
 

 

 ساله 41نوجوان  تفسیر تست استعداد یابی خانم م.داودی

 

 %14فضایی :  -هوش دیداری

فضایی خوبی دارید و می توانید از این استعداد خود به نحوه مطلوبی برای رسیدن به  -ا هوش دیداریشم

در مهارت هایی مثل ساختن پازل ، خواندن ، نوشتن ، درک نمودارها و موفقیت های بیشتر استفاده کنید. 

شکل ها ، جهت شناسی خوب ، طراحی ، نقاشی ، دست کاری کردن تصاویر و ساختن و تعمیر کردن وسایل 

 توانایی خوبی دارید.

در  دفضایی نمره بیشتری نسبت به سایر هوش های چندگانه دریافت می کنن -کسانی که در هوش دیداری

شغل هایی مثل معماری ، مجسمه سازی ، هنرهای تجسمی ، مخترع ، طراحی داخلی ، مکانیک و مهندسی 

 استعداد خوبی دارند و احتمال موفقیت آنها در این مشاغل بیشتر است.

 

 %41ریاضی :  -هوش منطقی

ی مسائل و حل آنها ریاضی شما باالتر است. شما در بررس -نمره هوش منطقی فضایی، -بعد از هوش دیداری

از طریق روش های علمی استعداد خوبی دارید. مهارت هایی مثل حل مسئله ، تقسیم بندی و طبقه بندی 

کردن اطالعات ، کار کردن با مفاهیم انتزاعی ، پرسیدن سوال و کنجکاوی ، انجام محاسبات پیچیده ریاضی 

 و تحلیل آنها استعداد خوبی دارید.

نمره خوبی می گیرند در شغل هایی مثل مهندسی ، برنامه نویس کامپیوتر ، کسانی که در این هوش 

 پژوهشگر ، حسابدار ،ریاضیدان موفقیت بیشتری دارند.

 

 %41جنبشی :  -هوش بدنی

از هوش بدنی را دارا هستند از ژست ها و حالت های بدن برای تسلط به مسائل  افرادی که درجه خوبی

 در هماهنگ سازی چشم و دست مهارت دارند و افراد چاالک و تردستی هستند.استفاده می کنند. این افراد 

مهارت هایی مثل رقصیدن ، ورزش ، استفاده از زبان بدن ، صنایع دستی ، هنرپیشگی ، تقلید حرکات و 

 خلق کردن در این افراد مشهود است.

آتش نشان و صنعتگر موفقیت این افراد در شغل هایی مثل ورزشکار ، معلم تربیت بدنی ، هنرپیشه ، 

 بیشتری دارند.



 

 

 %41هوش میان فردی : 

 تباط با دیگران توانایی خوبی دارند.در برقراری ار کسانی که هوش میان فردی خوبی دارند

سات در مهارت هایی مثل تشخیص نقاط قوت و ضعف خود ، درک و بررسی خود ، آگاهی از احسا این افراد

ر روابط با دیگران د ر کردن و درک نقش خود، ارزیابی الگوهای فکری خود ، فک درونی و تمایالت و رویاها

برقراری ارتباط با دیگران و درک کردن توانایی د. یکی از نقاط قوت در هوش میان فردی، استعداد خوبی دارن

 آنهاست. 

، مشاور ، شغل هایی مثل روانشناس ، فیلسوف  شغل هایی که در آن احتمال موفقیت بیشتری دارند،

 ی است.فروشنده و سیاستمدار

 

 %44هوش درون فردی : 

شما در گوش دادن به حرف های دیگران ، همدلی کردن ، درک احساسات آنها ، مشورت ، همکاری ، توجه 

و فصل  به خلق و خو و انگیزه های مردم ، رابطه برقرار کردن چه از طریق کالمی و چه غیر کالمی ، حل

ت با دیگر مردم نیاز به تمرین هایی دارید تا بتوانید این توانایی سازی ، برقراری روابط مثب درگیری ها و آرام

 بالقوه را بالفعل کنید.

 مشاغل مرتبط با هوش درون فردی شامل موارد زیر است :

 نویسنده ، فیلسوف ، نظریه پرداز ، دانشمند ، تاجر ، مشاور

 

 %72کالمی :  -هوش زبانی

به این معنی ست که فرد در مهارت هایی مثل گوش دادن ، حرف زدن ، قصه گویی ،  هوش زبانی کالمی

توضیح دادن ، تدریس کردن ، یادآوری اطالعات ،قانع کردن دیگران و استفاده از طنز استعداد و توانایی 

اد را رشد کالمی تمرینات وجود دارد کهبا انجام آن می توانید این استعد -در زمینه هوش زبانی خوبی دارد.

 و پرورش دهید.

کسانی که در این هوش نمره باالیی می گیرند در شغل هایی مثل نویسندگی ، روزنامه نگاری ، وکیل ، معلم 

 ، مترجم و سیاستمدار موفقیت بیشتری دارند.

 

 



 

 

 

 %72هوش موسیقایی : 

 گانه کسب کرده اید.  8نسبت به سایر هوش های  شما در این هوش نمره پایینی

مهارت هایی مثل آواز خواندن ، نواختن آالت موسیقی ، آهنگ سازی ، سوت زدن ، لذت بردن از آواز خوانی 

 و موسیقی در شما کمتر دیده می شود.

اما کسانی که در این هوش نمره باالیی دارند در شغل های موسیقیدان ، آهنگ ساز ، خواننده ، معلم 

 د.موسیقی و رهبر ارکستر مهارت خوبی دارن

 

 %72هوش طبیعت گرا : 

کسانی که گانه کسب کرده اید . 8شما در هوش طبیعت گرا نمره پایین تری نسبت به سایر هوش های 

هوش طبیعت گرای خوبی دارند سازگاری بیشتری با طبیعت دارند و معموال به پرورش ، کشف محیط و 

 یادگیری درباره موجودات عالقه مندند.

عالقه مند بودن به گیاهان ، زیست شناسی و جانور شناسی ست. این افراد از باغبانی  از ویژگی های این افراد

سعس کنید این مهارت ها را با تمرین  ، پیاده روی ،چادر زدن در طبیعت و کشف طبیعت لذت می برند.

 هایی افزایش دهید.

شناس ، زیست شناس افرادی که هوش طبیعت گرای باالیی دارند در شغل هایی مثل باغبانی ، ستاره 

 استعداد خوبی دارند.

 

که در آن نمرات کمتری کسب کرده اید در صفحه گانه ای  8 برای تقویت ، رشد و پرورش دادن هوش های

شتر در جهت رشد و پرورش بیاصلی این مطلب ، تمرین هایی ذکر شده است که با انجام آنها میتوانید 

 .تالش کنید توانایی ها و استعداد های خود

 

 سپاس از شما که ما را انتخاب کردید...

 با مرکز مشاوره آنالین دکتر الهام مبلیان پیش به سوی سالمت روان 

 تحلیلگر آزمون : مریم زمانی کارشناس مشاوره ، بازی درمانگر


