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المقدمة

ASSESS“ من بین ستٍة وثالثین صفة یغطیھا نموذج Candidate یصف ھذا التقریر السمات الشخصیة و المیول السلوكیة ل
PersonalityPlus” لتقییم السمات الشخصیة.

.Candidate القسم األول 'ملخص توصیف الشخصیة' یقدم لمحة عامة عن أكثر خمس سمات واضحة و أقل خمس سمات واضحة في شخصیة
القسم الثاني 'الرسم البیاني لتوصیف الشخصیة' یوضح الرسم البیاني الذي یظھر نتائج Candidate للسمات الستة والثالثین على مقیاس من -8
إلى 8. القسم الثالث 'توصیف الشخصیة' یعطي وصفا مفصال عن شخصیة Candidate ومیولھ السلوكیة في العمل. القسم الرابع یناقش المخاطر
والتحدیات المحتملة للشخصیة. أما القسم الخامس، فیناقش مجاالت التطویر. یسرد القسم السادس واألخیر تعریفات السمات الستةً وثالثین التي تم

السؤال عنھا من قبل التقییم.

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.

ملخص توصیف الشخصیة

العقالنیة
حس الفكاھة و الدعابة
القدرة علي التكیف

تنافسي
التجانس مع االخرین

واسع الحیلة
ترمیم األشیاء
التنظیم
التقمص العاطفي
المراعاة الفردیة



رسم بیاني لتوصیف الشخصیة



توصیف الشخصیة

ھو شخص منطقي و واضح. یعتقد انھ ینبغي ان یوجد تفسیر مبرر وراء معتقدات المرء ومواقفة و أفعالة. فھو یمیل نتیجة اتباعة نھج العقل و
المنطق الي القدرة علي التمییز بین ما یحتاجھ و بین ما یریده. كذلك یمیل الي وضع قیمة عالیة علي وجود أراء و تصرفات متسقة وموضوعیة. و
قد یجعلة ھذا حریصا علي جمع كل الحقائق ذات الصلة و تحدیدھا قبل عملیة صنع القرار. ولذا فمن المتوقع ان یستطیع بناء و طرح الحجج
المنطقیة.علي الرغم من انھ قد ینظر الي الخبرات السابقة علي انھا فرص كبیرة للتعلم، اال انھ قد یشعر بخیبة االمل لعدم توفر المعلومات الالزمة

التخاذ قرار أو اختیار عقالني و محاید.

رالضحك والفكاھة، یخلق جو مرح، و یوِجد فرص للضحك في المواقف المختلفة. حس الدعابة الذي یمتلكھ یجعل ھو شخص بشوش و مرح ، یُقّدِ
منھ شخص قادر على رؤیة و تناول الجانب المرح من األشیاء حتى في تلك األوضاع الكئیبة أو المواقف الصعبة. فھو یؤمن بأن المرح و الضحك
ھما مشاعر یجب مشاركتھا مع األخرون، حتى مع ھؤالء منھم ممن ال یعرفھم . لذلك، فالفكاھة و الدعابة بالنسبة لھ یجب أن تكون منتشرة على

نحو الئق بین الجمیع.

ھو شخص مرن وقابل للتكیُف. نتیجة إلدراكھ للمنافع الناتجة عن حدوث التغیرات فـإنھ ال یشعر بالتھدید من الصعوبات المصاحبة لھذه التغییرات
بل تولد لدیھ قابلیة لتغییرسلوكھ ومنھاجھ لیالئم متطلبات المواقف المستجدة والظروف المتغیرة. ولذا، فإنھ من غیر المحتمل أن یقاوم العمل في
بیئة نشطة وسریعة التغیر والتي عادةً ماتحتوي على كثیر من اإلبھام و الغموض. ومن الجدیر بالذكر أن امتالكھ لمرونھ الضبط من سلوكیاتھ
تمكنھ من التحرك بفاعلیة في المواقف والتعامالت المختلفة. ھذا ألن جزء من ھذه المرونة یستلزم تعدیل اسلوبھ الشخصي والقیادي بطریقة تمكنھ،

في بعض األحیان، الجمع بین اسالیب وسلوكیات مكملة لبعضھا البعض في آن واحد.

