
اين گزارش يک محصول از PDA بين المللي  است.

 

 سيستم بين المللي PDAپيشرو در ارائه سنجش هاي کاربردي جهت 

گزينش،مديريت وتو سعه استعدادها مي باشد.

گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري از

10/1/2013

PDA بين المللي

علی شايان

تماس بگيريد با+98 21 88977057

salesir@pdainternational.net

www.pdahnternational.net



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

شاخص سازگاري

اطلعات اين گزارش پيوسته و منسجم بوده و به اين دليل براي تفسير و ارايه پايه مناسبي جهت تصميم گيري 

معتبر مي باشد.

PDA جدول

فردي مهربان ، غير تهاجمي و مودب است. ترجيح مي دهد که از پذيرفتن ريسک ها اجتناب کند. اکثرأ توسط 

محيط هاي به دور از استرس و کش مکش برانگيخته مي شود. معمول رفتاري محافظه کارانه دارد. با آغوشي 

باز دستورالعمل ها را مي پذيرد. به ندرت با افراد درگير مي شود که به اين دليل است که ترجيح مي دهد که 

ديگران را رهبري نکرده و کنترل شرايط را به دست آورد.

محور ريسك

ريسك پذير محتاط

تا حدودي درونگرا ، تودار و محتاط بوده و کم حرف است. در برقراري ارتباط با ديگران مشکل عمده اي ندارد. 

قادر است به تنهايي به انجام امور بپردازد و يا در گروه هاي کوچک فعاليت کند.

محور برون گرايي

برون گرا درون گرا
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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

فردي است که معمول هوشيار است. پاسخ مثبتي به تغييرات داده و همچنين قادر است حد خاصي از امور 

تکراري و روتين را تحمل کند. اگرچه از تنوع و تغيير لذت مي برد، بايد اين تغييرات برنامه ريزي شده باشند.

محور شكيبايي

آرام/ بردبار بي قرار/كم حوصله

فردي است که پايبندي زيادي به استانداردها داشته و مستقل است. عقايد ديگران را پذيرفته و به آنها توجه مي 

کند. عمومأ به ديگران براي تعيين استانداردها و ارائه جهت دهي اعتماد مي کند. فردي نتيجه گرا، بسيار کمال 

گرا و دقيق است. عقايد ديگران را پذيرا بوده و رهبري و هدايت کردن وي آسان است. تابع قوانين و داراي حس 

همکاري است. ترجيح مي دهد که ديگران فعاليت ها را رهبري نمايند.

تطابق با محور معيارها

تبعيت از قوانين مستقل

مطابق با آنچه که محور خويشتنداري نشان ميدهد فردي دمدمي مزاج مي باشد. رفتاري مشخصا منطقي و يا 

احساساتي نشان نميدهند. اين نشانگر آن است که بسته به شرايط او ميتواند در نهايت تا حدودي منطقي و سرد 

بوده و همچنين بيشتر حساس و احساساتي باشد.

محور خويشتن داري

منطقي احساساتي

مهم : اين نكته حائز اهميت است كه الزامأ كليه مشخصات توصيف شده در اين گزارش به صورت خود انگيخته اجرايي نمي شوند و شدت 

يكسان ندارند . اين امر بسيار محتمل است كه شما فقط برخي از اين مشخصات را مشاهده نماييد. هر چه "نكات"بر روي محور بيشتر باشند، 

مشخصات نشان داده شده بيشتر خواهد بود و به تبع آن رفتار در حيطه مشخصه يا  نيمرخ كاري فرد قرار مي گيرد.

4www.pdainternational.net



گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري علی شايان

توصيف كنندگان رفتاري

بر اساس پاسخ ها، اين گزارش به تشخيص لغاتي پرداخته است كه بيانگر رفتار فرد هستند. اين بخش ليستي از آن دسته لغاتي است كه 

مي توانند به وضوح جهت توصيف شيوه رفتار طبيعي فرد مورد استفاده قرار گيرند.

غير تهاجمي 

دقيق

دوستانه 

ارتباطي 

مودب 

صبور

خاص

مي خواهد بداند که چگونه و چه کسي و چرا

دقيق

 باپشتكار

انجام امور به درستي و دقت

كامل

محتاط

كمال گرا
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توصيف مشخصه يا نيمرخ رفتاري

اين بخش ديد گسترده اي از روش رفتار طيعي فرد را  ارائه مي دهد. اين توصيف به بيان شيوه طبيعي و خودانگيخته اي مي پردازد كه 

فرد در پاسخ به نيازهاي كاري خود مي دهد كه از اين توصيف جهت فهم عميق در مورد شيوه اي كه فرد در پاسخ به نيازهاي حل 

مسئله، مواجه با چالش ها ، تأثير گذاري بر افراد وپاسخ به محيط مي دهد نائل شويم . همچنين قادر به درك اين امر مي شويم كه  چه 

پاسخ هايي از افراد مطابق با قوانين و ضوابط وضع شده توسط ديگران بوده و نيز توانايي آن ها در "كنترل خود "در مقابل احساسات و 

عواطف چگونه است.

