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Bu Rapor Hakkında

Bu rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki motivasyonlarını, tercihlerini, gereksinimlerini
ve yeteneklerini araştıran Wave Styles değerlendirmesine dayanmaktadır.

Sonuçlar sayısı 24.000'i aşan, profesyoneller ve yöneticilerden oluşan uluslararası bir grup ile
karşılaştırmaya dayanmaktadır.

Envanter bireylerin özbildirimlerine dayalı olduğundan sonuçlar kişinin kendisini nasıl
algıladığını göstermektedir. Kapsamlı araştırmalarımız bunun insanların iş yerinde nasıl
çalışacaklarına dair iyi bir gösterge olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, bu veriler
yorumlanırken kişinin kendisine yönelik algısının subjektif olduğuna dikkat edilmelidir.

Bu rapordaki bilgilerin potansiyel olarak gizli olduğu unutulmamalı ve güvenli bir yerde
saklanmalarını sağlamak için gereken her şey yapılmalıdır.

Bu rapordaki bilgiler koşullara bağlı olarak 12 ile 24 aylık bir süreçte kişinin kendisini nasıl
algıladığını muhtemelen iyi bir şekilde yansıtacaktır.

Bu rapor, Saville Assessment yazılım sistemleri kullanılarak hazırlanmıştır. Katılımcılar
tarafından yapılan değerlendirmelerin sonuçlarından elde edilmiştir ve katılımcıların yanıtlarını
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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Giriş

Yönetici Özet Profili
Yönetici Özet Profili, profilin Düşünce, Etkileme, Uyum Yeteneği ve Uygulama şeklindeki dört
ana küme başlığı altında gruplandırılan 12 temel bölümü özetlemektedir. 12 bölümden her
birinin altında üç temel boyut -toplam 36 boyut- hakkında bilgi sunulmaktadır.

Tam Psikometrik Profil
Tam Psikometrik Profil - Yanıtlara Genel Bakış, Osman Şahin isimli katılımcının envanterdeki
yanıtlarının özetini sunmaktadır. Yanıt Özeti’ndeki dört gösterge, aşırı yanıt örüntülerini
vurgulamaktadır. Tam Psikometrik Profil 4 ana küme (Düşünce, Etkileme, Uyum Yeteneği,
Uygulama) altında düzenlenmiş 36 Professional Styles boyutuna odaklanır ve her bir küme
için bir sayfa ayrılmıştır. Her küme kendi içinde 3 bölüme ayrılmıştır (toplamda 12 bölüm) ve
her biri 3 boyuttan oluşmaktadır. Her biri üç alt boyuttan oluşan 36 boyutta toplam 108 yön
bulunmaktadır ve her boyut başlığı altında yönlerin puanlarına ilişkin yazılı açıklamalar
mevcuttur.

Psikometrik Profil Özeti
Psikometrik Profil Özeti bir sayfadaki profilin 36 Tarz boyutunun genel değerlendirmesini
sunar. Nerede bir yön aralığı bulunduğunu, motivasyon veya yeteneğin nerede daha yüksek
olduğunu (hangisi yüksekse M veya T ile gösterilir) ve nerede normatif veya ipsatifin daha
yüksek olduğunu (hangisi yüksekse N veya I ile gösterilir) ortaya koyar.

Yetkinlik Potansiyeli Profili
Yetkinlik Potansiyeli Profili, Styles envanterindeki yönleri iş performansının detaylı, bağımsız
değerlendirmelerine bağlayan veri tabanlarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu, Osman Şahin
isimli katılımcının 12 önemli performans alanındaki olası güçlü yönleri ve limitleri hakkında
özgün bir tahmin sunmaktadır. Performansın temel bileşenleri, 12 yetkinlik başlığının her
birinin altındaki sözel tanımlamalar ve puanlarla yansıtılmaktadır. Bu öngörü, iş analizi veya
yetkinlik profili yöntemleriyle oluşturulan önemli iş gereksinimlerine göre yorumlanmalıdır.
Fazlasıyla pozitif profiller kişinin kendisini gerçekçi olmayan bir şekilde pozitif gördüğünü
yansıtabileceği gibi düşük puanlı profiller kişinin kendisini fazla eleştirdiğini gösteriyor olabilir.
Bu gibi durumlarda sonuçların diğer bilgilerle karşılaştırılarak doğrulanması çok önemlidir.

Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu
Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu; kültür, iş ve ortamın bir kişinin başarısını artırma veya
engelleme ihtimali olan yönlerine işaret etmektedir. Saville Assessment'ın çığır açan
araştırması, insanların motivasyon ve yeteneklerinin kültür, iş ve ortam özellikleriyle önemli
ölçüde etkileşime geçerek iş performanslarının ve yetkinliklerinin belirlenmesine yardımcı
olduğuna işaret etmektedir.

Kişisel
Motivasyonlar

Performans Artırıcılar
(Kültür, İş ve Ortam)

İş
Yetkinliği

Kişisel Beceriler Performans Önleyiciler
(Kültür, İş ve Ortam)
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Yönetici Özet Profili

Düşünce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Değerlendiren Sten 6

Analitik (6); Somut Veri Odaklı (7); Rasyonel (5)

Araştırıcı Sten 6

Öğrenmeye Açık (7); Pratik Zekalı (2); Anlayışlı (9)

Yaratıcı Sten 10

Yaratıcı (10); Soyut (7); Stratejik (9)

Etki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sosyal Sten 6

İnteraktif (6); Cazip (3); Kendini Öne Çıkaran (8)

Etkili Sten 9

İnandırıcı (9); Etkili Sözel İletişim (6); İddialı (10)

Kendine Güvenen Sten 9

Hedef odaklı (10); Yöneten (8); İnsiyatif Veren (5)

Uyum Yeteneği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dayanıklı Sten 6

Kendinden Emin (7); Sakin ve Kontrollü (7); Sorun Çözücü
(4)

Esnek Sten 6

Olumlu (8); Değişime Açık (6); Kolay Kavrayan (3)

Destekleyici Sten 3

Dikkatli (4); Diğerlerini de Sürece Dahil Eden (3); Olduğu
Gibi Kabul Eden (3)

Uygulama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vicdanlı Sten 2

Güvenilir (3); Titiz (4); Uyumlu (1)

Planlı Hareket Eden Sten 2

Düzenli (1); İlkeli (3); Etkinlik Odaklı (5)

Azimli Sten 8

Dinamik (7); Girişimci (8); Gayretli (8)
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Tam Psikometrik Profil - Yanıtlara Genel Bakış

Bu profil, Osman Şahin isimli katılımcının Styles envanterine verdiği yanıtların ayrıntılı bir
değerlendirmesini sunmaktadır. Yanıt örüntülerinin özetiyle başlamakta, ardından profil
yapısının açıklaması yapılmaktadır. Psikometrik Profili yorumlarken yanıt örüntüsü akılda
tutulmalıdır. Sonraki birkaç sayfa dört temel kümenin sonuçlarını bildirmektedir.

Yanıt Özeti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Derecelendirme Aralığı
Genel olarak kişisel derecelendirmelerde birçok kişiden
daha pozitif

Kademeleme Tutarlılığı
Özellikler sıralamasında fazlasıyla tutarlı

Normatif-İpsatif Uyumu
Genel olarak normatif ve ipsative puanları arasındaki uyum
derecesi oldukça yüksek

Motivasyon - Yetenek Uyumu
Genel olarak, Motivasyon ve Yetenek puanları arasındaki
uyum derecesi çoğu kişiyle aynı

Profil Dökümü

Saville Assessment'ın kapsamlı araştırmaları, iş yerindeki performansı en iyi şekilde öngören
belirtecin genellikle Sten belirteci (birleşik normatif-ipsatif) tarafından verilen puan olduğunu
göstermektedir. Wave raporlamasına özgü olan, profilde öne çıkan küçük farklılıklarla ilgili
bilgiler de sunulmaktadır:

Yön Aralığı. Herhangi bir boyut içindeki yön aralığı puanı 3 Sten veya daha fazla
olduğunda bu durum hem boyut ölçeği taranarak hem de her özelliğin sözel açıklamalarının
yanındaki parantezlerin içine yön puanları konularak gösterilmektedir.

