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 داوری کننده↔احساسی↔حسی↔درون گرا

 حامی: انجام وظیفه، افتخار من است
 :ویژگی های شخصیتی شما

 دقیق، متعهد، مسئول و هوشیار،  وفادار، قابل اتکا، پایبند و مهربان

 بی ریا، واقع بین، آرام و کم انتظارو  از مورد نیاز بودن لذت می برید

 توجه به جزئیات

 تصمیم گیرندگانی خوب و مؤثر،  صبوریانجام وظایف با 

 اخالق کاری باال، ایجاد کننده ثبات و آرامش

 مرتب، منظم و هماهنگ

 جدی، سخت کوش، آرام، صمیمی، با ادب حمایتگر

 دوستدار کمک به دیگران و حل مشکالت آن ها

 به خواسته ها و احساسات دیگران بها می دهید و دوست دارند

 کنید به شکل عملی به آن ها کمک 

 به خواست ها و احساسات دیگران بها می دهید و عالقه به کمک به آن ها دارید

 روابط اجتماعی گرم و صمیمانه و روابط دوستانه خوبی دارید

 ویژگی های افراد مورد عالقه تان را به خاطر می سپارید

 احساس دیگران نسبت به خودتان برایتان مهم است

 بروز نمی دهیدمعموال  احساسات شخصی خود را 

 در برخورد با موقعیت ها و شرایط در صورت لزوم برخوردی تند و صریح دارید

 متعهد به قول و قرار های خود هستید



 

 ساکت، محتاط و فروتن می باشید و سعی می کنید که مفید واقع شوید

 واقع گرا علمی و آگاه هستید

 روال و قوانین کاری را مورد سوال قرار نمی دهید

 :ضعف شمانقاط 

 در کار های روزانه خود غرق می شویدد ، آینده نگر نیستی

 کار ها را خودتان انجام دهیدج کارمطمئن باشید، میخواهید همه برای اینک از نتای

 به علت نداشتن قاطعیت کافی، عدم ابراز وجود، ممکن است

 مورد بهره کشی قرار بگیرید 

 کنید زمانی خیلی کمی را صرف شادی و رضایت خود می

 :شما در ارتباط با دیگران

 دای ه و نسبت به احساسات دیگران حساسمهربان، مالحظه کار، دوستان

 به نیاز های دیگران توجه می کنید

 تمایل به لذتبخش کردن زندگی برای خانواده تان دارید

 ید و دوست دارید همه چیز را تحت کنترل داشته باشیدا به نظر آرام

 زیابی می کنیدحوادث را به دید شخصی ار

 استفاده می کنندءگاهی احساس می کنید که دیگران از شما سو

 از روی احساس وظیفه با افرادی که احساس مسئولیت نمی کنند،

 در رابطه باقی می مانید 

 احساس ها و نیاز هایتان را بیان نمی کنید تا دیگران احساس نا امیدی نکنند

 به سرعت قضاوت و انتقاد می کنید

 ست فقط امکانات منفی را ببینیدممکن ا

 

 :شما در محل کارتان



 

 به جزئیات توجه زیادی داریدو به حقایق عالقمندید

 محتاط هستیدو  سعی می کنید همه کار ها را عالی انجام دهید

 از همکاران و کارکنان زیر دستتان حمایت می کنید

 در دستور دادن، رک بودن و کمک خواستن مشکل دارید

 پشت صحنه باشید ترجیح می دهید

 دوست دارید کار هایی را انجام دهید که نتایج ملموس و مشخص دارد

 به دقت اولویت بندی می کنید

 ید و به خود انگیزه می دهیدا مصمم

 دوست ندارید کسی مزاحم کار کردنتان شود

 دوست دارید برای کارتان دستورالعمل روشنی داشته باشید

 گذاریدبه مقامات مسئول احترام می 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 توجه و تمرکز باال

 عالقمند به کمک به دیگران

 نگرش واقع بینانه و عملی

 توجه به جزئیات

 و ایجاد روابط سازگارانه مهارت زیاد در همکاری با دیگران

 مسئولیت پذیری باال،  وفاداری و صمیمیت

 عالقه به استفاده از روش های آزموده شده و مشخص

 مهارت های سازمانی قوی،  کاری قوی اخالق

 پایبندی به سنت های سازمانی

 :نقاط ضعف شما در محیط کار

 عدم تمایل به تغییر در رویه ها،  عدم تمایل به پذیرش ایده های جدید و نو



 

 نداشتن انعطاف پذیری کافی،  انتقاد پذیری اندک،  نداشتن آینده نگری

 اندازهعالقه به قبول مسئولیت فراوان و بیش از 

 احتمال نا امید شدن زیاد، زمانی که حس کنید دیگر مورد نیاز نیستید

 :رضایت شغلی شما در

 انجام کار های نیازمند توجه به جزئیات

 ندا کار روی پروژه هایی که برای کمک به دیگران

 ایجاد فرصت ابراز محبت به دیگران

 محیط کاری سنتی و سازمان یافته

 از مزاحمت دیگرانفضای کاری خصوصی به دور 

 امکان کمک به دیگران و یا کار با کسانی که شبیه به خودتان فکر می کنند

 الزم باشد که سازمان یافته و کارآمد باشید

 الزم نباشد که مرتب کارتان را در حضور دیگران ارایه دهید

 :مشاغل مناسب شما

 مراقبت های درمانی و بهداشتی

گی، پرستار، فیزیولوژیست، فروشنده متخصص بهداشت دندان، پزشک خانواد

چشم پزشک، داروخانه دار، دامپزشک، پرستار بالینی، دستیار  تجهیزات پزشکی،

 دندان پزشک و پزشک

 خدمات اجتماعی و آموزشی

 مددکار اجتماعی، آموزگار دبستان، مورخ، مربی ورزش، زارع

 خدمات-تجارت

 مدیر پرسنل، دفتر دار،منشی گری، سرپرست دفتر، مسئول خدمات مشتریان، 

 فنی-کارهای خالق

 طراح داخلی، برق کار، خرده فروش، میهمان خانه دار، 



 

 نقاش، موسیقی دان، جواهر ساز

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 فرصت های مناسب را شناسایی کنید و به حقایق مربوط به آن دست پیدا کنید

 بگیریدبا توجه به مالحظات موجود تصمیمات عاقالنه 

 جست و جوی شغل سازمان یافته ای را تدارک ببینید

 روی تجربیات خود سرمایه گذاری کنید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

 به امکاناتی که می تواند وجود داشته باشد و در حال حاضر وجود ندارد توجه کنید

 ابراز وجود کنید و از خود قاطعیت نشان دهید

 های میان فردی خود را نشان دهید اشتیاق و مهارت

 سعی کنید عینی و منطقی باشید، اجازه ندهید احساسات شخصی

 شما روی برنامه ای که در پیش دارید تأثیر بگذارد 

 انعطاف کافی داشته باشید

 سعی کنید رد شدن ها را به دل نگیرید و مأیوس نشوید

 


