
اين گزارش يک محصول از PDA بين المللي  است.

 سيستم بين المللي PDA پيشرو در ارائه سنجش هاي کاربردي جهت 

گزينش، مديريت وتوسعه استعدادها مي باشد.

گزارش گرايش گروه

PDA بين المللي
+98 21 88633815

salesir@pdainternational.net

www.pdainternational.net



گزارش گرايشات گروه

ليستي از افراد که مشمول تجزيه و تحليل هستند.

PSنام و نام خانوادگي امضاعدد

0 32 0 82 86 عليرضا احمدی عا 1 

0 85 0 54 61 مريم تاجيک 1م 2 
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گزارش گرايشات گروه

REPNS گرايشات

اين بخش ،به صورت محور به محور، به بررسي تمايلت رفتاري فردي که مورد آزمون قرار گرفته است مي پردازد.اين قسمت به 5 بخش 

تقسيم شده که ما را قادر مي سازد به مشاهده و تحليل گرايشات گروه در هر يک از 5 محور بپردازيم.چنانچه شما در حين تكميل گزارش "

مشخصه )نيمرخ( طبيعي"را انتخاب کرده باشيد، تحليل فعلي از تمايلتREPNS ما را قادر به تشخيص شيوه خودانگيخته و طبيعي که اين 

گروه در پاسخ به نيازهاي کاري در پيش مي گيرند خواهد ساخت و بر اين اساس توانايي تعريف لغات توصيفي و محرک هاي کليدي را به ما 

مي دهد.

محور ريسک

1م عا

پايين بال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

گرايشاتگرايشات

• بادقت

• محتاط

• متواضع

• درونگرا

• کمتر ريسک پذير

• مهربان

• صلح طلب

• رک

• رقابت جو

• رک متوقع

• ريسک پذير

• نتيجه گرا/توليد محور

• دقيق

محرک ها

• شرايط و تعهدات توأم با چالش

• رقابت کردن وپيروز شدن،شرايطی که امکان موقعيت کاری و قدرت 

را فراهم می سازند.

• کسب موقعيت های مالی،توجه به ارزشهاي پولي

• دارا بودن درجاتی ازريسک 

• پذيرفتن تعهد امور مهم،با سطح باليی از مسئوليت پذيری

• شرايط متعادل وبه دور از فشار و کش مکش

• احساس راحتی و آسان گيری امور.

• مديريت تحت ساختاری که فراهم آورنده جهت دهی و امنيت کاری 

باشد.

• اجتناب از شرايط توأم با ريسک تا حد امکان

• سازگاری و الگوی قاطع

محرک ها
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گزارش گرايشات گروه

محور برون گرايي

1م عا

پايين بال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

گرايشاتگرايشات

• رسمی

• جدی

• درونگرا

•مهجور 

• تحليلگر 

• بدبين

•با هوش

• متقاعد کننده

• برون گرا

• اجتماعی

• دوست داشتنی

•قابل اعتماد

محرک ها

• ابراز استعدادها و شايستگي )مهارت( ها

• برقراری ارتباط و تعامل با افراد مختلف وجديد

• به روز بودن در مورد مد،گرايشات جديد و تازه ها

• درک اجتماعی و برقراری ارتباط

• مورد علقه واقع شدن،ايجاد تصويری از جذابيت و برازندگی

• کار کردن در گروه های کوچک و با افراد کامل شناخته شده.

• ترجيح به برقراری ارتباط با افرادی که به خوبی می شناسد و به آن 

ها اعتماد دارد

• به کار گيری تحليل در کار جهت حل مشکلت

• کار کردن به طور خصوصی ،به دور از فشار و استرس

محرک ها

4www.pdainternational.net



گزارش گرايشات گروه

محور شکيبايي

عا

1م

پايين بال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

گرايشاتگرايشات

• پرتحرک 

• بی قرار 

• غير قابل پيش بينی حساس

• ناآرام 

• کم حوصله

• روشمند

• سازگار

• صبور

• آرام

• ساکت

• با تحمل

محرک ها

•روابط لذت بخش و صميمي.

• مکالمات عميق و ارائه پيشنهادات مفيد

• دانش و آگاهی.ايجاد هماهنگی و امنيت.

• داشتن زمان کافی جهت انجام کارها به خوبی.

