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گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري عليرضا احمدی

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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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 صريح، جسور و رقابت جو است. براي دستيابي به اهداف ابتکار عمل داشته و گاهي فشار اعمال مي کند. 

توسط چالش هاي پيچيده برانگيخته شده و در پذيرفتن ريسک و مواجهه با ديگران مشکل عمده اي ندارد. برخي 

مواقع و به دليل توجه زيادي که به اهداف دارد، ممکن است توسط ديگران به صورتي افراطي صريح و سلطه 

جو تعبير گردد.

محور ريسك

محتاط ريسك پذير

فردي اجتماعي و برونگرا بوده که خوش برخورد است و متقاعد کننده مي باشد. به منظور ايجاد تأثير مثبت بر 

افراد و اينکه احساس خوبي داشته باشند ، تلش زيادي مي کند. جذاب و متقاعد کننده است.

محور برون گرايي

درون گرا برون گرا
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فردي پر تحرک و کم حوصله است که انگيزه وي توسط تنوع و تغيير در امور و وظايف برانگيخته مي شود. از 

انجام امر تکراري احساس آزردگي ميکند و چنانچه امور روزمره تنوع و تغيير نداشته باشند ، احساس کسالت پيدا 

مي کند.

محور شكيبايي

بي قرار/كم حوصله آرام/ بردبار

فردي مستقل ، مثبت و داراي اعتماد به نفس است که به نحوه انجام امور بر اساس ايده اي خود اعتماد دارد. 

ترجيح مي دهد که از ابتکار عمل خود استفاده نمايد به جاي اينکه به شدت از قوانين و ضوابط پيروي کند.

تطابق با محور معيارها

مستقل تبعيت از قوانين

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

احساساتي منطقي

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.
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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.

تأثير گذار

متعصب

دوستانه 

دقيق در تصميم گيري

با اعتماد به نفس

مستقل  

با پشتکار 

لجوج

کارآفرين

متقاعدکننده

پويا

همه فن حريف

پرجنب و جوش
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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.

عليرضا رهبر و هدايت کننده اي همه شمول است که علقه برون گرايانه اي به مردم دارد و مي تواند احترام و اعتماد گروههاي مختلف 

مردم را جلب کند. او از مسئوليت، قدرت، مشروعيت و اقدام اجتماعي که در موقعيتهاي رهبري و هدايت لزم است لذت مي برد. 

او از اعمال فشار براي دست يابي به هدف و مورد پذيرش قرار گرفتن نقطه نظراتش استفاده مي کند، بهرحال، اين امر را به شيوه اي جذاب 

انجام مي دهد. او در رويکردش في البداهه است. او ممکن است از انگيزش، مهارتهاي بين فردي، اعتماد به نفس و جذابيت براي تحت تاثير 

قرار دادن و متقاعد کردن آنها به نظر و اعتقادش استفاده کند. او ممکن است حتي کله شق شود و از روش خودش براي انگيزش خود و کسب 

نتايج استفاده کند؛ اين امر ممکن است باعث شود که ديگران عليرضا را دمدمي مزاج بدانند. 

عليرضا در کل هماهنگ کننده خوبي است و آماده است که کارها را به ديگران تفويض کند و در اکثر موقعيتها اعتماد به نفس و اطمينان 

نشان مي دهد. او به خوبي در ديگران ايجاد انگيزه مي کند و مردمي است، او رهبر و هدايت کننده خوبي است که مي داند چگونه ارتباط 

برقرار کند و مي تواند ديگران را همانگونه که او را متقاعد مي کنند متقاعد سازد. 

 

عليرضا به طور طبيعي براي هدفگذاري، برنامه ريزي، سازمان دهي و انجام برنامه ها عمل مي کند. او نيازهاي کاري کاربردي و واقع 

گرايانه را ترجيح مي دهد. او به شدت مستقل است و مي خواهد آزادي زيادي را براي هدف گذاري و دست يابي به اهداف داشته باشد. 

