RAPORT OSOBOWOŚCI
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

Bartosz Test
Data zakończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą korzystać:
Rekruterzy, bezpośredni przełożeni, pracownicy działów HR i L&D.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z profilu osobowości badanej osoby, które odnoszą się do sposobu, w jaki
prawdopodobnie zareaguje na ludzi, zadania, wymagania, nagrody i kulturę pracy. Raport obejmuje:
1. Styl interpersonalny
2. Styl myślenia
3. Styl emocjonalny
4. Motywacja
5. Dopasowywanie do kultury

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU
Wstęp

Ten raport pomaga zrozumieć preferowany styl pracy badanej osoby. Raport opisuje, w jaki sposób
Bartosz będzie zazwyczaj reagował/reagowała w wielu obszarach, które są istotne dla jego/jej roli.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie odpowiedzi badanej osoby na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), które udzieliła dnia 06.06.2022. Odpowiedzi badanej
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2. Styl myślenia
3. Styl emocjonalny
4. Motywacja
5. Dopasowywanie do kultury

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU
Wstęp

Ten raport pomaga zrozumieć preferowany styl pracy badanej osoby. Raport opisuje, w jaki sposób
Bartosz będzie zazwyczaj reagował/reagowała w wielu obszarach, które są istotne dla jego/jej roli.
Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie odpowiedzi badanej osoby na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), które udzieliła dnia 06.06.2022. Odpowiedzi badanej
osoby zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób, które wypełniły Criterion
Personality Questionnaires (Kwestionariusze Osobowości) w latach 2015-2020..

Interpretacje
wyników

Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Ważne punkty

Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Wyniki na poziomie 5 lub 6 wskazują, że dana osoba postrzega siebie jako typową w danej
dziedzinie w porównaniu z innymi.
Wyniki na poziomie7, 8, 9 i 10 sugerują umacniającą się tendencję do znajdowania się w
wyższych sektorach skali.
Wyniki na poziomie 4, 3, 2 i 1 sugerują umacniającą się tendencję do znajdowania się w niższych
sektorach skali.

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w trakcie
szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności, umiejętności,
potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem preferencji lub typowych stylów
zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie postrzegania samego siebie przez badaną osobę- nie zapewnia
obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć porady
przeszkolonego użytkownika Clevry.
Te wyniki muszą być przechowywane w granicach zasad dotyczących poufności
uzgodnionych z badaną osobą.
Wyniki nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż uzgodnione z badaną osobą.
Te wyniki muszą być bezpiecznie przechowywane i nie mogą być przechowywane dłużej
niż przez okres uzgodniony z badaną osobą.

Dalsze informacje o
badanej osobie

Dalsze raporty badanej osoby, które zawierają dodatkowe informacje na temat jej osobowości,
można pobrać z Clevry:
Raport osoby przeprowadzającej rozmowę — sugeruje pytania do rozmowy na podstawie
profilu badanej osoby.
Raport zwrotny z własnej opinii — dostarcza badanej osobie cenne rady dotyczące
samorozwoju.
Raport z wprowadzenia — podsumowuje kluczowe wyniki z profilu osobowości badanej osoby,
które pomogą go/ją zmotywować i zaangażować , gdy podejmuje swoją nową rolę.
Raport o mocnych stronach zespołu — bada styl i mocne strony badanej osoby w zespole.

PODSUMOWANIE PROFILU BADANEJ OSOBY
Jest to podsumowanie preferencji badanej osoby w odniesieniu do innych:
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Raport zwrotny z własnej opinii — dostarcza badanej osobie cenne rady dotyczące
samorozwoju.
Raport z wprowadzenia — podsumowuje kluczowe wyniki z profilu osobowości badanej osoby,
które pomogą go/ją zmotywować i zaangażować , gdy podejmuje swoją nową rolę.
Raport o mocnych stronach zespołu — bada styl i mocne strony badanej osoby w zespole.

