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تقرير موجب الشخصيه

ms ms: اسم المرشح 

08:18:13 02-07-2020: تاريخ التقييم 

"ASSESS PersonalityPlus" من بين اثنين وثالثين صفة يغطيها نموذج msيصف هذا التقرير السمات الشخصية و الميول السلوكية في بيئة العمل ل
لتقييم السمات الشخصية.

القسم األول 'ملخص توصيف الشخصية' يقدم لمحة عامة عن أكثر خمس سمات واضحة و أقل خمس سمات واضحة في شخصية ms. القسم الثاني 'الرسم
البياني لتوصيف الشخصية' يوضح النتائج الرقمية لms للسمات االثنين والثالثين على مقياس من -9 إلى 9. القسم الثالث 'توصيف الشخصية' يعطي وصفا
ُمَفّصال عن شخصية ms وميوله السلوكية في العمل. القسم الرابع يناقش المخاطر والتحديات المحتملة للشخصية. أما القسم الخامس، فيناقش مجاالت

التطوير.

ر دليًال للمحاورالذي يمكنه استخدامه أثناء مناقشة نتائج التقريرمع المرشح. يساعد هذا القسم ، في الواقع ، في التحقق من فهم أما القسم السادس فيوف�
زات ومعوقات المرشح وإدراكه للجوانب المختلفة لشخصيته ، والتحديات التي قد يواجهها ، وكيفية التغلب عليها. ُيَحِدد القسم السابع ، بعنوان "ُمحف�

األداءوالمواقف المختلفة التي من شأنها التأثيرعلى أداء المرشح ونتائجه ودوافعه إما إيجاباً أو سلباً.

يصف القسم الثامن أكثر 3 أدوار (من بين 10 أدوار) من المرجح أن يؤديها ms داخل الفريق وأن يلعبها ضمن ديناميكيات الفريق ؛ وبالتالي، فهي تحدد
المساهمة التي غالباً ما سوف يضيفها لفريق عمله والدورالذي سوف يؤديه. يوضح القسم التاسع نمط القيادة لدي ms، وبيان ما إذا كان يميل أكثر ألن يكون
القائد الُمنِتج أو قائد متفائل أو قائد تنمية،أو القائد االجتماعي، وذلك استنادا إلى ميوله السلوكية في نطاقين أساسين: كونه قائدا متوجها أكثر إلى انجاز المهام

أم متوجها أكثر إلى االهتمام بالناس. يسرد القسم العاشر واألخير تعريفات السمات االثنين والثالثين التي تم السؤال عنها بواسطة التقييم.

، وينبغي التعامل معه بسرية تامة. تعتمد دقة هذا التقرير على الصراحة التي أجيبت بها األسئلة فضال عن الوعي هذا التقريرصالح لمدة أربعٍة وعشرين شهراً
الذاتي للمجيب. قد تؤدي األحداث الرئيسية، سواء كانت شخصية أو تلك المتعلقة بالعمل، إلى إضعاف صحة اإلجابات، وبالتالي يجب استكمال تقييم جديد.
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١-التخطيط
سمة شخصية تشير إلى االستعداد والنزوع لوضع خطط مستقبلية طويلة المدى يمكن تنفيذها.

٢-الحزم
سمة شخصية تشير إلى تلك الثقة في الذات التي يمتلكها الفرد للتعبير عن آراؤه والعزم في الدفاع عن حقوقه وحقوق اآلخرين.

٣-ذو توجه نحو التفاصيل
سمة شخصية تشير إلى الحرص على إعطاء االنتباه للتفاصيل والتعمق فيها وذلك بالتمعن الدقيق في مسألة ما أو موضوع قيد النظر.

٤-الثقة في السيطرة والتحكم
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد إلى االعتقاد في قدرته على السيطرة على سير األحداث التي تجري في البيئة المحيطة به والنتائج المترتبة عليها، وكذلك

في التحكم في نتائج قراراته.

٥-تنافسي
سمة شخصية تشير إلى السعي والتوق للحصول على المرتبة األولى، أي الصدارة دائماً، وعدم القبول بالمرتبة الثانية.

٢٨-ذو تأثير
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد المتالك القدرة على توجيه اآلخرين والتأثيرعلى أفكارهم وآرائهم وقراراتهم وتصرفاتهم دون اللجوء إلى

القوة أو إجبارهم على ذلك.

٢٩-العقالنية
سمة شخصية تشير إلى التوافق بين أفكار المرء وآراؤه وسلوكياته بإعطاء وتوضيح تبريرات - لتلك المعتقدات والتصرفات - مبنية على أسس متينة. 

٣٠-الِحلم والسماحة
سمة شخصية تشير إلى َسعة األفق من حيث قبول واحترام مختلف اآلراء واألفكار والسلوكيات.

٣١-ذو رؤية
سمة شخصية تشير إلى امتالك مخيلة قوية من حيث القدرة على التفكير في المستقبل وكذلك تكوين فكرة عامة بشأن ما ينبغي أن يحدث / يتم في المستقبل.

٣٢-البحث عن التنوع
سمة شخصية تشير إلى البحث النشط عن األفكار واألشخاص واآلراء والخبرات المختلفة.
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هو شخص يفكر لألمام. نتيجة لكونه شخص يفضل التخطيط على االرتجال، فإنه عادًة ما يكون لديه منظور طويل األجل للتعامل مع المستقبل. يتضح هذا في
ابتكاره لُخطط قابلة للتنفيذ ووضعه لجداول وااللتزام بهم. هو يميل أيًضا إلى أن يكون من النوع الذي ُيفكر مليا في عواقب مختلف البدائل المتاحة من حيث اإليجابيات
والسلبيات. قيامه بـعملية التخطيط هذه ُتمكنه من اإلصرار على محاولة الوصول إلى غايته ، وقد توفر له الشعور باألمان الذي من شأنه أن يساعده على التعامل مع
الفوضى واالرتباك عند حدوثهم. بالت�الي ، فمن المحتمل أن يرسم صورة لما يجب فعله للوصول إلى هدفه ووضع بدائل متنوعة إلنجاز المهام وتحقيق األهداف. هذا

الميل لوضع خطط جيدة التنظيم من شأنه أن يجعله جيًدا في توجيه اآلخرين وفي تحديد المسؤوليات والمهام. 

شخص واثق من ذاته وجريء وحاسم في اِت�خاذه للقرارات. يميل إلى توصيل ونقل وجهة نظره إلى اآلخرين على نحو حازم دون أن يكون قاسياً أو مهيناً ألحد. بعبارة
أخرى، إنه يراعي أن يكون هناك توازن بين تمثيل ومراعاة مصالحه ومصلحة اآلخرين. في الواقع، فإنه دائما ما يبحث عن أفضل سيناريو ممكن بحيث يكون مرضيا
ومربحا لجميع األطراف المعنية دون التضحية بالحقوق واالحتياجات الخاصة به أو باآلخرين. بصفة عامة، يتالءم مثل هذا الشخص مع الوظائف التي تتطلب الحزم

وامتالك اليقين في اتخاذ القرارات.

شخص يولي انتباه شديد للتفاصيل ويهتم بها فهو شديد المالحظة والدقة. يميل إلى مالحظة التفاصيل الدقيقة التي قد يغفلها اآلخرين. لذا، فهو من المتوقع أن
ـا بطريقة جديدة وُمحّسنة ُتَعد من َيبُرع في تلك المهام التي تتطلب من القائمين بها الدقة واإلحكام في األداء. فعلي سبيل المثال، إعادة صياغة كتابات أو توظيفه

المجاالت التي من المتوقع أن ُيساهم فيها ببراعة. باإلضافة إلى ذلك، في بعض األحيان، غالبا ما يكون من نوعية األشخاص الذين يفضلون نهج اإلدارة التفصيلية عن
تلك التي بها المزيد من التمكين أو التفويض.