ھو شخص ذو توجھ نحو المكسب و الفوز. یسعى بـإستمرار إلى أن یكون ملحوظاً وسط الحشد الكبیر.  غالبا ما یرى األوضاع و المواقف المختلفة
على أنھا ألعاب بھا الرابح و الخاسر مما یفسر إھتمامھ بمقارنة أداؤه بـأداء األخرین و میلھ للتنافس دائما معھم للتفوق علیھم. لذلك فھو یمیل إلى
تفضیل أن یتحمل مسئولیة فردیة وإلى الحصول على التقدیر الفردي عن الجماعي. نظرتھ لألخرین على أنھم منافسین لھ یجعل فكرة القیام بأداء
أقل منھم أو تحقیق إنجازات أقل فكرة غیر مقبولة لدیھ. لذا، فلھذا الشخص دافع مستمر یسیطر علیھ وھو خوفھ من الفشل أو الخسارة،  وبالتالي

تُعتَبر إنجازات األخرین بالنسبة لھ محفزات لتنمیة وتطویر إمكانیاتھ.

شخص مرحب، متعاون، ودود ویسھل التعامل معھ. یعد الحفاظ علي العالقات الجیدة أمر أساسي بالنسبة لعالقاتھ الشخصیة واالجتماعیة. تعد
الخالفات في نظره أمر غیر الئق ویعتبر خلق التجانس بین العالقات والحفاظ علیھ أمر أساسي بالنسبة لھ. بالتالي فـھو یستطیع خلق روابط
بـمختلف أنواع الناس على مستویات أو في ثقافات مختلفة. بـعبارة أخرى، فـإنھ لدیھ القدرة على تأسیس عالقات شخصیة بناءة مع أشخاص قد
یكونوا مماثلین لھ أو مختلفین عنھ. یعطي اھتمام كبیر لخلق األلفة والوئام في عالقاتھ ومعامالتھ مع األخرین وعادةً ما یكون مھتم بـحسن حال

األخرین حتى في أكثر المواقف توتراً.

ھو شخص نموذجي وتقلیدي. یمیل الي امتالك عقلیة محددة. ولذلك فانھ من المحتمل ان یعتمد فقط على الموارد المتاحة والبدائل الواضحة إلیجاد
االفكار والحلول. ومن االرجح ان یؤدي ھذا الي وجود نطاق محدود من االفكار خصوصا عند مواجھة المشاكل او المواقف الصعبة التي تستلزم
ایجاد حلول خالّقة. في الحقیقة٬ انھ أكثر احتماال ان یركز في الشروع في تنفیذ أمر سبقھ غیره الیھ بدال من محاولة استخدام اسالیب مختلفة في

مواجھة التحدیات او اقتراح القرارات.

ھو شخص ینظر الي الحاالت التي تتطلب اعمال تصلیح او ترمیم كتھدید و ترھیب لھ. وقد ینتج ھذا عن عدم وجود االستعداد و الرغبة لتصلیح
االشیاء اوتجدیدھا، سواء كانت تلك االشیاء ملموسة كاالشیاء المعیوبة أو غیر ملموسة كالمشاكل. و بالتالي، فھم یمیل الي تفویض المشاكل حتي

تتم معالجتھا عن طریق ھؤالء الذین ھم أكثر اھتماما و خبرة بتلك االمور.

ھو شخص ال یضع الكثیر من االھمیة علي ترتیب االشیاء أوعلي تأسیس نظام ممنھج و منظم، و ھذا یفسر لماذا یعد التصنیف و التجمیع من المھام
التي ال یخصص لھا الكثیر من الوقت. لذا فانھ من المستبعد ان یكون من ھؤالء ممن یستخدمون قوائم المھام و ھذا النھ الیمانع العمل علي نحو
غیر منظم مع المھام غیر المرتبة حسب االھمیة. و بصفة عامة ، ھو ال ینزعج من التواجد في وسط بیئة تملئھا الفوضي و ال یمثل لھ ذلك االمر

عقبة تمنعة عن العمل بصورة صحیحة.

