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المقدمة

یحدد تقییمASSESS لقیاس الكفاءة المھنیة (OCM) میل واتجاه Candidate إلظھار الكفاءات والسلوكیات الھامة المتعلقة بالوظیفة ، كما یقوم
ASSESS PersonalityPlus 36بـتقییم مدى معرفة المرشح بالكفاءات المقاسة و میلھ إلى امتالك المھارات المھمة. یتم ذلك من خالل نموذج
الذي یغطى 36 سمة من سمات الشخصیة. یقیم درجة معرفة المرشح بالكفاءات المقاسة، وكذلك میلھ إلى امتالك المھارات الھامة ذات الصلة

بالوظیفة.

یقدم نموذج OCM تقریر عن 27 كفاءة فردیة مقسمة على 12 مجموعة رئیسیة من الكفاءات، و 4 مجاالت رئیسیة واسعة االختصاصات وھي:
القدرات المعرفیة، اإلدارة والقیادة، التنفیذ، والتفاعل والتواصل. یعكس كل مجال من ھذه المجاالت مجموعات من الكفاءات المتشابھة من حیث

المھارات والقدرات السلوكیة المطلوبة إلظھارھا بفاعلیة.

تفسیر التقریر

ً المستوى على أساس معاییر التقییم التالیة: ‘ضعیف’، یصف ھذا التقریر مستوى Candidate إلظھار كل كفاءة من الكفاءات المقاسة، محددا
‘مقبول’، ‘متوسط’، ‘جید’، أو ‘ممتاز’. تعكس ھذه النسبة المئویة لوضع وترتیب Candidate ضمن المجموعة المعیاریة.

من المرجح أن تختلف الكفاءات المختارة لیتم قیاسھا من شخص إلى أخر بناًء على الوصف الوظیفي المحدد، والمھارات والقدرات السلوكیة
الالزمة ألداء الوظیفة على نحو فعال.

ینقسم التقریر إلى قسمین رئیسین. یُبین القسم األول درجات Candidate لكل من الكفاءات المقاسة. بینما یقدم القسم الثاني وصفًا تفصیلیًا لجمیع
.OCM الكفاءات التي یغطیھا نموذج

ھذا التقریر صالح لمدة أربعٍة وعشرین شھرا٬ً وینبغي التعامل معھ بسریة تامة. تعتمد دقة ھذا التقریر على الصراحة التي أجیبت بھا األسئلة فضال
عن الوعي الذاتي للمجیب. قد تؤدي األحداث الرئیسیة٬ سواء كانت شخصیة أو تلك المتعلقة بالعمل٬ إلى إضعاف صحة اإلجابات٬ وبالتالي یجب

أن یتم عمل تقییم جدید.

مؤشرات التقریر

12345النتیجة/اللون

ممتازجیدمتوسطمقبولضعیفالعالمة
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مستوى الكفاءات

مجال: 1 اإلدارة و القیادة
المستوىالمجموعة (1): الفاعلیة الشخصیة

1.11 نزعة التصُرف

1.22 اإلنجاز والتحقیق

المستوىالمجموعة (2): التوجھ نحو المستقبل

2.11 التفكیر االستراتیجي

2.21 قیادة التغییر

المستوىالمجموعة (3): إدارة ومتابعة والسیطرة على األداء

3.11 وضع األھداف والتخطیط

3.23 قیادة ومراقبة األداء

المستوىالمجموعة (4): صناعة القرار

4.12 حل المشاكل

4.24 اتخاذ القرارات

مجال 2: التنفیذ
المستوىالمجموعة (5): تأدیة العمل والتنفیذ

5.13 التنظیم

5.22 االستفادة الُمثلى من الموارد

5.32 تحسین إجراءات وخطوات العمل

5.43 التركیز على العمیل

5.52 تحقیق التوازن بین أصحاب المصالح

5.61 التركیز على النتائج

المستوىالمجموعة (6): التعامل مع التغییر

6.12 القدرة على التكیُف ومواكبة التغییرات
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مجال 3: التفاعل و التواصل
المستوىالمجموعة (7): تدعیم شبكة العالقات والتعاون

