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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.

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

Sonuçlarınız derecelendirme ve sıralama yanıtlarınızı birleştirmektedir. Sonuçlar sayısı
24.000'i aşan, profesyoneller ve yöneticilerden oluşan uluslararası bir grup ile karşılaştırmaya
dayanmaktadır. Her bir boyut için puanınız, 1-10 arası ölçekte grafiksel olarak gösterilir. Boyut
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 bir boyut adının altında boyut puanını oluşturan 3 yön puanını temsil eden
sözel tanımlamalar bulunmaktadır. Bir boyut içindeki sözel tanımlamalardaki önemli değişimler
geniş bir yön puan aralığı olduğunu ve bunların üzerinde düşünüp tartışılmayı gerektirdiğini
göstermektedir.

Bazı boyutlarda (ör. 'Güvenilir') çoğu kişi kendisini oldukça yüksek derecelendirecektir. Bunun
sonucunda ve sonuçlar göreli olduğu için puanınızı bu tür alanlarda beklediğinizden daha
düşük bulabilirsiniz. Puanların belirli bir işin gerektirdiği rol açısından neyin istenir olduğuna
göre yorumlanması gerektiğini aklınızda bulundurmanız da önemlidir. Örneğin, 'uygun davranış
sergileyen' kural ve düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olmayı gerektiren idari işlerde istenen bir
özellik olabileceği halde, bir dereceye kadar risk almayı ve bürokratik kural ve düzenlemelerin
üstesinden gelme konusunda becerikli olmayı gerektiren üst düzey rollerde istenmeyen bir
özellik olabilir.

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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Düşünce Kümesi

Düşünce

Değerlendiren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analitik
zaman zaman bilgileri analiz etmeye ilgi duyar; oldukça sık
sorgulayıcı soru sorar; sorunlara çözüm aramaya meyillidir

Somut Veri Odaklı
iyi yazılı iletişim kurması muhtemeldir; bir argümanın
ardındaki mantıkla makul ölçüde ilgilenir; olguları kapsamlı
biçimde araştırır

Rasyonel
sayısal verilerle çalışmaktan diğerleri kadar hoşlanır; bilişim
teknolojisine az ilgi duyar; kararlarını yalnızca verilere
dayandırma ihtimali orta düzeydedir

Araştırıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Öğrenmeye Açık
yeni şeyler öğrenme isteği nispeten azdır; hızlı öğrenir;
okuyarak öğrenmeye meyillidir

Pratik Zekalı
pratik çalışmaya diğerlerinden daha az yönelimlidir;
yaparak öğrenmeye çok az ilgi duyar; sağduyusunu
kullanmaya göreceli olarak az önem verir

Anlayışlı
sık sık işleri geliştirmenin yöntemlerini belirler; sorunun
özünü çok hızlı kavrar; kararlarına sezgilerinin yol
göstereceğine güvenir

Yaratıcı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yaratıcı
çok sayıda fikir üretir; çok özgün fikirler üretir; radikal
çözümler benimsemesi muhtemeldir

Soyut
kavram geliştirmek konusunda iyidir; çoğunlukla teorileri
uygular; temel ilkeleri incelemekle makul ölçüde ilgilidir

Stratejik
strateji geliştirmeye meyillidir; çok uzun vadeli bir yaklaşım
benimser; gelecekle ilgili net bir vizyon yaratır
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Etki Kümesi

Etki

Sosyal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnteraktif
oldukça hareketlidir; makul ölçüde konuşkandır; ilişki ağı
kurmakla makul ölçüde ilgilidir

Cazip
yakın ilişkiler kurması biraz zaman alır; iyi bir ilk izlenim
bırakmaya az önem verir; oldukça kolay biçimde yeni
arkadaşlar edinir

Kendini Öne Çıkaran
çoğunlukla ilgi merkezidir; kendi başarıları konusunda
makul ölçüde mütevazıdır; övgüye makul ölçüde ihtiyaç
duyar

Etkili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnandırıcı
çok ikna edicidir; kendi fikirlerini ortaya koyarken iddialıdır;
olabilecek en iyi anlaşmayı elde etmeye odaklanır

Etkili Sözel İletişim
sunum yapmaktan çoğu kişi kadar hoşlanır; meseleleri
oldukça iyi açıklar; yeni tanıştığı insanlar ile birlikte iken
makul ölçüde özgüvenlidir