ھو شخص ال یضع قیمة كبیرة على العاطفة وغالبا ما ال یكون لدیھ اإلستعداد لمحاولة فھم تصورات األخرین و وجھة نظرھم. بالتالي فإنھ یمیل
إلى األخذ بمقیاس السلوك الظاھر و لیس بمقیاس األسباب الكامنة أو تلك المبررات والتفسیرات وراء مثل ھذه السلوكیات. بـعبارة أخرى، فھو
غالبا مایواجھ صعوبة في التخلي عن أنماطھ الفكریة لفھم تجارب األخرون أو وضع نفسھ مكانھم. لذا، فھو یمیل إلى األخذ بالحاجات و

اإلھتمامات الُمعَبَّر عنھا صراحة و بوضوح عن اإلحساس بھا أو محاولة تخمینھا .

ھو شخص یمیل إلى تعمیم اسلوب تواصلھ مع األخرین و التعامل معھم و ھذا ینتج عن عدم وجود ذلك األستعداد لدیھ لفھم و أدراك األختالفات
الموجودة بین الناس فیما یخص ما لدیھم من شخصیة و نقاط قوة و ضعف و قیم أو إلى ذلك المیل إلى التعامل مع الجمیع و االقتراب منھم بنفس

المستوى. لذا ، فھو یمیل الي التعامل مع مجموعة من الناس و التفاعل معھم على اساس جماعي و لیس على اساس فردي.



التحدیات المحتملة

قد یظل عالقا في مرحلة "الشلل التحلیلي"حیث قد یطلب المزید من المعلومات الالزمة  قبل القیام بالعمل أو إتخاذ القرارات ، و ھذا قد ال
یتناسب مع كل المواقف ،خاصة تلك التي تتطلب إتخاذ إجراءات فوریة أو قرارات سریعة ، مما قد یبطئ عملیة إتخاذ القرار.

قد یصاب باالحباط لعدم توافر المعلومات الالزمة إلتخاذ قرارا أو خیارا منطقي و نزیة.
قد یصبح شدید التركیز علي تلك الجوانب مثل" التوجة نحو الوقائع " و " التطبیق العملي"و"االتساق" و"الموضوعیة‘"و" توحید

المقاییس" لدرجة انھ قد یتجاھل أعتبار الجوانب العاطفیة للقرار.

قد یشعر باإلحباط متي لم یستطع أو لم یرغب األخرون مشاركتھ حس الفكاھة .

قد یشدد أكثر من الالزم علي ضرورة التكیف مع حاجات اآلخرین والعمل علي إرضائھم.
قد تصبح الدوافع واألفكار التي توجھ تصرفاتھ وسلوكیاتھ غیرمتوافقة.

قد یولي إھتماما شدیداً لضرورة مراقبة دینامیكیة المواقف والتكیف معھا لدرجة إنھ قد یفقد التركیز على تحقیق النتائج المرجوه بكفاءة.

قد ال یتصرف كالعب فریق جید أو قد یٌمانِع من األساس أن یكون عضوا في فریق.
قد ال یتحمس للقیام باألداء و التحقیق ما لم یكون ھناك تنافس مع األخرین .

من المحتمل أن یصیر دائم القلق و التوتر بسبب الرغبة الدائمة لتحقیق الربح والتفوق في األداء علي األخرین

قد یكون غیر حاسم في بعض المواقف، خصوصا عندما یتعلق األمر بالنزاعات، بسبب میلھ لإلھتمام الزائد بأن یكون مقبوال أو ببناء
عالقات إجتماعیة جیدة مع االخرین.

قد یتخذ قرارات لتلبیة إحتیاجات اآلخرین علي حساب مصالحھ الشخصیة.
قد یولي المزید من االھتمام لمواصلة العالقات الطیبة مع االخرین بدالً من تحقیق األھداف.

