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 في الأقسام التالية:  Sam Sampleيقدم هذا التقرير نتائج السلوك الُمعطل ل

 

 . دليل استخدام هذا التقرير 1

 المقدمة  ■

 الأبعاد  ■

 مقياس النتائج  ■

 شريحة القياس المستخدمة  ■

 بةأسلوب الاستجا ■

 

 . ملخص السلوك الُمعطل2

 الرسم البياني للسلوك الُمعطل ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعتبر نتائج هذا التقرير سرية، وهي للاستعمال فقط تحت إشراف اختصاصي متدرب. لذلك يمنع نسخ التقرير أو توزيعه أو كشف 

 محتوياته لغير المصرح لهم.  

 

طبقاً   يعتمد بناء هذا التقرير على نتائج استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر+ ويجب أن ُتفسَّر نتائجه في ضوء أدلة أخرى مؤيّدة

لاستجابة المرشح في سياق الدور المعني. كما يجب اعتبار بيانات أخرى مثل تقييم أداء المرشح وخبراته العملية ودوافعه واهتماماته  

وقيمه وقدراته ومهاراته. وعلى هذا النحو فلا يتحمل ناشرو هذا الاستبيان وموزعوه أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تجاه  

 تخذة بناًءا على المعلومات الواردة في هذا التقرير أو ما ينتج عنها. القرارات الم

 

 تـنـبـيــه

 جدول المحتويات 
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 المقدمة 

ُيصاحب الخطر أي نشاط تقريباً وذلك واضح بالنسبة للقرارات المرتبطة بالتوظيف أو التعيين وخصوصاً عند تعيين المدراء أو 

لمخاطر تماماً، إلا أنه يمكن للمنظمات أن تعمل القادة. في حين أنه لا يمكن للمنظمات القضاء على فرص تعرضهم لهذه ا

لفهم المخاطر وإدارة تعرضهم لها على نحو أكثر فعالية عن طريق التحقيق في سلوك الأفراد لتحديد إذا كانت لديهم ميول  

 للتصرف بشكل غير منتج أو حتى بشكل ُمضر للعمل. 
 

ت الشخصية الخمسة عشر + لتقييم المرشحين على مجموعة  هذا التقرير يستخدم نتائج تقييم المرشحين على استبيان سما

من السلوكيات الُمعطلة والتي يمكن أن تشكل تحدياً للمنظمات في مجموعة متنوعة من بيئات العمل. وقد تم تطوير قائمة 

للاضطرابات   السلوكيات المستخدمة في هذا التقرير من تصنيفات الرابطة الأمريكية للطب النفسي ومنظمة الصحة العالمية

النفسية وكذلك من أبحاث العالم ثيودور ميليون. على الرغم من أصل هذه السلوكيات تجدر الإشارة أن التقرير لا يقيّم  

 المشاكل النفسية بل أنواع السمات التي يمكن أن تشكل عائقاً في بيئات العمل. 

 

 
 

ظم جوانب العمل، إلا أنها يمكن أيضا أن ُتعبر عن التفوق )هذا  بينما تشكل أنماط الشخصية المتطرفة تحدياً كبيراً في سياق مع

يعكس حقيقة أن شخصيات المتفوقين تكون نادرة جداً وأنماط شخصياتهم متطرفة(. إيجابية أو سلبية هذه النتائج تتوقف على  

الذي لديه درجة عالية   مطالب الدور الوظيفي المحددة وعلى طبيعة ثقافة المنظمة. على سبيل المثال، في حين أن الشخص

التحدي« قادر على خلق الشقاق والتنافر وزعزعة استقرار في معظم المنظمات، إلا أن هؤلاء الأفراد   –في سلوك »المواجهة 

غالباً ما يكونوا قادرين على إحداث التغيير في المنظمات. وبالمثل، في حين أن الشخص الذي لديه درجة عالية في سلوك  

استغلال« قد يكون عرضة لزعزعة الاستقرار في معظم المنظمات من خلال التلاعب وخدمة مصالحه الذاتية، إلا  ال  –»الانتهاز 

 أن هذا السلوك أيضاً مرتبط بالقدرة على التفاوض والعمل الديبلوماسي. 