PODSUMOWANIE PROFILU BADANEJ OSOBY
Jest to podsumowanie preferencji badanej osoby w odniesieniu do innych:

Styl interpersonalny

Pewny/a siebie
Przystosowujący/a
Słuchający/a
Stanowczy/a
Towarzyski/a
Wpływowy/a

Styl myślenia

Racjonalny/a
Strategiczny/a
Twórczy/a
Wnikliwy/a
Zdecydowany/a

Styl emocjonalny

Kontrola wewnętrzna
Odporny/a
Optymistyczny/a
Poczucie własnej wartości
Radzenie sobie ze stresem
Spokojny/a

Motywacja

Dążenie
Opiekuńczy/a
Pozycja
Przyjaźń
Różnorodność
Samorozwój

Dopasowywanie do kultury

Etyka
Komizm
Porządek
Współrywalizacja
Zmiana
Zysk

NAJSILNIEJSZE PREFERENCJE BADANEJ
OSOBY
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Oto pięć głównych wymiarów osobowości, w których badana osoba w swojej opinii najbardziej różni się od innych ludzi,
gdzie jej średnia odpowiedzi była wyższa bądź niższa.
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Porządek
Współrywalizacja
Zmiana
Zysk

NAJSILNIEJSZE PREFERENCJE BADANEJ
OSOBY
Oto pięć głównych wymiarów osobowości, w których badana osoba w swojej opinii najbardziej różni się od innych ludzi,
gdzie jej średnia odpowiedzi była wyższa bądź niższa.

Optymistyczny/a
Obszar: Styl emocjonalny

Samorozwój
Obszar: Motywacja

Opiekuńczy/a
Obszar: Motywacja

Zmiana
Obszar: Dopasowywanie do kultury

Poczucie własnej wartości
Obszar: Styl emocjonalny

Często przewiduje najgorsze. Czasami pesymistycznie
patrzy w przyszłość. Dostrzega bardziej problemy niż
korzyści.

Czuje, że samorozwój jest mniej ważny niż wykonanie pracy.
Zadowolony/a ze swojej aktualnej wydajności.

Skłania się ku przekonaniu, że ludzie powinni sami o siebie
dbać. Nie ma cierpliwości do ludzi, którzy cały czas
potrzebują pomocy.

Uważa, że częste zmiany przeszkadzają. Czuje się
komfortowo odgrywając znaną sobie rolę. Preferuje
stabilną kulturę organizacyjną.

Może doświadczać zwątpienia. Czasami może
potrzebować zachęty, aby nabrać pewności siebie.

STYL INTERPERSONALNY
Małomówny/a

Podczas wielu spotkań
towarzyskich jest małomówny/a i
cichy/a. W niektórych
okolicznościach może wydawać
się nieśmiały/a.

Niezmienny/a

Rzadko zmienia zachowanie, aby
stworzyć dobre wrażenie w różnych
okolicznościach. Osobowość
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niezmienna we wszystkich
sytuacjach.

Pewny/a siebie

Czuje się swobodnie z innymi ludźmi.
Pewny/a siebie i zrelaksowany/a
podczas spotkań towarzyskich.

Przystosowujący/a

Dostosowuje styl swojego
zachowania do różnych osób.
Zmienia osobowość w różnych Strona 4 z 16
sytuacjach.

Poczucie własnej wartości
Obszar: Styl emocjonalny

Może doświadczać zwątpienia. Czasami może
potrzebować zachęty, aby nabrać pewności siebie.

STYL INTERPERSONALNY
Małomówny/a

Podczas wielu spotkań
towarzyskich jest małomówny/a i
cichy/a. W niektórych
okolicznościach może wydawać
się nieśmiały/a.

Niezmienny/a

Rzadko zmienia zachowanie, aby
stworzyć dobre wrażenie w różnych
okolicznościach. Osobowość
niezmienna we wszystkich
sytuacjach.

Gadatliwy/a

Lubi być tą osobą, która
przemawia. Czasami nie słucha
innych lub zapomina, co mówią.

