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Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο Styles. Αυτή η έκθεση περιέχει
συνοπτικά σχόλια για τα κίνητρα, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα ταλέντα σας σε
διάφορους τομείς που σχετίζονται με την εργασία.

Κατά την ανάγνωση της έκθεσης, να έχετε στο μυαλό σας ότι βασίζεται στις απαντήσεις που
δώσατε στο ερωτηματολόγιο Styles. Περιγράφει το πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τον εαυτό σας,
και όχι το πώς μπορεί να σας βλέπει κάποιος άλλος. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι τα
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς προβλέπουν με επιτυχία τους τρόπους με τους οποίους
λειτουργείτε στην εργασία σας.

Τα στοιχεία που δίνονται αφορούν τις 12 υπο-ομάδες Styles, κάτω από τις τέσσερις βασικές
ομάδες: Σκέψη, Επιρροή, Προσαρμοστικότητα και Αποτελέσματα. Κάθε υπο-ομάδα
αποτελείται από τρεις πτυχές. Συνολικά υπάρχουν 36 πτυχές.

Τα αποτελέσματά σας προκύπτουν συνδυαστικά από τις απαντήσεις σας για τη βαθμολόγηση
και κατάταξη των ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα βασίζονται στη σύγκριση με μια διεθνή
ομάδα άνω των 31.000 επαγγελματιών και διευθυντών. Η βαθμολογία σας για κάθε υπο-
ομάδα δίνεται με μια γραφική αναπαράσταση σε μια κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία της κάθε
υπο-ομάδας δείχνει πόσο ακραίες είναι οι απαντήσεις σας. Μια βαθμολογία της τάξης του 5 ή
του 6 υποδεικνύει σύγκλιση προς την ομάδα σύγκρισης, ενώ το 1 και το 10 είναι ακραίες
βαθμολογίες που αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% της ομάδας σύγκρισης. Κάτω από τον τίτλο
της κάθε υπο-ομάδας υπάρχουν λεκτικές περιγραφές αναφορικά με τις τρεις πτυχές που
συνιστούν τη βαθμολογία που εμφανίζεται για την υπο-ομάδα. Μεγάλες διαφορές στις
λεκτικές περιγραφές για μία υπο-ομάδα, υποδηλώνουν μεγάλο εύρος στις βαθμολογίες των
πτυχών και, ως εκ τούτου, χρήζουν περαιτέρω ενδοσκόπησης και συζήτησης.

Σχετικά με αυτήν την έκθεση

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση σχετικά με τα κίνητρα, τις
προτιμήσεις, τις ανάγκες και τα ταλέντα σας στην εργασία (σε σχέση με τους άλλους)
θεωρούνται έγκυρες για ένα διάστημα 12 έως 24 μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η έκθεση δημιουργήθηκε μέσω των συστημάτων λογισμικού της Saville Assessment.
Προκύπτει από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που συμπληρώσατε και
αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις που δώσατε σε αυτό.

Η έκθεση έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικά. Η Saville Assessment δεν εγγυάται ότι δεν έχει
αλλαχθεί ή τροποποιηθεί. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν
από τη χρήση αυτής της έκθεσης, όπως και αν αυτές προκύψουν.

Η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου αξιολόγησης γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό
της Saville Assessment, τους εκπροσώπους της και τους πελάτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί
από αυτήν.
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Ψυχομετρικό προφίλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Σκ
έψ

η

Αξιολογικός/ή - δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον στην
ανάλυση πληροφοριών; λιγότερο πιθανό να μπορεί να
επικοινωνήσει καλά με τον γραπτό λόγο; του/της
αρέσει να εργάζεται με αριθμητικά δεδομένα όσο και
στους άλλους

Ερευνητικός/ή - δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον να
ενημερώνεται για νέα πράγματα; δεν του/της αρέσει να
πρέπει να μάθει κάτι γρήγορα; δείχνει ελάχιστο
ενδιαφέρον στο να βελτιώνει τα πράγματα

Ευρηματικός/ή - παράγει ελάχιστες ιδέες; πολύ
σπάνια εστιάζει στην ανάπτυξη θεωρητικών εννοιών;
δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη
στρατηγικών

Επ
ιρ

ρο
ή

Κοινωνικός/ή - πολύ ζωντανός άνθρωπος; θέλει
περισσότερο χρόνο από άλλους για να δημιουργήσει
επαφή; είναι συχνά το επίκεντρο της προσοχής

Επιβλητικός/ή - πάρα πολύ πειστικός/ή; κάνει
παρουσιάσεις με πολύ μεγάλη άνεση; εκφράζει ανοιχτά
τη διαφωνία του/της

Διεκδικητικός/ή - μπορεί να αναλάβει την ευθύνη
για σημαντικές αποφάσεις; δεν προτιμά ιδιαίτερα να
αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους; δείχνει ελάχιστο
ενδιαφέρον στο να κινητοποιεί τους άλλους