 - Normatif-İpsatif Ayrımı. Normatif (derecelendirme) ve İpsatif (sıralama) puanlar
arasındaki farkın 3 Sten veya daha fazla olduğu, sırasıyla  ve  belirteçleriyle gösterilir.
İpsatif puanlar Normatif puanlardan yüksek olduğunda kişi normatif kişisel tanımlamalarında
kendisini fazlasıyla eleştirel değerlendirmiş olabilir. Normatif puanlar ipsatif puanlardan
yüksekse, kişi kendisini pek eleştirmemiş ve muhtemelen normatif tanımlamaları abartmış
olabilir. Bu, açıkça belirlenmemiş tek bir sosyal beğenilirlik ölçüsü yerine açıkça belirlenmiş
yeni doğrulama alanları sağlar.

 - Motivasyon-Yetenek Ayrımı. Belirli bir boyutta Motivasyon (Motive) ve Yetenek
(Talent) puanları arasındaki farkın 3 Sten veya daha fazla olduğu, sırasıyla  ve 
belirteçleriyle gösterilir. Bu tür farklılıklar belirli alanlarda bir gelişme isteği olduğunu veya
çevre etkenlerinin güçlü bir etkide bulunduğu alanları gösterebilir.
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Tam Psikometrik Profil - Düşünce Kümesi

Düşünce

Değerlendiren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analitik Sten 6

zaman zaman bilgileri analiz etmeye ilgi duyar (5); oldukça
sık sorgulayıcı soru sorar (5); sorunlara çözüm aramaya
meyillidir (7)

Somut Veri Odaklı Sten 7

iyi yazılı iletişim kurması muhtemeldir (7); bir argümanın
ardındaki mantıkla makul ölçüde ilgilenir (5); olguları
kapsamlı biçimde araştırır (7)

Rasyonel Sten 5

sayısal verilerle çalışmaktan diğerleri kadar hoşlanır (6);
bilişim teknolojisine az ilgi duyar (4); kararlarını yalnızca
verilere dayandırma ihtimali orta düzeydedir (6)

Araştırıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenmeye Açık Sten 7

yeni şeyler öğrenme isteği nispeten azdır (4); hızlı öğrenir
(7); okuyarak öğrenmeye meyillidir (7)

Pratik Zekalı Sten 2

pratik çalışmaya diğerlerinden daha az yönelimlidir (4);
yaparak öğrenmeye çok az ilgi duyar (1); sağduyusunu
kullanmaya göreceli olarak az önem verir (4)

Anlayışlı Sten 9

sık sık işleri geliştirmenin yöntemlerini belirler (8); sorunun
özünü çok hızlı kavrar (9); kararlarına sezgilerinin yol
göstereceğine güvenir (8)

Yaratıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yaratıcı Sten 10

çok sayıda fikir üretir (10); çok özgün fikirler üretir (10);
radikal çözümler benimsemesi muhtemeldir (8)

Soyut Sten 7

kavram geliştirmek konusunda iyidir (7); çoğunlukla
teorileri uygular (7); temel ilkeleri incelemekle makul
ölçüde ilgilidir (6)

Stratejik Sten 9

strateji geliştirmeye meyillidir (7); çok uzun vadeli bir
yaklaşım benimser (9); gelecekle ilgili net bir vizyon yaratır
(8)
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Tam Psikometrik Profil - Etki Kümesi

Etki

Sosyal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnteraktif Sten 6

oldukça hareketlidir (6); makul ölçüde konuşkandır (6); ilişki
ağı kurmakla makul ölçüde ilgilidir (6)

Cazip Sten 3

yakın ilişkiler kurması biraz zaman alır (4); iyi bir ilk izlenim
bırakmaya az önem verir (2); oldukça kolay biçimde yeni
arkadaşlar edinir (5)

Kendini Öne Çıkaran Sten 8

çoğunlukla ilgi merkezidir (10); kendi başarıları konusunda
makul ölçüde mütevazıdır (6); övgüye makul ölçüde ihtiyaç
duyar (6)