Pewny/a siebie

Czuje się swobodnie z innymi ludźmi.
Pewny/a siebie i zrelaksowany/a
podczas spotkań towarzyskich.

Przystosowujący/a

Dostosowuje styl swojego
zachowania do różnych osób.
Zmienia osobowość w różnych
sytuacjach.

Słuchający/a

Jest gotów/gotowa do poświęcenia
czasu na słuchanie ludzi. Uwzględnia
opinie innych. Łatwo się z nim/nią
rozmawia.

Bartosz opisuje się jako osobę typową pod względem tego, jak jest pewny/pewna siebie i jak swobodnie wydaje się czuć towarzysko.
Stopień, w jakim czuje się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się znacznie różnić w
zależności od tego, z kim rozmawia.
Bartosz umiarkowanie przystosowuje się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jest gotowy/gotowa do wykazania się
elastycznością w swoim podejściu wobec różnych osób lub okoliczności, lubi również pokazywać pewien stopień spójności w swoim stylu
komunikacji.
Bartosz opisuje się jako osobę, która ma łagodną potrzebę do wyrażania siebie i jest nieco mniej cierpliwy/cierpliwa, jeśli chodzi o
słuchanie. Może czasami łatwiej mówić swoje opinie, niż przyjmować poglądy innych.

STYL INTERPERSONALNY
Wspierający/a

Stanowczy/a

Samotnik

Towarzyski/a

Niechętny/a do
przekonania

Wpływowy/a

Nie lubi być apodyktyczny/a. Ma
tendencję do odgrywania ról
wspierających, a nie dyrektywnych.
Lubi swoje własne towarzystwo.
Chętnie pracuje sam/sama.
Skłonny/a do bycia mniej
towarzyskim/ą niż inni.

Akceptuje poglądy innych osób.
Woli „się zgadzać, niż nie zgadzać,”
nie próbuje wpływać na kogoś lub
go przekonywać.
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Dominujący/a. Sprawia, że jego/jej
obecność jest odczuwalna. Czasami
władczy/a wobec innych.
Lubi towarzystwo innych ludzi.
Towarzyski/a. Dobrze współpracuje
z innymi. Może nie lubić pracować
samodzielnie.

Przekonujący/a. Uporczywie
próbuje wpływać na innych ludzi.
Ma na celu zjednywanie sobie ludzi.
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Jest podobny/podobna do wielu respondentów w grupie porównawczej pod względem tego, że czasami staje się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferuje łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach grupowych

zależności od tego, z kim rozmawia.
Bartosz umiarkowanie przystosowuje się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jest gotowy/gotowa do wykazania się
elastycznością w swoim podejściu wobec różnych osób lub okoliczności, lubi również pokazywać pewien stopień spójności w swoim stylu
komunikacji.
Bartosz opisuje się jako osobę, która ma łagodną potrzebę do wyrażania siebie i jest nieco mniej cierpliwy/cierpliwa, jeśli chodzi o
słuchanie. Może czasami łatwiej mówić swoje opinie, niż przyjmować poglądy innych.

STYL INTERPERSONALNY
Wspierający/a

Stanowczy/a

Samotnik

Towarzyski/a

Niechętny/a do
przekonania

Wpływowy/a

Nie lubi być apodyktyczny/a. Ma
tendencję do odgrywania ról
wspierających, a nie dyrektywnych.
Lubi swoje własne towarzystwo.
Chętnie pracuje sam/sama.
Skłonny/a do bycia mniej
towarzyskim/ą niż inni.

Akceptuje poglądy innych osób.
Woli „się zgadzać, niż nie zgadzać,”
nie próbuje wpływać na kogoś lub
go przekonywać.

Dominujący/a. Sprawia, że jego/jej
obecność jest odczuwalna. Czasami
władczy/a wobec innych.
Lubi towarzystwo innych ludzi.
Towarzyski/a. Dobrze współpracuje
z innymi. Może nie lubić pracować
samodzielnie.

Przekonujący/a. Uporczywie
próbuje wpływać na innych ludzi.
Ma na celu zjednywanie sobie ludzi.