Π
ρο

σα
ρμ

οσ
τι

κό
τη

τα

Ανθεκτικός/ή - έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση;
σπάνια είναι νευρικός/ή κατά τη διάρκεια σημαντικών
γεγονότων; δεν αισθάνεται άνετα με ανθρώπους που
είναι αναστατωμένοι

Ευέλικτος/η - μέτρια πιθανό να δει τα πράγματα
αισιόδοξα; αντιμετωπίζει τις αλλαγές λιγότερο θετικά
απ' ό,τι πολλοί άνθρωποι; σ' έναν βαθμό δεκτικός/ή σε
σχόλια από άλλους

Υποστηρικτικός/ή - λιγότερο συμπονετικός/ή απ'
ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι; δεν έχει το ομαδικό
πνεύμα που έχουν οι άλλοι; φαίνεται να μη νοιάζεται
για τους άλλους

Α
π

οτ
ελ

έσ
μα

τα

Ευσυνείδητος/η - ενδιαφέρεται για την τήρηση
των προθεσμιών όσο και οι περισσότεροι άνθρωποι;
εστιάζει ελάχιστα στις λεπτομέρειες; αποφεύγει
ιδιαίτερα να ακολουθεί κανόνες

Δομημένος/η - λιγότερο καλά οργανωμένος/η απ'
ό,τι αρκετοί άνθρωποι; αποφεύγει να κάνει σχέδια για
το μέλλον; εργάζεται με μέτρια γρήγορους ρυθμούς

Ενεργοποιημένος/η - πολύ καλός/ή στο να
πραγματοποιεί αυτά που θέλει; αναγνωρίζει
αποτελεσματικά τις επαγγελματικές ευκαιρίες; θέλει
πάρα πολύ να επιτυγχάνει εξαιρετικά αποτελέσματα
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Πρόβλεψη κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις πλευρές του εργασιακού περιβάλλοντος που είναι πιθανό να
ενισχύσουν ή να αναστείλουν την επαγγελματική πρόοδό σας, με βάση τις εκτεταμένες
έρευνες της Saville Assessment για τη σχέση της εργασιακής κουλτούρας με την εργασία.

Στοιχεία ενίσχυσης απόδοσης
όπου μπορεί κανείς να γίνει το επίκεντρο της προσοχής και οι άλλοι να γνωρίσουν τα
επιτεύγματά του

όπου εκτιμάται ιδιαίτερα η πειστικότητα και η επιρροή που ασκείται επιτυγχάνεται
μέσω πειθούς και διαπραγμάτευσης, παρά μέσω της άσκησης εξουσίας

όπου τα άτομα καλούνται να αναλάβουν ευθύνες για σημαντικές αποφάσεις και η
αποφασιστικότητα είναι επιθυμητό χαρακτηριστικό

όπου η αυτοπεποίθηση θεωρείται προσόν και τα άτομα ενθαρρύνονται να
αναγνωρίζουν την αξία τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της εργασίας τους

όπου υπάρχει πολλή ενέργεια, έντονη δραστηριότητα και ο κόσμος ανταμείβεται όταν
παίρνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί πράγματα

όπου εκτιμάται η ικανότητα να εξηγεί κανείς τα πράγματα καθαρά και με
αυτοπεποίθηση και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επίσημες παρουσιάσεις

όπου εκτιμώνται το εμπορικό πνεύμα και η επιχειρηματικότητα και τονίζεται η
ανεύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών και η επικράτηση έναντι του ανταγωνισμού

όπου υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για νέες επαφές και σχέσεις, και η καλή δικτύωση
θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία

Στοιχεία παρεμπόδισης απόδοσης
όπου δεν υπάρχει δυνατότητα προσωπικής προβολής και προβολής των
επιτευγμάτων

όπου η επιρροή ασκείται με εξουσία και έλεγχο και όχι με πειθώ και διαπραγμάτευση

όπου τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουν άλλοι και δεν υπάρχει δυνατότητα επιρροής
των αποτελεσμάτων

όπου το να έχεις αυτοπεποίθηση ισοδυναμεί με αλαζονεία και τα άτομα
αποθαρρύνονται από το να αναλάβουν τον έλεγχο της εργασίας τους

όπου τα επίπεδα ενέργειας είναι χαμηλά και τα άτομα δε λαμβάνουν πρωτοβουλίες

όπου ελάχιστη σημασία δίνεται στην ικανότητα να εξηγήσει κανείς αποτελεσματικά τα
πράγματα και δεν υπάρχουν ευκαιρίες για παρουσιάσεις

όπου δεν επικρατεί επιχειρηματικό, ανταγωνιστικό ή εμπορικό πνεύμα

όπου δεν υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης
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