قد یصاب بالخوف و الذعر عند مواجھة مواقف حاسمة و غیر متوقعة تتطلب أتباع طرق جدیدة و مختلفة في معالجتھا.
من المحتمل أن یفرض طریقة واحدة للقیام باألمور.

قد یفرط في أستغالل ذات الموارد المستخدمة بسبب عجزه عن العثور علي موارد جدیدة.
من غیر المتوقع أن یتجاوب علي نحو كافي و من ثم فإنھ من المتوقع أن یكون صانع قرارا بطئ.

قد یتخلي عن تولي المسؤولیة متي واجھتھ مسائل تنطوي علي مواجھة تحدیات أو مشاكل أو صعوبات.
من المحتمل أن یقلل من شأن قدرتھ علي معالجة المھام الصعبة مما قد یسبب فیما بعد تدني تقدیر الذات عنده .

یمیل إلي إغفال إنتھاز العدید من فرص التعلم بسبب المیل إلي الخوف من أقتراف األخطاء.

قد یمیل إلي نسیان المھام أو المواعید.
قد یكون غیر كفء بسبب أفتقاره إلي تحدید االولویات و نتیجة لذلك إھدار الوارد ( و خاصة الوقت ).

قد یفقد المسار و األتجاه الذي ینبغي أن یسلكھ مما قد یعیق إنجاز المھام و تحقیق األھداف.

قد ال یعطي قیمة عالیة على أخذ شعور األخرین في اإلعتبار، خاصة في المواقف الحساسة أو الحرجة التي تتطلب إتخاذ قرارات
موضوعیة و منصفة.

قد ال یستطیع إقامة عالقات طویلة األجل التي تتطلب تبادل التفاھم من كل األطراف المعنیة.
قد ال یستطیع التوُصل لحلول مربحة لكل األطراف ، تلك التي تتطلب التفھُّم المتبادل لمواقف جمیع األطراف المعنیین.

قد یتوقع أن یتكیف جمیع الناس مع اسلوبھ في التفكیر و في التواصل و في التصرف.
من المستبعد أن یظھر ذكاءا ثقافیا في التعامل مع مختلف المعاییر و التوقعات و أسالیب التواصل الثقافیة.
من غیر المتوقع أن یتحلي بالمرونة في التكیف مع أحتیاجات األخرین أو التوافق معھا علي أساسا فردي.

مجاالت التطویر

ینبغي أن یتسامح مع حقیقة عدم القدرة أحیانا علي جمع كمیة كبیرة من البیانات و المعلومات إلتخاذ القرارات و من ثم فیجب أن یتقبل
حقیقة   العقالنیة المحصورة .

قد یحتاج إلي النظر للخبرات السابقة كفرص ھامة للتعلم و أستخدامھا لتزوید قراراتھ بالمعلومات و الحقائق في المواقف المعقدة و غیر
المتوقعة حیث ال تتوافر المعلومات الكافیة  حتي یستطیع إتخاذ القرارات المنطقیة.

قد یحتاج إلي أستخدام النھج " التتابعي / التعاقبي" بدال من النھج " التزامني" في إتخاذ القرارات حیث تؤخذ البدائل المختلفة في األعتبار



و تقیم عند ظھور المعلومات الجدیدة – و لیس تقییمھا ككل في وقت واحد- ثم ینفذ  منھا  الذي یعتبر جید متي یتم تحدیده، باألضافة إلي
إجراء التحسینات المستمرة بناءا علي تعلیقات وأراء االخرین. .

(قد یحتاج إلي تعلم كیفیة استخدام حسھ الفكاھي استخداما مھنیا (علي سبیل المثال، متي استلزم الموقف قطع حبل الصمت أو التخفیف من
حدة التوتر.

یجب أن ال یستعمل حسھ الفكاھي في إلقاء الضوء علي نقاط الضعف لدى األخرین.

