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 في الأقسام التالية:  Samيقدم هذا التقرير نتائج الكفاءات السلوكية ل

 

 . دليل استخدام هذا التقرير 1

 المقدمة  ■

 التقارير المساندة  ■

 السياق ■

 الأبعاد  ■

 مقياس النتائج  ■

 شريحة القياس المستخدمة  ■

 أسلوب الاستجابة ■

 

 ملخص الكفاءات . 2

 الرسم البياني للكفاءات  ■

 

 . موجز عام 3

 نقاط قوة محتملة  ■

 جوانب تطوير محتملة  ■

 

 . نتائج الكفاءات 4

 النزاهة ■

 الإبداع  ■

 المنطق والتحليل ■

 مهارات التعامل مع الآخرين ■

 المرونة  ■

 القدرة على الإقناع  ■

 التخطيط والتنظيم  ■

 الاهتمام بالجودة  ■

 الطاقة والحماس ■

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 محتوياته لغير المصرح لهم.  

 

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

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

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

 علومات الواردة في هذا التقرير أو ما ينتج عنها. القرارات المتخذة بناًءا على الم 

 

 تـنـبـيــه

 جدول المحتويات 
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 المقدمة 

تستخدم المنظمات ُأطر الكفاءات لتحديد وتطوير وتعزيز أنواع معينة من السلوكيات المطلوبة لنجاحها. تقريباً جميع الشركات 

ذا التقرير المنظمات لتحديد أدمجت مفهوم الكفاءات في إدارة الموارد البشرية. يساعد ه( Fortune 500الكبرى ) 500الـ

 وتطوير السلوكيات ذات الصلة بالكفاءات. 
 

. يتم تعريف الكفاءة بأنها مجموعة  Samللتنبؤ بالسلوك النموذجي لـ ( Psytechيستخدم هذا التقرير إطار كفاءات سايتك )

على عكس سمات الشخصية،  محددة من المهارات والمعرفة والسلوك المطلوبة لاستكمال مهام العمل على نحو فّعال.

والتي هي دائمة ومستقرة نسبياً مع مرور الوقت، فإن الكفاءات يمكن تطويرها وصقلها من خلال التوجيه المناسب والتدريب.  

يهدف هذا التقرير إلى أن ُيستخدم كأداة لتعزيز برامج التطوير الشخصية، حيث يمكن أن ُتستخدم كنقطة انطلاق لجوانب 

 ة: التطوير الآتي

 استكشاف احتياجات التطوير الشخصية للأفراد ووضع استراتيجيات التنمية لهم.  ■

 البحث في الاسباب التي أدت إلى وجود اختلافات محتملة بين سلوكه المتوقع وأدائه الفعلي في العمل. ■

 

 

 التقارير المساندة 

ها من التقارير المساندة. التقارير المساندة  المعلومات المكتسبة من هذا التقرير يمكن استخدامها جنباً إلى جنب مع غير 

 المتاحة لاختبار سمات الشخصية الخمسة عشر + هي: 
 

 التقرير الشامل 

يعتبر هذا التقرير هو الأكثر شمولاً ضمن تقارير الخبراء. القسم الرئيس للتقرير ينقسم إلى ثلاثة مجموعات سلوكية: أسلوب  

أسلوب التأقلم والتكيف. بالإضافة إلى ذلك يوفر هذا التقرير المزيد من المعلومات  التعامل مع الأخرين، وأسلوب التفكير، و

عن الأنماط السلوكية ذات الصلة بمجالات العمل، مثل: العمل ضمن فريق، القيادة، التبعية، التأثير، والتوجه الوظيفي. ثم يلي  

تقرير ملخصاً للرسوم البيانية والتي توضح العوامل ذلك ملخص موجز لنقاط القوة وجوانب التطوير المحتملة. كما يقدم ال

 الأولية والثانوية للاختبار وأيضاً ملخصاً للأبعاد المشتقة وأسلوب الاستجابة. 

 

 دليل استخدام هذا التقرير
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 السياق 

ينشأ التوصيف المقدم في هذا التقرير من استبيان للشخصية فقط، ولذلك يجب أن تفسر النتائج في سياق عوامل أخرى ذات  

والتدريب والمهارات على نطاق أوسع. على سبيل المثال، يمكن تقييم أداء الفرد من خلال مراجعة نقدية  الصلة مثل الخبرة

لتاريخ العمل والمؤهلات السابقة وعبر المقابلات الشخصية. كما يمكن تقييم مستوى المعرفة الوظيفية عن طريق استخدام  

وكية. وأخيراً، يمكن تقييم المهارات بمزيد من التفصيل من خلال اختبارات محاكاة بيئة العمل أو عن طريق عمل مقابلات سل

 ملاحظة السلوك خلال مراكز التقييم. 
 

