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 هذا التقرير يقدم نتائجك في الأقسام التالية: 

 

 . دليل استخدام هذا التقرير 1

 

 آخرين. أسلوب التعامل مع ال 2

 أسلوب تعاملك مع الآخرين ■

 الآخريناقتراحات لتطوير جوانب أسلوب تعاملك مع  ■

 

 . أسلوب التفكير 3

 أسلوب تفكيرك ■

 أسلوب تفكيرك اقتراحات لتطوير جوانب ■

 

 . أسلوب التأقلم والتكيف 4

 أسلوب تأقلمك وتكيفك  ■

 اقتراحات لتطوير جوانب أسلوب تحملك للإجهاد  ■

 جدول المحتويات 
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يستند استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر + إلى إحدى أهم نظريات الشخصية وأكثرها استخداماً، حيث يحدد التفضيلات 

والسمات   Raymond Catell, 1946نفس ريموند كاتل ))السلوكية عبر السمات الستة عشر الأسـاسية التي اقترحهـا عالم ال 

توفر هذه السمات نظرة في أساليب تفكيرك  (. McCrae & Costa, 1987الخمسة الشاملة التي حددها كوستا وماكري )

 وتعاملك تحت مختلف الظروف.

 

م أدائك وخبراتك العملية  ينشأ هذا التقرير من استبيان شخصي حيث يجب أن تفسر نتائجه في ضوء أدلة أخرى مثل تقيي 

ودوافعك واهتماماتك وقيمك وقدراتك ومهاراتك. تعتبر نتائج هذا التقرير سرية، وهي للاستعمال فقط تحت إشراف اختصاصي 

 متدرب. لذلك يمنع نسخ التقرير أو توزيعه أو كشف محتوياته لغير المصرح لهم . 

 

شخصيتك وليس على تقييم المهارات الخاصة بك. يجب مراجعة أي   تستند اقتراحات التطوير المقدمة في هذا التقرير على

توصيات للتطوير الشخصي والمقدمة في هذا التقرير مع اختصاصي موارد بشرية أو اختصاصي تدريب وتطوير من أجل عمل 

 تقييم دقيق لاحتياجاتك التدريبية. 

 دليل استخدام هذا التقرير
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 أسلوب تعاملك مع الآخرين

بطبيعتك وأنه ستستمتع برفقة الآخرين. الأشخاص الذين يظهرون هذه الصفات تحليل نتائجك تظهر بأنك ودود ومتعاطف 

عادة ما يسرعون لتقديم يد العون للأصدقاء والزملاء، وهم من الأفراد الذين يعتمد عليهم زملائهم من أجل الدعم المعنوي.  

ة على ذلك فإنك ربما لا تدرك دائماً  بالإضافة إلى هذا، فإنك لن تستمتع على الأرجح بالعمل في معزل عن الآخرين، علاو

الحدود بين مهامك في العمل والجوانب الاجتماعية لعملك. تتسم بأنك لست أكثر أو أقل حماساً عن غيرك في طريقة تعاملك  

في العمل والمواقف الاجتماعية المختلفة. لهذا فمن الغالب أن تقدر أهمية التعامل بعفوية والحاجة لأن تستجيب سريعاً  

لفرص والمواقف الطارئة. في نفس الوقت، فإنك تقدر أهمية التروي وتقدير نتائج أعمالك وتصرفاتك على الآخرين. تتسم  ل

بأنك لست أكثر أو أقل انطوائية من غيرك، وأنت تفضل الاختلاط مع الآخرين في مجموعات صغيرة أو حتى على انفراد. مع  

لأوساط الاجتماعية غير المألوفة، إلا أنك تظهر ثقة اجتماعية مقبولة مما يترك  أنك قد تظهر في بادئ الأمر كأنك متحفظ في ا

صورة عنك من أول لقاء. لديك القدرة على العمل لوحدك وأيضاً على العمل ضمن المجموعة. الذين يتسمون بهذه السمة  

 ذلك. يقدرون الفرصة لتبادل الأفكار مع غيرهم وأيضاً للعمل على انفراد إذا تطلب الأمر 
 

نظرتك للآخرين ليست بالضرورة نظرة تشكيك أو سوء ظن، فأنت غالباً ما تحسن الظن بالآخرين من أول لقاء. رغم نظرتك  

الإيجابية في نوايا الآخرين، فإنك تدرك بأنه لا يمكنك الاعتماد على نواياهم فحسب، لذلك فأنت حريص في تعاملاتك مع  

في السابق. تتسم بأنك متعاون وخدوم وتحاول دائماً تلبية احتياجات الآخرين. بسبب  الآخرين وخصوصاً ممن استغلوا ثقتك 

