

 تالش برای رسیدن به اهداف خود

 و درک نیاز های سایرین همدلی باال

 داشتن مهارت های سازمانی

 و مدیریت رضایت بخش توانایی رهبری

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 بی عالقه به محیط های رقابتی

 معموال  غیر منطقیو  تصمیم گیری سریع

 نادیده گرفتن تعارض ها

 کار کردن تنها در پروژه هایی که مورد عالقه آن هاست

 عدم تحمل ساختار های نا کارآمد

 افراد دیگر و روابط آن ها آرمانی نشان دادن تمایل به

 :رضایت شغلی شما در

 …و صمیمانه با همکاران، مراجعان، مشتریان و روابط متقابل گرم برقراری

 برای پروژه هایتان راه حل های خالق امکان پیدا کردن

 تالشتان برای دیگران دیدن نتایج مثبت

 واضح بودن شرح مسئولیت ها، وظایف و انتظارات در محیط کاری

 به رشد شخصی تشویق شدن

 کار در محیطی فعال وچالش برانگیز و امکان رسیدگی به چند پروژه

 به صورت همزمان 



 

 و به دور از تعارض و تنش آرامکار در محیطی 

 آزمودن روش های جدید قرار گرفتن در معرض ایده های نو و

 :مشاغل مناسب شما

 ارتباطات

مدیر بخش تبلیغات، متخصص روابط عمومی، مدیر ارتباطات، نویسنده، گزارشگر 

 و روزنامه نگار، هنرمند،

برنامه های تفریحی، مسئول جمع آوری وجوه و سرمایه، مسئول استخدام، مدیر 

 سیاستمدار، تهیه کننده، مدیر بازاریابی، سردبیر

 مشاوره

 روانشناس، مشاور شغلی و شخصی، مترجم، مشاور سازمانی

 امور آموزشی

 امه آموزشی،داری، مددکاری اجتماعی، مدیر برنآموزگار، استاد دانشگاه، کتاب 

 منطقه ایمدرس بهداشت عمومی، جامعه شناس، برنامه ریز شهری و 

 مراقبت های بهداشتی

 پزشکی عمومی، متخصص تغذیه

 مشاوره-بازرگانی

 مدرس فروش، مدیر منابع انسانی، طراح برنامه،

 تکنولوژی

 مدیر خدمات مشتریان، مشاور تکنولوژی، مربی، مدیر پروژه

 

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 برنامه ریزی و اجرا کنیدرا  سازمان یافته ای برنامه جست و جوی شغلی خالق و

 خود قرار دهید تحت تأثیر عالقه و اعتماد به نفس مصاحبه کننده ها را



 

 و فعالی درست کنید شبکه بزرگ با اشخاص عالقه مند به این شغل،

 به امکانات شغلی توجه کنید که در حال حاضر وجود ندارد

 تمامی جنبه های مرتبط با پیدا کردن شغل به خصوص

 را رعایت کنید دبجنبه های ا 

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 تصمیم گیری نکنید احساسات شخصی سعی کنید صرفا  براساس

 به دل نگیرید و رد شدن ها را شخصی انتقاد ها

 سعی کنید تمام حقایق الزم و ضروری را جمع آوری کنید

 باشید واقع بین تر سعی کنید درباره ی دیگران و مشاغل بالقوه

 سریع تصمیم گیری نکنید بیش از اندازه
 