(  Psytechينبغي أيضاً الأخذ بعين الاعتبار إطار الكفاءات الخاص بالمنظمة، حيث أن هذا التقرير يستخدم إطار كفاءات سايتك )

لذلك ينبغي على مستخدمي هذا التقرير تحديد الكفاءات التي لها صلة  والذي قد يختلف من الإطار المستخدم في المنظمة.

 بالمنظمة والتركيز عليها لتحقيق الفائدة. 

 

 

 الأبعاد

وقد تم اختيارها لتقديم صورة  (، Psytechتستمد السلوكيات أو الأبعاد المستخدمة في التقرير من إطار كفاءات سايتك ) 

وف لدى معظم خبراء الموارد البشرية والمدربين والتي يمكن أن ُتستمد من سمات واضحة عن قدرات المرشح ضمن إطار مأل 

 الشخصية. 
 

 الكفاءات السلوكية 

ُتعرف بالميل إلى أن يكون الفرد جديراً بالثقة وصادقاً. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال يمكن الوثوق بهم للعمل   -النزاهة 

أدنى من الإشراف. وهم يميلون إلى تجنب المخاطرة وإلى تحمل المسؤولية عن أخطائهم. من المرجح أن يهتموا  بشكل مستقل ومع الحد ال

 بجدية الواجب وأن لديهم شعور قوي لأخلاقيات العمل. 

ع والابتكار، وهم يميلون  ُتعرف بنزعة للتفكير بطريقة مبتكرة. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال قادرون على الإبدا  -الإبداع 

ل من  إلى التكيّف مع الأمور وغالباً ما يأتون بحلول جديدة للمشاكل. كما أنهم يميلون إلى "التركيز على الصورة الأكبر" والنظر إلى المشاك 

 الناحية الاستراتيجية.

الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال   ُتعرف بالميل إلى دراسة الأمور بطريقة منطقية وعقلانية. الأشخاص -المنطق والتحليل 

ون لديهم  يفضلون بناء قراراتهم على التحليل المنطقي للأدلة المتاحة، وعادة ما يدرسون المشاكل جيداً قبل اتخاذ أي قرار، كما أنه متوقع أن يك

 قدرات تحليلية عالية. 

إيجابية مع الآخرين. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا  ُتعرف بالميل إلى بناء علاقات عمل  -مهارات التعامل مع الآخرين 

المجال على مستوى عال من الحساسية والتعاطف مع الآخرين. وهم يميلون إلى بناء وتعزيز علاقاتهم مع الآخرين. من المتوقع أن يكونوا  

 فّعالين في حل النزاعات بين الأفراد ودعم أفراد الفريق.

ميل إلى التعامل بشكل جيد مع ضغوطات العمل. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال يميلون إلى الهدوء  ُتعرف بال -المرونة 

  والحفاظ على السيطرة على عواطفهم. من غير المرجح أن ينفعلوا أو يفقدوا أعصابها، ومن المتوقع أن يتقبلوا النقد بطريقة بناءة وأن لا 

 ييأسوا في وجه النكسات.

ُتعرف بالميل إلى التواصل مع الأخرين بطريقة واثقة ومقنعة. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال   -القدرة على الإقناع 

  يميلون إلى حب الخطابة والتواصل مع الآخرين. من المرجح أن يستمتعوا بالانخراط في المواقف الاجتماعية وأن يكون لهم حضوراً اجتماعياً 

 ، كما أنه من المتوقع أن يعملوا على كسر الحواجز والتقريب بين الناس وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم.قوياً 

ُتعرف بالميل إلى تنظيم العمل والتخطيط لجميع الحالات الطارئة. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا   -التخطيط والتنظيم 

. من المتوقع أن يخططوا عملهم بحيث ُتكتمل في غضون الأُطر الزمنية المتفق عليها وذلك  المجال يكونون مرتبين ومنظمين تنظيماً جيداً 

 بتفويض العمل بشكل مناسب. 

ُتعرف بالميل إلى الاهتمام بالتفاصيل وإنتاج عمل ذو مستوى رفيع. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال   -الاهتمام بالجودة 

 عالية ويعملون بمنهجية تراعي الجودة، حيث أنه من المتوقع أن يكون لديهم الدافع لإتمام مهامهم على أكمل وجه. يضعون لأنفسهم معايير 

ُتعرف بنزعة للعمل بمستويات عالية من الطاقة والحماس. الأشخاص الذين لديهم كفاءة عالية في هذا المجال   -الطاقة والحماس 

 فخر في عملهم. من المتوقع أن يكونوا متحمسين لعملهم وقادرين على المبادرة بهمة. يتمتعون بالحيوية والنشاط والشعور بال
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 مقياس النتائج

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

 . 10إلى  1من  على شكل درجات قياسية عشرية والتي تستخدم مقياس
 

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

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

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

 

 

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

 منخفض 

(--) 

 منخفض -متوسط

(-) 

 متوسط 

)○( 

 عالي -متوسط

 )+( 

 عالي 

 )++( 

 

 