استقلل عليرضا به او اعتماد به نفس مي دهد؛ او آماده است که بدون هدايت، جهت دهي يا تاثير گذاري از طرف ديگران اقدام نمايد. او 

ترجيح مي دهد که ديگران را براي کسب نتايج هدايت نمايد. 

عليرضا در شرايطي که نياز است برنامه ها به اجرا گذاشته شوند تا نتايج به دست بيايند بي اندازه راحت است. او ترجيح مي دهد که کنترل 

را در موقعيتهايي که در آن درگير است به دست آورد و آماده است که براي اين امر ريسک را نيز بپذيرد. عليرضا ترجيح مي دهد که 

وضعيت فعلي را با بهبود رويه ها، سيستمها، فرآيندها و نتايج تغيير و بهبود بخشد. او براي رسيدن به نتايج و اجراي تغيير بي صبر است. 

عليرضا در جستجوي اهدافش پشتکار و سماجت دارد. 

عليرضا از مهارتهاي بين فرديش به صورت موثر در سخنراني ها و ارائه ها استفاده مي کند. او به سوالت و انتقادات از طرف مخاطبين 

به سرعت پاسخ مي دهد. 

 عليرضا در ريسک پذيري هيچ مشکلي ندارد و حس فوريت زيادي دارد و به همين دليل مي تواند تصميم ها را به سرعت و بر اساس 

اطلعات موجود بگيرد. او مطمئن است که تصميم خوبي گرفته است. 
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 عليرضا با چالشها، ارتباط با مردم، رهايي از موارد روتين و مقررات سخت انگيزه پيدا مي کند. به همين دليل او به دنبال آزادي براي عمل 

مستقل در موقعيتهاي متغير متنوعي است. او از تحليل مفصل اطلعات، گزارش نوشتن و مسئول ثبت بودن اجتناب مي کند. شناخت و 

قدرداني جمعي از مهارتهاي وي امر مهمي براي دادن انگيزه به عليرضا است. او به دنبال قدرت و هدايت موقعيتهاست. يکي از نقاط قدرت 

عليرضا کسب نتايج ملموس از طريق دادن انگيزه به افراد براي کار با خواست خود است تا اينکه از قدرت خود و دادن دستور استفاده نمايد. 

به دليل اينکه فردي رقابت جو بوده و در مورد کار خود متعصب است، به طور فعالنه اي به دنبال کسب کنترل و قدرت در کليه شرايط 

است. عمومأ هنگامي که نياز باشد قدرت را به سايرين منتقل کند دچار استرس و تنش مي شود و ممکن است حالت تهاجمي و پرخاشگرايانه 

به خود بگيرد. 

به دليل اينکه حس مردم گرايي باليي دارد و تمايل زيادي در پيروز شدن دارد، ممکن است هنگامي که از سوي ديگران مورد عدم پذيرش 

قرار گيرد و يا توسط آنان از گروه حذف گردد، انگيزه خود را از دست داده و دچار آسيب روحي گردد. چنانچه اين موارد با درجه حساسيت 

باليي رخ داده و يا بسيار شديد باشند، ممکن است عليرضا شيوه محترمانه خود را کنار گذاشته و بسيار احساساتي و حتي عصباني عمل 

مي کند. 

به دليل حس فوريت، از اينکه امور به تعويق افتد و يا اينکه بداند کارهاي بسيار زيادي دارد که انجام نداده است، دچار استرس مي شود. به 

دليل تمايل به تنوع و تغيير، فقدان فعاليت و يا وجود امور تکراري و روتين از فاکتورهاي استرس زا براي او محسوب مي شوند.هنگامي که 

با اين عوامل استرس مواجه شود، ممکن است بسيار بي طاقت بوده و غير عادي رفتار نمايد و به دليل اين آزردگي تصميمات شتابزده اي 

بگيرد. 

به دليل روش مستقلي که دارد در کار کردن تحت کنترل شديد و محيطي که داراي قوانين و دستورالعمل هاي زياد است، احساس ناراحتي مي 

کند. هنگامي که در اين شرايط قرار گيرد به قوانين بي توجهي کرده و به دنبال بهانه اي براي عمل کردن به طور مستقل است.
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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

عليرضا  مديري کاريزماتيک بوده که براي به انجام رساندن امور اعمال فشار کرده و معمول مي تواند ديگران را وادار سازد که 

از او تبعيت کنند.

