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معرفي
اين سنجش يك ابزار علمي و معتبر مي باشد كه مشخصأ براي تشخيص وپيش بيني رفتار فرد در سازمان ها ايجاد شده است.
با در نظر گرفتن اينكه شما فرم را تكميل كرده و با توجه به دستورالعمل هاي مرتبط به سؤالت پاسخ داده باشيد ،شما بايد اين گزارش را
دريافت كنيد به صورت توصيف دقيقي از روشي كه عمومأ در پاسخ به شرايط مختلف ،چالش ها و تعهداتي كه در امور روزانه با آن مواجه
مي شويد .
به طور خلصه ،اين سنجش در حال حاضر قادر خواهد بود توصيف كند كه شما چرا و چگونه يك رفتار را بروز مي دهيد .همچنين شما
بايد همواره به خاطر داشته باشيد كه برخي مواقع ممكن است ما با بهبود و يا محدود ساختن تمايلت طبيعي خود ،رفتارهاي خود را اصلح
با تطبيق سازيم.
شما اطلعات بسيار ارزشمندي در اين گزارش خواهيد يافت ،از جمله :اولويت هاي رفتاري شما ،فاكتورهاي انگيزشي ،نقاط قوت و زمينه
هاي پيشرفت ،به همراه رويكردي كه شما در رابطه با تطابق رفتار خود با نيازهاي محيط كاري در پيش مي گيريد.
ما پيشنهاد مي كنيم كه اين گزارش را به دقت و با تمركز بر مشخصاتي كه بر پيشرفت شما تأثير گذارده (يا ممكن است تأثير بگذارند)...
بخوانيد .آن دسته از مشخصه يا نيمرخهايي كه تأثير مثبت داشته يا براي شما مفيد واقع شده اند ،را به همراه آن دسته كه در زمان هاي
مختلف به نحوي منفي تاثير داشته اند،تشخيص دهيد.
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تمايلت رفتاري
مهم:تحت شرايط مطلوب محيطي اكثريت قربب به اتفاق افراد توانايي اجراي مناسب اين صلحيت ها را خواهند داشت .ما "شرايط
مطلوب "را هنگامي تعريف مي كنيم كه چندين مورد از اين شرايط در محيط كاري وجود داشته باشد :هدايت خوب ،انگيزه ،پشتيباني و
مربي گري ،شناسايي ،به همراه موارد ديگر.ما از اين طريق آگاه مي شويم كه شرايط محيطي هميشه مطلوب نيستند.

خدمات به مشتريان ،توجه و پشتيباني
اين شاخص نشانگر مهارتهاي فرد در رابطه با "خدمات مشتري" و توانايي در ارائه خدمات به صورت محترمانه ،فعال و هماهنگ است.
آسان -تلش كمتر

سخت  -تلش بيشتر

توجه و گوش دادن
اين شاخص به اندازه گيري مهارت هاي " گوش دادن و پذيرش "در فرد مي پردازد .صبر و شکيبايي ،تحمل و زمان گذاشتن براي ديگران
است.
آسان -تلش كمتر

سخت  -تلش بيشتر

پويايي و احساس فوريت
اين شاخص نشانگر مهارت فرد در پاسخ به چالش هايي است که نيازمند تنوع و تغيير هستند ،هنگامي که محدوديت زماني و احساس فوريت
با اهميت است.
آسان -تلش كمتر

سخت  -تلش بيشتر

اجرا
اين شاخص نشانگر انطباق با وظايف است.توانايي فرد در مديريت و هماهنگ سازي امور و وظايف منطبق بر استانداردها و ضوابط است.
آسان -تلش كمتر

سخت  -تلش بيشتر

رقابتي و نتيجه گرا
اين شاخص نشانگر مهارت هاي فرد در رابطه با نتيجه گرايي با روشي صريح و رقابت جويانه به همراه پذيرفتن برخي از چالش ها در
صورت لزوم مي باشد.
سخت  -تلش بيشتر
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استراتژي و نتيجه گرا
اين شاخص مهارت هاي فرد را در رابطه با نتيجه گرا بودن از طريق روشي هماهنگ و مشخص نشان مي دهد ،که باعث طرح استراتژي
ها و به حداقل رساندن ريسک ها و همچنين جلوگيري از بروز کش مکش و مشاجره مي گردد.
سخت  -تلش بيشتر

آسان -تلش كمتر

ترغيب و برون گرايي
اين شاخص نشانگر مهارت فرد در مورد "روابط بين فردي" و توانايي در برقراري ارتباط به گونه اي برون گرايانه ،اجتماعي و متقاعد کننده
است.
سخت  -تلش بيشتر

آسان -تلش كمتر

دقت  -کيفيت
اين شاخص مهارت هاي فرد را در رابطه با اموري نشان مي دهد که نيازمند دقت ،توجه به کيفيت و جزئيات هستند .يا داراي پيگيري مداوم
از طريق تکميل امور هستند.
سخت  -تلش بيشتر

آسان -تلش كمتر

پويا و مستقل
اين شاخص نشانگر ميزان"پويايي" در رابطه با وظايف و همچنين افراد است .اين مورد شامل مهارت هاي متقاعد سازي و ايجاد انگيزه در
سايرين و همچنين پيگيري چالش هايي که نيازمند خلقيت و استقلل هستند ،مي باشد.
سخت  -تلش بيشتر

آسان -تلش كمتر

پايبندي به قوانين و راهنمايي ها
اين شاخص نشانگر توانايي فرد در مورد تبعيت از سياست ها و کنترل ،پاسخگويي به موقعيت ها مطابق با قوانين و دستورالعملها را نشان
ميدهد.
سخت  -تلش بيشتر

آسان -تلش كمتر

اهميت تشخيص و دانستن مشخصه رفتاري افراد در پيش بيني اينکه اين شايستگي ها چه مقدار " تلش" نياز دارند  ،بسيار کاربردي
است همچنين ما را قادر مي سازد که تشخيص دهيم که آيا اين فرد قادر به اجراي آنها بطور خودانگيخته  ،طبيعي و "بدون نياز به تلش"
خواهد بود يا اينکه به "تلش بيشتري" نياز دارد از آنجايي که اين موارد جزء شايستگي هاي " طبيعي" فرد نمي باشد .به عنوان مثال :
فردي با " ذات بيقرار و ناشکيبا" به تلش بيشتري براي مهارتهاي "تحليلي" نياز دارد در حالي که مهارت "حس فوريت" يک مهارت
ذاتي در او بوده و بنابراين نياز به "تلش کمتري " دارد.
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