كرهك للنزاعات أو المواجهات فإن لديك القدرة على أن تكون فاعلاً في تهدئة أي خلافات قد تنشأ بين الأشخاص وضمان 

ط، إلا أنك قادر على فرض نفسك إذا الاستقرار والانسجام فيما بينهم. في حين أنه من الصعب وصف شخصيتك بأنك متسل 

اقتضت الحاجة. أنت واضح وصريح في مناقشاتك لذلك فإنك قد لا تتردد في قول ما تريد أمام الآخرين. بينما يقدر البعض  

صراحتك، إلا أنك قد تستفيد إذا تمعنت في فحوى كلامك قبل أن تدلي برأيك وخاصة عند تعاملك مع أشخاص قد يسيئون  

 .  فهمك بسرعة

 

 

 أسلوب التعامل مع الآخرين 
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 أسلوب تفكيرك 

تتقبل الطرق والأساليب الجديدة في العمل وعند حل المشاكل كما وأنك تأخذ بعين الاعتبار الطرق التقليدية ولا تهملها. على  

الرغم من كونك قادراً على تقبل التغيير إلا أن عليك أن تقتنع بأن الطرق الجديدة والمقترحة لها منافعها. تتسم بأنك عملي  

كبر من غيرك حيث تفضل العمل على حل المشاكل أو اتخاذ القرارات بعد أخذ كافة المعطيات وتبني الحقائق وأنت لا  بقدر أ

تدع المشاعر تؤثر على نظرتك للأمور. إذا ما أعطيت حرية الاختيار فإنك قد تفضل التعامل مع المشاكل عن طريق التركيز 

ولكي تستفيد عليك أن تأخذ ظروف العنصر البشري بعين الاعتبار عند اتخاذ   على المهام الواجب عملها من أجل حل المشكلة،

القرارات. لديك اهتمام قوي بالأفكار النظرية المجردة وتميل بطبيعتك للبحث في ما وراء المواضيع والتقصي عن حيثياتها. من  

والتي بدورها أن تساهم في تكوين نظرة  المرجح أنك ستستمتع بمناقشة النظريات من أجل دراسة كافة الاحتمالات الممكنة

شاملة واستراتيجية حول المواضيع. يمكن الاعتماد عليك لطرح ومناقشة أفكار جديدة ومبتكرة ولكنك قد تحتاج للعمل مع  

 زملاء يتصفون بكونهم واقعيين وذلك لضمان تطبيق أفكارك.  
 

راً لأمور مثل الانضباط والتهذيب الشخصي ولذلك ستحرص  تحافظ على سمعتك ومكانتك بشكل كبير كما وتولي اهتماماً كبي

على أن لا تقول أو تفعل أي شيء قد يعتبر غير لائق. كما وتتسم أيضاً بأن لديك قيم أخلاقية واضحة ومحددة مما قد يظهرك  

ين الإسراع في  في بعض الأوقات على أنك غير مرن أو أنك شديد الانضباط. تتسم بأن لديك القدرة على تحقيق التوازن ب

التفاعل مع الأحداث وتحري التفاصيل. من جانب فإن هذا يقترح بأنه قد تناسبك الأدوار التي توفر لك المرونة والفرصة  

للتعامل مع المسائل فور حدوثها، ومن جانب آخر ولكي تحقق أقصى قدر من الاستفادة، فإن عليك أن ترى القيمة التي تضيفها  

 العمل وعليك حث نفسك لإنهاء ما قد بدأته.   الاجراءات والقواعد في

 

 

 أسلوب التفكير
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 أسلوب تأقلمك وتكيفك 

لديك القدرة على الموازنة ما بين تحكيم العقل وترك عاطفتك تسيطر على حكمك. بناًءاً على ذلك فإن لديك القدرة على اتخاذ  

ك لست أفضل أو أسواء من غيرك وأنت  قرارات متزنة من دون أن يتأثر حكمك بالعواطف. عند التعامل مع تحديات الحياة فإن 

عموماً مطمئن وواثق من نفسك مما يدفعك إلى توقع الأفضل عند مباشرة أي عمل أو مهمة جديدة ونادراً ما يقلقك خطر 

الفشل. تتميز بقدرتك على التجاوب والانفعال مع ظروف العمل الطارئة. طبعك الانفعالي قد يفقدك قدرتك على تحمل  

ظروف التي قد تقف في طريقك. رغبتك في تحقيق النتائج قد تجعلك تواجه صعوبة في الاسترخاء بعد يوم  الأشخاص أو ال 

 عمل شاق وتدفعك أيضاً لأن تأخذ على عاتقك المزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالعمل. 
 

 

 

 أسلوب التأقلم والتكيف

 