·

او ترجيح مي دهد که به رهبري و هدايت و ايجاد انگيزه در محيط هاي کاري ساختارمند بپردازد تا اينکه در محيط هاي کاري 

محدودتر مشغول باشد.

·

او در شيوه رهبري و هدايت خود خوش بين و بسيار پر اشتياق بوده که اين امر سبب مي شود ايجاد انگيزه و جهت دهي براي او 

آسان گردد.

·

او مي تواند بسيار کارآمد رهبري و هدايت را انجام دهد، حتي در شرايطي که تحت فشار است. ·

او ممکن است براي اعمال سخت گيري در صورتي که محبوبيت او در خطر باشد، با مشکل مواجه باشد. ·

او بسيار رقابت جو بوده و همواره به دنبال کنترل کردن ديگران از طريق استفاده از خوش رويي خود است. ·

او داراي توانايي شناسايي نيازهاي توسعه اي افراد گروه خود بوده ، اما صبر و حوصله کافي براي دخيل کردن خود در امر 

توسعه و پيشرفت آنها را ندارد.

·

تصميم گيري

در هنگام تصميم گيري ، عليرضا معمول اساس را بر اطلعات اوليه اي که در دست دارد ميگذارد. ·

او در هنگام تصميم گيري شيوه اي پويا و خلقانه دارد. ·

او در اتخاذ تصميماتي که نيازمند اعمال سخت با محبوبيت کمتر هستند ، با مشکل زيادي مواجه بوده و احساس ناراحتي مي کند. ·

او در مورد تصميم گيري اموري که نيازمند عمل سريع و فوري هستند ، بيشتر کارآمد است. ·
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برقراری ارتباط

عليرضا   در برقراري ارتباط به طور ذاتي قوي و داراي توانايي براي متقاعد کردن و نفوذ است. ·

سرعت بال و پر حرفي او سبب مي شود مهارت گوش دادن در او مهار گردد. ·

شور واشتياق و خوش بيني او ممکن است باعث شود که نقطه نظرات ديگران را ناديده گيرد ودر حقيقت مانع ابراز نظر ديگران 

گردد.

·
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الگوي فروش

اين بخش حوزه وسيعي از شيوه هاي فروش فرد را ارائه مي دهد اين الگوي فردي طي مراحل مختلف فرآيند فروش به صورت بخش 

هاي زير توصيف مي گردد: شروع كردن، پايان دادن ، ارايه خدمات به مشتري كه اين موارد ما را قادر مي سازد به تشخيص شايستگي 

)مهارت( هاي افراد در رابطه با نحوه ارائه خدمات، در زمان مواجه با شكايات به همراه پيگيري مشتري و حفظ مشتري بپردازيم.

آغاز كردن

عليرضا  در هنگام صحبت کردن فردي متقاعد کننده و مثبت است که در معرفي کال و يا محصول خود بسيار انگيزه و اشتياق 

دارد.

·

او در برقراري ارتباط با افراد جديد بسيار با مهارت بوده و قادر است تا ارتباطات زيادي را شکل دهد . ·

برخي مواقع ممکن است او بسيار زياد حرف بزند و به افراد گوش ندهد که اين امر سبب مي شود او نشانه هاي خريد را از دست 

بدهد.

·

او معمول متقاعد کننده و تأثير گذار بوده و در برقراري ارتباط با افراد اثر مثبتي در آنها ايجاد مي کند. ·

بستن

عليرضا  عموما بر پايان دادن به فروش تمرکز داشته و در رقابت براي به دست آوردن سفارش تلش مي کند. ·

او براي اعمال فشار جهت به دست آوردن نتايج انگيزه داشته و فرصت هاي در دسترس را پيگيري مي کند. ·

او ذاتا صريح بوده اما در تلش براي پايان دادن به فروش انعطاف پذير مي باشد. ·

او در غلبه به اعتراضات مصمم بوده و در پايان فروش نتايج خوبي را به دست مي آورد. ·

خدمات مشتري

او ارتباطات قوي با مشتريان برقرار مي کند. ·

خدمات مشتري جزء نقاط قوت او محسوب مي گردد. ·

اگر خدمات بسيار تکراري شوند، او در اين نقش موفق عمل نمي کند و ناهماهنگ رفتار مي کند. ·

او صبر و حوصله کافي براي ارايه خدمات به مشتري را ندارد. ·
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چگونگي هدايت كارآمد عليرضا

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.