 

عيين، حيث سيؤدي  لذلك من المهم النظر في متطلبات الوظيفة وطبيعة المنظمة قبل استخدام هذه النتائج في عمليات الت 

 ذلك إلى التأثير على ما إذا سيكون أثر السلوك إيجابياً أم سلبياً على الوظيفية في سياق عمل معين. 

 

الأبعاد السلوكية المقيمة في هذا التقرير ليست جراء طبائع الشخصية فحسب، بل هي مجموعة من السمات التي يمكن أن  

وتناسبه مع ثقافة المنظمة. تتكون الأبعاد السلوكية من الدرجات المتطرفة على مزيج  يكون لها تأثيراً سلبياً على أداء الشخص 

من السمات التي لا تحدث إلا نادراً في عموم المجتمع، وبالتالي فإنه من المألوف بالنسبة للفرد عدم الحصول على درجات  

 مرتفعة على أي من هذه السلوكيات المختلفة. 

 

 دليل استخدام هذا التقرير
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ذا التقرير على أنها فرضيات ينبغي استكشافها بمزيد من التفصيل وذلك باستخدام مصادر تقييم  ُينصح التعامل مع نتائج ه

أخرى خاصة عند استخاد التقرير للمساعدة في اتخاذ قرارات تعيين أو توظيف. وعلاوة على ذلك، فإنه من المهم أن تضع في  

بالعمل والمعرفة والعوامل الظرفية مثل ثقافة المنظمة   الاعتبار عدد من العوامل والتي تشمل: القدرات والمهارات الخاصة

 ومناخ العمل. على سبيل المثال:

 

هل صدر من المرشح أي سلوكيات ُمعطلة في الماضي؟ يمكن تقييمها من خلال مراجعة نقدية للسيرة وتاريخ العمل والإنجازات   ■

 والمؤهلات حتى الآن.

لمرشح؟ يمكن تقييمها من خلال مقابلات شخصية وتمارين محاكاة العمل ومراكز  ما احتمال صدور مثل هذه السلوكيات من ِقبل ا ■

 التقييم. 

 

 الرجاء ملاحظة الآتي: 

ُتحسب درجات السلوك الُمعطل من إجابات المرشح على استبيان للشخصية. إذا كان الغرض من هذا التقييم هو المقارنة بين  ■

 جميع التقارير الصادرة نفس المعايير أو شرائح القياس. مجموعة من الأفراد، فإنه من الضروري أن تستخدم 

 يصف التقريرالسلوك الأكثر شيوعاً للمرشح. سواًءا سعرض أي من هذه السلوكيات أم لا يعتمد على العوامل المذكورة أعلاه.  ■
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 الأبعاد

 يتم عرض تعريفات السلوكيات الُمعطلة أدناه. 
 

 السلوكيات الُمعطلة في مكان العمل 

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي لا يكترثون  للمسائل العملية، ويمكن أن  شرود الذهن:  -الأطوار غرابة 

 يفرطوا في المسائل العملية اليومية وأن يكون عرضة للنسيان والانجراف في عالم الخيال. 

ا البعد السلوكي يميلون للقلق حول آراء الآخرين عنهم، ونتيجة لذلك  الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذ الإذعان:  -الاسترضاء 

 فهم عرضة ليقولوا ويفعلوا ما يرضي الآخرين وأن يضعوا احتياجات الآخرين فوق احتياجاتهم الخاصة. 

لآخرين ويميلون إلى  الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي يكونون عرضة للشك في دوافع اوالتشكيك:  -الشبهة 

كونوا  اتخاذ وجهة نظر ناقدة من الطبيعة البشرية، لذلك فإنه من المرجح أن يعتقد الناس أنهم يسعون لتعزيز أهدافهم الخاصة ولا ُيتوقع ألا ي

 متسامحين في تعاملهم مع الآخرين.