هو شخص لديه ثقة كبيرة في قدرته على التحكم في قراراته والنتائج المترتبة عليها والسيطرة على ما يحدث من حوله. بالت�الي، فهو يميل إلى أن يكون لديه قدرعال
من اإلحساس بالمسؤولية، فهو عادًة ما يكون الشخص الذي يرى نفسه قادراً على جعل األشياء تتحقق. نتيجة لذلك، فهو يميل إلى اعتبار نفسه مسؤول عن
تصرفاته وقراراته ومستعد للمسائلة عنها، و للعمل بكل مثابرة للوصول إلى األهداف المرجوة. لذلك، فمن المتوقع اال� يرى نفسه ضحية الظروف خالل األزمات

ـاستخدامها واستغاللها للوصول إلى نتائج إيجابية وتغيير حقيقي. واألوقات العصيبة؛ بل بالعكس، فـإنه عادًة ما يقوم بمالحظة ومراقبة العوامل التي ممكن أن يقوم ب
يعتمد الحافز أوالدافع لديه أكثرعلى العوامل الداخلية بدال من العوامل الخارجية، فهو يميل إلى إرجاع نتاج أعماله إلى جهوده المبذولة وخياراته الشخصية.

ـاستمرار إلى أن يكون ملحوظاً وسط الحشد الكبير. غالباً ما يرى األوضاع والمواقف المختلفة على أنها ألعاب بها هو شخص ذو توجه نحو المكسب والفوز. يسعى ب
ـأداء اآلخرين وميله للتنافس دائما معهم للتفوق عليهم. لذلك فهو يميل إلى تفضيل أن يتحمل مسؤولية فردية الرابح والخاسر مما يفسر اهتمامه بمقارنة أداؤه ب
وإلى الحصول على التقدير الفردي على الجماعي. نظرته لآلخرين على أنهم منافسين له يجعل فكرة القيام بأداء أقل منهم أو تحقيق إنجازات أقل فكرة غير مقبولة
لديه. لذا، فلهذا الشخص دافع مستمر يسيطر عليه وهو خوفه من الفشل أو الخسارة، وبالت�الي ُتعتَبر إنجازات اآلخرين بالنسبة له محفزات لتنمية وتطوير إمكاناته.

هو شخص من المستبعد أن ُيَعد التأثير على اآلخرين هوأحد نقاط قوته أو أولوياته. بالت�الي، فمن غير المحتمل أن يتمكن من إلهام اآلخرين، أو أن يكون له تأثير على
ل أن يجعل مالمح شخصيته بارزة أو واضحة وجهات نظرهم، أو أن يستطيع أن يقوم بأرجحة آرائهم في االتجاه الذي يريد. قد يرجع ذلك إلى كونه شخص ال ُيفض�

بالنسبة لآلخرين؛ أو ألنه يقوم بالتواصل بطريقة بسيطة جًدا أو معقدة جًدا تجعل من الصعب على اآلخرين التواصل معها. ومن ثم، فمن غير المرجح أن ُيناقش
ُحَججه وآرائه بطريقة مقنعة أو مثيرة من شأنها أن تمكنه من اكتساب قبول أو التزام اآلخرين.

هو شخص ال يميل إلى وضع أهمية كبيرة على وجود أفكار ومواقف وتصرفات مترابطة أو على وجود تفسيرات مبررة ألفعاله وقراراته. بالت�الي، فمن المرجح أن يعتمد
في اتخاذه للقرارات على االفتراضات أو الغريزة عن االعتماد على الحقائق الثابتة. لذا، فهو قد ال يكون قادراً على بناء وطرح الُحَجج المنطقية التي من شأنها دعم وجهة
.نظره أو موقفه. مع ذلك فهو غالباً ما يكون أكثر احتماًال لحقيقة توافر كمية محدودة من المعلومات إلت�خاذ القرارات
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م وقبول وجهات النظر والرؤى المختلفة، بل بدًال من ذلك يتمسك بمواقفه هو شخص غير صبور ويميل للحكم على اْآلَخِريَن. من المستبعد أن يٌظهرأي انفتاح لتفه�
ووجهات نظره. ومن المرجح أن يمتّد هذا إلى نقص وعيه وحساسيته تجاه معايير الثقافات األخرى وما ُيعتََبر فيها صحيح أو خطأ. ونتيجة لذلك فهو يميل إلى الحكم
على اآلخرين واالنفعال عند ارتكاب اآلخرين لألخطاء أو إبداء تصرفات ال تتوافق مع معتقداته الشخصية أو فلسفته أو مذاهبه وبالتالي فهو لديه ميل قوي للتحيز أو

للمحاباة.

هو شخص واِقعّي. بالنسبة له، ال يمكن توقع المستقبل أو التكهن به والحاضرهوما يهم. نتيجة لذلك، فهو ُيَفضل التركيز على المدى القصير عند معالجة المشاكل
وإيجاد الحلول أو التفكير بشأن النتائج. كما يميل أيضاً لالهتمام بصنع القرارات وبإعداد الخطط التي يمكن مالحظة تأثيرها خالل فترة زمنية قصيرة. غالباً ما يرجع ذلك إلى

كونه يجد راحة أكثر في التعامل مع ديناميكيات الحاضر. لذلك، ففي الغالب يكون غيرمهتم باالشتراك في المناقشات التي تتناول الجوانب اإلستراتيجية لألشياء؛
وبالت�الي فهو يركز على التعامل مع نقاط القوة والضعف الحالية بدًال من محاولة التكهن بالفرص والتحديات المستقبلية.

هو شخص يميل إلى الروتين والرتابة وال يمانع وجودهم وقد ُيفضل االستقرارعلى التنوع والمألوف على غير المعتاد. بالت�الي، فإن خوض الخبرات الجديدة غالبا ما ال
يجذب الكثير من اهتمامه وهو ما يفسر تفضيله القيام بمهام مماثلة أو مطابقة أكثر من تلك األكثر تنوعا. هذا يشمل عدم االهتمام أو الفضول في التعرف على

أشخاص مختلفين واالستماع إلى أفكارهم وآرائهم المختلفة بل تفضيل بناء عالقات مع أشخاص لديهم منظور واتجاه فكري وسلو� مشابه له. باإلضافة إلى ذلك،
فإنه يميل إلى مقاومة تلقي ردود الفعل أو إلى العزف عن إعادة تقييم أساليبه التقليدية لفعل األشياء ألنها غالباً ما تضطره إلى إعادة النظر فيهم.
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قد يرتبط كثيرا بالجداول الزمنية والخطط المحددة مسبقاً مما قد يعوقه عن االستجابة بكفاءة إلى الظروف غير المتوقعة والطارئة
قد يهدر الكثير من الوقت على التفكير في السيناريوهات غير المتوقعة الحدوث سواء كانت شديدة التفاؤل أو شديدة التشاؤم.

قد يصبح كثير التوجيه مما قد يؤدي إلى إعاقة عملية االبتكار واإلبداع.

قد يبدو لديه ثقة زائدة إذا لم يعبر عن تصميمه/ إصراره على نحو مناسب ومفهوم بـشكل صحيح لآلخرين.
قد َيَمَنُعُه َحْزُمُه أحيانا من إتمام صفقات العمل التي تتطلب أن يتحلى الفرد بمزيد من الدبلوماسية.

قد ال يتناسب أسلوب التواصل الحازم مع بعض السياقات التي تنطوي على جوانب حساسة كما هو الحال في السياقات السياسية.

قد ال يستطيع رؤية الصورة َكُكل/الكبيرة أو كيفية تالئم التفاصيل الصغيرة في النظام األوسع بسبب كثرة التفكير في تفصيالت األمورمما قد يجعله أكثر
ميال إلى تفضيل تعديل الخطة عن إعداد خطة جديدة ُكليا.

قد يسير بخطوات بطيئة أو قد ُيجَهد بسهولة بسبب التفكير في قائمة هائلة من التفاصيل أو بسبب التفكير الزائد في المسائل.
من المحتمل أن يكون الشخص الذي يسعى دائما إلى الكمال، فهو عادًة ما يكون غير راضي عن مستوي العمل أو األداء الخاص به أو باآلخرين

قد يصبح شديد االهتمام والقلق بمحاولة السيطرة على الموقف وتحسينه.
ـالذنب إذا لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة. قد يؤنب نفسه بـشدة ويكون لديه إحساس ب

قد يدفع بنفسه نحو بلوغ الكمال مما يسبب له اإلرهاق العاطفي والنفسي. 

قد ال يتصرف كالعب فريق جيد أو قد ُيمانع من األساس أن يكون عضوا في فريق.
قد ال يتحمس للقيام باألداء الجيد وتحقيق األهداف ما لم يكن هناك تنافس مع اآلخرين.

