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Giriş

Styles envanterini tamamladığınız için teşekkür ederiz. Bu rapor size işle ilişkili çeşitli
alanlardaki motivasyonlarınız, tercihleriniz, gereksinimleriniz ve yeteneklerinizle ilgili bir ger
bildirim özeti sunmaktadır.

Bu raporu okurken lütfen bunun sizin Styles değerlendirmesine verdiğiniz yanıtlara
dayandığını unutmayınız. Rapor, bir başkasının sizi nasıl gördüğünü değil, sizin kendinizi nasıl
algıladığınızı açıklamaktadır. Bununla birlikte araştırmalar kendinize dair bildirimlerinizin iş
yerinde çalışma biçiminiz hakkında önemli ipuçları sunabileceğini göstermektedir.

Düşünce, Etkileme, Uyum Yeteneği ve Uygulama olmak üzere dört temel küme başlığı altında
düzenlenen 12 Styles bölümüyle ilgili bilgiler sunulmaktadır. Her bir bölüm 3 yönden
oluşmaktadır. Toplam 36 yön bulunmaktadır.

Sonuçlarınız derecelendirme ve sıralama yanıtlarınızı birleştirmektedir. Sonuçlar sayısı
31.000'i aşan, profesyoneller ve yöneticilerden oluşan uluslararası bir grup ile karşılaştırmaya
dayanmaktadır. Her bir bölüm için puanınız, 1-10 arası ölçekte grafiksel olarak gösterilir.
Bölüm puanı sonuçlarınızın ne kadar aşırı olduğunu göstermektedir: 5 ve 6 puanları
karşılaştırılan grubun özelliklerini taşırken 1 ve 10 karşılaştırılan grubun yalnızca yaklaşık %
1'inin aldığı uç puanlardır. Her bölüm adının altında bölüm puanını oluşturan 3 yön puanını
temsil eden sözel tanımlamalar bulunmaktadır. Bir bölüm içindeki sözel tanımlamalardaki
önemli değişimler geniş bir yön puan aralığı olduğunu ve bunların üzerinde düşünüp
tartışılmayı gerektirdiğini göstermektedir.

Bu Rapor Hakkında

Bu raporda bulunan bilgilerin, koşullarınıza bağlı olarak 12 ile 24 ay boyunca iş yerindeki
motivasyonlarınız tercihleriniz, gereksinimleriniz ve yetenekleriniz (diğerlerine göre) hakkında
geçerli bir genel bakış temin etmesi mümkündür.

Bu rapor, Saville Assessment yazılım sistemleri kullanılarak hazırlanmıştır. Rapor,
doldurduğunuz envanterin sonuçlarına dayalı olarak oluşturulmuştur ve cevaplarınızı
yansıtmaktadır.

Bu rapor elektronik olarak hazırlanmıştır. Saville Assessment bu raporun değiştirilmemiş veya
düzeltilmemiş olduğunu garanti etmemektedir. Ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın, bu raporun
kullanımından kaynaklanabilecek sonuçlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bu değerlendirme yalnızca Saville Assessment çalışanları, Saville Assessment temsilcileri ve
Saville Assessment'ın yetki verdiği müşterilerin kullanımına yöneliktir.
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Psikometrik Profil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D
üş

ün
ce

Değerlendiren - bilgileri analiz etmeye çok az ilgi
duyar; yazılı iletişim kurmaktan keyif alma ihtimali
zayıftır; sayısal verilerle çalışmaktan diğerleri kadar
hoşlanır

Araştırmacı - yeni şeyler öğrenme isteği çok azdır;
işleri çabuk öğrenmek zorunda kalmaktan hoşlanmaz;
işleri geliştirmeye çok az odaklanır

Hayal Gücü - çok az fikir üretir; kavram geliştirmeye
çok nadir odaklanır; strateji geliştirmeye sınırlı bir ilgi
gösterir

Et
ki

le
m

e

Sosyal - çok hareketlidir; yakın ilişkiler kurması biraz
zaman alır; çoğunlukla ilgi merkezidir

