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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 εκτιμάται ιδιαίτερα η ικανότητα να εντοπίζει κανείς τη ρίζα του προβλήματος και
να βρίσκει άμεσα λύσεις

όπου οι ένθερμες συζητήσεις εκτιμώνται και οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να
αμφισβητήσουν ιδέες, να διαφωνήσουν και να μιλήσουν ανοιχτά

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

όπου τονίζονται η επίτευξη αποτελεσμάτων και η αποφασιστικότητα για επιτυχία, και
οι εργαζόμενοι ανταμείβονται όταν πετυχαίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα

όπου ενθαρρύνονται η δημιουργικότητα και η καινοτομία και είναι ευπρόσδεκτες οι
ριζοσπαστικές ιδέες και λύσεις

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

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

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

Στοιχεία παρεμπόδισης απόδοσης

όπου ελάχιστη αξία δίνεται σε νέες ιδέες και πιθανές βελτιώσεις

όπου η διαφωνία γίνεται δεκτή με απροθυμία και δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση
ιδεών και η έκφραση διαφωνιών

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

όπου δεν υπάρχει παρότρυνση για την επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων και τα
άτομα σπάνια επιμένουν στις δυσκολίες

όπου επικρατούν οι συμβατικές στάσεις και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις απέναντι
στα πράγματα, και τα άτομα δεν ενθαρρύνονται να παράγουν νέες ιδέες

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

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

όπου η επιρροή ασκείται με εξουσία και έλεγχο και όχι με πειθώ και διαπραγμάτευση
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Σχετικά με αυτήν την έκθεση

H έκθεση βασίζεται στο ερωτηματολόγιο Work Strengths, το οποίο διερευνά τα δυνατά σημεία
που έχει ο/η αξιολογούμενος/η σε κρίσιμους εργασιακούς τομείς.

Τα αποτελέσματα βασίζονται στη σύγκριση με μια διεθνή ομάδα άνω των 14.000
επαγγελματιών και διευθυντών.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν τις αντιλήψεις που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του,
καθώς πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Σε εκτεταμένες έρευνες που
έχουμε διεξάγει, αποδείχθηκε ότι το ερωτηματολόγιο αυτό δείχνει σε ικανοποιητικό βαθμό
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άνθρωποι στο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, είναι
σημαντικό κατά την ερμηνεία αυτών των δεδομένων να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
υποκειμενική φύση των αντιλήψεων του ατόμου για τον εαυτό του.

Θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας ότι η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση αποτελούν κατά πάσα πιθανότητα
μια ικανοποιητική απεικόνιση των αντιλήψεων που έχει το ίδιο το άτομο για τον εαυτό του για
ένα διάστημα 12 έως 24 μηνών, ανάλογα με τις συνθήκες.

Η έκθεση δημιουργήθηκε μέσω των συστημάτων λογισμικού της Saville Assessment. Έχει
εξαχθεί από τα αποτελέσματα του τεστ αξιολόγησης το οποίο συμπλήρωσε ο/η
συμμετέχων/ουσα και αντικατοπτρίζει τις απαντήσεις που έδωσε.

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 αυτού του 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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