عليرضا   ذاتا فردي بسيار فعال و پويا بوده و به همين دليل نيازمند مشارکت فعالنه در مسائل است.·

براي او مهم است که احساس کند در امور دخيل بوده و همچنين اين نکته مهم است که محدوديت هايي به روشني براي او تعيين ·

گردد تا مشخص کند وي تا کجا ميتواند به مشارکت ادامه دهد حتي ميتوان اين موارد را بصورت مکتوب به اطلع او رساند تا از 

بروز هر گونه ابهام و سردرگمي در مورد جايگاه او جلوگيري گردد.

در هنگام تعيين مسئوليت ها و يا وظايف جديد، اين نکته مهم است که آزادي عمل کافي در اجراي آنها براي او فراهم گردد ، در غير ·

اينصورت او احساس مي کند که مورد کنترل واقع شده و اين امر ممکن است باعث آزردگي و ناراحتي او گردد.

محبوبيت براي عليرضا مهم است همچنين اين امر نيز براي او اهميت دارد که به عنوان منبع يا مرجعي مورد توجه قرار گيرد ، در ·

اينصورت او براي هدايت و انجام پروژه ها و تشخيص عمومي از دستاوردهاي خود داراي انگيزه خواهد بود.

عليرضا   به نحو کارآمدي به چالشها پاسخ ميدهد در صورتيکه اطلعات  لزم به صورتي بدون استرس و آسان در اختيار او ·

قرار گيرد و به او اجازه ابراز ديدگاههاي خود را به نحو آزادانه اي بدهيد باعث مي شود که او احساس کند که حرفي که ميزند مورد 

توجه واقع ميگردد.

به منظور يک ارتباط کارآمد سرپرست وي بايد خود را به شيوه اي صريح ، دقيق و ترجيحا به طور کلمي و شفاهي ابراز کرده و ·

به صراحت و بدون حاشيه رفتن به سر اصل مطلب برود. در ارتباط مکتوب ، مطالب بايد بصورت خلصه و منسجم به او ارايه 

گردد.

اين نکته حائز اهميت است که عليرضا احساس کند به حد زيادي مورد تحسين و قدرداني قرار گرفته و فضاي کافي براي ابراز ·

عقايد و نظرات خود را در اختيار دارد.

انگيزه او توسط تشخيص اجتماعي و اينکه به عنوان مرجع و منبع در ميان همکاران خود شناخته شود ، برانگيخته ميشود.·

به دليل اينکه او فردي مستقل بوده و به قوانين و ضوابط چندان پايبند نمي باشد ، اين نکته مهم است که بايد عواقب منفي احتمالي که ·

بر اثر عدم عملکرد صحيح  وي در ميان همکاران خود متحمل مي گردد، به طور دقيق براي او توضيح داده شود. اين شيوه يک 

روش براي تعيين مرزها و محدوديتهايي براي وي بوده که سبب ميشود او اعمال خود را بر دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده 

منطبق سازد.

به دليل توجه کم او به جزئيات و کمبود صبر براي کنترل دقيق جزئيات ، ممکن است او برخي از اشتباهات را مرتکب شود. يک ·

شيوه براي ياري رساندن به چنين فردي در جلوگيري از بروز اين مشکلت آن است که فردي با چنين توانمنديهايي جهت ارايه 

حمايت در امور اجرايي براي وي تعيين گردد.