• بودن در کنار خانواده و عزيزان.تبادل نظر در مورد شرايط و 

اختصاص دادن زمان برای آنان

• تغيير و تنوع در افراد و شرايط

• دائمأ در سفر                                                                                            

• مديريت زمان،رهايی از قيد و بندها و تعهدات

• پوشش دادن چندين پروژه به طور همزمان.ايجاد جنبه های چند جانبه 

از امور.

• سرعت زياد وداراي ابهام

محرک ها
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گزارش گرايشات گروه

مطابقت با محور معيارها

عا 1م

پايين بال

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

گرايشاتگرايشات

• مستقل

• از خود مطمئن

• توجه به کل 

• دارا بودن اهداف/آرمان های شخصی

•منظم  

•  ياری رسان

•  جزء گرا 

•  دارای حس همکاری

•  وابسته

•  مطيع

محرک ها

• ارتباط سازگار و روشن

•  دريافت دستورالعمل ها با پارامترها و شاخص های روشن .

•  انجام امور به صورت کامل ،با توجه به کليه جزئيا ت و اجتناب از 

بروز اشتباه

• .مديريت تشکيلتی که فراهم اورنده امنيت کاری است به شيوه ای 

سازمان يافته

• اعتماد بر جزئيات و صحت اطلعات به منظور تصميم گيری و انجام 

عمليات

•  تأکيد و تضمين مثبت اينکه امور به خوبی انجام شده اند.

 •آزادی عمل جهت رفتار بر اساس نظرات و طرح های شخصی

•دارا بودن اهداف و ارمان های شخصی 

•ارائه نظرات خود و عمل کردن به دور از محدوديت ها،موانع و 

ساختارها.

• آزاد و مستقل بودن

محرک ها
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گزارش گرايشات گروه

محور خويشتن داري

عا

1م

پايين بال

مفهوم "خويشتن داري "همانگونه که در محور N5تفسير شده است به صورت توانايي فرد در "کنترل خود"تعريف مي شود: نظم شخصي، آينده نگري، 

توانايي در برنامه ريزي و اهداف اجتماعي هر مسئوليت .بر اين اساس ما قادر خواهيم بود به بيان موارد زير بپردازيم.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

گرايشاتگرايشات

هر چه "خويشتن داری"کمتر باشد،گروه تمايل کمتری به تفکر قبل از 

انجام عمل دارد، افراد کمتر کنترل شده بوده و در پاسخ به موقعيت ها 

کمتر "برنامه ريزی" دارند.چنين گروهی بيشتر غير قابل پيش بينی و 

آسان گير بوده و در پاسخ ها و اعمال خود کمتر برنامه ريزی دارد.

هر چه "خويشتن داری"بيشتر باشد ،گروه تمايل بيشتری به ابراز انعطاف 

قبل از انجام عمل داشته و بيشتر تحت کنترل ، ملحظه کار و منطقی 

خواهند بود.
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گزارش گرايشات گروه

درصد پراکندگي

اين بخش شامل درصد ها و جدول هاي نامرتب است ، روند رفتارهايي از افراد که شامل تجزيه و تحليل است . اين گزارش به ما اجازه 4 

محور همزمان براي تعيين درصد پراکندگي بر روي روند هر گروه خواهد داد. 

شما بايد در زمان تهيه اين گزارش "مشخصات طبيعي" را انتخاب مي کرديد " جريان درصد پراکندگي " تجزيه و تحليل به ما اجازه شناخت 

طبيعي را داده و راه فوري است که در اين گروه به درخواست شما پاسخ مي دهد. شما بايد در زمان توليد اين گزارش درست کردن 

مشخصات را انتخاب مي کرديد . در حال حاضر تجزيه و تحليل به ما اجازه مشاهده ، در مورد درصدي از "شرايط انطباق" گروه و درصد 

پراکندگي با توجه به چگونگي درک گروه در پاسخگويي به نياز كاري را ارايه مي دهد.