یجب أن یوازن بین قدرتھ علي التكیف مع المواقف وبین تحقیق النتائج المرجوه في الوقت المحدد.
یجب أال یسمح لمرونتھ أن تكون علي حساب معتقداتھ الشخصیة من قیم و مبادئ. حیث قد یعتبره البعض أحیانا بال ھویة فعلیة؛ لذلك
فـإنھ یجب أن یوازن بین الحفاظ على مرونتھ و فعل ما ھو متماشي مع معتقداتھ، وبین عدم التمادي في المرونھ بفعل شيء غیر مقبول

من وجھة نظره وال یتماشى مع معتقداتھ.  

یجب أن یتعلم كیف یغدو صبورا و مستریحا و أیضا أن یتعلم كیف یحصل علي أحساسا داخلیا للتحفیز لیساعده علي  التحقیق و االنجاز.
یجب أن ینظر" للخسارة" بأعتبارھا فرصة للتعلم و مصدرا لاللھام ولیس انھا ھزیمة و أیضا علیھ أن یعید تعریف" الفوز " من حیث

مقارنة أداء الفرد لنفسھ علي مدار الزمن و لیس بالمقارنة مع األخرین.
یجب أن یدرك أن الكعكة تصبح أكبر من خالل اإلسھام التأزري و لیس باإلسھام الفردي.

یجب أن ال یدع رغبتھ الشدیدة في الحفاظ علي العالقات الطیبة تصبح عائقا یمنعھ من إتخاذ مواقف واضحة.
قد یحتاج إلي أن یولي المزید من اإلھتمام إلى إقامة العالقات المثمره لجمیع األطراف بدال من السلوك بنھج الخسارة الشخصیة من أجل

المكسب لألخرین عند معالجة المشاكل وحل النزاعات.
قد یحتاج إلي أن یوازن بین إنجاز المھام من ناحیة وبناء العالقات الناجحة مع األخرین والحفاظ علیھا من ناحیة أخرى.

قد یحتاج إلي تعلم كیف أن یفاوض من أجل تأمین الموارد بما في ذلك إقامة عالقات طویلة األجل تعود بالربح علي الجمیع و الحفظ علیھا
، مما قد یساعده علي تأمین الموارد (و لذلك ، إقامة العالقات و التواصل).

قد یحتاج إلي تقدیر أھمیة تفویض االخرین و تمكینھم بھدف تحقیق أفضل أستغالل للموارد البشریة و أیضا للوقت .
قد یحتاج إلي التخطیط من وقت مبكر .

قد یحتاج إلي إجراء تحلیال نقدیا لألثر الناجم عن أفعالھ حتي یصبح أكثر ادراكا لما لدیھ من مخاوف وھمیة / غیر منطقیة قد تقف عائقا في
طریق تحلیھ بالشجاعة للدخول في المواقف التي تسودھا الفوضي.

قد یحتاج إلي البدء بالعمل علي المسائل أو المشاكل القریبة من مجال أختصاصھ.
ینبغي أن یكون أكثر صالبة  و ذلك بأستئصال التفكیر السلبي والتحلي بالتفاؤل و التسامح ألحتمالیة أرتكاب األخطاء و التعلم منھا.

ینبغي أن یقوم بـترتیب األشیاء األھم أوال ، و من ثم التمییز بین المسائل الھامة وتلك العاجلة و أیضا التكیز علي المسائل الھامة علي نحو
أستباقي قبلما تتحول إلي مسائل عاجلة / ملحة ینبغي التعامل معھا علي الفور و إال تسببت في أثار سلبیة.

قد یحتاج إلي التفكیر في االستعانة بخبراء التخطیط و التنظیم و أیضا أستخدام دفاتر المواعید.

یجب أن یسعي لفھم المزید عن المنظور الفكري لألخرین وأیضا عن وجھات نظرھم؛ وذلك بطرح المزید من األسئلة و التشجیع و لیس
بأستخدام أسلوب األستجواب مع األخرین أو استقصاء ارائھم من األصل .

یجب أن یُظِھر تفھمھ لمشاعر األخرین أو للظروف التي یمرون بھا و ذلك قبل أن یلتمس منھم االستماع إلیھ أو تفھمھم لھ.
قد یحتاج إلى فحص توجھھ الفكري والعاطفي  بإستمرار و ذلك قبل أن  یسعي إلي المصادقة أو غیر المصادقة علي صحة مواقف

األخرین.