من المحتمل أن يصير دائم القلق والتوتر بسبب الرغبة الدائمة لتحقيق الربح والتفوق في األداء على اآلخرين
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من غير المحتمل أن يكون قادرعلى إنشاء و/أو عرض الُحَجج المقنعة والمؤيدة لمواقفه.

يميل إلى التصرف بشخصانية بدًال من الموضوعية عند تشكيل اآلراء واالتجاهات وأيضاً في إت�خاذ القرارات.
غالباً ما يكون ُعرضة لإلنهاك بسبب ما يواجه من عدم توافق - أو حتى في بعض األحيان من تعارض - معتقداته وأفكاره و/أو سلوكياته.

قد يفقد مصداقيته نتيجة لوجود مواقف أو سلوكيات غير متوافقة.

يملك توقعات بأن الناس يجب أن ُتظِهر نفس طريقته في التفكير والسلوك.
من المستبعد أن يكون قادراً على التفكير أو التصرف بتعاطف مع اْآلَخِريَن.

يفتقر حب االستطالع في النظر إلى ما وراء تصوراته السابقة مما يفرض قيوداً على اتساع أفاقه وخبراته التعليمية. 

قد يعلق في الوقت الحاضر ومن ثم يفتقر إلى الطموح الالزم � يصبح أكثر توجها نحو اإلمكانية / االحتماليات.
من المتوقع أن يفتقر إلى التركيز وأن يملك أهداف متناقضة.

من المحتمل أن يختبر نجاح قصيرالمدى ويقاوم التغيير أو ال يقدر على التعامل معه. 

قد يقع في أزمة الرؤية النفقية /الضيقة أو في مشكلة التفكير باتجاه واحد. 
قد ال يقدر على إكِتشاف كامل إمكانياته بسبب االعتماد على نفس الخبرات وأداء نفس المهام.

غالباً ما ال يستطيع أن يرى أهمية  التنوع ولذلك فهو ال يستطيع االستفادة من قيمتها وفائدتها.

التحديات المحتمله
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ينبغي أن يكون مستعداً إلعادة النظر باستمرار في خططه وتعديلها مرة أخرى (بما في ذلك توزيع الموارد وتطبيق جداول التنفيذ وتنظيم المهام) خاصة في
البيئات الديناميكية وغير المتوقعة حتى يكون قادراً على االستجابة بكفاءة ألي اتساع في نطاق المشروع ينعكس في التغيرات الناشئة غير المحكومة.

ينبغي تخصيص المزيد من الوقت والطاقة إلقتراح األفكار الجديدة بدًال من التركيز على الجانب الهيكلي في وضع الخطط. 
قد يحتاج إلى ترشيح احتمال حصول االحتماالت المستقبلية بدًال من إعداد الخطط لسيناريوهات غير متوقعة الحدوث. 

قد يحتاج إلى إظهار روح التعاون لديه واالستعداد إلجراء المناقشات والمفاوضات.
قد يحتاج أحيانا إلى التصرف بحساسية في نقل الرسائل الحازمة. 

قد يحتاج أحيانا إلى التصرف بتعاطف وليس بالحزم.

يجب أن يخلق روتين يكون أكثر فاعلية لتمكينه من أن يكون أكثر استجابة فيما يخص إنجاز المهام دون إضاعة الكثير من الوقت في التفاصيل الغيرضرورية. 
يجب أن يضع الهدف في اعتباره دائما من خالل إعادة النظر دائما في الغاية الذي يعمل للوصول إلى بها، وأن ُيَرِكز الجهد واالنتباه والوقت على النواحي أو

المسائل األكثر أهمية والتي تكون ذات صلة مباشرة بالموضوع األساسي (بدًال من التفاصيل غير الضرورية).
قد يحتاج إلى مشورة اآلخرين إلعادة تحديد المعايير الالزمة لألداء حتى يضع توقعات أكثر واقعية.

قد يحتاج إلى أن يدرك أن هناك عوامل خارجة عن سيطرة الفرد والتي تحدد النتائج المترتبة على جهده وقدراته. 
ر القدرة على التخلي عاطفياً عن مواقف معينة وخاصة تلك الصعبة منها - التي تكون عادًة خارجة عن نطاق سيطرته واعزاءها إلى القدر. قد يحتاج إلى أن ُيطو�

يجب أن يحترس من أن ُيبتَز عاطفيا من قبل أشخاص آخرين ممن قد يستغلوا شعوره غير المبرر بالذنب واعتقاده بأنه مسؤول إلى حد كبير عن سعادة
اآلخرين.

يجب أن يتعلم كيف يغدو صبوراً وأن يتحرر من التوتر العصبي الدائم لديه وأن يتعلم كيف يحصل على إحساسا داخليا للتحفيز ليساعده علي التحقيق واإلنجاز.
يجب أن ينظر للخسارة على أنها فرصة للتعلم ومصدرا لإللهام وليس على أنها هزيمة؛ كما أنه عليه أن ُيعيد تعريف الفوز من حيث مقارنة أداؤه لنفسه على

مدار الزمن وليس بالمقارنة مع اآلخرين.
يجب أن يدرك أن النتيجة تصبح أكبر وأفضل من خالل إسهام األفراد الجماعي وليس باإلسهام الفردي.

مجاالت التطوير
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قد يحتاج إلى تحقيق التوازن بين التحلي بالمرونة والتمتع بالحزم، وذلك باإلنصات الجيد لآلخرين واالستجابة لمواقفهم أو اعتراضاتهم أو مخاوفهم بمهارة؛ وأيضا
التمييز بين متي يمكن التفاوض ومتي يجب أن يتخذ موقف نهائيا؛ وبين متي يمكن التحدث عن االحتماالت المستقبلية بأسلوب إيجابي ومتي يجب لفت االنتباه

للمخاطر؛ وبين متي يجب تقديم التنازالت وما هي األمور التي يجب التمسك بها.
يجب أن يثق في قدرته على عرض أفكاره ورؤيته وهدفه.

قد يحتاج إلى تطويرمهاراته في عرض أفكاره وُحَججه وأيضا أن ُيَكي�ف أسلوب التواصل لديه ليتالءم مع الجمهور المستهدف.

قد يحتاج إلى فحص مشاعره الدفينة وحدسه حتى يستطيع أن يصادق على صحة االستعانة بهم / االعتماد عليهم في إت�خاذ القرارات، خاصة إذا كانت هذه
المشاعر قوية؛ حتى يعرف ما إذا كانت ترتكز على خبرات سابقة حقيقية أو أنها مجرد مشاعر بال أساس متين أو حقيقي.

ينبغي أن يحقق التوازن بين االعتماد على الحدس وبين االستدالل المنطقي في صنع القرارات.
قد يحتاج إلى تبني قيم جديدة واكتساب معتقدات جديدة وإظهار سلوكيات مختلفة قد تساعده على تحقيق التوافق بين أفكاره واتجاهاته وتصرفاته والمواءمة

بينهم.

يجب أن يدرك أن الخالفات وارتكاب األخطاء أمر ال مفر منه، وقد يكون أحيانا مطلوباً وضرورياً لمزيد من التعلم والتطور. 
زات محتملة أو أحكام مسبقة.  يجب أن يفحص مرارا وتكرارا اتجاهاته وتصوراته تجاه اآلخرين، فضال عن أي تحي�

يجب أن يسعي إلى َتَفُهم أبعاد الثقافات المختلفة وتقديرها بعمق والتخطيط استباقياً لكيفية التكي�ف مع الفجوات الثقافية ، فضال عن الخلفيات االجتماعية
واالقتصادية والتعليمية عند التعامل مع اْآلَخِريَن.

يجب أن يفكر في الفرص والتحديات المستقبلية. 
قد يحتاج إلى تطوير اإلحساس بالهدف وربط أهداف الحاضر بإنجازات المستقبل.

يجب اال� يكون قانعاً بإنجازات الحاضر بل يجب أن يستخدمها للتفكير في طرق لتحقيق األهداف المستقبلية. 

يجب أن يدفع نفسه للتحرك خارج نطاق منطقة الراحة لالنغماس في تجارب جديدة واالنفتاح على االحتماالت الممكنة.
يجب اال� يدع شخصيته ذات الطابع الروتيني ُتعيق اتساع أفاقه فيما يتعلق بتقُبل وجهات النظر المختلفة واحتمالها أو فيما يتعلق بتقديراالختالفات بصفة

عامة.
قد يحتاج إلى أن يكون أكثر ترحيباً بـتعليقات اآلخرين. 