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

Kendine Güvenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hedef odaklı
hızlı karar verir; önemli kararların sorumluluğunu almaya
hazırdır; konular hakkında çok kesin görüşleri vardır

Yöneten
liderlik rolüne açık bir yönelimi vardır; insanları iyi koordine
eder; işleri kontrol etmeye fazlasıyla meyillidir

İnsiyatif Veren
diğerlerinde motive etmenin yöntemini bulmaya sınırlı ilgi
duyar; ilham vericidir; diğerlerinde makul ölçüde teşvik
eder
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Uyum Yeteneği Kümesi

Uyum Yeteneği

Dayanıklı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kendinden Emin
makul ölçüde özgüvenlidir; kendi geleceğini kontrol
edebildiğini düşünür; kendi değeri konusunda güçlü bir
algısı vardır

Sakin ve Kontrollü
önemli olaylar sırasında nadiren tedirgin olur; önemli
olayların öncesinde oldukça serinkanlıdır; baskı altında iyi
çalışır

Sorun Çözücü
üzgün insanlarla oldukça iyi başa çıkar; sinirli insanlarla iş
yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmaz; anlaşmazlıkları
çözümlemeye birçok kişiden daha az gerek duyar

Esnek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Olumlu
iyimser bir yaklaşım benimsemesi muhtemeldir; aksilikler
karşısında oldukça hızlı toparlanır; fazlasıyla neşelidir

Değişime Açık
değişimi çoğu kişi kadar kolay kabul eder; belirsizlikle
makul ölçüde iyi başeder; yeni zorlayıcı görevleri çoğu kişi
kadar istekle kabul eder

Kolay Kavrayan
geribildirime çoğu kişiden daha az açıktır; zaman zaman
başkalarını, yaklaşımını eleştirmeye teşvik etmesi olasıdır;
nadiren performans geribildirimi ister

Destekleyici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dikkatli
birçok kişiden daha az empati kurar; uzun süre dikkatle
dinlemesi muhtemel değildir; insanların davranış
nedenlerini anlamaya ilgi duyar

Diğerlerini de Sürece Dahil Eden
diğerlerinden daha az takım odaklıdır; başkalarının
görüşlerini biraz dikkate alır; başkalarını nihai kararlara
dahil etmesi muhtemel değildir

Olduğu Gibi Kabul Eden
diğerlerinden biraz daha az anlayışlıdır; makul ölçüde
hoşgörülüdür; insanlara makul ölçüde güvenir
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Uygulama Kümesi

Uygulama

Vicdanlı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Güvenilir
teslim tarihlerine uymaya birçok kişiden daha az önem
verir; birçok kişiden daha az dakiktir; bazen işleri yarım
bırakabilir

Titiz
detayların doğruluğunu sağlamaya biraz odaklanır; birçok
kişiden daha az dikkatlidir; oldukça yüksek bir kalite düzeyi
sağlar

Uyumlu
kurallara uyma eğilimi çok azdır; prosedürleri izlemekten
hiç hoşlanmaz; karar verirken risk almaya bazen hazırdır

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

Düzenli
çoğu kişiden daha az düzenlidir; plan yapmak zorunda
kalmaktan hiç hoşlanmaz; öncelik belirlemeye çoğu kişiden
daha az meyillidir

İlkeli
etik kurallara birçok kişiden daha az yönelimlidir; gizliliğin
korunmasına birçok kişiden daha az önem verir;
yükümlülüklerini yerine getirmeye göreceli olarak az
odaklanır

Etkinlik Odaklı
kısmen hızlı bir tempoda çalışır; yoğun çalışmak konusunda
iyidir; aynı anda çok sayıda iş yapmak yerine tek bir iş
yapmayı tercih eder

Azimli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinamik
işleri gerçekleştirmekte iyidir; işleri başlatmak konusunda
sabırsızdır; makul ölçüde enerjiktir

Girişimci
iş fırsatlarını belirlemesi muhtemeldir; oldukça satış
odaklıdır; çoğu kişi kadar rekabetçidir

Gayretli
çok iyi sonuçlara ulaşmaya isteklidir; oldukça hırslıdır; zorlu
mücadelelerde azmini koruması muhtemeldir
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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
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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