
 
EMRAH ÇOBAN-Ilgi Ölçeği Profil Sonuçları

Profil Sonuçları
İlgilerim Ortalama Tanımı
Eğitim-Öğretim 5 Eğitim-öğretim ilgisi yüksek olan bireyler, bilgilerini diğer insanlarla

paylaşmayı ve onlara aktarmayı severler. Diğer insanlarla iletişim
kurmaktan ve topluluk önünde konuşmaktan hoşlanırlar. Eğitim bilimleri,
sosyal bilimler, hukuk, dil bilimleri gibi alanlarda çalışmaktan mutlu olurlar.

İletişim-Medya 5 Bu ilgiye sahip bireyler, insanlarla iletişim kurmaktan, görüşmeler
yapmaktan, aldıkları bilgileri başkalarıyla paylaşmaktan mutlu olurlar. TV,
radyo, gazete aracılığıyla ya da yüz yüze iletişimle insanlara ve topluluklara
ulaşmayı severler. Farklı olayları ve düşünceleri yorumlamaktan hoşlanırlar.

Mühendislik 5 Bu ilgi alanında, bireyler maden, açık alan, inşaat, fabrika vb. endüstri
tesislerinde çalışmayı tercih ederler. İnsanlardan daha çok makine,
elektronik ve mekanik araçlarla çalışmayı isterler; tasarım ve çizim
yapmaktan hoşlanırlar.

Fen Bilimleri 5 Bu ilgi alanı bireylerin laboratuar ortamlarında ya da doğada çalışmaktan
hoşlanmalarını ifade eder.  Bu ilgiye sahip bireyler, insanlarla iletişim
kurmaktan çok, yalnız çalışmayı tercih ederler. Deney ve araştırma
yapmaktan, bitki, hayvan, kimyasal formüller ya da mekanik araçlarla
çalışmaktan mutlu olurlar.

Matematik 4,80 Bu ilgiye sahip bireyler bireysel çalışmaktan ve sayılarla uğraşmaktan
hoşlanırlar. Diğer insanların çözemediği sayısal problemlerle uzun süre
uğraşmaktan zevk alırlar.

Görsel Sanatlar 4,80 Bu ilgiye sahip bireyler duygusal ve düşsel dünyalarını resim, heykel, grafik
gibi sanatsal alanlarda yaptıkları çalışmalarla yansıtmaktan zevk alırlar.
Yalnız çalışmaktan hoşlanırlar. Sanata ve estetiğe önem verirler.

Hukuk 4,80 Bu ilgi alanında, bireyler sahip oldukları görüşleri başkalarına kabul
ettirmekten hoşlanırlar. İnsanların hukukla ilgili sorunlarına çözüm aramayı
severler. Toplumun düzenli ve adil olması için hukukun işlemesine katkı
sağlamaktan hoşlanırlar.

Ziraat-Açık Alan 4,80 Ziraat-açık alan ilgisi olan bireyler, doğada çalışmayı sever. Toprak ve
topraktan elde edilen ürünlere ilişkin çalışmalardan, açık havada ve arazide
iş yapmaktan hoşlanırlar.

Psikoloji 4,80 Psikoloji ilgisi olan bireyler insanlara karşı ilgili ve anlayışlı bir yaklaşım
sergilerler. İnsanların psikolojik sorunlarıyla ilgilenmekten, sabırla
dinlemekten ve onlara yardım etmekten mutlu olurlar.

Türk Dili 4,80 Türk dili ilgisi olan bireyler Türk dilini ve kültürünü incelemekten,
öğrenmekten ve öğretmekten hoşlanırlar. Türk dilini doğru kullanmaya karşı
duyarlıdırlar.

Yabancı Dil 4,80 Yabancı dil ilgisi olan bireyler farklı dil ve kültürlere karşı meraklıdırlar.
Farklı dilleri, kültürleri araştırmaktan, birden fazla dil öğrenmekten, diller
arasında yazılı ve sözlü çeviri yapmaktan hoşlanırlar.

Sağlık 4,80 Bu ilgiye sahip bireyler insan ya da hayvan sağlığıyla ilgili konulara ilgi
duyarlar. Hastane ve klinik gibi ortamlarda uzun süre çalışmaktan
hoşlanırlar.

Siyasal Mali Bilimler (SM) 4,70 Siyasal mali bilimler ilgisi olan bireyler toplumu yönlendirmekten,
yönetmekten ve liderlik yapmaktan hoşlanırlar. Para ve para politikaları gibi
işlerde çalışmayı, topluma hitap etmeyi ve kitlelere yön vermeyi severler.

Bilgisayar 4,40 Bilgisayar ilgisi olan bireyler bilgisayarla çalışmayı severler. İnsanlarla
yüzyüze iletişim kurmaktan daha çok bilgisayarla çalışmaktan hoşlanırlar.
Bilgisayar sistemleri oluşturmayı, sayısal kodlarla çalışmayı ve bilgisayar
programı oluşturmayı tercih ederler.





Rapor Alınma Zamanı :26.12.2017 18:44:45


