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Öngörülen Kültür/Ortam Uygunluğu

Saville Assessment'in iş yeri kültürü ile kişilerin tarzlarını bağlantılandıran kapsamlı
araştırmasına dayanan bu rapor, kültürün, işin ve ortamın katılımcının başarısını artırma
veya önleme olasılığı taşıyan yönlerine dikkat çekmektedir:

Performans Artırıcılar

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

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

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

Yaratıcılık ve yenilikçilik teşvik edildiğinde ve radikal fikirlerle çözümler hoş
karşılandığında

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

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

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

Performans Önleyiciler

yeni anlayışlar getirilmesine ve potansiyel gelişmelerin belirlenmesine yeterince
değer verilmediğinde

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

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

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

enerji düzeyi düşük olduğunda ve insanlar çok az inisiyatif kullandıklarında

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

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

Bu rapor, bir kişinin önemli çalışma alanlarındaki güçlü yönlerini araştıran Work Strengths
değerlendirmesine dayanmaktadır.

Sonuçlar sayısı 14.000'i aşan, profesyoneller ve yöneticilerden oluşan uluslararası bir grup
ile karşılaştırmaya dayanmaktadır.

Envanter bireylerin özbildirimlerine dayandığından, sonuçlar kişinin kendisini nasıl
algıladığını göstermektedir. Kapsamlı araştırmalarımız, bunun insanların işyerinde 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 gizlilik potansiyeli taşıdığı unutulmamalı ve güvenli bir yerde
saklanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Bu rapordaki bilgiler koşullara bağlı olarak muhtemelen 12 ile 24 ay arasında kişinin
kendisini nasıl algıladığını 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 bunun 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'in yetki verdiği müşterileri kapsamaktadır.
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