Etkili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnandırıcı Sten 9

çok ikna edicidir (9); kendi fikirlerini ortaya koyarken
iddialıdır (8); olabilecek en iyi anlaşmayı elde etmeye
odaklanır (7)

Etkili Sözel İletişim Sten 6

sunum yapmaktan çoğu kişi kadar hoşlanır (6); meseleleri
oldukça iyi açıklar (6); yeni tanıştığı insanlar ile birlikte iken
makul ölçüde özgüvenlidir (6)

İddialı Sten 10

görüş ayrılıklarını çok açık biçimde dile getirir (9);
başkalarının fikirlerini sorgulamay fazlasıyla meyillidir (9);
çok sık tartışmalara girer (9)

Kendine Güvenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hedef odaklı Sten 10

hızlı karar verir (8); önemli kararların sorumluluğunu
almaya hazırdır (8); konular hakkında çok kesin görüşleri
vardır (10)

Yöneten Sten 8

liderlik rolüne açık bir yönelimi vardır (7); insanları iyi
koordine eder (7); işleri kontrol etmeye fazlasıyla meyillidir
(9)

İnsiyatif Veren Sten 5

diğerlerinde motive etmenin yöntemini bulmaya sınırlı ilgi
duyar (3); ilham vericidir (7); diğerlerinde makul ölçüde
teşvik eder (5)
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Tam Psikometrik Profil - Uyum Yeteneği Kümesi

Uyum Yeteneği

Dayanıklı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kendinden Emin Sten 7

makul ölçüde özgüvenlidir (5); kendi geleceğini kontrol
edebildiğini düşünür (8); kendi değeri konusunda güçlü bir
algısı vardır (7)

Sakin ve Kontrollü Sten 7

önemli olaylar sırasında nadiren tedirgin olur (7); önemli
olayların öncesinde oldukça serinkanlıdır (6); baskı altında
iyi çalışır (7)

Sorun Çözücü Sten 4

üzgün insanlarla oldukça iyi başa çıkar (5); sinirli insanlarla
iş yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmaz (4);
anlaşmazlıkları çözümlemeye birçok kişiden daha az gerek
duyar (4)

Esnek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olumlu Sten 8

iyimser bir yaklaşım benimsemesi muhtemeldir (8);
aksilikler karşısında oldukça hızlı toparlanır (5); fazlasıyla
neşelidir (9)

Değişime Açık Sten 6

değişimi çoğu kişi kadar kolay kabul eder (6); belirsizlikle
makul ölçüde iyi başeder (6); yeni zorlayıcı görevleri çoğu
kişi kadar istekle kabul eder (6)

Kolay Kavrayan Sten 3

geribildirime çoğu kişiden daha az açıktır (2); zaman zaman
başkalarını, yaklaşımını eleştirmeye teşvik etmesi olasıdır
(6); nadiren performans geribildirimi ister (4)

Destekleyici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dikkatli Sten 4

birçok kişiden daha az empati kurar (4); uzun süre dikkatle
dinlemesi muhtemel değildir (2); insanların davranış
nedenlerini anlamaya ilgi duyar (7)

Diğerlerini de Sürece Dahil Eden Sten 3

diğerlerinden daha az takım odaklıdır (2); başkalarının
görüşlerini biraz dikkate alır (5); başkalarını nihai kararlara
dahil etmesi muhtemel değildir (4)

Olduğu Gibi Kabul Eden Sten 3

diğerlerinden biraz daha az anlayışlıdır (3); makul ölçüde
hoşgörülüdür (5); insanlara makul ölçüde güvenir (5)
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Tam Psikometrik Profil - Uygulama Kümesi

Uygulama

Vicdanlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Güvenilir Sten 3

teslim tarihlerine uymaya birçok kişiden daha az önem
verir (3); birçok kişiden daha az dakiktir (4); bazen işleri
yarım bırakabilir (4)

Titiz Sten 4

detayların doğruluğunu sağlamaya biraz odaklanır (2);
birçok kişiden daha az dikkatlidir (4); oldukça yüksek bir
kalite düzeyi sağlar (6)