قد یحتاج إلي أستكشاف ما یفضلھ من أسالیب التواصل لیكون أكثر تفھما و ادراكا للذات و لألسلوب الذي یعامل بھ األخرین حتي یستطیع
أن یشكلھ للتعامل مع مختلف الناس.

یجب أن یصبح أكثر فضولیة الستكشاف األختالفات بین الناس و ذلك بالنشاط أكثر في السعي للحصول علي المعلومات و التعرف علي
مختلف الثقافات و االیدیولوجیات / العقائد و وجھات النظر.

یجب أن یبدي االھتمام بجمیع أحتیاجات الناس المختلفة.



تعریفات السمات

السعي لإلنجاز
سمة شخصیة تشیر الي استعداد الفرد وتوقھ المستمر لبذل الجھود الدؤبة لتحقیق األھداف المرجوه.

القدرة علي التكیف
سمة شخصیة تشیر الي استعداد الفرد للتكیف علي نحو سریع مع تلك الحاجات و المتطلبات الخاصة باالوضاع و المواقف المختلفة.

التجانس مع االخرین
سمة شخصیة تشیرالي مرونة الفرد اجتماعیا من حیث امتالك صفات كالطیبة و مساعدة االخرین و مراعاة شعورھم الي جانب االستعداد الي

وضع مصالح األخرین فوق المصلحة الشخصیة.

تحلیلي
سمة شخصیة تشیر إلي قدرة الفرد على تصور الصورة بأكملھا ثم تجزأتھا إلي عناصرصغیرة یمكن فحصھا و تحلیلھا على نحو منظم وممنھج.

الحزم
سمة شخصیة تشیر الى تلك الثقة في الذات التي یمتلكھا الفرد للتعبیر عن أراؤه والعزم في الدفاع عن حقوقھ و حقوق األخرین.

التجمیع
سمة شخصیة تشیر الي تلك الرغبة للحصول على األشیاء و تجمیعھا سواء المادیة منھا كالكتب، أو تلك غیر المادیة كاألفكارو المعلومات و

مفردات اللغة.

تنافسي
سمة شخصیة تشیر إلي السعي و التوق للحصول على المرتبة األولى ، أي الصدارة دائماً ، وعدم القبول بالمرتبة الثانیة.

ذو توجھ نحو التفاصیل
سمة شخصیة تشیر إلى الحرص علي إعطاء اإلنتباه للتفاصیل و التعمق فیھا و ذلك بالتمعن الدقیق في مسألة أو موضوع ما قید النظر.

اإللتزام بـتأدیة الواجبات
سمة شخصیة تشیر إلى اإلنضباط الذاتي للفرد ووعیھ لما علیھ من واجبات و مسئولیات و الحرص على تأدیتھا و إنجازھا، و إدراكھ وإلتزامھ

بـالقواعد . فتلك الصفة متعلقة في األساس بـمدى إحساس الفرد بالمسئولیة .

الكفاءة
سمة شخصیة تشیر إلى تحقیق األھداف المرجوة مع اإللتزام بإستخدام وإنفاق الكمیات المحددة مسبقا من الموارد المتاحة.

التقمص العاطفي
سمة شخصیة تشیر إلى میل الفرد إلى القدرة على وضع نفسھ محل األخر وإستعداده لرؤیة المسائل من وجھة نظر األخرین.

الثبات العاطفي
سمة شخصیة تشیر إلى میل الفرد إلى القدرة على احتواء مشاعره و التحكم فیھا خالل المواقف و الظروف العصیبة؛ خاصةً المشاعر السلبیة مثل

الخوف الزائد و التوتر و الغضب و القلق و الحسد و االحباط و االكتئاب و الشعور بالوحدة .

القدرة على التعبیر لآلخرین
سمة شخصیة تشیر إلى القدرة على التعبیر عن المشاعر و نقل األفكار و النوایا على نحو فعال لآلخرین .

حس الفكاھة و الدعابة
سمة شخصیة تشیر إلى میل الفرد إلمتالك حس المرح والترفیھ.

