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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

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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چگونگي هدايت كارآمد علی
اين بخش بيانگر جنبه هاي مهمي است كه بايد براي مربي گري مؤثر فرد به خاطر داشت.اين نكات توصيفي بر اساس شيوه رفتار طبيعي
بوده و براي هر فردي كه خواهان هدايت شدن با بالترين سطح و ظرفيت مي باشد بسيار ضروري است.

·

او بيشتر از اينکه به رقابت کردن تمايل داشته باشد  ،دوست دارد با افراد مشارکت وهمکاري کند.

·

او تمايل دارد که در محيطي مطلوب و داراي روابط بين فردي خوب قرار گيرد.

·

او نيازمند تحسين ديگران به ويژه مافوق خود است.

·

او امور تکراري و روزمره را همانند آن دسته که نيازمند پيشروي سريع هستند ،بر عهده مي گيرد.

·

انگيزه او توسط تشخيص اجتماعي و روابط رسمي برانگيخته مي شود ،در غير اين صورت او از تلش دست مي کشد.

·

از نظر او براي اينکه مکالمات به نحو موثري پيش روند ،بايد واضح ،تفضيلي و به دور از مشاجره باشند.براي او مهم است که
مافوق او امکان کافي براي روشن ساختن ابهامات را فراهم کند.

·

او نيازمند حمايت مافوق خود درهنگام تصميم گيري است .او از ارتکاب اشتباه دوري مي کند و در مورد تصميماتي که عامه پسند
نيستند دقت زيادي مي کند ،به دليل اينکه در شرايطي که ايجاد کش مکش مي کنند  ،احساس ناراحتي مي کند.

·

او نيازمند است دستور العمل هاي واضح و دقيقي را در مورد آنچه بايد انجام دهد ،دريافت کند.

·

به منظور جلوگيري از اينکه او زمان بسيار زيادي را صرف جزئيات کند ،بايد راهنمايي و ""کنترل""در اخيار او قرار گيرد.

·

او در محيط هايي که امنيت را براي او فراهم مي کنند ،احساس راحتي مي کند و تغييرات ناگهاني و غيرمنتظره سبب مي شوند که
او انگيزه خود را از دست دهد.

·

او از ياري رساندن به ديگران لذت مي برد  ،بنابراين قبل از تعيين وظايف براي او بايد وظايفي را که در حال حاضر عهده دار
است مورد بررسي قرار داد.

اين نکته مهم است که همواره در ذهن داشته باشيم توانايي بالقوه اين فرد در صبر و شکيبايي او در به انجام رساندن امور ،مهارت
هاي گوش دادن و توجه وي به جزئيات است.
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