 شريحة القياس المستخدمة 

 القياس التالية لإعداد هذا التقرير:  تم استخدام شريحة

 حجم الشريحة  شريحة القياس  الاختبار

 GCC & Expats 870 استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر +

 

 

 أسلوب الاستجابة 

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

للاستبيان وتكمن فائدته في تحديد مصداقية نتائج التقييم وإلى أي مدى   Samان. يصف هذا القسم أسلوب استجابة الاستبي

أو تصور   Samيمكن الاعتماد عليها. وصف أساليب الاستجابة لا يبين تحديداً ما إذا كان التظاهر نتيجة تحريف متعمد من قبل 

ل، وعلى الجهة المستخدمة للنتائج أن تتحقق في ما إذا كان أسلوب استجابته صادق  غير واقعي لنفسه أو تصور إيجابي أصي

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

إلى أنه كان مهتماً بتقديم نفسه بطريقة مقبولة اجتماعياً وكموظف مثالي. حيث أنه قد اختار الإجابات التي   Samتشير نتائج 

إيجابية عن نفسه )سواء كان ذلك عن عمد أو غير عمد( والتي يعتبر أنها قد تؤثر إيجابياً على عملية التقييم. هذه  تعطي صورة 

 المؤشرات قد تحدث لأحد سببين: قد تكون نتيجة لاستراتيجية متعمدة من طرفه لتشويه النتائج أو انعكاس حقيقي لشخصيته. 
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لعرض السلوكيات الفّعالة في مكان العمل. يتم حساب درجات الكفاءات من مجموعة   Samدرجة الكفاءة الشاملة ُتقدر ميل 

لا تعتمد النتائج على نمط الشخص من نقاط القوة  (. Psytechمن الأبعاد السلوكية التي تسهم في كل من كفاءات سايتك )

 المساهمة في في الكفاءة المعينة. والضعف في الأبعاد السلوكية فحسب، بل تعتمد أيضاً على أهمية كل بعد سلوكي في 

 

 

 
 

 
 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى جة الدر درجة الكفاءة الشاملة 

 الدرجة 

 

8 + 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الدرجة  الكفاءات 

 النزاهة 

 

9  ++ 

 الإبداع 

 

3 - 

 المنطق والتحليل

 

6 ○ 

 مهارات التعامل مع الآخرين 

 

6 ○ 

 القدرة على الصمود 

 

10  ++ 

 الإقناع والتأثير 

 

7 + 

 التخطيط والتنظيم 

 

10  ++ 

 الاهتمام بالجودة 

 

10  ++ 

 الدافع والهمة 

 

8 + 

 الرسم البياني للكفاءات

 ملخص الكفاءات 
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 على الاستبيان.  Samتسرد الجداول التالية نقاط القوة الرئيسية وجوانب التطوير المحتملة والتي يمكن استنتاجها من نتائج 

 

 تملة نقاط قوة مح

 البعد السلوكي  الكفاءة المستوى 

 الالتزام باتباع قواعد المؤسسة  النزاهة  ++

 النزاهة  ++
الرغبة في الاتفاق مع القواعد المثبتة للصواب  

 والخطأ 

 النزاهة  +
الاعتراف وتحمل مسؤولية الأخطاء والهفوات 

 الشخصية 

 القدرة على العمل بدون مراقبة لصيقة  النزاهة  ++

 والتحليلالمنطق  +
الاهتمام بحل المشكلات والمشاركة في  

 المناقشات العقلية 

 التكتيك والدبلوماسية  مهارات التعامل مع الآخرين  +

 الثبات العاطفي  المرونة  ++

 القدرة على التعامل بشكل سليم تحت ضغط  المرونة  ++

 الثقة  المرونة  +

 الحضور الاجتماعي  القدرة على الإقناع  +

 الرغبة في التنظيم ووضع خطط  والتنظيم التخطيط  ++

 إدارة الوقت بفاعلية  التخطيط والتنظيم  ++

 تفويض المهمات والمسؤوليات  التخطيط والتنظيم  ++

 الالتزام بأعلى المعايير لإتمام العمل الاهتمام بالجودة  ++

 الاهتمام بالتفاصيل  الاهتمام بالجودة  ++

 ام المهام الالتزام بإتم الاهتمام بالجودة  ++

 القدرة على التعامل مع المعوقات  الطاقة والحماس  ++

 التوجه نحو تحقيق النتائج  الطاقة والحماس  +

 

 جوانب تطوير محتملة

 البعد السلوكي  الكفاءة المستوى 

 المبادرة والحماس لإبداع أفكار عديدة   الإبداع  -

 موجز عام 
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 الإبداع  --
  تفضيل أخذ الصورة الأكبر للأمور في الاعتبار

 )تفكير استراتيجي( 

 القدرة على التكيف وتغيير الأولويات  الإبداع  --

 الاهتمام بإنشاء علاقة وثيقة مع الزملاء والعملاء مهارات التعامل مع الآخرين  -

 التعاطف والدعم  القدرة على الإقناع  -
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 النزاهة  ++

 الالتزام باتباع قواعد المؤسسة  ++

 وصف الشخصية 

في استبيان سمات الشخصية إلى أنه من المرجح أن يضع لنفسه معايير عمل وأداء عالية جداً،   Samتشير نتائج  ■

 فانه من المتوقع أن يلتزم بشدة باتباع قواعد المؤسسة وإجراءاتها ولوائحها. 