مجاالت التطوير
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مالحظات المقابل

التخطيط

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تميل الى التخطيط للمستقبل، أم تميل الى األحداث دون ترتيبات / استعدادات سابقة؟

أسئلة تفصيلية:

اذكر سلوكا يوضوح ميلك الشديد للتخطيط وأن لديك خطة واضحة للمستقبل.

أو

اذكر سلوكك عندما كنت متردًدا بين خيارين محتملين / خطط عمل ممكنة.  ما هي المعايير الخاصة بك التخاذ القرار؟ وضح سلوك لك في اآلونة األخيرة يظهر ذلك.
اذكر الخطوات التي تتخذها لتحقيق أهدافك. وكيف تميل إلى توزيع وقتك بين خطط المشروع المختلفة؟

أو

اذكر سلوكك عندما كان لديك عدة مهمات يجب تسليمها خالل ربع السنة؟ كيف تأكدت من التزامك بمواعيد التسليم.

المسؤليه

اذكر وقت كانت األمور ال تسير وفقا لما خططت بسبب ظروف غير متوقعة.

أو

اذكر موقف قضيت فيه الكثير من الوقت في إنشاء "سيناريوهات محتملة"، مما أدى إلى استهالك غير فعال للوقت.

أو

اذكر وقت كنت شديد التوجيه لمن حولك من أجل تحقيق الهدف طويل األجل، والذي أثر سلًبا على مستويات إبداعهم. 

االمكانيه

التخطيط للمستقبل هو استراتيجية ناجحة للبقاء مركًزا ومراقبة الهدف طويل األجل.، ولكن يتعين على المرء أن يترك مجاًال للمرونة أيًضا في حالة حدوث حاالت عارضة/طارئة
(مثل: المنافسة، وتغيير الطلبات، إلخ)، ما الذي توصي به لتقليل تلك النتائج السلبية الناتجة عن كونك منظما في مكان العمل؟
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مالحظات المقابل

الحزم

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تميل الي الدفاع عن أرائك بحزم أم تميل الي الدبلوماسية تجاه االستماع الي اآلراء؟

أسئلة تفصيلية:

اذكر سلوكك عندما أبلغك مديرك أن فكرتك قد تم رفضها، كيف عبرت عن رأيك حول هذا الموضوع؟
َرْت عن نفسك؟ صف سلوك لك عندما توجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك فيما يتعلق بمسألة معينة. كيف َعب�

أو

تحدث عن سلوكك عندما تم تحدي فكرتك بفكرة أخري عرضها زميلك أو مديرك، كيف وضحت وجهة نظرك لمعارضيك؟ وما هو اإلجراء الذي تم اتخاذه في نهاية المناقشة؟
صف سلوكك عندما كان لدى زميلك فكرة أفضل من فكرتك، وكنت حريًصا على متابعة فكرتك؛ والتي كانت أكثر قابلية النسبة لك، ماذا كان ردك على الموقف؟

أو

اذكر سلوك لك يظهر ميلك إلى أخذ زمام المبادرة في اتخاذ القرارات نتيجة ثقتك في مواقفك.

المسؤليه

تكلم عن موقف تم النظر الي شخصيتك الحازمة على أنها ثقة مفرطة.
اذكر موقف تصور األخرين أنك تقوم بفرض أفكارك على الفريق نتيجة حزمك واصرارك على المضي في فكرتك بدال من االفكار األخرى.

اذكر موقف كانت طريقتك الحازمة في التواصل والتعبير عن وجهة نظرك يٌنَظر اليها عن طريق الخطأ على أنها ثقة مفرطة أو أنك تفرض فكرتك على األخرين.

أو

 

اذكر وقت لم يتم اكمال صفقة عمل نتيجة حزمك الشديد ولم تكن دبلوماسيا بالدرجة الكافية إلتمام الصفقة.
اذكر موقف أدي اسلوبك الحازم في التواصل إلى خسارة صفقة عمل محتملة.

أو

اذكر وقت أدي تعبيرك الحازم عن وجهة نظرك الي استجابة سلبية من الطرف األخر.
اذكر وقت شعرت فيه أن سلوكك الحازم لم يكن مناسًبا في موقف معين.

اذكر وقت كان من الممكن فيه أن تتجنب موقف ُمحرج، في حال كان تواصلك بطريقة أكثر دبلوماسية بدال من طريقتك الحازمة.
 

 

االمكانيه

قد يكون لدفاعك عن رأيك بقوة أثار سلبية في بعض األحيان وخاصة على نتائج الموقف المرجوة وعلى أعضاء الفريق أيضا. كيف يمكنك تجنب تلك األثار السلبية المحتملة؟
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مالحظات المقابل

ذو توجه نحو التفاصيل

الوعي الذاتي

أسئلة عامة :

هل تميل بشكل عام العمل على تفاصيل المشروع، أم تفضل نقله إلى زميل آخر، بينما تركز على القضايا األشمل؟

هل تفضل التركيز على الصورة الكبيرة الشاملة أم التركيز على التفاصيل الصغيرة؟

أسئلة تفصيلية:

أخبرني عن سلوك لك يظهر انتباهك الشديد نحو التفاصيل.

تكلم عن وقت سلطت فيه الضوء على جزء مفقود من المعلومات لم يالحظها مرؤوسك ومديرك أنه مفقود بالفعل.

أو

صف لي سلوكك عندما تم تكليفك بمهمة تتطلب اهتماما كبيرا بالتفاصيل وقد برعت في التعامل مع تفاصيلها الصغيرة.
اذكر لي مثاال عن وقت تميزت فيه بمهمة تطلب منك االنتباه إلى التفاصيل الصغيرة.

أو

أي من نهجين اإلدارة التاليين يمثلك أكثر:اإلدارة الجزئية أو الكلية، وضح سلوك حديث لك يظهر ذلك.
"اإلدارة المصغرة الجزئية: مراقبة ومتابعة عمل اآلخرين عن كثب، وإخباره كيفية القيام بالمهمة

اإلدارة الكلية: أسلوب إدارة أكثر استقاللية يهتم بالتسليم النهائي، بغض النظر عن "كيفية القيام بذلك"

المسؤليه

تحدث عن وقت لم تهتم بالنظر الي الصورة الكبيرة الشاملة نتيجة لتركيزك على التفاصيل الدقيقة والصغيرة.
صف سلوكك عندما كان لديك خطة انحرفت عن الطريق المرسوم لها، هل اتجهت الي تعديلها أم إعادة إنشائها من نقطة الصفر؟

أو

تكلم عن وقت تأخرت فيه في إنجاز مهامك، كنتيجة سعيك للتميز في انهاء التفاصيل الداخلية للمهمة.
صف وقت شعرت فيه باإلرهاق نتيجة تركيزك المفرط على تفاصيل المشكلة.

أو

ُة واإلتقان. ق� تكلم عن وقت لم تكن فيه راضًيا عن أداءك أو أداء اآلخرين لسعيك عن الد�

 

االمكانيه

قد يؤدي التركيز المفرط على التفاصيل في بعض األحيان إلى فقد اإلحساس بالهدف الرئيسي للنشاط. ما الذي يمكنك أن توصي به للتغلب على هذه المشكلة والنتائج األخرى
الناجمة عنها؟
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مالحظات المقابل

الثقة في السيطرة والتحكم

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تعتقد أنه يمكنك التحكم في نتائج قراراتك وأن تكون مسؤول عنها في جميع األوقات، أم هل تعتقد أنه نظًرا لوجود عوامل خارجية، يجب أال تكون مسؤوًال عن
العواقب طوال الوقت؟

أسئلة تفصيلية:

صف سلوكك عندما واجهت حواجز لتحقيق هدفك. (مثال: نقص الموارد، قلة الخبرة، قلة التوجيه، اعتراض اآلخرين). اذكر هذه الحواجز، وما كان قلقك الرئيسي؟ وما الذي
قمت بفعله؟ وهل تمكنت من الوصول إلى هدفك في النهاية؟

أو

صف سلوكك عندما اتخذت قرارا ولم تجد النتيجة المرجوة. كيف شرحت هذه القضية لإلدارة؟

 

المسؤليه

اذكر وقت حاولت بجهد كبير لتحسين موقف كنت تعتقد أنك مسؤول عنه.