علی فردي مودب، دوستانه، دقيق و مبادي آداب است که از موقعيتهاي ستيزه جويانه با توجه به جزئيات و حذف ريسک مشکلت بصورت 

مداوم اجتناب مي کند. او هر کاري که بتواند براي اجتناب از اشتباهات انجام مي دهد. 

 

او سعي مي کند که در کارش عيني و منطقي باشد. او در کاري خوب است که نيازمند محاسبات دقيق بر اساس دانش و اطلعات باشد. 

 

او اگر زمان و اطلعات کافي براي سازماندهي خودش را داشته باشد احساس راحتي مي کند. چون او يک کمالگرا جزئي است، اگر زمان يا 

اطلعات کافي را براي کارش نداشته باشد دچار استرس مي شود. علی ممکن است بيش از حد نگران شود و قوانين و دستورالعملهاي واضح 

را طلب کند. 

هنگام تصميم گيري او مي خواهد که داده هاي زيادي داشته باشد، بويژه در زمينه هاي جديد و ناشناخته. او کمالگرايي است که هنگام تصميم 

گيري محتاط بوده و ممکن است هنگام فعاليت افراد بيشتر فعال و کمتر جزئي نگرتر را دلسرد کند. او هنگام کار کردن با اطلعات جزئي 

موثر است ، بسيار محتاط و کنترل شده هنگام تصميم گيري عمل مي کند. او تمايل دارد که بصورت عيني و بر اساس واقعيتها و داده ها 

فعاليت کند. 

 

علی در محيطي نسبتا ساختارمند، رهبر و هدايت کننده اي دموکراتيک و وظايف کاري شفاف و تعريف شده انگيزه پيدا مي کند. او به 

قدرداني و به درک راستين تجارب و دانش به صورت مثبت واکنش نشان مي دهد. 

علی بسيار سازگار است و از مقامش صرفا جهت حفظ محيطي بدون تعارض پايين مي آيد. او به دنبال هارموني و همکاري در تيم است. 

براي دست يابي به اين هارموني، او سعي مي کند که نيازهاي ديگران را برآورده سازد. بهرحال، او ممکن است در خصوص پيروي از 

قوانين ، راهکارها و رويه ها بسيار مطالبه گر باشد. 

 او غالبا ارتباط برقرار کننده خوبي است و توانايي گوش فرا دادن و صحبت کردن را داراست. علی تمايل دارد که با سرعت خود کار کند و 

ممکن است هنگام تحت فشار قرار گرفتن براي ساده سازي ، نگران يا دفاعي شود. او ممکن است در صورت انتقاد از کارش رفتاري 

دفاعي را اتخاذ کند. 

  او بصورت مليم برون گراست و دوست دارد که با ديگران کار کند. او به صورت عادي عضو خوبي براي تيم است که بخش جزئي 
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ناپذيري از گروه مي شود. او اجتماعي است و دوست دارد بويژه در شرايط آشنا و خوشايند تعامل برقرار کند. رفتار آرام  و با احتياط و 

رويکرد خدمت محور او اعتماد ديگران را جلب مي کند که به صورت مداوم به او براي به اشتراک گذاشتن مشکلت و دغدغه ها مراجعه 

مي کنند. او تمايل دارد که بال دستانش براي دادن نصيحت، جهت دهي و راهنمايي در دسترس باشند. 

 او تمايل دارد  که از سياستها، رويه ها و دستورالعملها  پيروي کند، حتي به اين نحو نيز او با تقابلت و بحثها دچار استرس مي شود. در 

اين شرايط، علی تمايل دارد که عقب نشيني کند و لذا ممکن است تصويري از عدم امنيت را از خود نشان دهد. 

او در تأثير گذاري بر افراد به شيوه اي غير پرخاشگرانه تبحر داشته و از طريق در ميان گذاشتن اطلعات دقيق و تخصصي با آنها باعث 

واکنش هاي مثبت در آنها مي شود. او ترجيح مي دهد که امور را با سرعت خود انجام دهد و گاهي زمان زيادي را صرف بهبود کيفيت 

ميکند. علی فردي با درايت است. او براي به انجام رساندن امور به نحو مطلوب تلش بسيار زيادي ميکند.

علی تلش مي کند با تکيه بر حقايق، داده ها و همچنين با دقيق، وفادار و با ثبات بودن در محيط کاري ، کارآمد باشد. 

علی عمومأ فردي پر طاقت است و به عقايد و نظرات ديگران احترام مي گذارد. هنگامي که با دشواري ها مواجه مي شود، ترجيح مي دهد که 

با درايت عمل کرده و به دنبال ايجاد وفاداري بين افراد و سازمان باشد. 

علی رابطه خوبي با سرپرستي دارد که نسبت با او با ملحظه رفتار کرده و در قضاوت هاي خود منصف مي باشد.علی تمايل دارد 

سرپرست او از اينکه وي امور را درست انجام مي دهد، همواره به او اطمينان دهد.
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