 توصيات التطوير

إلا انه من الممكن أن تشير إلى انه ليس بحاجة ماسة إلى التدريب في هذا المجال،  Samبالرغم من أن نتائج  ■

 يستفيد من التدريب الروتيني الذي يهدف إلى تعريفه بشكل جيد على لوائح المؤسسة و إجراءاتها. 

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من انه يفهم الهدف من وراء لوائح المؤسسة وإجراءاتها. ومن أجل تعزيز إحساسه   ■

 لتزامه بطريقة لحوحة.  بالالتزام تجاه هذه اللوائح، لا تحاول مراقبة إ 

 

 الرغبة في الاتفاق مع القواعد المثبتة للصواب والخطأ  ++

 وصف الشخصية 

إلى أنه يحترم السلطة جداً ولديه رغبة كبيرة في الالتزام بالقواعد الثابتة للصواب والخطأ. وكنتيجة   Samتشير نتائج  ■

 لمؤسسة وأن يكون لديه إحساس قوي بالواجب. لذلك، فمن المتوقع أن يلتزم بشدة بالثقافة الاخلاقية ل

 توصيات التطوير

تشير إلى انه ليس بحاجة ماسة إلى التدريب في هذا المجال، إلا انه من الممكن أن  Samبالرغم من أن نتائج  ■

 يستفيد من التدريب الروتيني الذي يهدف إلى التعريف بقيم المؤسسة وثقافتها وأخلاقها. 

 

 ل مسؤولية الأخطاء والهفوات الشخصية الاعتراف وتحم +

 وصف الشخصية 

بوجه   Samعلى الاستبيان بانه ليس شكاكاً تحديداً أو عرضًة للإحساس بالتهديد. وبالتالي، فإن  Samتوحي إجابات  ■

 عام سيكون مرتاحاً للاعتراف بأخطائه وتحمل مسؤولياته.  

 توصيات التطوير

المجال كمجال يحتاج إلى تطوير، إلا أن تعزيز بيئة عمل تسهل للموظفين تحمل  بالرغم من انه لم يتم تعريف هذا ■

مسؤولية أخطائهم بصورة شخصية يعتبر من الممارسات الجيدة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خلق بيئة تؤمن  

 للأفراد القدرة على الاعتراف بأخطائهم دون الخوف من القاء اللوم عليهم.  

 

 بدون مراقبة لصيقة  القدرة على العمل ++

 وصف الشخصية 

على استبيان السمات الشخصية إلى أنه مكتفي ذاتياً ويفضل الاعتماد على نفسه بقدر معقول  Samتوحي نتائج  ■

وهو أيضاً مهتم بتفاصيل المهمات. كنتيجة لذلك، فانه من المتوقع أن يكون قادراً على العمل بمفرده بدون الحاجة  

 للأشراف المباشر.

 وصيات التطويرت

على استبيان السمات الشخصية في هذا   Samلا توجد توصيات للتطوير أو التدريب يمكن إستخلاصها من نتائج  ■

 المجال.

 

 النزاهة
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 الإبداع  -

 تفضيل البحث عن حلول للمشكلات  ○

 وصف الشخصية 

الطرق المجربة والمختبرة  بسبب حصوله على نتائج استبيان السمات الشخصية والتي تشير إلى أن ميوله لاتباع  ■

من المتوقع ألا يميل دون مبرر لرفض الأفكار المبتكرة والطرق الجديدة لحل  Samليس أقوى من غيره، فإن 

 المشكلات، تحديداً إذا كان يرى فائدة منها. 

 توصيات التطوير

 على أن يبقى منفتحاً على الأفكار الجديدة.  Samشجع  ■

بعدم تقييم الأفكار عند طرحها وأنه من الأفضل  Samف الذهني، وقم بتذكير ضع جدول واضح لجلسات العص ■

 تقييمها فقط عند الانتهاء من طرح كل الأفكار. 

 دون ربطها بجودة الأفكار أو مدى فاعليتها من أجل تشجيعه على طرح أفكار مبتكرة.  Samقم بتقدير إبداع أفكار   ■

ن برامج التدريب التي تطور القدرة على خلق حلول مبتكرة للمشكلات والقدرة  أيضاً م Samمن المحتمل أن يستفيد  ■

 على "التفكير خارج الصندوق". 