أو

اذكر وقت حاصرت فيه نفسك باللوم بسبب النتائج السلبية المترتبة على قرار اتخذته أو بسبب كونك لم تتمكن من الوصول إلى هدف محدد؟ 

أو

اذكر وقت تم الضغط عليك بشكل مفرط بسبب السعي إلى تحقيق أفضل النتائج في مهمتك.

االمكانيه

قد يؤدي وجود الثقة في السيطرة والتحكم إلى التشديد على نفسك بهدف السعي لتحقيق أفضل النتائج والنجاح، ما الذي تنصح به لتقليل تلك األثار السلبية بقدر المستطاع؟
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تنافسي

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تعمل المنافسة في العمل على تحفيز أدائك وزيادة انتاجيتك أم تحبط معنوياتك وأدائك؟

أسئلة تفصيلية:

اذكر سلوك لك ُيظهر قدرتك التنافسية العالية في مكان العمل.
تحدث عن سلوكك عندما تم ابالغك عن وجود منافسة بين فريق أو منافسة فردية في مكان العمل. كيف استجبت للفوز أو الخسارة؟

اذكر سلوك لك ظهر نتيجة حماستك للفوز.

أو

اذكر سلوكك عندما أدركت أن زمالئك يتفوقون عليك في مهمة مماثلة.
اذكر سلوكك عندما تم إخبارك أن أدائك ضعيف مقارنة بزمالئك.

اذكر سلوك لك يشير الي السعي والتوق للحصول على المرتبة األولي أي الصدارة دائما.
اذكر سلوك الذي يشير الي عدم قبولك بالرتبة الثانية.

اذكر سلوك لك يشير الي رغبتك في أن تأخذ دور الريادة والصدارة في إنجاز المهمة.

أو

اذكر سلوك لك كنت متردًدا حول قدرتك على إنجاز العمل أفضل من أعضاء الفريق اآلخرين.

المسؤليه

اذكر موقف كانت روح التنافسية العالية لديك لها تأثير سلبي على عالقتك مع أعضاء فريقك.

أو

ُة والحافز نحو مهمة ما نتيجة عدم وجود عنصر المنافسة. اذكر وقت كنت فاقد اْلَهم�

أو

اذكر وقت َناَفْسَت بشدة للحصول على المرتبة األولي والصدارة مما أصابك بانهيار عصبي.
أخبرني عن وقت لم تتقبل فكرة الخسارة.

االمكانيه

قد تكون المنافسة غير مفيدة وغير مناسبة في بعض ألحيان مما يؤدي الي البلبلة والصراعات بين أعضاء الفريق، كيف تقلل تلك النتائج السلبية؟
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ذو تأثير

الوعي الذاتي

سؤال عام :

بعض الناس لديهم يميلون الى استخدام قدرتهم على التأثير على قرارات األخرين، بينما البعض االخر غير قادر على ذلك ويميلون الى اتخاذ الحيادية، أي من االتجاهين ينتمي
سلوكك اليه أكثر؟

أسئلة تفصيلية:

صف سلوكك عندما كان لدى أعضاء فريقك وجهة نظر مختلفة حول موضوع معين قيد المناقشة، ما هو رد الفعل الذي اتخذته؟
صف سلوكك عندما كان لديك أنت وزمالئك وجهات نظر مختلفة حول موضوع معينة.

أو

اذكر وقت لم تتمكن من المجادلة بفعالية أو تقديم دفاعك بطريقة مقنعة مما أدى إلى أن تفشل في إقناع االخرين أو الحصول على موافقتهم.

المسؤليه

اذكر وقت لم تنقل رأيك بشكل فعال بسبب عدم القدرة على تطوير وجهة نظر مقنعة للدفاع عن رأيك.

االمكانيه

قد يكون التأثير على اآلخرين مناسًبا عند التفاوض على الصفقات وتقديم مفاهيم / أفكار جديدة لزمالئك / المرؤوسين / المديرين / العمالء، ما هي مقترحاتك لتحسين مهارات
اإلقناع لديك؟
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العقالنية

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تميل إلى االعتماد على حدسك في اتخاذ الخيارات أم تميل أكثر الى الحقائق؟

سؤال تفصيلي:

اذكر وقت أدركت أن قرارك ال يحتوي على مبرر موضوعي قوي يمكن إيصاله لآلخرين بوضوح.

المسؤليه

اذكر وقت كنت شخصًيا في اتخاذ القرار بدًال من أن تكون موضوعًيا.

أو

اذكر موقًفا كان لديك أفكار أو معتقدات غير متسقة فيما يتعلق بأمر أدي الى أن تمر بظروف عصيبة.

أو

اذكر وقت شعرت بفقدان مصداقيتك أمام اآلخرين (مثل أعضاء الفريق / المرؤوسين / الرئيسيين) كنتيجة لعدم التناسق أو التضارب بين آرائك وسلوكك.

االمكانيه

تكون القرارات أكثر مصداقية عندما تكون مدعومة بأدلة منطقية وموضوعية؛ وعندما يكون هناك اتساق بينهما. ما الذى تنصح القيام به لتكون أكثر موضوعية في اتخاذ
القرارات؟
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الِحلم والسماحة

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل تميل إلى التخلي بسهولة عن وجهة نظرك لمنح اآلخرين فرصة إلظهار وجهة نظرهم؟

أسئلة تفصيلية:

صف سلوكك عندما كان هناك خالف بينك وبين زميلك / مرؤوسك.  كيف كان رد فعلك تجاه وجهة نظر الطرف اآلخر عندما كان لديك اعتراضات؟
صف سلوكك حينما كان هناك وجهات معارضة لوجهة نظرك

اذكر وقت كنت غير قادرعلى إظهار فهم وجهة نظر اآلخرين.

أو

صف سلوكك عندما لم تكن قادرعلى التكيف مع شخص من ثقافة أخرى.
اذكر موقف لم يتقبل اآلخرين افعالك بسبب عدم التوافق بين ثقافتك وثقافتهم، وبين معتقداتهم نحو ما هو صواب وخطا.

أو

صف سلوكا أظهرت خالله توتًرا عندما ارتكب زميلك في العمل / عضو الفريق /مرؤوس خطأ في مكان العمل.

المسؤليه

صف سلوكا شعرت باإلحباط عندما لم يكن هناك موائمة في طريقة التفكير والتصرف بينك وبين زميلك في العمل / زميلك في الفريق/ مرؤوسك/تابعيك؟

أو

صف سلوكك عندما لم يكن بمقدورك التعاطف مع أخرين / شخص أخر؟ يرجى توضيح السبب.

أو

اذكر وقت كنت غير مهتم باالستماع إلى وجهة نظر اآلخرين ألنك اتخذت القرار.

االمكانيه

ما الذى توصي به لتكون أكثر وقابلية لألشخاص الذيد لديهم قيم وخلفيات ثقافية مختلفة عنك، أو الذين يفكرون بشكل مختلف بشكل عام؟
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ذو رؤية

الوعي الذاتي

سؤال عام :

هل  تميل إلى التفكير في االحتماالت المستقبلية أو تصورها أم تفضل التركيز على األمور العاجلة الحالية والتعامل مع األمور األخرى عندما تنشأ؟

أسئلة تفصيلية:

اذكر سلوكك حينما ُطلب منك عرض رؤيتك حول السنوات القليلة القادمة فيما يتعلق بجميع الفرص والتحديات. هل واجهت صعوبات؟  

أو

اذكر وقت شعرت بأن خطتك تعكس أهداًفا قصيرة المدى بدًال من أن تعكس الرؤية المستقبلية.

المسؤليه

اذكر وقت أضعت فرصة واعدة بسبب تركيزك الشديد على أهداف المدى القصير.
اذكر وقت شعرت بأنك تعثرت في أهداف الوقت الحاضر وأنك لم تتمكن من إيجاد رؤية (رؤى) إلمكانيات المستقبل.

أو

اذكر وقت فقدت التركيز وكان لديك هدفين متناقضين أو أكثر, نتيجة لعدم إنشاء صورة مجردة شاملة للمستقبل.

