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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

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.

معرفي
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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

نقاط قوتي كه مي توانند مورد بطور افراطي مورد استفاده قرار گيرند.

اين بخش به توصيف برخي از تمايلت خاص فرد مي پردازد كه مي توانند نهايتأ منجر به نقطه ضعف او نيزگردند . هرچند اين موارد 

بطور مشخص جنبه هاي مثبت شيوه رفتاري فرد را شامل ميگردد ، اما در مواردي مي توانند بر ضد فرد عمل كنند اگر در آنها تعديل 

صورت نگيرد.

بايد توجه داشت که "نيمکره چپ فعال مغز" )تحليلي( با رويکردي منطقي ممکن است در مواقعي نياز به " نيمکره راست فعال 

مغز" )عاطفي / بصري( داشته باشد

·

تمايل به حقايق و نياز به صحت امور ممکن است باعث پيشبرد کل کارها شود ·

ممکن است داراي تصويري از يک متخصص کاربردي با پاسخ هاي صحيح اما با رفتاري "غيرعيني و غير قابل مشاهده" باشد ·

ممکن است "منطق آشکار" يا استدلل بيش از حد باعث کم بها شدن اهميت ايجاد روابط انعطاف پذير با افراد مختلف گردد ·

ممکن است در "چه مي شود اگر" يا "زمان حسابرسي" چگونه خواهد بود از طريق سناريو سازي گرفتار شود ·

ممکن است اطلعاتي بيشتر از آنچه که فرد خواهان است و يا ميتواند به طور قابل قبولي مورد استفاده قرار گيرد ، در اختيار قرار 

دهد

·

ممکن است حتي زماني که حق با او است به علت فقدان اعتماد به نفس در ابراز وجود تسليم شود ·

در تمايل به "پيروي از سيستم،" ممکن است باعث گردد در برنامه خود از قوانين و استانداردهايي بيش از حد استفاده کند ·

نياز به شفافيت در ساختار ممکن است مانع تفکر خلق و پاسخگويي به تغيير و بي ثباتي شود ·
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