يكونون متوترين ويفتقروا إلى رباطة الجأش. بالإضافة  الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي الانفعال:  -التقلب 

إلى ذلك، قد تكون لديهم صعوبة في السيطرة على عواطفهم، لذلك، فإنه من المرجح أن يعبروا عن استيائهم دون النظر إلى تأثير ذلك على  

 الآخرين. 

عد السلوكي يفضلون العفوية والمرونة في مواقفهم  الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعدم الامتثال:  -عدم الانضباط 

ومن غير المرجح أن يشعروا بأنهم ملزمين بالعمل وفق القواعد والأنظمة والإجراءات. لذلك فإنه من المرجح أن يكونونوا عرضة للإهمال  

 لصلة بالماضي. وارتكاب الأخطاء، وقد يكونونوا أيضاً عرضة لرفض أساليب العمل المجربة والمختبرة وإلى قطع ا

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي لديهم القليل من الاهتمام في الأشخاص الآخرين  الاعتزال:  -الاستقلال 

 لآخرين لهم.وُيحتمل أن يميلوا إلى العزلة، لذلك فإنه المرجح أن يكرهوا العمل الجماعي وأن يفضلوا يعمل من تلقاء أنفسهم، بعيداً عن إزعاج ا 

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي يسعون إلى الكمال في كل شيء وربما يكون لديهم هوس  الكمال:  -الصرامة 

ثر  لإنجاز الأمور على أكمل وجه. وبالتالي، فمن المرجح أن يكونوا عرضة للاهتمام بالتفاصيل إلى درجة إغفالهم عن النظر إلى الأمور بأك

 شمولية. ونتيجة لذلك، فإنهم قد لا يكونوا مرنين وقادرين على التأقلم كغيرهم.

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي يكونون مباشرين وصريحين في تعاملاتهم مع الآخرين  التحدي:  -المواجهة 

ن المتوقع أن يتراجعوا عن الإدلاء بما في خاطرهم حتى لو كان هذا من شأنه أن  ومن غير المرجح أن يتحلوا باللبقاة والدبلوماسية، ولن يكون م

 يقلق الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يكونوا عرضة لمواجهة الآخرين. 

الآخرين بطريقة   الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي لا يكونوا راغبين في التعامل مع الاستغلال:  -الانتهاز 

لوا  منفتحة وصريحة، حيث يتجنبون الاقتراب من الآخرين ومن بناء علاقات العمل إلا لأغراض سياسية أو بحثاً عن مصلحة. ونتيجة لذلك، قد يقو

 أو يفعلوا أشياًءا لا يؤمنون بها ولكن يرون أنها قد ترجع عليهم بفائدة. 

ات عالية على هذا البعد السلوكي يكونون عرضة للشعور بالقلق في الأوساط الاجتماعية.  الأشخاص الذين لديهم درجالسلبية:  -التجنب 

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يكونوا مترددين في التعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم. كما أنهم يكونون عرضة إلى الشك في أنفسهم وفي قدراتهم  

 هام خوفاً من الوقوع في الأخطاء. ويصل بهم ذلك إلى تجنب المبادرة وأخذ المسؤولية عن الم

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي واثقون من أنفسهم ويميلون إلى تقديم وجهات نظرهم الأنانية:  -التكبر 

أشخاص الآخرين أو  الخاصة وآرائهم على آراء الآخرين. ونتيجة لذلك، قد يرى البعض أنهم تكون متغطرسين ومن المرجح ألا يهتموا بال

 باحتياجاتهم. 

