
 

 ستندیجور ن کیهمه 

 شناخت شخصیت برای انتخاب رشته

ها سبب یژگیمجموعه و نیهم هاست.انسان یخلق و خو و افکار ها،نگرش جانات،یها، هاز رغبت یبیترک تیشخص

 نییفرد را تع التیتما و یرفتارشخصیت الگوی  .باشدفرد  و منحصربه زیمتما نیریشود که هر انسان نسبت به سا یم

اگر  داشته باشد. یگارو ساز یخوانهم شتریبتان تیکه با شخص دیکنیرا انتخاب م یشغل ایمثال شما رشته  یبرا کند. یم

شخصیت، حلقه اصلی انتخاب  .دیشغل مناسب با خود را انتخاب کن ایرشته  دیتوانیم ،دیتان را بشناسیتیشخص پیت

 رشته شماست.

آن  و رابطه تیاز شخص ی خوبیالگو اند که توانسته یاز جمله کسان ارائه شده است. تیاز شخص یفراوان یهاکنون الگوتا

 درافراد را  تیشخص هالند .هالند است و مورد سنجش قرار دهد، ارائه کرده لیو انتخاب شغل و تحص ییتوانا با رغبت،

هالند کمک  یشنهادیدهد. مدل پیم نشان یقرارداد و جسور ،یاجتماع ،یهنر وجوگر، جست گرا، واقع (پیشش نوع )ت

 .هنگ باشدخوان و هماهمشما  تیبا نوع شخص شتریتان بیانتخاب یهاکند تا رشتهیم

 گرا واقع

 فعال در کار، سخت،و سر یجد محتاط، و سمج، ریگیپ ا،یریصادق و ب پرده، یو ب کر ر،یناپذ انعطاف شتریافراد ب نیا

 لیو ابزار تما ایبا اش و کار یبه مشاغل فن اند.یاجتماعریغ و لیو اص یسنت و متواضع، هیرایپیب محجوب، ،یشهودریغ

از  دهند. یم حیبسته ترج یها طیباز را به مح یهاطیدر مح کار ند.هست برخوردار یو ورزش یابزار یهااز مهارت و دارند

نسبتا  .نندیب یم را ساده و ملموس ایدن ندارند. ای یقو یاجتماع یهاکنند. مهارتیم یدور یها و مشاغل اجتماعتیفعال

 رشته ندارند. رییبه تغ لیباثبات هستند و تما

 جوگرو جست

 و باور، مستبد، مستقل، متواضع، دیرمحبوبغیر گر،کنجکاو، تحلیل روشنفکر،گیر، گوشه این افراد دقیق، منطقی، نقاد،

های ریاضی و علوم برخوردارند. از حل از توانایی .دهنداندیشمند هستند و به پیشرفت و کسب علم اهمیت زیادی می

گرا هستند و بینی دارند. درون، پژوهشی و قدرت پیشبرند. توانایی علمی میل ذهنی و شناخت دنیای مادی لذت ئمسا

 ت رهبری ندارند.، غالبا قدردهندکردن در تنهایی را ترجیح میکار

 هنری

و  وسواسی ،گرا، شهودی، مستقلرای، درونگرا، مبهم، عاطفی، خودسنتی، آرمان، غیراین افراد مبتکر و خالق، آزادمنش

هند. از روابط منظم و د... را ترجیح میهای هنری مانند نوازندگی، بازیگری، گرافیک ویا حرفهمشاغل  .ندهست پرداز خیال

. در روابط دهند. به سادگی احساس و عواطف خود را به دیگران نشان میندا در محیط اداری گریزان مانند کارمند قاعده

ای دیگری مانند ها را وادار به انتخاب رشتههای هنری گرایش دارند حتی اگر آن ند. به رشتههست خود با دیگران حساس

 .دهندو تغییر رشته می گردندریاضی و تجربی کنند دوباره به جای اول برمی

 اجتماعی

 و ، مسلطئول، اهل همکاری، مستدبیر، مشوق، باکننده گرا، مجاب این افراد اهل آداب، همدل، صبور، سخاوتمند، آرمان

ل و ئوند، مسدار باالیی همکاری و همیاری دهند. روحیه و به فعالیت و نفوذ اجتماعی اهمیت می ندهست  صمیمی

 و ندهست ل گریزانئندارند. از حل عقالنی مساچندانی سمی و ورزشی تمایل های مکانیکی، جمهارتند. به ا بشردوست

.. جذب شناسی و. ی، آموزشی و بهزیستی مانند تدریس، مشاوره، پرستاری، روانها و مشاغل اجتماع به سمت رشتهبیشتر 

 .شوند می



 جسور و متهور

، حرارت، پرانرژی، پرگرا، قوی و مطمئن، زورگورهبر، معاشرتی، محبوب، برون، متملق، سخنران، طلب این تیپ افراد زیاده

برای پیشرفت  .کسب کننداقتصادی  ل عرفانی، درآمدئدور از مساپروازند و دوست دارند طلب و بلند ، لذتبرانگیز توجه

دیگران را دارند. به دلیل  نرت متقاعد کرداخواهند رهبر باشند و مهشوند. میاقتصادی و سیاسی ارزش قایل می

کار هایی که با فروش، مدیریت و بازاریابی سرو تر به مشاغل و رشتهاند. بیشجوی قدرت و موقعیتو جویی، در جست سلطه

 .دارد تمایل دارند

 کار قراردادی و محافظه

دقیق، دارای حالت دفاعی،  گرا، گیر، عملمعاب، خوددار، پیذوق، ظاهروجدان، فاقد تخیل و بیاین تیپ افراد مطیع، با

توانایی کارهای اداری و . ندها و مشاغل دفتری و ساده عالقمندبه فعالیت ها ند. آنهست  محتاط و ناپذیر، دوراندیش انعطاف

           از  و نیستند ک. اهل ریسکنند. خود را خوب کنترل میندا برای قوانین و مقررات قایل. احترام خاصی مالی را دارند

 .کنندگرانه دوری میجوو ، مبهم و جست، جسمانی، آزادهای هنریفعالیت

 ترید؟ ها نزدیک یک از گروه  حاال بگویید شما چه تیپی هستید و به کدام

 ناسب با تیپ شخصیتی شماست؟هایی م زنید چه مشاغل و رشته می بر این اساس حدس


