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 داوری کننده↔احساسی↔شمی↔ درونگرا

 مدافع: تسریع کننده تغییرات مثبت
 :ویژگی های شخصیتی شما

 مستقل، متفکر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی اصول محکم و

 به نقطه نظر ها و تصمیمات خود اعتماد دارید همیتا

 از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرید و به آن ها معتقدید

 تصور و تخیل غنی

 در برخورد با موقعیت از شم قوی برخوردارید

 گیزه های دیگران بها می دهیدنبه احساسات و ا

 به رشد دیگران کمک می کنید

 صمیمی، وفادار، متعهد، مصمم و آرمان گرا

 به انسجام و تمامیت اهمیت می دهید

 تمایل به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران دارید

 و تمجید کردن از دیگران، نظر آن ها را با تعریف

 برای طرفداری از خود جلب می کنید 

 تا حد امکان از تعارض و اختالف فاصله می گیرید

 مهربان و همدل و مردم شناس

 با اشخاص سخت گیر به راحتی کنار می آیید

 افرادی با شخصیت پیچیده هستید

 بر آن ها بیافزایید دوستانی دیرینه دارید و می توانید در شرایط مناسب



 

 :شما نقاط ضعف

 ند نمی رسیدا های روزانه که محتاج توجهگاهی به بسیاری از کار

 در برابر ایده هایی که با ارزش های شما در تعارض باشند،

 مقاومت می کنید 

 ممکن است اعتراضات دیگران را نشنوید

 ممکن است بیش از اندازه به وضع قوانین و مقررات بپردازید

 طلب هستیدکمال 

 یدا به شدت نسبت به انتقاد حساس

 

 :شما در ارتباط با دیگران

 آرام و دل نازک و شنونده

 دوست دارید خانه راحتی داشته باشید

 به خاطر نیازهای شریک زندگیتان تن به هر کاری می دهید

 احساسات وعواطف خود را با شمار کمی از دوستانتان در میان می گذارید

 حساسات دیگران مسئول می دانیدخود را در مقابل ا

 اگر شما را درک نکنند، به شدت می رنجید

 بیان نظراتتان کار دشواری است

 نیازمند هماهنگی هستید

 با افراد مؤدبانه برخورد می کنید

 

 ان :شما در محل کارت

 به شدت بکر، خالق ، متمرکز و

 رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش 



 

 آن ها تالش می کنید اهداف بلند مدتی دارید که برای

 کمال طلب و متوقع

 در دفاع از ارزش ها و باور های خود بسیار راسخ

 کمک به رفاه مردم

 ناکامی ها را مسائلی می دانید که باید حل شوند

 در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستید

 مکانهای بی سرو صدا و سازمان یافته را ترجیح می دهید

 هستیدخواهان تحسین و احترام 

 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 تان داشتن تمرکز و توجه کافی روی پروژه های جالب توجه

 داشتن قاطعیت و مهارت های سازماندهی قوی

 داشتن همدلی و توانایی پیش بینی نیاز های دیگران

 داشتن دید همه جانبه به کار ها و مسائل

 توانایی درک مسائل پیچیده

 به رشد و تعالی دیگرانعالقه به کمک 

 میل به رسیدن به هدف

 تعهد کاری قوی به کار مورد عالقه

 

 :نقاط ضعف شما در محیط کار

 قضاوت و داوری بیش از حد

 دشواری در برخورد با تعارضات و اختالفات

 عدم تمایل به کار در پروژه های مخالف با ارزش ها و اهدافشان



 

 عدم تمایل به کار در شرایط رقابتی

 ابکیچاشتن انعطاف و ند

 یب در نیروهای زیر دستتدشواری در ایجاد نظم و تر

 دشواری در انتقال ایده های پیچیده و نو

 هانه در خصوص زمان و مدت انجام کارنداشتن دید واقع بینا

 

 :رضایت شغلی شما در

 کار کردن روی ایده های که سبب رشد و تعالی دیگران می شود

 خدماتی که به آن ها اعتقاد داریدامکان تولید محصوالت و 

 به تالش های منحصر به فرد شما توجه شود

 فرصت ابراز خودتان

 فرصت استفاده از ایده هایتان برای یاری رسانی به دیگران

 محیط کاری دوستانه و عاری از تنش

 فرصت مستقل کار کردن

 بتوانید اوقات و محیط کاری خود را سازماندهی کنید

 نتیجه کار کنترل داشته باشیدروی جریان و 

 کار با ارزش و باور های شخصیتان هماهنگ باشد

 

 :مشاغل مناسب شما

 مشاوره،آموزش

 مشاوره شغلی، روانشناس بالینی، آموزگار، مشاور تحصیلی،

 مددکار اجتماعی، جامعه شناس، مدیر برنامه های آموزشی

 مذهب



 

 روحانی، مددکار مذهبی، مدیر آموزش های دینی

 های خالقکار 

 نقاش، نمایشنامه نویس، رمان نویس، طراح داخلی، شاعر، ناشر، مدیر هنری،

طراح نمایش، تدوین گر سینمایی، طراح صحنه، فیلمساز مستند، طراح نمایش، 

 متخصص طراحی لباس

 مراقبت های بهداشتی

 دانشمند علوم اجتماعی، مشاور بهداشت روان، متخصص تغذیه،

 دستیار تدوین قانون 

 امور بازرگانی و تجارتی

مدیر منابع انسانی، بازاریاب، مشاور توسعه و بهسازی سازمان، تحلیل گر شغل، 

 مفسر و مترجم، متصدی کتابخانه

 تکنولوژی

 مدیر روابط مشتریان، مدیر پروژه

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 خوب فکر کنید و برنامه سازمان یافته و مبتکرانه ای برای

 کردن شغل خود طراحی کنیدپیدا  

 شبکه محدودی ایجاد کنید

 ها و استخدام کنندگان  با مصاحبه کننده

 تباط مؤثری ایجاد کنیدبالقوه ار

 بر انتخاب های خود بدون اینکه داوری و قضاوت کنید، بیندیشید

 موقعیت و منصبی ایجاد کنید که 

 نیاز های خاص شما را برطرف سازد

 رخورد با موانع احتمالی پیدا کنیدراه حل های خالق برای ب



 

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 به جزئیات موقعیت توجه کنید؛

 صرفا  به جالب ترین تصویر موجود چشم ندوزید 

 در قبال کار و نتایج بالقوه به دست آوریدسعی کنید انتظارات واقع بینانه ای 

 د، سعی کنید صرفا  براساس احساس خود قضاوت نکنی

 به واقعیت ها توجه داشته باشید

 به هنگام بحث درباره ی مهارت ها و قابلیت های خود، 

 سعی کنید ببینید چگونه می توانید نیاز های کارفرما را رعایت کنید.

 تنهایی به رفع نیاز ها و خواسته های خود فکر نکنید 

 بیش از اندازه به امکانات و احتماالت فکر نکنید. 

 ورت دهیداقدامات عملی ص

 