الثقة في السیطرة والتحكم
سمة شخصیة تشیر إلي میل الفرد إلي اإلعتقاد في قدرتھ علي السیطرة علي سیر األحداث التي تجري في البیئة المحیطة بھ والنتائج المترتبة

علیھا، وكذلك في التحكم في نتائج قراراتھ.

اإلستقاللیة
سمة شخصیة تشیر إلى إعتماد المرء على حكمھ فیما یخص التفكیر أو التصرف في المواقف المختلفة و ذلك بدالً من األمتثال ، اإللتزام، أو التأثر

بـسھولة بـأراء األخرین وسلوكھم.



المراعاة الفردیة
سمة شخصیة تشیر إلى إستعداد الفرد لمالحظة و رؤیة اإلختالفات بین الناس و تقدیرھا وفھمھا و التعامل والترابط واإلتصال بـكل شخص بشكل

فردي.

ذو تأثیر
سمة شخصیة تشیر إلي میل الفرد إلمتالك القدرة على توجیھ األخرین و التأثیر على افكارھم و ارائھم و قراراتھم و تصرفاتھم دون اللجوء الي

القوة أو إجبارھم على ذلك.

اإلبداع واإلبتكار
سمة شخصیة تشیر إلي میل الفرد ألن یكون خالق من حیث تولید األفكار الجدیدة و الغیر مألوفة.

روح المبادرة
سمة شخصیة تشیر الي كون الشخص مبادر و فاعل بدال من كونھ متفاعل أو تابع و ذلك فیما یخص اتخاذ أي اجراء أوتصرف رائد.

حب اإلستطالع
سمة شخصیة تشیر إلي إمتالك الفرد إلي ذلك التوق الفكري من حیث البحث عن المزید من المعلومات والمعرفة من أجل التعلم المستمر.

مفكر
سمة شخصیة تشیر إلى رغبة الفرد ومیلھ للسعي وراء فھم ومعرفة وتحلیل أنواع وأشكال مركبة من المعرفة، مثل تلك المسائل الفلسفیة أو العمیقة

أوغیرھا التي تتطلب مستوى عالي من الوعي واإلدراك سواء على المستوى النظري أو التجریدي.

التنمیة وتطویر اآلخر
سمة شخصیة تشیر إلي اإلستعداد والنزوع لدعم التنمیة الفكریة و االجتماعیة و الشخصیة لألخرین.

التنظیم
سمة شخصیة تشیرالي المیل إلي تجمیع األشیاء و ترتیبھا وتصنیفھا علي نحو منظم.

المثابرة و االصرار
سمة شخصیة تشیر إلي اإلستمرار في بذل الجھود و اإلبقاء علي ذلك للوصول إلي األھداف المرجوة في وجھ الصعوبات والعوائق.

التخطیط
سمة شخصیة تشیر إلي اإلستعداد و النزوع لوضع خطط مستقبلیة طویلة المدي یمكن تنفیذھا.

وضوح الھادفیة
سمة شخصیة تشیر إلي میل الفرد ألن یكون لدیھ توجھ نحو األھداف من الناحیة الفكریة و السلوكیة.

العقالنیة
سمة شخصیة تشیر إلي التوافق بین أفكار المرء وأراؤه و سلوكیاتھ بإعطاء وتوضیح تبریرات - لتلك المعتقدات و التصرفات - مبنیة على أسس

متینة.

واسع الحیلة
سمة شخصیة تشیر إلي المیل إلمتالك القدرة على اإلستخدام الخالق للموارد المتاحة – تلك النادرة عادة - للتغلب علي الصعوبات والعراقیل.

ترمیم األشیاء
سمة شخصیة تشیر إلي اإلستعداد والرغبة في تجدید األشیاء و إعادتھا إلي حالتھا األصلیة ، سواء كانت أشیاء ملموسة أو غیر ملموسة ؛ وھذا

ینطبق خاصةً على المشاكل المعقدة والغیر مألوفة.