7.11 بناء شبكات العالقات

7.22 التعاون

المستوىالمجموعة (8): بناء فرق العمل وتوجیھ والتشجیع على المشاركة

8.11 التنسیق والدمج

8.22 إدارة الصراعات والخالفات

المستوىالمجموعة (9): التواصل والتأثیر في/على األخرین

9.15 التواصل

9.23 التفاوض

9.32 التأثیر

المستوىالمجموعة (10): إدارة وتطویر المواھب

10.13 التحفیز والتمكین

مجال 4: القدرات المعرفیة
المستوىالمجموعة (11): تفسیر المعلومات

11.14 التفكیر التحلیلي

11.23 الرغبة في التعلُّم

المستوىالمجموعة (12): الخلق واالبتكار

12.14 الخلق واإلبداع

12.23 التفكیر اإلبتكاري
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تعریف الكفاءات

مجال: 1 اإلدارة و القیادة
المجموعة (1): الفاعلیة الشخصیة

أخذ المبادرة والبدء بالفعل أو التصُرف. الحفاظ على درجة عالیة من اإللحاح في إبقاء حدوث1.1 نزعة التصُرف
وتحریك األشیاء.

وضع أھداف عالیة، وبذل جھود مثابرة و متواصلة ومستمرة للوصول إلیھا.1.2 اإلنجاز والتحقیق

المجموعة (2): التوجھ نحو المستقبل

2.1 التفكیر االستراتیجي
توقع الفرص المحتملة والمستقبلة. تكوین صورة عامة وواسعة عن المستقبل، وخلق رؤیة بعیدة
المدى. صیاغة استراتیجیات متقدمة ونفّاذة تتوافق مع األھداف الموضوعة مسبقاً، وأیضاً مع العوامل

البیئیة الداخلیة والخارجیة المحیطة بھا.

المبادرة بالتغییر، وتأییده، وتبنّیھ. التأثیر على األخرین لدعم التغییر وترویجھ.2.2 قیادة التغییر

المجموعة (3): إدارة ومتابعة والسیطرة على األداء

وضع أھداف طویلة المدى وشاملة. التخطیط واإلعداد لتنفیذھا، وإعطاء التوجیھات الالزمة التي3.1 وضع األھداف والتخطیط
تحول دون التشتیت.

التحفیز على الفعل وعلى الوصول إلى نتائج . العمل على تناغم األداء مع األھداف المحددة،3.2 قیادة ومراقبة األداء
والمعاییر المحددة مسبقًا.

المجموعة (4): صناعة القرار

إیجاد وتوفیر حلول فعّالة للمشاكل المتنوعة في التوقیت المناسب. وتحلیل العالقات السببیة بین4.1 حل المشاكل
األشیاء والنتائج المترتبة علیھا.

اتخاذ قرارات موضوعیة ومنطقیة بحزم . اإلستجابة الفوریة لألمور المستجدة والناشئة.4.2 اتخاذ القرارات
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مجال 2: التنفیذ
المجموعة (5): تأدیة العمل والتنفیذ

تنسیق المھام. التجمیع والتصنیف بشكل منظم.5.1 التنظیم

إستخدام وتنسیق وتنظیم الموارد المتاحة بكفاءة وبطریقة خّالقة لإلستجابة إلى وتلبیة اإلحتیاجات5.2 االستفادة الُمثلى من الموارد
واألھداف المحددة مسبقًا.

إدارة خطوات وإجراءات العمل بصورة دقیقة، ومفصلة ومخططة وماھرة، وذلك للتأكد من أن كافة5.3 تحسین إجراءات وخطوات العمل
المھام تُنفَذ وتُنَجز بكفاءة.

التجاوب مع إحتیاجات و متطلبات العمالء بصورة احترافیة و بشكل فوري، وتقدیم خدمة ذات جودة5.4 التركیز على العمیل
عالیة لمختلف أنواع العمالء.

االستجابة الفوریة إلحتیاجات جمیع أصحاب المصالح (داخلیًا وخارجیًا) بصورة موضوعیة. إحترام5.5 تحقیق التوازن بین أصحاب المصالح
كافة التعاقدات واإلتفاقات مع كافة أصحاب المصالح.