Jest podobny/podobna do wielu respondentów w grupie porównawczej pod względem tego, że czasami staje się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferuje łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach grupowych
może przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych może preferować przyjęcie roli wspierającej.
Jest szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że lubi trzymać się na uboczu i
jest mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które wypełniły kwestionariusz.
Ma tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czuje nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z przekonywaniem
innych do określonego punktu widzenia. Jego/Jej odpowiedzi wskazują, że Bartosz jest nieznacznie mniej wpływowy/wpływowa niż inni
respondenci.

STYL MYŚLENIA
Intuicyjny/a

Intuicyjny/a. Woli polegać na
uczuciach, niż gromadzić zbyt dużo
danych. Bardziej kieruje się
doświadczeniem niż racjonalną
analizą.

Konkretny/a

Dba o konkretne praktyczne
rozwiązania. Mniej zainteresowany/a
teorią lub szerszymi konsekwencjami.
Stosuje koncepcje względów
operacyjnych.

Racjonalny/a

Opiera się na nauce i jest
analityczny/a w rozwiązywaniu
problemów. Logiczny/a z natury.
Woli polegać na danych.

Strategiczny/a

Podchodzi do kwestii w sposób
teoretyczny. Dba o podstawowe
zasady. Preferuje strategię od
szczegółów operacyjnych.

Konwencjonalny/a

Twórczy/a

Doraźny/a

Wnikliwy/a

Chętnie trzyma się jasno
zdefiniowanych systemów, które
działają. Woli postępować zgodnie z
procedurami niż tworzyć nowe
metody.
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możliwe. Szuka sposobów, żeby iść
na skróty. Bardziej doraźny/a niż

Poszukuje nowych podejść.
Testowanie nowych pomysłów
sprawia mu/jej przyjemność. Woli
wymyślanie nowych metod niż
stosowanie starych.
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Dokładny/a i sumienny/a. Lubi
robić rzeczy właściwie. Nie spieszy

może przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych może preferować przyjęcie roli wspierającej.
Jest szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że lubi trzymać się na uboczu i
jest mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które wypełniły kwestionariusz.
Ma tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czuje nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z przekonywaniem
innych do określonego punktu widzenia. Jego/Jej odpowiedzi wskazują, że Bartosz jest nieznacznie mniej wpływowy/wpływowa niż inni
respondenci.

STYL MYŚLENIA
Intuicyjny/a

Intuicyjny/a. Woli polegać na
uczuciach, niż gromadzić zbyt dużo
danych. Bardziej kieruje się
doświadczeniem niż racjonalną
analizą.

Konkretny/a

Dba o konkretne praktyczne
rozwiązania. Mniej zainteresowany/a
teorią lub szerszymi konsekwencjami.
Stosuje koncepcje względów
operacyjnych.

Racjonalny/a

Opiera się na nauce i jest
analityczny/a w rozwiązywaniu
problemów. Logiczny/a z natury.
Woli polegać na danych.

Strategiczny/a

Podchodzi do kwestii w sposób
teoretyczny. Dba o podstawowe
zasady. Preferuje strategię od
szczegółów operacyjnych.

Konwencjonalny/a

Twórczy/a

Doraźny/a

Wnikliwy/a

Chętnie trzyma się jasno
zdefiniowanych systemów, które
działają. Woli postępować zgodnie z
procedurami niż tworzyć nowe
metody.
Wykonuje pracę tak szybko, jak to
możliwe. Szuka sposobów, żeby iść
na skróty. Bardziej doraźny/a niż
ostrożny/a.

Rozważny/a

Potrzebuje czasu na rozważenie
wszystkich opcji przed
przystąpieniem do działania. Nie lubi
podejmować szybkich decyzji.

Poszukuje nowych podejść.
Testowanie nowych pomysłów
sprawia mu/jej przyjemność. Woli
wymyślanie nowych metod niż
stosowanie starych.