عليرضا  براي تصميم گيري، به کنترل درآوردن و همچنين پذيرش ريسک ها انگيزه دارد . به دليل سطح بالي برونگرايي ، او ·

براي جلب رضايت افراد و محبوبيت داشتن نيز انگيزه دارد. اين به آن دليل است که هنگام مواجه با مشکلتي که نيازمند حفظ 

کنترل و اتخاذ موقعيت هايي که مورد توافق اکثريت هستند، اگرچه قادر به تصميم گيري بوده ، احساس ناراحتي کرده و نيازمند 

حمايت و پشتيباني از سوي سرپرست و مافوق خود مي باشد.

او در انجام امور و يا در جهت دستيابي به اهدافي که ميتواند به طور کامل مسئوليت را پذيرفته و آزادانه عمل کند ، به بهترين نحو ·

عمل مي کند ، در همين حال قادر است براي انجام امور ديگران را نيز رهبري و هدايت کند.

عليرضا  در محيط هايي که بتواند مهارتهاي فردي خود را توسعه بخشيده و وظايف متنوعي را بر عهده داشته باشد بهترين عملکرد ·

را دارد اما در غير اينصورت او به سرعت احساس کسالت خواهد کرد.
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به دليل حس فوريت بالي او ، عليرضا در کارهاي خود سرعت باليي داشته و اين نکته مهم است که در مورد اينکه حساسيت در ·

مورد زمانبندي براي ديگران به اندازه او مهم نيست ، به او پشتيباني داده شود.

اين نکته حائز اهميت است که به ياد داشته باشيم توانمنديهاي بالقوه اين فرد در مهارتهاي رهبري و هدايت و ارتباطات بين فردي و 

توانمندي او در اتخاذ تصميمات توام با ريسک مي باشد.
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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.

در تمرکز خود بر روي تصوير بزرگ )کلي نگري(، ممکن است جزئيات را از دست بدهد ·

رويکرد دقيق و سريع او ممکن است براي بعضي افراد بسيار ناگهاني و با سرعت زياد باشد ·

جهت گيري نتايج بصورت قاطعانه ممکن است منجر به ارايه نتايج بدون توضيح صبورانه علل به افراد باشد ·

ممکن است تعهداتي بيشتر از آنچه که از عهده اش ساخته است بپذيرد بخصوص آن دسته از تعهداتي که توسط خود شخص انجام 

مي شود تا با حمايت ديگران

·

ممکن است به سرعت و با شور و شوق زياد به سوي ارايه مطالبي برود که در ابتدا از نقطه نظر ديگران توسط او چشم پوشي 

شده بود

·

در پيگيري تغيير و تنوع کار، ممکن است "خود را بسيار سطحي گسترش دهد،" از جزئيات مهم چشم پوشي کرده و بي توجهي به 

پيگيري امور نشان دهد

·

در تمايل به دريافت نتايج سريع، ممکن است "فشار" بيش از حد بر افراد ايجاد نمايد ·

در تمايل خود به سرعت حرکت، ممکن است هميشه به دقت به افراد گوش فرا ندهد ·

در نياز به گرفتن نتايج سريع، ممکن است در صورتيکه احساس کند افراد به تعهدات خود پايبند نيستند آزرده خاطر شود ·

13www.pdainternational.net
اين گزارش به منظور نمايش داده شدن تهيه شده است



گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري عليرضا احمدی

کليد ايجاد انگيزه عليرضا به طور موثر

اين بخش به توصيف نكات مهمي مي پردازد كه بايد براي دستيابي و حفظ درجه باليي از انگيزه در فرد به ياد داشت. اين نكات توصيفي 

بر اساس شيوه رفتاري طبيعي فرد بوده و براي هر فردي كه وظايف و مسئوليت هاي آن ها را انجام مي دهد و يا با چنين فردي به عنوان 

عضوي از گروه كار مي كند ضروري است.