تسلیم النتائج المطلوبة بكفاءة و بصورة مسئولة ، ثابتة، و موثوق بھا.5.6 التركیز على النتائج

المجموعة (6): التعامل مع التغییر

اإلستجابة إلى والترحیب بالتغییر بإیجابیة، وبثقة ومرونة.6.1 القدرة على التكیُف ومواكبة التغییرات
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مجال 3: التفاعل و التواصل
المجموعة (7): تدعیم شبكة العالقات والتعاون

بناء و الحفاظ على عالقات ناجحة وموثوق بھا، وإقامة شبكات تواصل مع مختلف أصحاب المصالح7.1 بناء شبكات العالقات
وشركاء العمل الداخلیین والخارجیین.

العمل بصورة جماعیة مع األخرین، وبطریقة داعمة ومنتجة لتحقیق الغایات واألھداف المشتركة.7.2 التعاون

المجموعة (8): بناء فرق العمل وتوجیھ والتشجیع على المشاركة

8.1 التنسیق والدمج
العمل على تزامن وانسجام وتناسق كافة المھام والجھود واألنشطة الجماعیة. حشد األفراد معًا
إلستغالل وإستخدام واالستفادة من مھاراتھم وقدراتھم ومعرفتھم لتحقیق الھدف المشترك. تنسیق

وتنظیم األعمال الجماعیة.

التعامل مع الصراعات الشخصیة وحلھا بفاعلیة مع االھتمام باحتیاجات واھتمامات ومخاوف جمیع8.2 إدارة الصراعات والخالفات
األطراف المعنیة.

المجموعة (9): التواصل والتأثیر في/على األخرین

القیام بـالتواصل المتبادل بفاعلیة في مختلف الحاالت والسیاقات والمواقف المختلفة والمتعددة. نقل9.1 التواصل
الرسالة بصورة واضحة و مفھومة.

9.2 التفاوض
إدارة المفاوضات بصورة فعّالة مع األطراف المعنیة المختلفة و المتعددة باستخدام طرق وأسالیب
وتكتیكات فعّالة ومناسبة. العمل على الوصول إلى نتائج الھدف منھا "الفوز للجمیع" مع التركیز على

تحقیق نتائج ذات قیمة ومكسب.

التأثیر في أراء وأفعال األخرین و استمالتھم إلى االتجاه المرغوب فیھ. إقناع األخرین بُحِجتُھ ورأیھ.9.3 التأثیر

المجموعة (10): إدارة وتطویر المواھب

10.1 التحفیز والتمكین
إلھام وتحفیز األخرین للعمل. دفع األخرین للتقدم لألمام و للقیام بالمشاركة الفعّالة. تفویض السلطة
والصالحیات لھم إلنجاز المھام وتحقیق النتائج. تمكین األخرین الستخدام قدراتھم ومھاراتھم

ومواطن قوتھم باستقاللیة للوصول إلى األھداف.
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مجال 4: القدرات المعرفیة
المجموعة (11): تفسیر المعلومات

11.1 التفكیر التحلیلي
التفكیر بشكل منھجي ومنظم. تقسیم الصورة اإلجمالیة إلى أجزاء صغیرة. تعریف و تحدید األنماط
الكامنة عبر المواقف والسیاقات والظروف المختلفة التي ال یربطھا رابط واضح. اكتشاف تحدید

النقاط الرئیسیة في المواقف المعقدة.

حب اإلستطالع والشغف والرغبة المستمرة في معرفة المزید من المعلومات و اكتساب المزید من11.2 الرغبة في التعلُّم
المعرفة.

المجموعة (12): الخلق واالبتكار

التفكیر بصورة إبداعیة وخّالقة. ابتكار أفكار جدیدة و مختلفة ومتعددة من خارج الصندوق، ورؤیة12.1 الخلق واإلبداع
األشیاء بمنظور جدید وأصلي.

امتالك رؤى ووجھات نظر نَِضرة وجدیدة، واستخدامھا لتطبیق أفكار قدیمة بأسالیب جدیدة و مبتكرة12.2 التفكیر اإلبتكاري
وخّالقة.
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