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 مالحظه کننده↔فکری↔شمی ↔برونگرا

 مذاکره کننده: کار آفرینان مادر زاد
 :ویژگی های شخصیتی شما

 عاشق هیجان و مبارزه

 پرانرژی، با پشتکار و مطمئن

 عملگرا و بسیار عالقمند به کار کردن

 پرشور و شوق، باهوش و اهل صحبت

 در بسیاری از کار ها خوب و قوی ظاهر می شوید پیوسته در تالشید که

 صالحیت و قدرت شخصی خود بیافزاییدبر  

 همواره به دنبال رشد فکری، دانشی و مهارتی خود هستید

 ارزش زیادی برای افکار و باور های خود قائلید

 نوآور و مبتکر و شیفته ی ایده های نو

 و بسیار خالقدارای قدرت ابتکار فراوان 

 در پی جذب و پیاده سازی ایده های جدید

 همیشه راه های جدیدی برای انجام کار ها پیدا می کنید

 نات و احتماالتنگ به هنگام روبه رو شدن با امکاگوش به ز

 به الهامات خود بیش از هر چیزی بها می دهند

روش قبلی انجام  از انجام کار های تکراری خسته می شوید، به ندرت یک کار را به

 می دهید و به راحتی به سراغ عالقمندی های خود می روید

 به راحتی به اشکاالت پی می برید توانمندی تحلیلی فراوان



 

 در ایجاد فرصت ها مهارت دارید

 اندیشمندی استراتژیک در سطح عالی هستید و

 برای خواسته های خود همیشه می توانید منطقی ارائه دهید 

 به اهدافتان دارید نمقابله با هر مانعی را در جهت رسیدتوانایی 

 می دهید رای اطراف خود را مورد آزمایش قرامحدودیت ه

 معتقدید قوانین و محدودیت ها می تواند انعطاف پذیر باشد

 تنوع و تغییر برای شما مهم است

 به تفریح و سرگرمی و تنوع در فعالیت های روزانه عالقمندید

 وب درک می کنید و دوستان و آشنایان فراوانی داریددیگران را به خ

 برای دیگران ارزش قائلید و به آن ها کمک می کنید

 رو و خوش صحبت هستید خوش

 توانایی خوبی برای متقاعد سازی و به کا گیری دیگران در پروژه های خود دارید

 دوست دارید به جای داوری کردن دیگران را درک کنید

 :شما نقاط ضعف

 راه استاندارد انجام دادن کار ها را فراموش می کنید گاه

 به کار های روزمره و عادی عالقه و توجه ندارید

 الزم است را نداریدکه به جزئیات آن توجهی 

 به محض اینکه از چیزی خوشتان آمد بی صبرانه به آن هجوم می برید

 به محض حل یک مسئله به موضوع هیجان بخش بعدی می پردازید

 ه سرعت حرف می زنید و دیگران فرصت صحبت کردن نمی دهیداغلب  ب

می توانید گاهی بیش از حد رک و صریح حرف بزنید و از  اید صادق و منصف

 دیگران انتقاد کنید

 به احساسات دیگران توجه ندارید



 

 به سختی به چیزی متعهد می شوید

 :شما در ارتباط با دیگران

 خوشبین، جذاب و جالب و خوش صحبت

 برای آزادی و استقالل خود بهای زیادی قائلید

 به داوری درباره ی اشخاص، سعی در شناخت آن ها دارید

 دوست دارید شریک زندگیتان جالب و به لحاظ ذهنی تحریک کننده با شد

 و از تجربیات جدید و ماجرا لذت ببرد 

 ث کردن لذت می بریدحد به رشد روابطتتان هستید و از بعالقمن

 اهل بحث و مباحثه و فاقد حساسیتخودبین، 

 گاهی تنها کار کردن و گاهی معاشرت با دیگران را می پسندید

 گاهی سر خودتان را شلوغ نگه می دارید تا احساساتتان را نادیده بگیرید

 می توانید روابط خود را در شرایط سطحی حفظ کنید

 :شما در محل کارتان

 ستفاده می کنیداز نبوغ و فکر بکر خود برای حل مسائل ا

 هستید و می توانید افراد را متقاعد کنید تا نقطه نظر شما را باور کنندباهوش 

 به روش های سنتی انجام کارها بی عالقه اید

 الهام بخش هستید و به خاطر سریع االنتقال بودن، اعتماد به نفس و

 داطمینانی که دارند و نیز به خاطر مهارت هایتان هواداران زیادی داری 

 به دنبال روش های بدیع در انجام کار ها هستید

 زود خسته می شوید م دهید، اگر کار جالب نباشد،دوست دارید چند کار را با هم انجا

 دوست دارید با آدم های مختلف در ارتباط باشید

 نمی توانید توجه خود را محدود کنید، زیرا موضوعات زیادی برای شما جالب است

 



