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Cho giù lói xai 

củng khôn xao 



Không sợ chỉ trích 

Yêu thích mất mặt 



“Biết người, biết ta,  
trăm trận trăm thắng” 



William Marston  
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Nồng nhiệt 
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Tính cách: 

NHIỆT TÌNH 

Hi- I 

ĐIỀM ĐẠM 

Hi- S 

Hành động 
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XÔNG XÁO 

Hi-D 

CHUẨN XÁC 

Hi- C 



XÔNG XÁO – High D 



XÔNG XÁO – High D 
• Xốc vác 

• Năng nổ 

• Thích cạnh 
tranh 

• Năng động 

• Tập trung 

• Chủ động 

• Quyết tâm 

• Mạnh mẽ 

• Tự tin 

• Bản lĩnh 

• Quyết đoán 

• Tự khởi động 

• Tiên phong 

• Thu hút 

• Nhạy bén 

• Sinh động 

• Đổi mới 

• Bao quát 

• Đúng hạn 

• Hành động 
nhanh 

• Độc lập 

 



• Khi bị áp lực: Lạnh lùng 

• Nỗi sợ: Bị mất kiểm soát 

High D 



 



NHIỆT TÌNH– High I 

• Khi bị áp lực: Cảm thấy rối ren 

• Nỗi sợ: Người khác không chấp nhận mình 



NHIỆT TÌNH– High I 
• Thuyết phục 

• Cởi mở 

• Vui vẻ 

• Hoà nhã 

• Hướng con người 

• Thích cái mới và  khác 

• Dễ gặp người lạ 

• Để lại tên 

• Tìm kiếm uy tín 

• Lạc quan, Hoạt bát 

• Thân thiện 

• Hoà đồng 

• Cởi mở 

• Năng động 

• Hồn nhiên 

• Vô tư 

• Hài hước 

• Nhiều thông tin 

• Dễ thích nghi 

 



 



Khi bị áp lực:  

Dễ nhượng bộ 

Nỗi sợ:  

Mất ổn định 

 

ĐIỀM ĐẠM – High S 



ĐIỀM ĐẠM – High S 
• Từ tốn 

• Ổn định 

• Chín chắn 

• Thân thiện 

• Kiên định 

• Nồng ấm 

• Trung thành 

• Chung thuỷ 

• Điềm tĩnh 

• Hoà nhã 

• Sâu sắc 

• Hoà nhã 

• Quan tâm con 
người 

• Nhẫn nại 

• Đáng tin cậy 

• Thận trọng 

• Yêu hoà bình 

• Có kế hoạch 

• Chi tiết 

• Trật tự 

• Trách nhiệm 

• Tận tâm 

• Thù Dai 

• Lắng nghe 

 



 



CHUẨN XÁC High C 

Khi bị áp lực:  
Chỉ trích người khác 
Nỗi sợ: Bị chỉ trích 



CHUẨN XÁC High C 
• Lắng nghe 

• Quan tâm con 
người 

• Nhẫn nại 

• Đáng tin cậy 

• Thận trọng 

• Yêu hoà bình 

• Có kế hoạch 

• Chi tiết 

• Trật tự 

• Trách nhiệm 

• Tận tâm 

• Chuẩn mực 

• Tập trung 

• Trách nhiệm 

• Độc lập 

• Logic 

• Kỉ luật 

• Công bằng 

• Sòng phẳng 

• Khoa học 

• Rõ ràng 

• Thận trọng 

 



 



Khi bị áp lực… 

Ưu điểm Hạn chế 

D Quyết đoán Thiếu kiên nhẫn 

I Cởi mở Nói nhiều 

S Bình thản Chậm thay đổi 

C Chính xác Bới lông tìm vết 



Từ ngữ 
C D 

Cân nhắc thêm 
Chưa chính xác 
Cũng được 
Vào lúc 9h00 sẽ có mặt 

Phải, Buộc, Ngay lập tức, Tại 
sao? 
Tôi, Nhanh, Đồng ý, làm ngay 
Phải xong 
Bằng mọi cách, Nên… 

S I 

Sẽ hoàn tất 
Cần thêm thời gian 
Có nên 
Chưa chuẩn bị tinh thần  
Tôi cần… 

Mình, Làm ơn 
Giúp giùm mình 
Hay quá, Đẹp quá 
Tuyệt vời 
Ô hay 



Giọng điệu 
C D 

Ít biểu lộ cảm xúc 
Dữ liệu chính xác 
Chi tiết 
Câu nệ câu chữ 
Ít thay đổi giọng 

Dứt khoát 
Mạnh mẽ 
Quyết liệt 
Nhanh nhạy 
Uy lực 

S I 

Nhẹ nhàng 
Sâu lắng 
Chi tiết 
Khiêm tốn 
Lo lắng 

Trôi chảy 
Khôi hài 
Duyên dáng 
Tình cảm 
Có tính trình bày 
Khéo 



Cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể 
C D 

Cau mày suy nghĩ 
Mắt tập trung cao độ 
Ngồi tập trung 

Nghiêm túc, đạo mạo 

Dùng ngón trỏ chỉ (chém gió) 
Mắt nhìn trực diện, ngước lên 
Người chồm về phía trước 
Tư thế sẵn sàng 
Cười to 

S I 
Mắt theo dõi tập trung 
Gật đầu 
Hai tay đan nhau 
Tư thế ngồi phòng thủ 
Cử chỉ chậm, thận trọng 

Mĩm cười 
Bàn tay “múa” 
Người hướng về phía trước 
Mắt “biết cười” 
Gật gù 



Xem hình, đoán tính cách 









Game khen/chê 

 



Công việc phù hợp 
C D 
Kế Toán/Kiểm toán 
Kỹ sư 
Nghiên cứu & Phát triển 
Quản lý chất lượng/an toàn 
Lập trình máy tính 

Doanh nhân 
Bán hàng – 100% hoa hồng 
Bán hàng – Quản lý 
Luật/Tranh tụng 
Điều hành chung 

S I 
Dạy học/Giáo dục 
Tài chính/Kinh tế 
Nhân sự 
Hành chánh/Hỗ trợ 
Bán lẻ - Chăm sóc khách hàng 
Sản xuất 

Quảng cáo/Tiếp thị 
Quan hệ công chúng 
Đào tạo /Bán hàng 
Dịch vụ/Du lịch 
Bán lẻ - Bán hàng 