درجه باليي از آزادي عمل را فراهم کنيد. ·
تعامل با افراد را هنگامي که بحثها داراي طبيعت کاربردي و با اهميت هستند را تشويق کنيد. ·

تمايل آنها را براي داشتن مسئوليت، قدرت و کار اجتماعي که در مقام رهبري و هدايت است را بشناسيد. ·
اجازه بيان ايده ها و احساسات را بصورت آزادانه بدهيد. ·

نياز درگير شدن با طيف وسيعي از فعاليتها که نيازمند سازماندهي موثر و مهارتهاي برنامه ريزي جهت دست يابي به اهداف است 

را شناسايي کنيد.
·

فعاليتها و وظايف واضح و چالش برانگيز ارائه دهيد. ·
فرصت نشان دادن مهارتهاي ارتباطي ذاتي بخصوص در برابر افراد کليدي را جهت تاثيرگذاري، متقاعد ساختن و مجاب کردن 

ديگران به شکل مستقيم و به شيوه اي محکم بدهيد.
·

از تلشها و موفقيتها قدرداني کنيد. ·
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موقعيت كاري فعلي

اين بخش منظر روشني در مورد تغييراتي كه در اين شيوه رفتاري فرد رخ مي دهد ارائه مي دهد. اين امر بيانگر اين است كه كداميك از 

جنبه هاي الگوي رفتار طبيعي فرد در حال تعديل شدن با نيازهاي سازگاري با موقعيت شغلي فعلي مي باشند.

به دليل توجهي که به نتايج داشته و حس قوي فوريتي که در وي وجود دارد، عليرضا ممکن است بسيار پويا و متغير باشد به صورتي که در 

برخي موارد ممکن است توسط افراد آرامتر، وي به گونه اي ناهمانگ و شتابزده تعبير گردد.

تعادل انرژي

اين ارزيابي نشان مي دهد که عليرضا احساس مي کند انرژي او بيشتري از آنچه است که کار فعلي او نياز دارد. او احساس مي کند که 

ميتواند ارزشهاي بيشتري از آنچه که شغل فعلي او اجازه مي دهد به آن کار بيافزايد. اين امر سبب بروز از دست دادن انگيزه در وي مي 

شود.

تغييرات رفتاري

اين ارزيابي نشان مي دهد که عليرضا فعل احساس نمي کند که نيازي به تطبيق شيوه طبيعي خود براي سازگاري با نيازهاي رفتاري 

موقعيت کاري داشته باشد. اين امر به صورت ناتواني در سازگار ساختن خود و يا فقدان انعطاف پذيري تفسير مي گردد.

اين گزارش فقط در رابطه با مشخصات رفتاري مي باشد. موفقيت در هر شغل خاص منحصر به هوش،شايستگي )مهارت( ها و تجربيات 

كافي فرد دارد.
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جدول مشخصه يا نيمرخ رفتاري

نقش طبيعي
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لغات انتخاب شده
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لغات انتخاب شده براي رفتار کاري

لغات انتخاب شده براي رفتار طبيعي

توصيف خود

زنده پرشور درتحرک منطقی اجتماعی برونگرا فعال باهوش بااعتمادبنفس خودباور دقيق آزادانديش دررشد روبجلو کمک رسان دل 

رحم خستگی ناپذير پررو سرکش جستجوگر
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PDA جدول راداري

نقش طبيعي

عليرضا احمدی رهبر و هدايتگري اداري و اجرايي: پيگيري / کنترل / جزئيات

18www.pdainternational.net
اين گزارش به منظور نمايش داده شدن تهيه شده است



گزارش مشخصه يا نيمرخ رفتاري عليرضا احمدی

PDA جدول چرخي
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جدول راداري رفتار
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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.

سخت - تلش بيشترآسان- تلش كمتر

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.

سخت - تلش بيشترآسان- تلش كمتر

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.

سخت - تلش بيشترآسان- تلش كمتر

اجرا

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

سخت - تلش بيشترآسان- تلش كمتر

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 بيشترآسان- تلش كمتر

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.
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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 بيشترآسان- 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 بيشترآسان- 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 بيشترآسان- 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 بيشترآسان- 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 بيشترآسان- 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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گزارش تناسب جزئيات

تطابق مشخصه رفتار طبيعي عليرضا با شغل  رهبر و هدايتگري اداري و اجرايي: پيگيري / کنترل / جزئيات ) سبک هاي هدايت و 