 

 :محیط کارنقاط قوت شما در 

 هئلمهارت عالی در حل مس - مهارت های عالی ارتباطی

 داشتن دید کلی و جامع نسبت به امور-کنجکاوی و توانایی یادگیری باال

 سازگاری و انعطاف پذیری باال

 توانمند در پیش بینی نیاز ها و خواسته های دیگران

 اعتماد به نفس باال

 توان پرداختن به چند پروژه به صورت همزمان

 ریسک پذیری باال و توان غلبه بر موانع ومشکالت

 توانایی در نظر گرفتن تمام احتماالت و امکانات

 :شما در محیط کار نقاط ضعف

 عدم تحمل ساختار و چارچوب

 عدم عالقه به پروژه های ساده

 خسته و کسل شدن زمانی که بخش جذاب کار تمام می شود

 عدم عالقه به کار های تکراری

 به آن چه که انجام آن ها مشکل استعدم توجه 

 اعتماد به نفس بیش از حد

 دشواری در اولویت بندی و تصمیم گیری

 عدم تحمل افراد انعطاف ناپذیر و خشک

 .بی صبر در مقابل افرادی که صالحیت های شما را زیر سوال می برند

 :رضایت شغلی شما در

 کرانه را داشته باشیدفرصت خالقانه عمل کردن و پیدا کردن راه حل های مبت

 راه حل های خود را برای کاراتر شدن سیستم به کار ببرید

 خالقیتتان تایید و تشویق شود



 

 بتوانید موقعیت های مختلفی را تجربه کنید که پر از لذت و تفریح و هیجان باشد

کاری را انجام دهید که از معیار ها و استاندارد های منصفانه و نظمی منطقی 

 باشدبرخوردار 

 امکان باال بردن توانایی های شخصی و شغلی و ارتباط با اشخاص توانمند

امکان برقراری ارتباط، تبادل نظر و مالقات با اشخاص مختلف به خصوص افرادی 

 که برایشان احترام قائلید

 کاری را انجام دهید که در شرایط دنیای به سرعت متغیر و متحول مؤثر واقع شود

 دوستانه و سازمان نیافته باشدمحل کار، محیطی 

 امکان طراحی پروژه های جدید بدون توجه به جزئیات

 آزادی عمل داشته باشید

 :مشاغل مناسب شما

 کارفرمایی-تجارت

 کارآفرین، مخترع، مشاور مدیریت، عکاس، بازیگر، روزنامه نگار،-کارفرما

مدیر تجاری، آموزش دهنده فنی، مشاوره بازاریابی، وکیل مدافع، عامل فروش، 

 مدیر منابع انسانی

 امور بدیع و ابتکاری-بازاریابی

 مدیر تبلیغات خالق، متخصص روابط عمومی، متخصص تحقیقات بازار،

 گوینده رادیو و تلویزیون، 

 ی داخلی و بین المللی، تحلیل گرمدیر بخش هنری، نویسنده خالق، بازاریاب

 برنامه ریزی و توسعه

استراتژیک، فراهم آورنده پروژه های خاص، مدیر طراحی صنعتی، برنامه ریز 

 برنامه ریز مال

 مشاغل متفرقه



 

 دانشمند محیط، روانشناس تحصیلی، مربی ورزش، کارآگاه، متخصص امور جنایی

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 برای خودتان و نقطه نظرهایتان اشتیاق هایی ایجاد کنید

 ت جدید توجه کنیدبه امکانات و احتماال

 فرصت های مناسب شغلی خودتان را ایجاد کنید

 با صحبت کردن با اشخاص، اطالعات به دست آورید

 عامل ایجاد انگیزه را در دیگران پیدا کنید

 به دیگران نشان دهید که فکر و رأی مستقل دارید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 تصمیم گیری برایتان غیر ممکن یا دشوار شود ر گزینه در نظر نگیرید کهآنقد

 ان بها بدهید تا خودبین و متکبر ظاهر نشویدسعی کنید به احساسات دیگر

 نظم و انضباط داشته باشید

 به میان صحبت دیگران نپرید

 