Uyumlu Sten 1

kurallara uyma eğilimi çok azdır (1); prosedürleri
izlemekten hiç hoşlanmaz (2); karar verirken risk almaya
bazen hazırdır (4)

Planlı Hareket Eden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Düzenli Sten 1

çoğu kişiden daha az düzenlidir (2); plan yapmak zorunda
kalmaktan hiç hoşlanmaz (2); öncelik belirlemeye çoğu
kişiden daha az meyillidir (1)

İlkeli Sten 3

etik kurallara birçok kişiden daha az yönelimlidir (4);
gizliliğin korunmasına birçok kişiden daha az önem verir
(3); yükümlülüklerini yerine getirmeye göreceli olarak az
odaklanır (4)

Etkinlik Odaklı Sten 5

kısmen hızlı bir tempoda çalışır (5); yoğun çalışmak
konusunda iyidir (7); aynı anda çok sayıda iş yapmak
yerine tek bir iş yapmayı tercih eder (4)

Azimli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinamik Sten 7

işleri gerçekleştirmekte iyidir (7); işleri başlatmak
konusunda sabırsızdır (7); makul ölçüde enerjiktir (6)

Girişimci Sten 8

iş fırsatlarını belirlemesi muhtemeldir (8); oldukça satış
odaklıdır (8); çoğu kişi kadar rekabetçidir (6)

Gayretli Sten 8

çok iyi sonuçlara ulaşmaya isteklidir (8); oldukça hırslıdır
(7); zorlu mücadelelerde azmini koruması muhtemeldir (8)
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Psikometrik Profil Özeti
Muvafakat (7)   Tutarlılık (9)   N-I Uyumu (7)   M-T Uyumu (6)  

Gösterilen daha üst ayrımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ayrımlar

D
üş

ün
ce

Analitik

Somut Veri Odaklı

Rasyonel

Öğrenmeye Açık

Pratik Zekalı

Anlayışlı

Yaratıcı

Soyut

Stratejik

Et
ki

İnteraktif

Cazip

Kendini Öne Çıkaran

İnandırıcı

Etkili Sözel İletişim

İddialı

Hedef odaklı

Yöneten

İnsiyatif Veren

U
yu

m
 Y

et
en

eğ
i

Kendinden Emin

Sakin ve Kontrollü

Sorun Çözücü

Olumlu

Değişime Açık

Kolay Kavrayan

Dikkatli

Diğerlerini de Sürece Dahil
Eden

Olduğu Gibi Kabul Eden

U
yg

ul
am

a

Güvenilir

Titiz

Uyumlu

Düzenli

İlkeli

Etkinlik Odaklı

Dinamik

Girişimci

Gayretli
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Yetkinlik Potansiyeli Profili

Bu profil, Osman Şahin isimli katılımcının daha yüksek ve daha düşük potansiyel gösterdiği
alanları sunar. Yetkinlik potansiyeli ölçümleri, Saville Assessment’ın Wave’i iş performansına
bağlayan kapsamlı uluslararası veri tabanlarına dayalı olarak geliştirilmiştir.

Yetkinlik Tanımı Potansiyel
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Sorunları Değerlendirme
Verileri İnceleme (8); Olayları Belgeleme (6);
Verileri Yorumlama (6)

                        7            

Kısmen Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %75'inden yüksek
potansiyel

Sorunları İnceleme
Uzmanlaşma (6); Pratik Yaklaşımlar
Benimseme (3); Kavrayış Sağlama (10)

                        7            

Kısmen Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %75'inden yüksek
potansiyel

Yenilik Yaratma
Fikir Üretme (10); Olanakları Araştırma (9);
Strateji Geliştirme (9)

                                   10

Aşırı Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %99'undan yüksek
potansiyel
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İlişki Kurma
İnsanlarla Etkileşim (5); Yakın İlişki Kurma (3);
İnsanlarda Saygı Uyandırma (8)

                5                    

Ortalama
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %40'ından yüksek
potansiyel