 

 المبادرة والحماس لإبداع أفكار عديدة  -

 وصف الشخصية 

على استبيان الشخصية إلى أنه بالرغم من أنه يفضل الاعتماد على حدسه إلى حد ما، إلا أنه  Samتوحي نتائج  ■

صية واقعية التفكير نسبياً. كنتيجة لذلك، فانه قد لا يسهل عليه ابتكار الأفكار والحلول الجديدة مثل الآخرين من شخ

 زملائه الذين يتمتعون بخيال خصب. 

على استبيان الشخصية إلى أنه بالرغم من أنه يفضل الاعتماد على حدسه إلى حد ما، إلا أنه  Samتوحي نتائج  ■

داً في التفكير. كنتيجة لذلك، فانه قد لا يسهل عليه ابتكار الأفكار والحلول الجديدة مثل الآخرين  شخصية واقعية ج

 من زملائه الذين يتمتعون بخيال خصب. 

 توصيات التطوير

 يقدرون ابتكار الأفكار وأخذ المبادرات لحل المشاكل  Samتأكد من أن زملاء   ■

 الأفكار وأخذ المبادرات لحل المشاكل يقدرون ابتكار  Samتأكد من أن زملاء   ■

 

 تفضيل أخذ الصورة الأكبر للأمور في الاعتبار )تفكير استراتيجي(  --

 وصف الشخصية 

على استبيان السمات الشخصية إلى قدرته الكبيرة على التعامل مع المشاكل المعقدة. بالرغم   Samتوحي نتائج  ■

ى أفضلية قليلة في التركيز على تفاصيل الأمور، فهو في بعض من ذلك، فإن حصوله على نمط نتائج يشير إل

 الأحيان لا يركز بصورة كبيرة على 'الصورة الأكبر'.  

 توصيات التطوير

 على التركيز على 'الصورة الأكبر' قبل البدء في معالجة الامور المتعلقة بالتفاصيل. Samشجع  ■

 كز على تعزيز طريقة شمولية لحل المشكلة من التدريب الذي ير  Samمن المرجح أن يستفيد   ■

 

 القدرة على التكيف وتغيير الأولويات  --

 وصف الشخصية 

أنه من الممكن أن يكون منفتح للتغيير بقدر الأغلبية، فإن نتائجه أيضاً تشير إلى أنه قد   Samفيما توحي نتائج  ■

من الممكن أن يواجه بعض الصعوبات أكثر من  يتمسك قليلاً بالقواعد القديمة ولا يحب التغيير. كنتيجة لذلك

 بعضهم في التكيف مع أنظمة عمل أو إجراءات جديدة. 

 توصيات التطوير

 من التوجيه الذي يهدف إلى مساعدته على تقدير التغيرات وتقبلها بسهولة.  Samمن الممكن ان يستفيد  ■

 

 الإبداع 
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 المنطق والتحليل ○

 في المناقشات العقلية الاهتمام بحل المشكلات والمشاركة  +

 وصف الشخصية 

إلى قدراته العقلية المتوسطة وإن لديه ثقة معقولة في قدرته على تفهم الأفكار المركبة بسرعة.   Samتوحي نتائج  ■

 ولهذا، فمن المتوقع أن يكون حريص على المشاركة في المناظرات العقلية والنقاشات. 

 توصيات التطوير

في قدراته الثقافية الشخصية لا تقلل من شأن زملائه الآخرين في الفريق، الأقل ثقة في   Samتأكد من أن ثقة  ■

 أنفسهم، ولا تمنعهم من التعبير عن وجهة نظرهم.

 

 تفضيل مقاربة المشكلات بطريقة عقلانية وتحليلية  ○

 وصف الشخصية 

الجمالي. نتيجة لذلك، فمن المرجح أن يفضل على الاستبيان إلى أنه رقيق التفكير ويهتم بالشكل  Samتشير إجابات  ■

اتباع حدسه نسبياً لحل المشكلات، ويعتمد في قراراته على ما إذا كانت الأشياء 'تبدو على ما يرام' أكثر من إعتماده  

على المنطق وتحليل الحقائق الموجودة. بالرغم من ذلك، يجب ملاحظه أن ثقته الكبيرة في قدراته العقلية من شأنه  

يعزز من قدراته على اجراء المناقشات المنطقية إذا ما قرر أن يختار طريقة تعتمد على المنطق والتحليل لحل أن 

 المشكلة بدلاً من الطريقة التي تعتمد على الحدس. 

 توصيات التطوير

نطق سيستفيد من التوجيه الذي يهدف إلى تعزيز استخدام أساليب تعتمد على الم Samمن الممكن التوقع أن  ■

 والتحليل بشكل اكبر لحل المشكلات.