االمكانيه

ما الذي توصي به لتحسين و تطوير قدرتك على خلق رؤية لقسمك / فريقك في مكان العمل؟
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البحث عن التنوع

الوعي الذاتي

أسئلة عامة :

هل تفضل التعامل مع المهام الروتينية / المماثلة أم تفضل أن تكون مسؤوًال عن المهام تتسم بطبيعة مختلفة؟
ما الذي تميل إلى االستمتاع أكثر: التنوع أم التشابه والروتين؟

هل تفضل التعامل مع المهام المتنوعة أم تفضل أن تكون مسؤوًال عن مهام تتسم بطبيعة مختلفة ؟

أسئلة تفصيلية:

اذكر سلوكك حينما ُطلب منك التعامل مع مهام متنوعة في مكان العمل في نفس الوقت. هل كان بمثابة حافز أو عائق لك؟ لماذا؟

أو

صف وقت اتجهت الى العمل مع أشخاص لديهم أفكار ووجهات نظر متشابهة بدًال من العمل مع أشخاص لديهم آراء مختلفة عن آرائك؟

المسؤليه

اذكر سلوكك عندما كنت تقاوم التنوع في مهامك بسبب كونك أكثر راحة في روتينك.
اذكر وقت كنت تميل إلى اعتبار الروتين واالتساق بمثابة عائق أمام تجربة جديدة.

االمكانيه

ما الذي توصي به لتشجيع نفسك على أن تكون أكثر انفتاحا لتجربة أساليب جديدة واعتناق التنوع في مكان العمل؟
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أسباب ُتحفز األداء وتعوق األداء

التخطيط

استقرار بيئة العمل
يتوافر وقت كافي للتخطيط

ال يوجد أحداث َعَرضية

يوجد أحداث َعَرضية والهاءات تؤثر على عملية سير العمل بصورة فّعالة
ديناميكية بيئة وسياق العمل

يكون التصرف العفوي ضرورة (طبًقا للموقف أو الحالة المستجدة)

يعمل في سياق ومجال عمل تتصف طبيعته بالثبات واالتساق
بدًال من الديناميكية و ان يكون هناك حركة دائبة.

يأخذ المعلومات الكافية، والوقت الكافى الذي يمكنه من إنشاء
الخطط الالزمة إلنجاز العمل.

ُيسمح له بتنفيذ الخطط طويلة المدى (الموضوعة او التى
يقومون بوضعها بأنفسهم) بدون تشتيت أو إلهاء.

ُيواَجه بأحداث كثيرة غير عادية وغير مخططة، ومهام لم تكن
موضوعة في الحسبان.

يحتوى سياق عمله على - أو تشمل طبيعة المهام المسندة اليه -
تغييرات كثيرة غير متوقعة أو ذات طبيعة متغيرة دائًما، األمر
الذي يصعب معه التمسك بالخطة التي تم وضعها مسبًقا للعمل

طبًقا لها.
عندما يتم إلزامه بتنفيذ مهام معينة دون أن يتم التخطيط
المسبق والكافى لها؛ أو أن تتطلب طبيعة العمل الخاصة
بالوظيفة التصرف العفوى (طبًقا للموقف أو الحالة المستجدة)،
وأخذ ردود أفعال فورية ليست ضمن خطة عمل موضوعة

مسبًقا.
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أسباب ُتحفز األداء وتعوق األداء

الحزم

الحق إلبداء الرأي
يتوجب عليه أن يكون حازم و حاسم

أهمية التصرف بطريقة دبلوماسية
ال يوجد وجهات نظر واضحة لألخرين

يأخذ المساحة الكافية والفرصة للتعبيرعن أراؤه بصورة واضحة
وصريحة.

يتطلب منه الموقف، الوضع الوظيفي، أو سياق العمل ومجاله أن
يكون حازم وحاسم ويتخذ مواقف واضحة ومحددة.

(يوضع في موقف أو سياق يتطلب منه أن يتصرف بطريقة
دبلوماسية لبقة وناعمة (غالبا بدون ابداء رأيه أو التعبير عنه بصورة

واضحة وصريحة .
توكل اليه مهام تتطلب ان يكون دبلوماسياً.

يضطر الي التعامل مع اشخاص ذوى وجهات نظر وآراء غير
واضحة.

ال تشجع بيئة العمل العاملين/ الموظفين على اظهار مواقفهم
والتعبير عن آراؤهم بصور واضحة وصريحة وحاسمة (على سبيل

المثال، ال تشجع على قبول المعارضة واآلراء المخالفة).
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ذو توجه نحو التفاصيل

أهمية ووجوب التدقيق والنظر لألمور بشكل نقدي

يتوجب عليه التركيز على الصورة الكبيرة فقط
ال يوجد وقت كافي للنظر إلى التفاصيل

وجوب إعطاء االستقاللية  للمرؤوسين لتنفيذ المهام

ُيكل�ف بمهام تحتاج الى التدقيق والنظر لألمور بشكل نقدى
وإعطاء اهتمام لتفاصيل الصورة الكبيرة/الكلية العامة.

يتم ابعاده عن – او عدم مشاركته فى – األمور/المهام ذات
التفاصيل الدقيقة والمتعددة؛ وان ُيطَلب منه بدال من ذلك

التركيز فقط على األمور االستراتيجية والصورة الكلية الشاملة.
يتم دفعه للقيام بإجراءات اوالبدء فى انجاز مهمة او اتخاذ قرار
بدون الحصول على الفرصة او الوقت للتعامل مع التفاصيل
الدقيقة، فيشعر بانه غير قادر علي السيطرة على التفاصيل

الصغيرة للناتج النهائى.
عندما ال تشجع او تؤيد ثقافة المنظمة أسلوب اإلدارة التفصيلية
(التي تتدخل في صغري التفاصيل وادقها)،  وتشجع اكثر علي
تمكين المظفين وتفويضهم النجاز المهام؛ وبالتالى يجد نفسه غير
قادر علي إدارة التفاصيل الخاصة بأداء اعمال مرؤوسيه ومهامهم.
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الثقة في السيطرة والتحكم

يكون لديه االستقاللية والثقة ألداء المهام والمسائلة عنها
ُيعطى الثقة التخاذ قرارات مهمة وذات تأثير

يتم تحديه إلنجاز المهام وتحقيقها

تدخل من اإلدارة في كل صغيرة وكبيرة ونقص في الثقة تجاه الموظفين
ال ُينَظر إليه على أنه قادرعلى التغلب على العقبات

ُيكَلف بمهام ُتبِرزانه شخص يمكن االعتماد عليه فى مسؤولية -
والمسائلة عن - تحقيق االهداف المحددة والموضوعة، وعندما

ُيعَطي االستقاللية إلنجازها.
يعمل مع االشخاص الذين يظهرون الثقة فى السيطرة على
االشياء والمتغيرات المحيطة بهم ويحملون انفسهم مسؤولية

تحقيق النتائج.
يتم تحديه من ِقَبل اآلخرين او من ِقَبل الظروف على انه لن

يكون قادرا على تحقيق االهداف المحددة او انجازها.
ُيعطي السماح والثقة الكاملة والمساحة لصنع قرارات ذات وقع

مؤثر في نطاق العمل.

يتم إظهار عدم المرونة وقلة الثقة فى منحه االستقاللية
والمساحة إلنجاز النتائج وتحقيق اهدافه.

ال ُيعتََبر مؤهل وقادر بصورة كافية ليتغلب على التحديات
والعوائق والصعاب .

22 أساس تالنت مانجمنت © 2020
|

أسباب ُتحفز األداء وتعوق األداء
|



أسباب ُتحفز األداء وتعوق األداء

تنافسي

بيئة عمل تنافسية.
يتم تحديه باستمرار للتفوق على اآلخرين.

بيئة وظروف عمل غير تنافسية.
يكون لدى الزمالء أداء وسلوك متراخي.

يوضع في مواقف ُيلزم فيها أن يتنافس مع أخرين بصورة بناءة
حتى يقوم بتحقيق المستهدفات المطلوبة وينجز األهداف؛ و أيضاً
عندما يتم مقارنة أداؤه بموضوعية مع أداء األخرين (في حاالت
الترشيح للترقيات والمكافآت والمسابقات مثل منافسة "أفضل

موظف في الشهر").
ُيواَجه بتحديات التى يجب ان يتغلب عليها حتى ينجح.