Bilgi İletişimi
İnsanları İkna Etme (8); Bilgileri Kolayca
Aktarma (6); Fikirleri Sorgulama (10)

                                9    

Çok Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %95'inden yüksek
potansiyel

Liderlik Sağlama
Karar Verme (10); İnsanları Yönetme (8);
Kişilere Yetki Verme (5)
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Çok Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %95'inden yüksek
potansiyel
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Dayanıklılık Sergileme
Kendine Güvenen İzlenimi Bırakma (7);
Soğukkanlılık (7); Çatışmaları Çözüme
Kavuşturma (3)

                    6                

Ortalama
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %60'ından yüksek
potansiyel

Değişime Uyum
Pozitif Düşünme (7); Değişimi Benimseme (6);
Geribildirim İsteme (3)

                    6                

Ortalama
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %60'ından yüksek
potansiyel

Destek Verme
İnsanları Anlama (3); Takım Çalışması (2);
Bireylere Değer Verme (3)

    2                                

Çok Düşük
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %5'inden yüksek
potansiyel
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Yetkinlik Potansiyeli Profili

Yetkinlik Tanımı Potansiyel
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Ayrıntıları İşleme
Zaman Çizelgelerine Uyma (2); Detayları
Kontrol Etme (3); Prosedürleri İzleme (1)

1                                    

Aşırı Düşük
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %1'inden yüksek
potansiyel

Görevleri Yapılandırma
Görevleri Yönetme (1); Standartları Yükseltme
(2); Sonuç Elde Etme (4)

1                                    

Aşırı Düşük
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %1'inden yüksek
potansiyel

Başarıya Ulaşma
Eyleme Geçme (8); Fırsatları Değerlendirme
(8); Hedefleri İzleme (9)

                                9    

Çok Yüksek
Karşılaştırma grubundaki kişilerin
yaklaşık %95'inden yüksek
potansiyel
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Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu

Saville Assessment’ın kişilerin tarzlarını iş yerindeki kültüre bağlayan kapsamlı araştırmasına
dayalı bu bilgiler, kültürün, işin ve ortamın Osman Şahin isimli katılımcının başarısını artırma
veya engelleme olasılığı taşıyan yönlerini vurgulamaktadır:

Performans Artırıcılar
yaratıcılık ve yenilikçilik teşvik edildiğinde ve radikal fikirlerle çözümler hoş
karşılandığında

ateşli tartışmalara değer verildiğinde ve insanlar fikirleri sorgulamaya, tartışmaya ve
anlaşmazlıklarını açıkça dile getirmeye teşvik edildiğinde

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

sorunların temeline hızla inebilme ve problemlere kolayca çözüm bulma yeteneğine
değer verildiğinde

teorik fikir ve kavramların geliştirilmesi teşvik edildiğinde

hangi konuda olursa olsun, güçlü bir sonuç odağı ve başarı kararlılığı olduğunda ve
insanlar çok iyi sonuçlara ulaştıkları için ödüllendirildiklerinde

güçlü bir stratejik odaklanma olduğunda, gelecekle ilgili net bir vizyona sahip olmaya
ve stratejik düşünmeye değer verildiğinde

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

Performans Önleyiciler
alışılmış tutumlar hüküm sürdüğünde, geleneksel yaklaşımlar tercih edildiğinde ve
insanların yeni fikirler üretmeleri engellendiğinde

fikir ayrılıkları hoş görülmediğinde ve insanların fikirleri sorgulamaları ve anlaşmazlık
noktalarını dile getirmeleri engellendiğinde

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

yeni anlayışlar getirilmesine ve potansiyel gelişmelerin belirlenmesine yeterince değer
verilmediğinde

teorik fikir ve modellerin uygulanmasına pek az ilgi gösterildiğinde ve insanlara farklı
seçenek ve olasılıkları araştırmaları için az zaman verildiğinde

çok iyi sonuçlara ulaşma arzusu büyük olmadığında ve insanlar zorluklar karşısında
nadiren sebat ettiklerinde

uzun vade yerine kısa vadeye, strateji yerine taktiğe odaklanıldığında

kültür ticari, rekabetçi ve kar-odaklı olmadığında
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