 شجعه على تطوير قدراته التحليلية عبر مدحه عندما يقدم مناقشة مبنية على المنطق بدلاً من الحدس أو البديهة.  ■

 

 تفضيل مقاربة متوازنة بين الطرق العملية والنظرية في حل المشكلات  ○

 وصف الشخصية 

إلى أنه واقعي التفكير. وبالتالي، فهو لديه بعض التفضيل لأن يركز على  Samيشير نمط النتائج الذي حصل عليه  ■

ما يعتبره واقعي/عملي أكثر من الطرق التي تعتمد على النظريات في حل المشكلات. يجب العلم بأن جودة  

 سبيا فيها.  تقييمه لواقعية حلول المشكلات ، ستعتمد في جزء منه على قدرته على التحليل والتي يعتبر نفسه قوي ن

 توصيات التطوير

 شجعه على ملاحظة قيمة الأساليب النظرية لحل المشكلات.  ■

 من التدريب على حل المشاكل بالأساليب المبنية على النظريات.  Samمن الممكن أن يستفيد  ■

 

 المنطق والتحليل
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 مهارات التعامل مع الآخرين  ○

 الاهتمام بإنشاء علاقة وثيقة مع الزملاء والعملاء  -

 لشخصية وصف ا

مع نتائجه على استبيان الشخصية التي تبين أنه يفتقد الدفء بعض الشيء وليس بطبيعته متفهم أو عميق التفكير،   ■

 من وقت لآخر من الممكن أن يواجه بعض الصعوبة في بناء العلاقات مع الزملاء / العملاء  Samفإن 

 توصيات التطوير

ذي يهدف إلى زيادة وعيه وإهتمامه بشعور الآخرين وعاطفتهم  من التدريب ال Samمن الممكن أن يستفيد  ■

 بالإضافة إلى مهارات الإستماع الإيجابي. 

 على الاهتمام أكثر بزملائه وحياتهم العملية.   Samشجع  ■

 

 التعاون مع الآخرين ○

 وصف الشخصية 

لك من الممكن أن يمر بمواقف حيث  أنه شخصية حازم ومتمسكة برأيها، فإنه بالرغم من ذ Samبينما توحي نتائج  ■

 يكون حاد وهجومي تحديداً.  

 توصيات التطوير

 من التدريب / التوجيه لمساعدته ليعرف كيف يدافع عن موقفه بطريقة مناسبة.   Samمن المرجح أن يستفيد   ■

 

 التكتيك والدبلوماسية  +

 وصف الشخصية 

ل كبير جداً للتفاصيل الدقيقة في العلاقات الشخصية كنتيجة  إلى أنه من المرجح أن ينتبه بشك Samتشير نتائج  ■

لذلك، فهو من المتوقع أن يفضل ان تتواصل مع الناس بطريقة ديبلوماسية للغاية وأسلوب لبق. ومع حصوله  

على نتائج إستبيان الشخصية التي توحي بأنه شخصية حساس لأقصى حد مقارنة بالمعايير و التوقعات الإجتماعية  

 يمكن الأعتماد عليه في تلطيف المواقف الشخصية بين الأفراد.   Samعية، فإنه من المتوقع أن الطبي

 توصيات التطوير

 على استبيان السمات الشخصية لأي إحتىاجات محددة للتدريب أو التطوير في هذا المجال Samلا تشير نتائج  ■

 

 الاهتمام بتطوير علاقة ثقة مع الزملاء  ○

 ة وصف الشخصي

أنه بينما ليس لديه حاجة كبيرة لصحبة الآخرين، فهو لا يميل لأن يكون متشائم من الطبيعة   Samتوحي نتائج  ■

 البشرية. وبالتالي، فمن غير المتوقع أن يستغرق وقت أكثر من زملائه الإجتماعيين في بناء علاقات ثقة.  

 توصيات التطوير

 ة /المبنية على الفريق لإتمام العمل. تبني بيئة عمل تشجع على المقاربة التعاوني ■

 

 مهارات التعامل مع الآخرين 
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 المرونة  ++

 الثبات العاطفي  ++

 وصف الشخصية 

بأنه غير معرض لتقلبات المزاج. كنتيجة لذلك، فإن من غير المتوقع أن تشوش مشاعره على  Samتوحي نتائج  ■

 أحكامه أو تؤثر على أدائه في العمل بشكل سيء. 

 توصيات التطوير

 غير سعيد من شيء معين، أنظر بتأني لأي مميزات موجودة في وجهة نظره.  Samإذا كان  ■

 

 القدرة على التعامل بشكل سليم تحت ضغط  ++

 وصف الشخصية 

إلى أنه لديه قدرة عالية على تحمل الإخفاقات والبقاء هادئ ومتماسك. وبالتالي، فمن غير المرجح   Samتشير نتائج  ■

ا تسوء الأمور ومن المتوقع ان يتعامل بشكل جيد جداً مع العمل تحت الضغط. وبما أن  أبداً أن يفقد أعصابه عندم

تشير أيضاً إلى أنه غير معرض لتقلبات المزاج، فمن غير المتوقع أن يواجه أي صعوبات في السيطرة   Samنتائج 

 على مشاعره وردود أفعاله تجاه المواقف المختلفة.  

