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 مالحظه کننده↔احساسی↔حسی↔درون گرا

کنندند ناقابل، شما را خوشحال میهنرمند: هدایا هر چ  
 :ویژگی های شخصیتی شما

 راحت و دوست داشتنی

 آرام، ساکت، متوجه، عالقمند و حساس

 کم پیش می آید با کسی راجع به زندگی شخصیتان صحبت کنید

 و پر شور هستیدظاهری آرام و در عمل بسیار با انگیزه 

 شور و اشتیاقتان را در عمل نشان می دهید، نه در حرف

 محتاط، محافظه کار، متواضع و فروتن

 به غیر از جمع دوستان وخانواده، کم حرف هستید

 معموال  دیگران به سختی می توانند شما را بشناسند

 در لحظه ی حال زندگی می کنید

 نداریدعالقه به برنامه ریزی برای آینده 

 دان در برنامه ریزی کوتاه مدت موفق

 در اینجا و اکنون زندگی می کنید

 بسیار صبور وآرام هستید

 در چارچوب زمانی خود کار می کنید

 صبور، شکیبا و انعطاف پذیر

 کنار آمدن با شما کار راحتی است

 نیازی برای کنترل دیگران نمی بینید



 

 عالقه ای به رهبری دیگران ندارید

 دارید که مدیریت شویدتمایل 

 پذیرای نظرات دیگران هستید و همواره با آن ها همدل و همراه هستید

 هیچ گاه عقاید و نظراتتان را به دیگران تحمیل نمی کنید

 صمیمی و مهربان هستید و نیاز دیگران را مقدم بر نیاز خود می دانید

 اریدند، پایبند و وفادا به ارزش های خود و کسانی که برایتان مهم

 با توجه به ارزش های شخصی خود هیچ چیز را قضاوت نمی کنید

 به تعارضات و اختالفتان با دیگران حساسیت نشان نمی دهید

 :شما ضعف نقاط

 به شدت حساس هستید

 به سرعت نیاز های دیگران را تشخیص می دهید 

 و برای برآورده کردنشان به شدت تالش می کنید

 جه می مانیدگاهی به نیاز های خود بی تو

 ممکن است زود خسته و فرسوده شوید

 به آینده توجهی ندارید و کامال  متمرکز بر زمان حال هستید

 از درک یک مضمون پیچیده تر عاجز هستید

 یدا به امکانات و احتماالت آینده بی توجه

 در سازمان دادن به زمان و منابع خود با مشکل رو به رو هستید

 آسیب پذیریددر برابر انتقاد دیگران 

 بیش از اندازه پذیرنده هستید

 دیگران را به راحتی قبول می کنید

 

 



 

 :شما در ارتباط با دیگران

 یدا مهربان  عالقمند، سخاوتمند، بخشنده،صمیمی و

 شنونده خوبی هستید و به نیاز های دیگران توجه می کنید

 دیگران می رویدموقعیت های دشوار را ساده می کنید و در مواقع دشواری به کمک 

 با عمل محبت خود را نشان می دهید نه با حرف

 به نظر آرام می رسید ولی درون پیچیده ای دارید

 خود را به خاطر رفتار دیگران سرزنش می کنید

 از برخورد و تضاد اجتناب می کنید

 :شما در محل کارتان

 آرمان گرا هستید

 یت بخش انجام دهیدهای رضادوست دارید کار

 دوست دارید مفید باشید،  و صمیمی هستید همکار

 از کمک کردن به دیگران برای افزودن مهارت های علمی لذت می برید

 انعطاف پذیر و سازگارید

 در برابر قوانین احساس محدودیت می کنید

 محیط های کاری به دور از تعرض و تضاد را انتخاب می کنید

 کنیدبه آنچه در لحظه به آن احتیاج دارید توجه می 

 ترجیح می دهید که در پشت صحنه باشید

 می توانید در محیط کار خود انگیزه ایجاد کنید

 در شرایط اضطراری به خوبی عمل می کنید

 به خاطر نداشتن قاطعیت و هدف کالفه و ناراحت می شوید

 

 



 

 :نقاط قوت شما در محیط کار

 انعطاف پذیری باال

 توجه به نیاز ها و خواسته های دیگران

 ، سخاوت و وفاداریگرمی

 توجه به جزئیات مربوط به افراد

 تمایل به حمایت از اهداف سازمانی

 توانایی ارزیابی شرایط جاری

 ریسک پذیر

 قبول ایده ها و روش های جدید

 :شما در محیط کار ضعف نقاط

 مشکل در تصمیم گیری منطقی

 به سختی از دیگران انتقاد می کنید

 های بزرگعدم عالقه به انجام پروژه 

 پذیرش وضع موجود

 عدم تمایل به سازماندهی

 عدم تمایل و چارچوب و قوانین

 ناتوانی در دفاع مناسب از نظرات و ایده های خود

 مشکل در انجام به موقع کار ها

 :رضایت شغلی شما در

 کار با ارزش هایتان همخوانی و هماهنگی داشته باشد

 کار در محیط حمایت گرانه انجام شود

 توجه به جزئیات برایتان وجود داشته باشد فرصت

 فرصت کار به طور مستقل



 

 توانایی تطبیق و سازگاری با شرایط را داشته باشید

 محیط کاری شاداب و لذتبخش

 امکان رسیدن به رشد درونی

 رسیدگی سریع به مسائل زندگی

 مجبور نباشید برای دیگران سخنرانی کنید

 :مشاغل مناسب شما

 هنریکارهای دستی و 

طراح مد، نجار، جواهر ساز، باغبان، کوزه گر، سفال گر، نقاش، سرآشپز، 

 هنرمند،خیاط

 مراقبت های بهداشتی

پرستار، دستار پزشکی، چشم پزشک، جراح، دامپزشک، داروساز، پزشک اورژانس، 

 مشاور اعتیاد

 فنی-علوم

 نقشه بردار، اپراتور کامپیوتر، جنگل بان، زمین شناس، باستان شناس

 خدمات-فروش

 آموزگار، پلیس، مغازه دار، گارسون، متخصص زیبایی، مهندس طراحی نما،

 مسئول صید ماهی و شکار، مترجم، مفسر، زارع، آتش نشان

 کسب و کار-تجارت

 دفتر دار، امنیت حقوقی، منشی، رییس دفتر، مدیر مدرسه، ارزیاب بیمه

 چگونه شغل دلخواه خود را بیابید؟

 دهید و اطالعات فراوانی بدست آوریدپژوهش کافی انجام 

 به طور محدود و هدف دار شبکه سازی کنید

 از نظام حمایتی برخوردار شوید



 

 با انجام دادن بیاموزید

 از تکانه و کنجکاوی طبیعی خود تبعیت کنید

 چگونه میزان موفقیت خود را باال ببرید؟

آن هایی که در ظاهر با  از تمام اطالعاتی که در اختیارتان قرار می گیرد و حتی از

 احساسات شخصی شما در تعارض است استفاده کنید

 به گزینه هایی که در حال حاضر وجود ندارند و

 می توانند وجود داشته باشند توجه نمایید 

 فعالیت هایتان را اولویت بندی کنید، سازمان یافته باشید

 یدرسعی کنید تصمیمات عینی تری بگی

 .بتوانید به فراسوی واقعیت های موجود برویده توجه کنید تا ندبه آی

 