Etkili - çok ikna edicidir; sunum yapmak konusunda
çok rahattır; görüş ayrılıklarını açık biçimde dile getirir

İddialı - önemli kararların sorumluluğunu almaya
hazırdır; liderlik rolüne yönelimi düşüktür; diğerlerinde
motive etmenin yöntemini bulmaya pek ilgi duymaz

U
yu

m

Dayanıklı - çok özgüvenlidir; önemli olaylar sırasında
nadiren tedirgin olur; üzgün insanlarla ilgilenirken
rahatsız olur

Esnek - bir dereceye kadar iyimser bir yaklaşım
benimsemesi muhtemeldir; değişime birçok kişiden
daha az olumlu yaklaşır; diğerlerinden gelen
geribildirimlere bir dereceye kadar açıktır

Destekleyici - çoğu kişiden daha az empati kurar;
diğerlerinden daha az takım odaklıdır; diğerlerinden
daha az anlayışlıdır

U
yg

ul
am

a

İşine bağlı - teslim tarihlerine uymakta çoğu kişi
kadar özenlidir; detayların doğruluğunu sağlamaya biraz
odaklanır; kurallara uyma eğilimi çok azdır

Yapılandırılmış - birçok kişiden daha az düzenlidir;
plan yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmaz; kısmen
hızlı bir tempoda çalışır

Enerji - işleri gerçekleştirmekte çok iyidir; iş
fırsatlarını etkin biçimde belirler; çok iyi sonuçlara
ulaşmaya çok isteklidir
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Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu

Saville Assessment'ın kişilerin tarzlarını iş yerindeki kültürle bağlantılandıran araştırmasına
dayanan bu rapor; kültürün, işin ve ortamın başarınızı artırma veya önleme olasılığı taşıyan
yönlerine dikkat çekmektedir:

Performans Artırıcılar
ilgi merkezi olma fırsatı bulunduğunda ve insanların kişinin başarı ve statüsünün
farkında olmaları halinde

ikna etme yeteneğine değer verilmesi ve insanların otorite kullanmak yerine ikna
edilerek ve görüşmeler yoluyla etkilenmesi halinde

insanların önemli kararların sorumluluğunu üstlenmeleri teşvik edildiğinde ve kararlılık
değer verilen bir özellik olduğunda

öz-güven değerli bir vasıf olarak görüldüğünde ve insanlar kendi değerlerini bilmeye
ve kendi iş yüklerinin sorumluluğunu üstlenmeye teşvik edildiklerinde

enerji düzeyi yüksek olduğunda, güçlü bir eylem yönelimi bulunduğunda ve insanlar
inisiyatif alarak işleri gerçekleştirdikleri için ödüllendirildiklerinde

Olanları açıkça ve güvenle açıklama kabiliyetine değer verildiğinde ve sık sık resmi
sunumlar yapma fırsatı olduğunda

ticari bakış ve girişimciliğe değer verildiğinde ve iş fırsatlarını belirlemeye ve rekabette
üstün gelmeye vurgu yapıldığında

yeni anlaşmalar yapmak ve ilişkiler geliştirmek için çok sayıda fırsat bulunduğunda ve
iyi bir ilişki ağı kurmak başarının anahtarı olarak görüldüğünde

Performans Önleyiciler

kişi geri planda kaldığında ve başarıları fark edilmediğinde

insanlar ikna yöntemi ve görüşmeler yoluyla değil emirler ve denetimlerle etkilenmeye
çalışıldığında

önemli kararların sorumluluğunun başkalarına ait olması ve sonucu etkileme fırsatının
az olması halinde

öz-güven küstahlık gibi görülüp olumsuz karşılandığında ve insanların kendi iş
yüklerinin sorumluluğunu üstlenmesi engellendiğinde

enerji düzeyi düşük olduğunda ve insanlar çok az inisiyatif kullandıklarında

olayları iyi açıklama yeteneğine görece az önem verildiğinde ve çok az sunuş yapma
fırsatı bulunduğunda

kültür ticari, rekabetçi ve kar-odaklı olmadığında

çok az ilişki ağı kurma fırsatı olduğunda
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