روح المخاطرة
سمة شخصیة تعكس ذلك اإلھتمام بالنتائج غیر المؤكدة ذات القمیة األعلي فوق النتائج المؤكدة ذات القیمة األقَل.

اإلندماج اإلجتماعي
سمة شخصیة لمن ھو اجتماعي ، لطیف، وعذب المعاشره.

الِحلم والسماحة
سمة شخصیة تشیر إلي سعة األفق من حیث قبول وإحترام مختلف األراء واألفكار والسلوكیات.



الثقة
سمة شخصیة تشیر إلي قدرة الفرد علي الثقة و اإلعتماد على األخرین إستنادا إلي اإلعتقاد الراسخ بأن األخرون بطبیعة الحال یتمتعون باإلخالص

و النزاھة وانھم ذوي كفاءة.

البحث عن التنوع
سمة شخصیة تشیر إلي البحث النشط عن األفكار و األشخاص و األراء و الخبرات المختلفة.

ذو رؤیة
سمة شخصیة تشیر إلي إمتالك مخیلة قویة من حیث القدرة علي التفكیرفي المستقبل وكذلك تكوین فكرة عامة بشأن ما ینبغي أن یحدث / یتم في

المستقبل.

مالحظات المقابل

تقدم ھذه الفقرة تذكیرات عامة بخصوص إستخدام تقریر أساس.

1. وجود اإلحتماالت

تتعرض التقییمات احیانا الي وجود االحتماالت. فاحیانا قد یسئ ھؤالء الذین یتم تقیمھم فھم السؤال او قد یخطئوا في تفسیرمعاني الكلمات او قد
یختاروا إجابة عن طریق الخطأ (لم ینووا اختیارھا).

فإذا وجدت الشكوك حول ما إذا كان لدي الشخص الخاضع للتقییم الفھم الكافي لإلرشادات الخاصة بأداء التقییم وقت اجراءه، فعندئذ یجب اجراء
اعادة للتقییم بشرط أن ال یمنح اعادة التقییم ھذا الشخص الخاضع للتقییم بأفضلیة غیر منصفة. في المقابل، یمكن لألدلة االخري التي یتم تجمیھا من
خالل المقابلة الشخصیة أو معلومات عن التحصیل االكادیمي اوالخبرة أواألداء السلوكي أو الموقفي للمتقدم للوظیفة أن تساعد في عملیة اتخاذ

القرار. في جمیع الحاالت، یجب توخي الحذر الشدید في تفسیر كل االدلة المتاحة.

2. تطرف في النتائج (النتائج المرتفعة او المنخفضة بشدة)

تشكل النتائج المرتفعة او المنخفضة بشدة أمرا غیر مألوف وقد تدل علي عدم التناسق أو التضارب. ویصبح وقتئذ إجراء مقابلة شخصیة فعالة
شيء ضروري ألكتشاف السبب الكامن وراء عدم التناسق ھذا، دون التسبب في ازعاج الشخص الذي یتم تقییمھ باالیحاء غیر المتعمد بانھ لم یقدم

اجابات صریحة اوحقیقیة.

بینما یتم فحص اي نتیجة بھا تطرف بعنایة للتأكد من صحتھا ومصداقیتھا، یجب إجراء مقابلة شخصیة لتجنب إعطاء االنطباع بأن تقییم واحد
كافي إلعالن عدم أھلیة الشخص المتقدم للحصول علي الوظیفة اوألضعاف امكانیاتھ االنمائیة.

3. توصیات عامة بشأن الممارسات المنصفة

من المھم شرح اإلجراءات والممارسات قبل اجراء التقییم، والتأكد من إستیعاب الشخص الذي یتم تقییمھ الكافي لھذه االجراءات والممارسات.

الیجب عرض نتائج التقییم كسبب لعدم قبول الشخص الذي یتم تقییمھ.

ال یجب إستخدام تقییمات أساس أو لوائح االسئلة الخاصة بھا نھائیا بمعزل عن غیره من التقییمات لتبریر إتخاذ قرارات تسریح االشخاص من
العمل. فمثل ذلك األستخدام یمكن اعتباره غیر منصف.