يوضع في بيئة وظروف غيرتنافسية، فيها يتم مكافأة كل
الموظفين بغض النظرعن انجازاتهم أو اختالف مستوى األداء

لكل منهم (تقييمات أداء غير موضوعية).
يظهر األخرين ممن حوله أداء متراخي فيما يخص انجاز األهداف.
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ُمَقّيم

يميل الى أن يكون موهوبا في تقييم المشاكل فهو موضوعي عندما يتعلق األمر باتخاذ القرارات، كما أن شخصيته التحليلية تجعله قادرا على التفكير في جميع
العوامل والمنظورات المختلفة المتعلقة بالمشروع، مما يساعد الفريق علي التوصل الي حلول موضوعية مبررة وعقالنية كما يميل الي إقامة تقييم كاف للعوامل

المختلفة وأن يدرس اإليجابيات والسلبيات التي بإمكانها جعل الفريق يتجنب األخطاء المحتملة أو تسليط الضوء على األخطاء الموجودة وكذلك البحث عن
التهديدات المحتملة والتحديات والفرص في المشاريع، هذا باإلضافة الي كونه بارع في تقييم األفكار حيث إنه دائًما يدرس السلبيات واإليجابيات ويقدم النصيحة

حول ما إذا كانت الفكرة ممكنة أو تحوي مشاكل وبحاجة الي التغيير، كما أن اهتمامه بالتفاصيل تساعده على إجراء تحليل أدق ومن الناحية األخرى فقد يجد صعوبة
في التوافق مع االخرين وخاصة إذا لم يكن لديهم ذات الطريقة الموضوعية في التفكير.

ذٌ ُمَنف�

هو شخص منصب على تحقيق النتائج يميل الي األداء المستمر نحو الوصول الي األهداف وانجازها مع اإلصرار والمثابرة وعلى ذلك فهو مفيد لفريق العمل إذا
تعلق األمر بتنفيذ األفكار والخطط وتحويلها  إلى المهام والمشاريع الفعلية ومن ثم فلديه موهبة في تنفيذ أفكار األخرين إلي حقيقة، كما أنه من المتوقع عدم
ممانعته القيام بالمهام التي يجدها األخرين مملة أو غير محفزة ألن لديه حافز عالي عند القيام بمثل هذه المهام ولذلك فهو جدير باالعتماد عليه والثقة فيه نحو
إتمام الواجبات الموكلة اليه، وعلي الرغم من ذلك فلديه ميل الستخدام أساليب  تقليدية إلنجاز المهام فمن المستبعد ان يفكر في طرق جديدة أو التفكير خارج

الصندوق ل� يحقق أهدافه و أيًضا ،قد يفضل التناسق على التغييرات المفاجئة أو غير المرئية نتيجة تفضيله الوضوح والتناسق.

مستشار

تميل هذه الشخصية الى امتالك المعرفة والخبرة ذات صلة بالوظيفة، وبالتالي، فهو يعتبر نفسه مستشار للفريق، كما ان لديه ميل الي التفكير التحليلي العميق
ويقوم بابحاث كثيرة لجمع الحقائق والبيانات والمعلومات من أجل أن يكون قادر علي فهم وتفسير المعلومات بشكل أفضل، كما أنه ال يعتبر نفسه عضوا في

الفريق ويميل الي عدم التركيز على التفاعل مع األخرين.

المستشار شخص يركز ويخصص وقته نحو قضية أو مهمة واحدة في وقت محدد ، كما أنه ال يتبع خطة محددة أو يلتزم بجدول معين فهو مهتم أكثر بالتعلم
واكتساب المعرفة لرفع مستوي خبرته، باإلضافة الي أن اسهامه في الفريق يكون ذات قيمة أكثر عندما يكون لديه خبرة ومعرفة متعمقة حول المعلومات
الناقصة من المشروع فبإمكنه إمتالك خبرات مناسبة ممكن أن تكون مفيدة عندما يتعلق األمر بحل المشكالت أو إزالة العقبات التي تواجه الفريق فقد تأتي

استشارته بحل مناسب.

فريق العمل
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االشخاص

المنتج التنميه

المتفائل االجتماعي

المهام

قائد التنمية

يميل اسلوب قائد التنمية إلي وضع نفس القدر من األهمية والقيمة على كال من تحقيق األهداف واإلهتمام بالموظفين ومصالحهم؛ مما  يجعله أسلوب القيادة
األكثر فاعلية. يتصف هذا القائد بحماسه للعمل، كما أنه قادر على التعامل مع األشخاص الذين يعملون معه وتحميسهم نحو تحقيق األهداف.

الوصف

تميل إلى وضع احتياجات ومشاعرأعضاء الفريق في االعتبار.
ُتشجع على التعاون والعمل كفريق عن طريق تشجيع إقامة عالقات إيجابية والتواصل الجيد مع دعم وتحفيز أعضاء الفريق.

تؤمن أن دعم وتحفيز األخرين سوف يؤدي إلى إنتاجية أعلى.
من المتوقع أن تركز بشدة على تطوير األخرين وتحديهم ل� يكتشفوا مهاراتهم الكامنة، فنموهم يمنحك شعورا باالنجاز وتشجعك على تمكين األخرين

الكتشاف قدراتهم.
غالبا ما تقوم بتوضيح األهداف والمهام واألدوار، و بوضع خطة تحدد الخطوات التي يجب إتخاذها وإتّباعها للتأكد من تحقيق تلك األهداف في الوقت

المحدد.
من المتوقع أن تضع معايير إنتاجية عالية وال تخشى من أن تدفع بفريقك ليصل لتلك األهداف. تتخذ إجراءات تصحيحية إذا وجدت أن الفريق ال يعمل

بكافة طاقته، ومع ذلك فإنك تكافئهم على العمل الجيد وتشجعهم باستمرار إلكتساب مهارات جديدة.

ـاإلنتاج على حد سواء، فإنك تميل إلى تحقيق أهداف ، الشعور بالوالء للمنظمة، وفى الوقت ذاته العمل على تحفيز نظرا الهتمامك بالموظفين ومصالحهم وب
ودعم أعضاء الفريق ليكونوا متوافقين وراضيين في مكان العمل.

القياده

25 أساس تالنت مانجمنت © 2020
|

القياده
|



السعي لإلنجاز
سمة شخصية تشير إلى استعداد الفرد وتوقه المستمر لبذل الجهود الدؤوبة لتحقيق األهداف المرجوة.

القدرة علي التكي�ف
سمة شخصية تشير إلى استعداد الفرد للتكي�ف على نحو سريع مع تلك الحاجات والمتطلبات الخاصة باألوضاع والمواقف المختلفة.

التجانس مع اآلخرين
سمة شخصية تشير إلى مرونة الفرد اجتماعياً من حيث امتالك صفات كالطيبة ومساعدة اْآلَخِريَن ومراعاة شعورهم إلى جانب االستعداد إلى وضع مصالح اآلخرين

فوق المصلحة الشخصية. 

تحليلي
سمة شخصية تشير إلى قدرة الفرد على تصور الصورة بأكملها ثم تجزئتها إلى عناصر صغيرة يمكن فحصها وتحليلها على نحو منظم وممنهج.

الحزم
سمة شخصية تشير إلى تلك الثقة في الذات التي يمتلكها الفرد للتعبير عن آراؤه والعزم في الدفاع عن حقوقه وحقوق اآلخرين.

تنافسي
، وعدم القبول بالمرتبة الثانية. سمة شخصية تشير إلى السعي والتوق للحصول على المرتبة األولى، أي الصدارة دائماً

ذو توجه نحو التفاصيل
سمة شخصية تشير إلى الحرص على إعطاء االنتباه للتفاصيل والتعمق فيها وذلك بالتمعن الدقيق في مسألة ما أو موضوع قيد النظر.

اإللتزام بـتأدية الواجبات
ـالقواعد. فتلك الصفة سمة شخصية تشير إلى االنضباط الذاتي للفرد ووعيه لما عليه من واجبات ومسؤوليات والحرص على تأديتها وإنجازها، وإدراكه والتزامه ب

متعلقة في األساس بـمدى إحساس الفرد بالمسؤولية. 

الكفاءة
سمة شخصية تشير إلى تحقيق األهداف المرجوة مع االلتزام بِاستخدام وإنفاق الكميات المحددة مسبقاً من الموارد المتاحة.

تعريف السمات
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التقمص العاطفي
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد إلى القدرة على وضع نفسه محل اآلخر واستعداده لرؤية المسائل من وجهة نظر اآلخرين.