الأشخاص الذين لديهم درجات عالية على هذا البعد السلوكي عرضة لتقلب المزاج. وبالتالي فإن زملائهم قد يجدوا أنهم  التجهم:  -التذمر 

عليهم التعامل مع النكسات  متغيرين ولا يمكن توقع كيفية تفاعلهم مع الأحداث والمواقف. وبالإضافة إلى هذا، فإنه من المحتمل أن يصعب 

 والإخفاقات ويمكن أن يميلوا إلى الاستسلام عندما مواجهتهم الشدائد.
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 مقياس النتائج

وتحديد السلوكيات الفّعالة في أماكن العمل بالمقارنة مع الآخرين. يتم عرض   Sam Sampleُتستخدم شريحة قياس لتقييم نتائج 

 . 10إلى  1ة والتي تستخدم مقياس من النتائج على شكل درجات قياسية عشري
 

يمثل الرسم البياني التالي توزيع الأفراد على نطاق معين، حيث تمثل الدرجات العالية ميلاً أكبراً إلى التصرف بطريقة معينة  

اوح بين  والدرجات المنخفضة تمثل انخفاض احتمال التصرف بطريقة معينة. يوفر التقرير المستويات العامة للأداء والتي تتر 

 "منخفض" إلى "عالي" للمساعدة في تسليط الضوء على مجالات الاهتمام. 

 

 

 (10 - 9الدرجات من ) (8 - 7الدرجات من ) (6 - 5الدرجات من ) (4 - 3الدرجات من ) (2 - 1الدرجات من )

 منخفض 

(--) 

 منخفض -متوسط

(-) 

 متوسط 

)○( 

 عالي -متوسط

 )+( 

 عالي 

 )++( 

 

 

 دمة شريحة القياس المستخ

 تم استخدام شريحة القياس التالية لإعداد هذا التقرير: 

 حجم الشريحة  شريحة القياس  الاختبار

 GCC & Expats 870 استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر +

 

 

 أسلوب الاستجابة 

المرشح أسئلة  يتضمن استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر + عدداً من التدابير التي تنظر في الطريقة التي يتناول بها 

للاستبيان وتكمن فائدته في تحديد مصداقية نتائج التقييم وإلى أي  Sam Sampleالاستبيان. يصف هذا القسم أسلوب استجابة 

 Samمدى يمكن الاعتماد عليها. وصف أساليب الاستجابة لا يبين تحديداً ما إذا كان التظاهر نتيجة تحريف متعمد من قبل 

Sample  غير واقعي لنفسه أو تصور إيجابي أصيل، وعلى الجهة المستخدمة للنتائج أن تتحقق في ما إذا كان أسلوب أو تصور

 استجابته صادق من خلال مقابلة شخصية أو من خلال مصادر أخرى ذات صلة. 
 

 إلى أنه قد أجاب على الاستبيان بكل صدق ووضوح.  Sam Sampleتشير نتائج  
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مركب من السمات التي تساهم في كل بعد سلوكي. لذلك فإن نتيجة أي شخص على هذه الأبعاد لا  درجات السلوك الُمعطل 

يعتمد فقط على نمط ذلك الشخص من نقاط القوة والضعف عبرالأبعاد السلوكية، ولكن أيضا على أهمية كل سمة في 

 المساهمة في البعد السلوكي المعين. 

 

 عالية«.   –لنتائج التي ُتشكل مخاطر »عالية« أو »معتدلة ينبغي إجراء المزيد من التحقيق بخصوص ا

 

 

 
 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الخام  الُبعد السلوكي 

 شرود الذهن -غرابة الأطوار 

 

5 ○ 

 عان الإذ -ترضاء الاس

 

7 + 

 والتشكيك  -الشبهة 

 

5 ○ 

 الانفعال  -التقلب 

 

8 + 

 عدم الامتثال -عدم الانضباط 

 

3 - 

 الاعتزال -الاستقلال 

 

3 - 

 الكمال  -الصرامة 

 

5 ○ 

 التحدي  -المواجهة 

 

2 -- 

 الاستغلال -الانتهاز 

 

3 - 

 السلبية  -التجنب 

 

4 - 

 نانية الأ -التكبر 

 

3 - 

 التجهم  -التذمر 

 

6 ○ 

 الرسم البياني للسلوك الُمعطل

 ملخص السلوك الُمعطل

 


