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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

الگوي مديريتي

اين بخش ديد گسترده اي از درك شيوه مديريتي فرد را ارائه مي دهد يعني اين بخش  بيانگر روشي است كه فرد در مواجه با شرايطي كه 

نيازمند پذيرش مسئوليت و مديريت ديگران است از خود بروز مي دهد.

هدايتگري و رهبري

علی  شيوه اي دموکراتيک و رسمي دارد. ·

او نفوذ و قدرت خود را براساس تجربيات شخصي خود شکل مي دهد . ·

او با همکاران خود مشورت مي نمايد و به منظور تعيين اهداف به آنها گزارش مي دهد. ·

او به دنبال کسب توافق و رضايت عمومي جهت تعيين دستورالعمل ها و زمان بندي ها است. ·

او فردي دقيق و نتيجه گرا بوده و به همين دليل در تخصيص مسئوليت ها  براي امور و طرح ها لحظات سختي را تجربه خواهد 

کرد.

·

او شخصأ به کنترل روند امور مي پردازد. ·

او روحيه کار گروهي را ترويج مي کند. ·

او از قوانيني که قبل تعيين شده و مورد پذيرش قرار گرفته اند، استفاده کرده و از درگيري هاي شخصي اجتناب مي کند. ·

تصميم گيري

قبل از اخذ تصميمات نهايي علی ترجيح مي دهد که اطلعات کافي و زياد در اختيار داشته باشد آن هم به ويژه اگر در شرايط جديد 

و ناآشنا قرار داشته باشد.

·

او در تصميم گيري بسيار محتاط بوده که اين امر ممکن است موجب آزردگي افرادي شود که بيشتر فعال بوده و کمتر جزء گرا مي 

باشند.

·

او در هنگام تصميم گيري با احتياط و کنترل شده عمل مي کند. ·

او معمول به جاي تصميم گيري به ارائه مشاوره مي پردازد. ·

عمومأ او تصميمات را بر اساس رويه هاي معمول اتخاذ مي کند. ·

او در مواجه با درگيري هاي بين فردي احتمالي از درايت خود استفاده مي کند. ·
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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

برقراري ارتبط

علی   توانايي گوش دادن و به اشتراک گذاري اطلعات را دارا مي باشد. ·

رفتار  او روشن است و براي اطمينان از اينکه  دستورالعمل ها به درستي تفهيم شده اند زمان اختصاص مي دهد. ·

او ممکن است، در برخي موارد بيش از حد خاص و فني در ارتباطات کتبي و شفاهي اش باشد. ·
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