رهبري (

سازگاري

هنگامي که نشانگر در اين محدوده است، همبستگي "ضعيف" بوده و عمل هيچ امکاني وجود ندارد که فرد با موفقيت به 

الزامات رفتاري موقعيت پاسخ دهد. آنها ممکن است اين وضعيت را تحمل کرده يا با آن سازش نمايند،اما بعيد است که 

انگيزه آن ها برانگيخته شود.چنانچه فرد به تازگي وارد اين محيط کاري شده است، بايد اين جنبه ها هم در مورد فرد و هم 

مافوق او با دقت بيشتري به منظور حل مشکلت احتمالي در رابطه با کار و کاهش "هزينه هاي احتمالي" بررسي شوند.

اين شاخص نشان مي دهد که موقعيت کاري مورد نظر نيازمند فردي است که مهربان ، مودب و غير تهاجمي 

باشد. فردي که براي حفظ محيط کاري به دور از تنش و برخورد انگيزه داشته باشد، اما عليرضا بيشتر صريح، 

رقابت جو و تهاجمي است، اگرچه در مواقعي مي تواند حالت متعادلتري داشته باشد، اما بايد براي برآورده کردن 

نيازهاي کار مورد نظر تلش زيادي کند.

رهبر و هدايتگري اداري و ا...عليرضا احمدیمحور ريسك

محتاط ريسك پذير

اين شاخص نشان مي دهد که موقعيت کاري مورد نظر نيازمند فردي است که رسمي، درونگرا و با ملحظه 

باشد. فردي که براي کار کردن در گروههاي کوچک و يا به تنهايي داراي انگيزه باشد، اما عليرضا ذاتأ برونگرا 

و اجتماعي است. اگرچه او قادر است برخي اوقات خود را به شيوه اي متعادل بروز دهد، اما براي برآورده کردن 

نيازهاي کار مورد نظر بايد تلش کند.

رهبر و هدايتگري اداري و ا...عليرضا احمدیمحور برون گرايي

درون گرا برون گرا
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اين شاخص نشان مي دهد که موقعيت کاري مورد نظر نيازمند فردي است که ذاتأ و به طور خودانگيخته اي 

آرام، صبور و بدون استرس باشد، فردي که براي انجام امور با هماهنگي و ثبات انگيزه داشته باشد و داراي 

مهارت گوش دادن به افراد باشد.عليرضا به طور ذاتي پويا و بي قرار است و بايد براي برآورده کردن نيازهاي 

کار مورد نظر تلش زيادي کند.

رهبر و هدايتگري اداري و ا...عليرضا احمدیمحور شكيبايي

بي قرار/كم حوصله آرام/ بردبار

اين شاخص نشان مي دهد که موقعيت کاري مورد نظر نيازمند فردي است که به طور ذاتي و خودانگيخته 

جزءگرا  و منظم بوده و ملزم به پيروي از قوانين و ضوابط باشد. فردي که براي کار کردن در ساختاري معين و 

هماهنگ و نيز ضمانت و کنترل  اينکه امور توسط او به درستي در حال انجام هستند، انگيزه داشته باشد. 

عليرضا ذاتأ بيشتر مستقل بوده و نيازمند فضاي بيشتري براي آزادي عمل در کارهاي خود است، بنابراين براي 

برآورده کردن نيازهاي اين کار بايد تلش بسيار زيادي را به کار گيرد.

رهبر و هدايتگري اداري و ا...عليرضا احمدیتطابق با محور معيارها

مستقل تبعيت از قوانين
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برنامه عملي

اين فرم براي يك هدف مي باشد - در صورتي كه خواهان تشكيل اهداف ديگر هستيد از آن كپي تهيه نماييد.

