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 (Relating) ارتباطی -1

شما دوست دارید دوستان جدیدی پیدا کرده و آنها را برای مدت طوالنن  نهود داریودت  تو  شواید بورای کو         

 .دیکن  مدیهران بزرگ شما دایره دوستیتان را برای خالد و  معمالنًزندگیتان. 

 (Achieverدست یابنده )  -2

عاشق  س اتمام کار و مالفقیت  ها آنافراد دارای این استعداد انرژی و اهداف بیشتری نسبت بد بقید مردم دارند. 

برای شروع کار و انجام سریع آن عجلد داریدت زیرا همیشد یک لیست از  ا تمانًهستند. اگر این استعداد را دارید 

 انجام دهید در ذهنتان دارید. دیخالاه  مکارهای  کد همد 

 (Presence) ممتاز -3

ا جمع را رهبری کنید. شما تا در مقاب  جمع ایستادهت سخنران  کردهت داستان تعریف کنید ی دیا آمدهشما بد دنیا 

گوال    توان یها  ورف و دیهران بد شوما نهواه کورده و بود      دیکن  مجد دیهران را بد خالد جلب بد صالرت ذات  تال

 .دهند  م

 (Discovererکنجکاو )  -4

. ممکون  دیشوال   مو و ایجاد ارتباط بین آنها هیجوان زده   ها دهیایک فرد متفکر و یادگیرنده. شما نسبت بد کشف 

بسیاری در ذهن شما هستند مث  این چد جالری کوار مو  کنود      سؤانت. "چرا"و  "چهالند"بپرسید  دائماًاست 

 اون چرا اتفاق افتاد  چطالری یک نفر تالنست از این کار سر در بیاره 
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 (Confidenceاعتماد به نفس ) -5

انجام دهند اعتماد دارند. این مسألد بد آنهوا کموک    تالانند  مافراد دارای این استعداد بد خالدشان و کارهای  کد 

 .شالند  مرا انتخاب کنند کد مطمئن هستند در آن مالفق  ی ها تیفعالتا  کند  م

 (Dependabilityمسئولیت پذیر ) -6

اعتماد دیهران بد شما برایتان بسیار مهم است و این کد بد عنوالان یوک فورد مسوئاللیت پوویر  و موالرد اعتمواد        

کد کاری را کد م  گالییود   کنند  مروی شما  ساب  معمالنًبرایتان بسیار اهمیت دارد. اطرافیان  تشناختد شالید

 .دیده  مانجام 

 (Organizerمدیر ) -7

. اغلوب اواوات اطرافیوان روی شوما  سواب      کند  مبرنامد ریزیت زمان بندی و مدیریت کارهات زندگیتان را بهتر 

و با آنها یک برنامد درست کنید. شما دوست دارید توا  جزئیات را درست جمع آوری کرده  دیتالان  مکد  کنند  م

 در دنیایتان نظم برارار کنید.

 (Competing)رقابت جو  -8

ت ا سوا   دیشوال   مو برنوده   ها آنکد در  زندگ  را بد صالرت بازی دیده و فقط هنهام  یدادهایروشما خیل  از 

کسوب مقوام اول داریود. شوما هور روز      ریدت زیرا اشتیاق فراوان  بود  شما از تد دل از باختن متنف .دیکن  مشادی 

 .دیده  ممسابقد 

 (Caring)حمایت گر  -9

مختلوف دنیوا را    یها صالرتشما دوست دارید با کمک بد مردم بد وست دارید بد دیهران کمک کنید. دشما الباً 

ا سا   دیکن  مکمک  ها آنجای بهتری کنید. شما الب بزرگ   داشتد و وات  با مردم ارتباط برارار کرده و بد 

 خالب  دارید.

 (Future Thinker)آینده نگر  -11

. شما بیشتر عالاد دارید درمالرد چیزهای  کد ممکون  فکر و رؤیا پردازی کندمغز شما دوست دارد درمالرد آینده 

 ی زهوا یچرا تصوالر کنیودت چود     تان ندهیآ. شما دوست دارید زندگ  ها ممکناست اتفاق بیفتد فکر کنیدت ند غیر 

 .دیتالان  نمانجام دهید کد در  ال  اضر  ی کارهااختراع خالاهند شد و این کد اادر خالاهید شد کد چد 


