
گزارش سازگاري با شغلي 

عليرضا احمدی ) PS طبيعي : 100 76 10 14 43 (

) PS : 50 100 50 0 50 (  ) سازگاري بین مشخصات طبیعي علیرضا و شغل مدیر منابع انسانی ) سفارشي

سازگاري

هنگامي که نشانگر در این محدوده است، همبستگي "خیلي خوب" بوده  و فرصت هاي خوبي وجود دارد که فرد با موفقیت به الزامات رفتاري موقعیت پاسخ دهد.

علیرضا احمدی

مدیر منابع انسانی
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علیرضا احمدیمدیر منابع انسانیمحور ريسك

محتاطریسك پذیر

این شاخص نشان میدهد که موقعیت کاري مورد نظر نیازمند فردي است که حداقل به صورت موقعیتي، صریح ، متوقع و رقابت جو باشد. فردي که براي 

پذیرفتن مقداري ریسک انگیزه داشته باشد، اما علیرضا ذاتأ و به طور خودانگیخته اي بیشتر از نیازهاي کار صریح و رقابت جو است.

علیرضا احمدیمدیر منابع انسانیمحور برون گرايي

درون گرابرون گرا

این شاخص نشان میدهد که موقعیت کاري مورد نظر به شخصي نیاز دارد که به طور ذاتي و خودانگیخته اي دوستانه، برون گرا، متقاعد کننده و باهوش باشد 

و انگیزه لزم براي رویارویي با افراد را داشته باشد.علیرضا فردي است که این ویژگي ها را به عنوان جزئي از طبیعت خود دارد.

علیرضا احمدیمدیر منابع انسانیمحور شكيبايي

بي قرار/كم حوصلهآرام/ بردبار

این شاخص نشان مي دهد که بسته به شرایط، فرد پاسخ هاي آرام و صبورانه اي داده و گاهي اوقات بیشتر پویا و پرتحرک است. فردي که براي کار کردن با 

حد مشخصي از هماهنگي و الزام داراي انگیزه باشد. علیرضا این ویژگي ها را به عنوان شخصیت طبیعي خود دارا است. اگرچه علیرضا برخي مواقع بیشتر 

از نیاز پویا و پرتحرک است، اما در بعضي از شرایط باید براي برآورده کردن نیازهاي کار مورد نظر تلش کند.

علیرضا احمدیمدیر منابع انسانیتطابق با محور معيارها

مستقلتبعیت از قوانین

این شاخص نشان مي دهد که موقعیت کاري مورد نظر نیازمند فردي است که داراي اعتماد به نفس و نکته سنج بوده و فردي باشد که براي کار کردن به طور 

مستقل از ساختارها و همچنین عمل کردن به صورت آزادانه داراي انگیزه باشد. علیرضا این ویژگي ها را در شخصیت ذاتي خود دارا است.
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