الثبات العاطفي
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد إلى القدرة على احتواء مشاعره والتحكم فيها خالل المواقف والظروف العصيبة؛ خاصًة المشاعر السلبية مثل الخوف الزائد

والتوتر والغضب والقلق والحسد واإلحباط واالكتئاب والشعور بالوحدة. 

القدرة على التعبير لآلخرين
سمة شخصية تشير إلى القدرة على التعبير عن المشاعر ونقل األفكار و النوايا على نحو فّعال لآلخرين.

حس الفكاهة و الدعابة
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد المتالك حس المرح والترفيه.

الثقة في السيطرة والتحكم
ـآراء سمة شخصية تشير إلى اعتماد المرء على حكمه فيما يخص التفكير أو التصرف في المواقف المختلفة وذلك بدًال من االمتثال، االلتزام، أو التأثر بـسهولة ب

اآلخرين وسلوكهم.

اإلستقاللية
سمة شخصية تشير إلى استعداد الفرد لمالحظة ورؤية االختالفات بين الناس وتقديرها وفهمها والتعامل والترابط واالتصال بـكل شخص بشكل فردي.

المراعاة الفردية
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد المتالك القدرة على توجيه اآلخرين والتأثيرعلى أفكارهم وآرائهم وقراراتهم وتصرفاتهم دون اللجوء إلى القوة أو إجبارهم على

ذلك.

ذو تأثير
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد ألن يكون خّالق من حيث توليد األفكار الجديدة وغير المألوفة.

اإلبداع واإلبتكار
سمة شخصية تشير إلى كون الشخص مبادر وفاعل بدًال من كونه متفاعل أو تابع وذلك فيما يخص اتخاذ أي اجراء أو تصرف رائد.

تعريف السمات
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روح المبادرة
َبة من المعرفة، مثل تلك المسائل الفلسفية أو العميقة أو سمة شخصية تشير إلى رغبة الفرد وميله للسعي وراء َفهم ومعرفة وتحليل أنواع وأشكال ُمَرك�

غيرها التي تتطلب مستوى عاٍل من الوعي واإلدراك سواء على المستوى النظري أو التجريدي.

حب اإلستطالع
سمة شخصية تشير إلى ميل الفرد إلى االعتقاد في قدرته على السيطرة على سير األحداث التي تجري في البيئة المحيطة به والنتائج المترتبة عليها، وكذلك في

التحكم في نتائج قراراته.

ر ُمَفك�
سمة شخصية تشير إلى امتالك الفرد إلى ذلك التوق الفكري من حيث البحث عن المزيد من المعلومات والمعرفة من أجل التعلم المستمر.

التنمية وتطوير اآلخر
سمة شخصية تشير إلى االستعداد والنزوع لدعم التنمية الفكرية واالجتماعية والشخصية لآلخرين.

التنظيم
سمة شخصية تشير إلى الميل إلى تجميع األشياء وترتيبها وتصنيفها على نحو منظم.

التخطيط
سمة شخصية تشير إلى االستعداد والنزوع لوضع خطط مستقبلية طويلة المدى يمكن تنفيذها.

العقالنية
سمة شخصية تشير إلى التوافق بين أفكار المرء وآراؤه وسلوكياته بإعطاء وتوضيح تبريرات - لتلك المعتقدات والتصرفات - مبنية على أسس متينة. 

واسع الحيلة
سمة شخصية تشير إلى الميل المتالك القدرة على اِالستخدام الخّالق للموارد المتاحة تلك النادرة عادًة - للتغلب على الصعوبات والعراقيل.

ترميم األشياء
سمة شخصية تشير إلى االستعداد والرغبة في تجديد األشياء وإعادتها إلى حالتها األصلية، سواء كانت أشياء ملموسة أو غير ملموسة؛ وهذا ينطبق خاصًة على

المشاكل المعقدة وغير المألوفة. 

تعريف السمات
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روح المخاطرة
سمة شخصية تعكس ذلك االهتمام بالنتائج غير المؤكدة ذات القيمة األعلى فوق النتائج المؤكدة ذات القيمة األَقل.

اإلندماج اإلجتماعي
سمة شخصية لمن هو اجتماعي، لطيف، وعذب المعاشرة.

الِحلم والسماحة
سمة شخصية تشير إلى َسعة األفق من حيث قبول واحترام مختلف اآلراء واألفكار والسلوكيات.

البحث عن التنوع
سمة شخصية تشير إلى البحث النشط عن األفكار واألشخاص واآلراء والخبرات المختلفة.

ذو رؤية
سمة شخصية تشير إلى امتالك مخيلة قوية من حيث القدرة على التفكير في المستقبل وكذلك تكوين فكرة عامة بشأن ما ينبغي أن يحدث / يتم في

المستقبل.

تعريف السمات
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تقدم هذه الفقرة تذكيرات عامة بخصوص استخدام تقرير أساس.

1. وجود االحتماالت
تتعرض التقييمات احيانا الي وجود االحتماالت. فأحيانا قد يسئ هؤالء الذين يتم تقيمهم فهم السؤال او قد يخطئوا في تفسير معاني الكلمات او قد يختاروا إجابة عن
طريق الخطأ (لم ينووا اختيارها). فإذا وجدت الشكوك حول ما إذا كان لدي الشخص الخاضع للتقييم الفهم الكافي لإلرشادات الخاصة بأداء التقييم وقت اجراءه٬ فعندئذ
يجب اجراء اعادة للتقييم بشرط أال يمنح اعادة التقييم هذا الشخص الخاضع للتقييم بأفضلية غير منصفة. في المقابل٬ يمكن لألدلة األخرى التي يتم تجميها من خالل
المقابلة الشخصية أو معلومات عن التحصيل األكاديمي او الخبرة أو األداء السلو� أو الموقفي للمتقدم للوظيفة أن تساعد في عملية اتخاذ القرار. في جميع الحاالت٬

يجب توخي الحذر الشديد في تفسير كل االدلة المتاحة.

2.تطرف في النتائج (النتائج المرتفعة او المنخفضة بشدة)
تشكل النتائج المرتفعة او المنخفضة بشدة أمرا غير مألوف وقد تدل علي عدم التناسق أو التضارب. ويصبح وقتئذ إجراء مقابلة شخصية فعالة شيء ضروري الكتشاف
السبب الكامن وراء عدم التناسق هذا٬ دون التسبب في ازعاج الشخص الذي يتم تقييمه باإليحاء غير المتعمد بانه لم يقدم إجابات صريحة أو حقيقية. بينما يتم فحص اي
نتيجة بها تطرف بعناية للتأكد من صحتها ومصداقيتها٬ يجب إجراء مقابلة شخصية لتجنب إعطاء االنطباع بأن تقييم واحد كافي إلعالن عدم أهلية الشخص المتقدم

للحصول على الوظيفة او األضعاف امكانياته االنمائية.

3. توصيات عامة بشأن الممارسات المنصفة
من المهم شرح اإلجراءات والممارسات قبل اجراء التقييم٬ والتأكد من استيعاب الشخص الذي يتم تقييمه الكافي لهذه االجراءات والممارسات. ال يجب عرض نتائج
التقييم كسبب لعدم قبول الشخص الذي يتم تقييمه. ال يجب استخدام تقييمات أساس أو لوائح االسئلة الخاصة بها نهائيا بمعزل عن غيره من التقييمات لتبرير اتخاذ

قرارات تسريح االشخاص من العمل. فمثل ذلك االستخدام يمكن اعتباره غير منصف.

جوانب ينصح بمراعاتها اثناء قراءه التقرير
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تشير المؤشرات الواردة أدناه إلى مدى إمكانية االعتماد على التقرير لتفسير النتائج. قد تبطل بعض أنماط اإلجابات صحة
النتائج (على سبيل المثال، اإلجابات العشوائية أو المحايدة لجميع األسئلة).

إدارة االنطباعات:
رغبة المستجيب في أن يكون مقبول اجتماعيا، وبالتالي ميله إلى بناء صورة إيجابية عن الذات.

االمتثال:
ميل الفرد إلى الموافقة على الُجَمل بغض النظر عما تحوي.

عدم االنتظام في اإلجابة:
ميل الفرد إلى اإلجابة" المحايدة" على معظم الٌجَمل.

مؤشرات صحة التقرير
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