
 
EMRAH ÇOBAN-Yetenek Ölçeği Profil Sonuçları

Profil Sonuçları
Yeteneklerim Ortalama Tanımı
Doğacı 4,80 Doğal çevreyle ilgili olayları ya da olguları gözlemleme, anlama ve

açıklama özelliğidir. Bu  yetenek, bireylerin bitki ve hayvanlarla
ilgilenmesini, gezi, gözlem yapmasını ifade eder.. Doğal çevreye karşı
duyarlı olmak önemlidir. Yaşam bilimleri, sağlık, fizik, kimya alanlarında
bu yetenek gereklidir.

Müziksel-Ritmik 4,80 Ritimleri algılama ve yorumlayabilmeyi gerektirir. Bu yeteneğe sahip
bireylerin seslere karşı duyarlı olması ve müzik türlerini ayırt etmesi
beklenir. Müzik aleti çalabilmeleri, söz yazıp seslendirebilmeleri ve ritim
tutabilmeleri önemlidir. Gösteri sanatçıları, müzik öğretmenleri, eğlence ve
spor ile ilgili alanlarda çalışacak bireylerin bu yeteneğe sahip olması
beklenir.

Bedensel-Devinimsel 4,80 Vücudu uyumlu bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Bu yetenek bireylerin
zihinle beden arasındaki koordinasyonlarının güçlü ve el becerilerinin iyi
olmasını gerektirir. Fiziksel etkinlikler yapabilmek ve beden hareketlerini
kontrol edebilmek önemlidir. Dans sanatçıları, beden eğitimi, silahlı
kuvvetler, koruma ve güvenlik hizmetleri vb. bu yeteneği gerektirir.

Sosyal-Kişilerarası 4,80 Diğer insanların duygularını, düşüncelerini, istek ve ihtiyaçlarını
anlayabilme gücünü gerektirir. Bu özelliği gelişmiş bireylerin insanlarla
sözlü ve sözsüz iletişim kurabilmeleri, grupla işbirliği içinde çalışabilmeleri
önemlidir. Eğitim bilimleri, sosyal bilimler, hukuk ve sağlık ile ilgili
alanlarda bu yeteneğin olması beklenir.

Kişisel-İçsel 4,60 İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olması ve kendini ifade
edebilmeyi gerektirir.  Bu yeteneği olan bireylerin kendilerine olan
güveninin yüksek olması beklenir. Bireysel çalışabilme ve sorumluluk
alabilme önemlidir. Sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve sağlık ile ilgili
alanlarda çalışacak bireylerin bu yeteneğe sahip olması gereklidir.

Mantıksal-Matematiksel 4,40 Sayıları etkili kullanma ve neden-sonuç ilişkisi üzerinde düşünme özelliğini
gerektirir. Bu yeteneği olan bireyler, akıl yürütme, parçalar arasında ilişki
kurma, olayları veya nesneleri benzerliklerine ya da farklılıklarına göre
gruplayabilme yönünde güçlüdürler.  Fizik, Kimya, Mühendislik Bilimleri,
Sağlık Bilimleri gibi alanlar bu yeteneği gerektirir.

Görsel-Uzamsal 4,40 Olayları ve nesneleri zihinde canlandırma ve algılama gücünü gerektirir. Bu
yeteneği güçlü bireylerin nesneler arasındaki ilişkileri fark edebilmeleri,
zihinden resim ya da maket tasarlayabilmeleri, çizim yapabilmeleri ve
renkleri iyi kullanabilmeleri beklenir. Görselleştirme, hayal kurma ve estetik
yönlerinin güçlü olması önemlidir. Tasarım bilimleri, ressam, heykeltıraş,
mühendislik bilimleri, diş hekimliği vb. bu yeteneği gerektirir.

Sözel-Dilbilimsel 4,20 Bu yetenek dili anlamayı, kullanmayı ve düşünceleri ifade edebilmeyi
gerektirir. Sözel dilbilimsel yeteneğe sahip bireylerin ezberleme ve
hatırlama yönlerinin güçlü olması, okumaktan ve anlatmaktan hoşlanmaları
beklenir. Bu bireylerin okuma, yazma, konuşma ve tartışma, kendini ifade
edebilme ve başkalarını ikna edebilme yönleri güçlüdür. Bu yeteneğe sahip
bireyler eğitim bilimleri, hukuk,  sosyal bilimler, dil bilimleri vb. alanlarda
başarılı olurlar.



Rapor Alınma Zamanı :26.12.2017 18:44:14