 توصيات التطوير

الأشخاص الذين يعملون جيداً تحت الضغط من الممكن ان يتأثر أدائهم بسبب ضغط عصبي مزمن  تذكر إنه حتى ■

 وطويل المدى. 

 

 الثقة  +

 وصف الشخصية 

بأنه واثق من نفسه نسبياً. وبالتالي من المتوقع أن يكون سعيد نسبياً بتقبل ردود فعل الآخرين إذا  Samتوحي نتائج  ■

 بياً.  تم تقديمها بأسلوب بناء نس

 توصيات التطوير

 قدم تعليقك على أفعاله بطريقة بناءة، وليس بطريقة نقدية.  ■

 تذكر أن تقدم المدح عندما يستدعي الأمر ذلك.  ■

 

 المرونة
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 القدرة على الإقناع  +

 الحضور الاجتماعي  +

 وصف الشخصية 

ينجذب بشدة ليكون محور   مع حصوله على نمط نتائج يشير إلى أنه من المرجح أن يكون جريئا جداً أجتماعياً و ■

من المتوقع ان يمتلك كاريزما قوية وحضور اجتماعي قوي. وأيضاً تشير نتائجه إلى أنه من  Samالحديث، فإن 

المرجح ان يكون واثقا من نفسه إلى أقصى حد في المواقف الأجتماعية ويقوم سريعاً ببدء المناقشات مع  

فمن المرجح أن يجده الآخرون شخصية مقنعة بشكل معقول تعبر عن الأشخاص الذين لا يعرفهم. كنتيجة لذلك، 

 رأيها بقدر كبير من الثقة. 

 توصيات التطوير

 فكر في أن توكل إليه المهمات التي تحتاج مخاطبة الجماهير.  ■

 الفرص لإستخدام حضوره الإجتماعي القوي جداً بصورة فعالة.   Samوفر ل  ■

 

 التعاطف والدعم  -

 وصف الشخصية 

إلى أنه يفتقد التعاطف ولا يهتم كثيراً بالآخرين. كنتيجة لذلك، فإن زملاءه لا يروه كداعم قوي لهم   Samتشير نتائج  ■

ومن غير المتوقع ان يكون مستمع جيد. وأيضاً توحي نتائجه على الاستبيان بأنه من غير المرجح ان يشعر بالراحة مع  

 جيعهم أو تعزيز التنمية الشخصية ومن غير المرجح أن يشعروا بميل ناحيته.  الادوار التي تستلزم دعم الآخرين، أو تش

 توصيات التطوير

من المرجح أن يستفيد من التدريب الذي يهدف إلى تطوير فهمه لأهداف ودوافع الآخرين وتعزيز مهارات الأستماع   ■

 لديه.  

 بهم.  على أن يتفهم كيف تؤثر دوافع الآخرين وأهدافهم في أسلو Samشجع  ■

 ضع مثالاً لبناء الصلة مع الزملاء والعملاء.   ■

 

 أسلوب مناقشة متوازن  ○

 وصف الشخصية 

كما تشير نتائجه فهو شخصية تنافسية إلى حد ما، ومن الممكن ان يمر بمواقف يصبح فيها مستبد قليلا. بالرغم من   ■

نتيجة لذلك، فبينما يميل إلى أن يتمسك توحي بأنه يعي وقع ما يقوم به على الآخرين. ك Samذلك، فإن إجابات 

بموقفه ولا يقدم اي تنازلات أو تفاهمات لدفع المفاوضات إلى الأمام. مع هذا، فإن طبيعته الدبلوماسية  

 والمتحفظة ستساعده على إلتقاط الامور الصغير الخفية في هذه المواقف ويعدل طريقته طبقاً لها.  

 توصيات التطوير

 .  Samالتدريب على إستخدام أساليب الحزم والتمسك بالرأي المناسبين ذو فائدة واضحة ل من الممكن ان يكون  ■

 المدح/التشجيع اللازم عندما يكون حازم بشكل مناسب.  Samقدم ل  ■

 

 القدرة على الإقناع
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 التخطيط والتنظيم  ++

 الرغبة في التنظيم ووضع خطط  ++

 وصف الشخصية 

ير بطبيعته. كنتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون حريص جداً على  على أنه منظم إلى حد كب Samتشير نتائج  ■

التخطيط بعناية لعمله للوصول إلى أعلى كفاءة. توحي نتائجه أيضاً بأنه متحمس إلى حد ما لوضع خطط تفصيلية  

 تأخذ في أعتبارها جميع التداعيات المستقبلية، بدلاً من وضع الحلول بعد ظهور المشكلات. 

