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 داوری کننده↔فکری↔شمی↔ برونگرا

 …فرمانده: همه چیز عالیست

 !! است من دست در امور سررشته

 :ویژگی های شخصیتی شما

 رهبری بزرگ و تصمیم گیرنده و برنامه ریز بسیار خوب

 در همه چیز امکانات ثبت می بینید

 می شوید از اینکه به افراد در راستای رسیدن به اهدافشان کمک کنید، خوشحال

 در معرفی خود بسیار قدرتمند عمل می کنید

 از برنامه ریزی بلند مدت و هدف گذاری لذت می برید

 به شدت منطقی و تحلیل گرا هستید

 تنها با استدالل منطقی قانع می شوید

 در کشف و درک نقاط ضعف و قوت موجود خبره اید

 یدا آینده نگر و به شدت خواهان موفقیت

 ده لذت می بریداز حل مسائل پیچی

 ید که به دانش خود بیافزاییدا پیوسته در تالش

 همواره به دنبال کسب دانش، توانمندی و مهارت های الزم در سطح باال هستید

 از آموختن دانش خود به دیگران لذت می برید

 به نتایج عملتان، بیش از شرایط موجود توجه دارید

 ستیدمتفکر، فعال، پرانرژی، مطمئن و با صالحیت ه



 

 شرکت در بحث های روشنفکرانه را دوست دارید

 از اشخاصی که شما را به مبارزه می طلبند، استقبال می کنید

 :ضعف شما نقاط

 می خواهید به سرعت به سمت چالش های بزرگ تر بروید

 با عجله تصمیم گیری می کنید

 کنیدشکیبا هستیدو احساسات دیگران را قبول نمی غالبا  سخت گیر، رک و نا

 نزدیک شدن به شما دشوار است

 معموال  متوجه مفهوم توصیه های دیگران نمی شوید

 فرصت چندانی را صرف احساسات خود و دیگران نمی کنید

 به لحاظ احساسی واکنش های نامتناسب نشان می دهید

 جدی نشان می دهید به ظاهر بی اهمیت واکنش هایگاهی به موقعیت های 

 :دیگرانشما در ارتباط با 

 صادق، صریح و رک

 ور و اشتیاق زندگی می کنیدشبا

 خوش خلق و خوی و در مواقعی جدی هستید

 از روابط به عنوان فرصت خوبی برای یادگیری استفاده می کنید

 به همسری نیاز دارید که خود مختار و با عزت نفس باشد

 می دهندمیل آن ها نیست، صبر و شکیبایی خود را از دست  قوقتی کاری مطاب

 جنبه های مالیم خود را در روابط پنهان می کنند

 در شرایط استرس و فشار با خود و دیگران رفتاری پرخاش کننده دارند

 :شما در محل کارتان

 دوست دارید سرپرست، مدیر یا مسئول باشید

 رهبری موفق هستید



 

 موانع را چالش می بینید

 استراتژیک توجه می کنیدبرای رسیدن به اهدافتان به روش های 

 حقایق و استراتژی ها را از قبل سازماندهی می کنید

 رقابت جو و معتاد به کار هستید

 دوست دارید با اشخاص قوی، مستقل ونتیجه گرا کار کنید

 برای مسائل راه حل های منطقی ارائه می دهید

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 توانایی حل مسائل

 باال توانایی مدیریتی سطح

 درک مسائل پیچیده

 کلی نگری

 تمایل به موفقیت باال

 توانایی برنامه ریزی

 شروع شجاعانه کار و حرکت به سوی هدف

 تصمیم گیری منطقی

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 تصمیم گیری عجوالنه

 عدم عالقه به جزئیات

 نداشتن رفتار سیاستمدارانه

 ابط خانوادگیتوجه افراطی به کار و عدم توجه کافی به رو

 توجه کاری به قدردانی از همکارانتان ندارید

 .همکاری با افرادی که به سرعت شما، درک و کار نمی کنندعدم 

 



 

 :رضایت شغلی شما در

 امکان رهبری و ریاست داشته باشید

 د برنامه ریزی بلند مدت بکنیدینبتوا

 محیط کاری سازمان یافته باشد

 کار باعث کنجکاوی شما شود

 فرصت کار با افراد خالق، هوشمند، هدفمند و الیق را داشته باشید

 کار جالب و چالش بر انگیز باشد

 امکان هدف گذاری داشته باشید

 بتوانید دیگران را اداره و مدیریت کنید

 مشاغل مناسب شما

 تجارت و بازرگانی

 بازاریابی،مقام بلند پایه ی اجرایی، مدیر ارشد، مدیر داخلی، معلم فنی، مدیر 

 اه، مدیر تبلیغات، برنامه ریز رسانه ای، فروش و بازاریابی بین المللی، مدیر دانشگ

 امور مالی

ن، لیل گر اقتصادی، بانکدار، مدیر امور مالی شرکت، اقتصاد داحبرنامه ریز مالی، ت

 سرمایه دار زمینه های خطیر

 آموزش-مشاوره

 مدرس مدیریت،مشاور تجاری، مشاور مدیریت، طراح برنامه، 

 شرکتی، معاون حقوقی رتخدام، مدیر روابط شغلی، مدرس گمتخصص اس

 امور حرفه ای

 وکیل، قاضی، روان شناس، مدرس علوم اجتماعی، مهندس شیمی،

 روانپزشک، پاتولوژیست، خلبان، دانشمند امور سیاسی،

 تکنولوژی



 

 تم ها، مدیر مدیر شبکه، مدیر سیستم ها، مدیر مرکز ارتباطات، تحلیل گر سیس

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 راهکار هایی برای بررسی شغلی مناسب فراهم آورید

 روند پیش رو را پیش بینی کنید و نیاز های آتی را بسنجید

 مسائل را با خالقیت حل کنید

 به طور وسیع شبکه سازی کنید

 درباره ی سازمان و پست مورد نظر اطالعات کافی به دست آورید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 صبور شکیبا باشید و به جزئیات توجه کنید

 مهارت گوش دادن پویا را در خود تقویت کنید

 از تصمیم گیری عجوالنه بپرهیزید

 نداشته باشید یسعی کنید بیش از حد فشار نیاورید و حالت تهاجم

 اگر نمی توانید شغل مورد عالقه تان را بدست آورید،

 شغلی را که در آن به سر می برید بیشتر دوست بدارید 

 