هدف )من به دنبال دستيابي به  چه هدفي هستم؟(

.1

.2

مزايا)از دستيابي به اين هدف به دنبال چه مزايايي هستم؟(

.1

.2

.3

مراحل براي دستيابي به اين هدف )براي نيل به اين هدف به چه چيزهايي نياز دارم.(

.1

.2

.3

زمان هاي بحراني )اين اعمال را طي چه مدت زماني بايد به انجام برسانم.(

.1

.2

.3

موانع احتمالي )عواملي كه ممكن است در مسير دستيابي به هدف مداخله ايجاد كنند.(

.1

.2

.3

راه حل هاي احتمالي )چگونه مي توانم موانع را از سر راه خود بر دارم.(

.1

.2

.3

چگونه روند پيشرفت خود را مورد بررسي قرار دهم؟ )چگونه متوجه شوم كه آيا در حال پيشرفت هستم؟(

.1

.2

.3

آيا اين امر ارزش صرف وقت، هزينه و تلش را دارد؟بله___ خير___ بله، اما بعد از ___تاريخ امروز ____
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هفت کمک عملي

مزايايي را كه با دستيابي به هدف خود كسب خواهيد كرد به خاطر داشته باشيد.

با تشخيص اين مزايا شما قادر به دريافت چنين مواردي هستيد: اثر گذاري بيشتر شغلي، ارتقأ رضايت شغلي، بهبود شايستگي )مهارت( هاي 

بين فردي وغيره.كه داراي مزاياي خواهند بود؟

مدت زمان در دسترس خود را به خاطر داشته باشيد.

در يک سال 525600 دقيقه وجود دارد. اگر شما از 15 دقيقه در روز براي توسعه خود استفاده کنيد ، شما به طور کل از  5475 دقيقه 

در سال استفاده خواهيد کرد. اين مجموعه  0/0104 دقيقه از زمان سالنه  در دسترس شما است. آيا مي توانيد  با استفاده از 0/0104 

دقيقه در دسترس جهت توسعه خود استفاده كنيد؟

در يك زمان يك كار را انجام دهيد.

امر بزرگي چون پيشرفت شخصي از امور كوچك تري تشكيل مي شود: تقسيم و غلبه: تقسيم كار بزرگ به چندين زير مجموعه كوچك تر و 

سپس، تمركز بر امور كوچك تر تا زماني كه به پايان برسند.

تمرين ، تمرين ، تمرين

تمرين منجر به کمال مي شود. با تمرين بيشتر ، شما بيشتر ياد مي گيريد. کمي تمرين در هر روز بهتر است از يک جلسه تمرين زياد و 

سخت در هر هفته است.

پشتكار در پيروز شدن

وقفه در برنامه عمل خود انداخته ايد. پشتکار يك عامل ضروري رفتاري براي دستيابي شما به اهداف مي باشد. افراد اغلب زماني كه نزديك 

موفقيت هستند دست از تلش مي كشند. به تلش خود ادامه دهيد...متوقف نشويد. اگر تلش خود را متوقف سازيد، هرگز به اهداف خود 

دست نمي ياببد.

به اشتباهات خود واکنش موثري نشان دهيد.

همه ما اشتباه مي کنيم. شما  آنها را در هنگام انجام برنامه عملي خود ، و زماني که در تلش براي رسيدن به اهداف خود هستيد مرتكب مي 

شويد  ، پاسخ مؤثر دهيد. مسؤل اشتباهات خود باشيد و در قبال اشتباهات خود اعتماد به نفس داشته باشيد. فكر نكنيد كه شما هرگز نبايد 

اشتباه كنيد ، در مورد اشتباهات خود حساس و نگران نباشيد و از اينكه مرتكب اشتباه شده ايد نا اميد نشويد.

" خاطرات موفقيتهاي " خود را به ياد آوريد.

هنگامي كه تحت فشار بوده يا آزرده هستيد ويا در برنامه عملي خود پيشرفتي نمي كنيد ،"خاطره يك موفقيت"را در ذهن مرور كنيد.يكي از 

موفقيت ها يا دستاوردهاي خود را به خاطر بياوريد.ذهن خود را با اين افكار پر كنيد و اجازه دهيد احساسات،تصاوير وافكار مثبت ايجاد 

شود.در اين حالت شما احساس بهتري خواهيد داشت، اعتماد به نفستان افزايش خواهد يافت و قادر خواهيد بود به تلش جهت دستيابي به 

اهداف  و پيگيري برنامه عملي خود ادامه دهيد.
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