 رتوصيات التطوي

 على التركيز على مؤشرات الأداء الأساسية. Samشجع  ■

 ركز على قيمة التخطيط المسبق. ■

 

 إدارة الوقت بفاعلية  ++

 وصف الشخصية 

 على أنه من المرجح ان يكون دقيق إلى حد كبير ومتحمس بشدة لتنظيم وقته بفاعلية.  Samتشير نتائج   ■

 توصيات التطوير

 تبيان السمات الشخصية لأي إحتياجات محددة للتدريب أو التطوير في هذا المجالعلى اس Samلا تشير نتائج  ■

 

 تفويض المهمات والمسؤوليات  ++

 وصف الشخصية 

إلى أنه يثق بالآخرين إلى حد ما و يميل للشعور بالسعادة بتوكيل المهمات للآخرين. بالرغم من  Samتشير نتائج  ■

 ندما توكل المهمات للآخرين، بالتأكد من إتمامهم العمل طبقاً لمعاييره بالضبط. هذا فمن المتوقع ان يهتم كثيراً ،ع

 توصيات التطوير

 بتوكيل المهمات للآخرين، إحذر من أن تقلل من شأنه بإعادة تعيين المهمات لأشخاص آخرين. Samعندما يقوم   ■

 

 التخطيط والتنظيم
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 الاهتمام بالجودة  ++

 ل الالتزام بأعلى المعايير لإتمام العم ++

 وصف الشخصية 

  Samمع حصوله على نمط نتائج يشير إلى أنه ملتزم إلى حد كبير بمعايير العمل العالية فإنه من المتوقع أن يتولى  ■

 المهمات بطريقة عالية التنظيم والترتيب.  

 توصيات التطوير

 من أجل جودة العمل الذي يقوم به.  Samتذكر أن تمتدح  ■

 

 الاهتمام بالتفاصيل  ++

 وصف الشخصية 

على استبيان السمات الشخصية بأنه دقيق للغاية وملتزم بمعرفة تفاصيل العمل. كنتيجة لذلك،   Samتوحي نتائج  ■

فهو من المتوقع أن يتحمس بشكل كبير للاهتمام بالمتطلبات الدقيقة لمهام العمل وأن يراقب عمله للتأكد من أنه  

 خال من الأخطاء.

 توصيات التطوير

 في الاهتمام بالتفاصيل. Samي العاملين على تقدير رغبة شجع باق ■

 

 الالتزام بإتمام المهام  ++

 وصف الشخصية 

تشير النتائج التي حصل عليها إلى أنه يتمتع بإحساس قوي بالمسؤولية. وبالتالي، فمن المرجح ان يلتزم بإنهاء   ■

نه يهتم كثيراً بالتفاصيل. وكنتيجة لذلك، فمن غير المتوقع  بأ Samالمهام التي بدأها. بالإضافة إلى ذلك، توحي نتائج 

 ان يواجه مشكلات مع المثابرة على مهام العمل المملة والمتكررة.  

 توصيات التطوير

 على الإجتهاد والمثابرة.    Samثمن من قدرة  ■

 تذكر أن تقدم له المدح عند المثابرة على المهام المملة والمتكررة. ■

 

 الاهتمام بالجودة
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 الحماس الطاقة و +

 القدرة على التعامل مع المعوقات  ++

 وصف الشخصية 

على أنه غير معرض على الإطلاق للشعور بشكل سلبي. وبالتالي، فمن  Samيشير نمط النتائج الذي حصل عليه  ■

 غير المتوقع أن يواجه صعوبة في الحفاظ على طاقته عندما يواجه المعوقات والتحديات.

 توصيات التطوير

 على رؤية الجوانب الإيجابية في مواقف التحديات.  Samدرة ثمن من ق ■

 لا تنس أن تمدحه على ما يحققه من انجازات.  ■

 

 الحماسة والإثارة  ○

 وصف الشخصية 

من غير المتوقع أن يواجه صعوبة   Samمع حصوله على نتائج تشير إلى أنه نشيط ومشارك مثل الاغلبية، فإن  ■

يع من حوله. على الرغم من أنه من الممكن أن يشعر بالإجهاد إذا وجد نفسه في هذا  كبيرة إذا حاول تحفيز وتشج

 الدور لفترة طويلة من الوقت.  

 توصيات التطوير

 بشكل كبير. Samمن الممكن أن يكون التدريب على دفع وتحفيز الموظفين الذين يتبعونه ذو فائدة ل  ■

 فين.قدم المدح والثناء عندما ينجح في تحفيز الموظ ■

 

 التوجه نحو تحقيق النتائج  +

 وصف الشخصية 

على الاستبيان إلى إنه قوي وحازم نسبياً. كنتيجة لذلك، من المرجح أن يشعر بالسعادة عند دفع   Samتوحي إجابات  ■

ضاً  الآخرين على العمل ومن المتوقع ان يكون إهتمامه الاول هو تحقيق النتائج. بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أي

 أن يمتلك رغبة قوية نسبياً لإظهار المبادرة وتحمل مسؤولية الموقف. 

 توصيات التطوير

 أعطه الفرصة ليظهر القدرة على القيادة والمبادرة.  ■

 اعمل على تقدير رغبته في الضغط من أجل العمل. ■

 

 

 الطاقة والحماس 

 