50%50% 50%50%

100%

50%50%

محور ريسک محور برون گرايي

انطباق با محورمعيارهامحور صبر

بال مشروط پائين بال مشروط پائين

بال مشروط بالپائين مشروط پائين
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گزارش گرايشات گروه

پراکندگي گروه

اين بخش بر اساس ماتريس مارستون، شامل پراکنش تمايلت رفتاري فرد مورد سنجش مي باشد.چنانچه شما در حين تشکيل گزارش "

مشخصه )نيمرخ( طبيعي "را انتخاب کرده باشيد تحليل "پراکنش گروهي"مذکور ما را قادر به تشخيص توزيع الگوي خودانگيخته و طبيعي 

اين گروه در پاسخ به نيازهاي کاري خواهد کرد و چنانچه شما در حين تشکيل اين گزارش "مشخصه )نيمرخ( اقتباسي" را انتخاب کرده 

باشيد،تحليل مذکور ما را قادر به تشخيص تطبيق گروه و توزيع آن با توجه به نحوه درک اين گروه از اينکه در"شرايط فعلي"   بايد چه 

پاسخي به نيازهاي کاري بدهند،خواهد ساخت.
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گزارش گرايشات گروه

تعادل انرژي گروه

اين شاخص به اندازه گيري تعادل انرژي گروهي مي پردازد. بيانگر درکي است که گروه مرجع از انرژي هاي خود و آنچه مورد نياز 

موقعيت کاري است، دارد که ما را قادر مي سازد که مشخص کنيم آيا گروه احساس مي کند بهره وري داشته، کمتر از بهره وري خود مورد 

استفاده قرار گرفته و يا بيش از حد توانمندي خود از آنها انتظار وجود دارد.

ميانگين گروه

کمتر از بهره وري خود به کار گرفته شده بيش از حد مورد انتظار واقع شده

روند گروه نشان مي دهد که اعضاء گروه متوجه شده اند که سطح انرژي آنها نزديک به سطح انرژي مورد نياز توسط موقعيت فعلي است. اين به آن معنا است که گروه احساس 

مي کند که قادر به پاسخگويي مناسب به نيازهاي موقعيت کاري اخير مي باشد.

مشخصه تطبيق گروه

اين شاخص نمايانگر توانايي گروه در انطباق گرايشات رفتاري و سازش/ تعديل با نيازهاي رفتاري موقعيت کاري مورد نظر جهت موفقيت 

در آن مي باشد.

ميانگين گروه

زماني که شاخص در اين ناحيه واقع شده باشد، به اين معنا است که اعضاء گروه تمايل ندارند شيوه طبيعي رفتار خود را تغيير داده و آنها را با نيازهاي رفتاري موقعيت کاري 

مطابق سازند. اين حالت مي تواند به صورت " ناتواني در سازش پذري" و يا فقدان انعطاف پذيري تفسير گردد.

تغييرات بيشتر 

در شيوه طبيعي

تغييرات کمتر 

در شيوه طبيعي
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گزارش گرايشات گروه

محورهاي غالب

اين بخش شامل ليستي از افراد طبقه بندي شده بر اساس مشخصه يا نيمرخ هاي رفتاري آن ها در محورهاي غالب مي باشد.توسط محورهاي 

غالب ما قادر به فهم محورهاي افراطي در مشخصه هر فرد مي باشيم که به صورت "محور بال و محور پايين "در مشخصه  رفتاري هر فرد 

نشان داده مي شود.چناچه شما در حين تشکيل گزارش "مشخصه طبيعي"را انتخاب کرده باشيد تحليل  محور غالب مذکور داوطلبان را 

براساس محور غالب آنان در جدول مشخصه  رفتاري ليست خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت که به تشخيص شيوه خود انگيخته و طيعي 

فرد در پاسخ به نياز هاي کاري بپردازيم.چنانچه شما در حين تشکيل گزارش "مشخصه  اقتباس شده "را انتخاب کرده باشيد،تحليل مذکور 

داوطلبان را براساس محور غالب آنان در جدول مشخصه  اقتباس شده ليست خواهد کرد و بر اين اساس ما را قادر خواهد ساخت که با توجه 

به نحوه درک فرد از اينکه در "شرايط فعلي" چگونه بايد به نيازهاي کاري پاسخ دهد، به بررسي انطباق بپردازيم.

R بال / E پائين

عا R بال / P پائين

R بال / N پائين

E بال / R پائين

E بال / P پائين

E بال /   N پائين

P بال / R پائين

P بال / E پائين

P بال / N پائين

N بال / R پائين

N بال / E پائين

1م N بال / P پائين
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