Dokładny/a i sumienny/a. Lubi
robić rzeczy właściwie. Nie spieszy
się, oraz unika drogi na skróty.

Zdecydowany/a

Szybko podejmuje decyzje. Woli
szybko podejmować decyzje, niż
pozostawiać kwestie otwarte.

Bartosz ma zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystając z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażając racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czuje się dość swobodnie zarówno korzystająć z intuicji, jak i naukowej
wiedzy, i nie skłania się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.
Bartosz nie ma silnej preferecnji do podejścia do planów i decyzji z szerokiej, strategicznej perspektywy. Czasami może skupiać się na
długoterminowych kwestiach strategicznych, ale w innych przypadkach woli posuwać się do przodu, niż rozważać daleko idące skutki.
Bartosz nieznacznie bardziej preferuje używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań.
Jego/Jej tendencja do metodyki wskazuje, że czuje się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jest
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/ nastawiona do dostarczania kreatywnych rozwiązań.
Jego/Jej odpowiedzi wskazują, że jest mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość osób, które wypełniły kwestionariusz. Jest
umiarkowanie sumienny/sumienna, ale czasami może iść na skróty.
Bartosz woli poświęcić czas na podejmowanie decyzji. Przejawia powolny i kontemplacyjny styl podejmowania decyzji. Nie lubi dokonywać
pochopnych osądów i może unikać podejmowania decyzji, dopóki nie rozważy wszystkich opcji.

STYL EMOCJONALNY
Kontrola zewnętrzna

Czuje, że wydarzenia są poza
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jego/jej
kontrolą.
Czasami
pozostawia sprawy losowi.
Rezultaty łączy ze szczęściem lub

Kontrola wewnętrzna

Czuje silne poczucie osobistej
kontroli. Odpowiedzialny/a za Strona
swój 7 z 16
los. Próbuje wpływać na wydarzenia,
tak aby uzyskać preferowane

Jego/Jej tendencja do metodyki wskazuje, że czuje się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jest
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/ nastawiona do dostarczania kreatywnych rozwiązań.
Jego/Jej odpowiedzi wskazują, że jest mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość osób, które wypełniły kwestionariusz. Jest
umiarkowanie sumienny/sumienna, ale czasami może iść na skróty.
Bartosz woli poświęcić czas na podejmowanie decyzji. Przejawia powolny i kontemplacyjny styl podejmowania decyzji. Nie lubi dokonywać
pochopnych osądów i może unikać podejmowania decyzji, dopóki nie rozważy wszystkich opcji.

STYL EMOCJONALNY
Kontrola zewnętrzna

Kontrola wewnętrzna

Wrażliwy/a

Odporny/a

Pesymistyczny/a

Optymistyczny/a

Czuje, że wydarzenia są poza
jego/jej kontrolą. Czasami
pozostawia sprawy losowi.
Rezultaty łączy ze szczęściem lub
pechem.
Wrażliwy/a na krytykę. Może ulec
emocjom i cierpieć z powodu
poczucia zranienia.
Często przewiduje najgorsze.
Czasami pesymistycznie patrzy w
przyszłość. Dostrzega bardziej
problemy niż korzyści.

Czuje silne poczucie osobistej
kontroli. Odpowiedzialny/a za swój
los. Próbuje wpływać na wydarzenia,
tak aby uzyskać preferowane
rezultaty.
Zwykle nie denerwuje się krytyką.
Jest raczej twardy/a, niż
emocjonalny/a.

Oczekuje, że wszystko pójdzie
dobrze. Z optymizmem patrzy w
przyszłosć. Podkreśla pozytywy.

Bartosz opisuje się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Jest typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi,
w zakresie, w jakim próbuje wpływać na wydarzenia tak, aby osiągnąć wyniki, które chce.
Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że trudno jest mu/jej być odpornym/odporną, gdy reaguje na niepowodzenia i negatywne wiadomości.
Bartosz opisuje się jako osobę wrażliwą na krytykę i może czuć się zraniony/zraniona, gdy otrzymuje negatywną opinię.
Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewa się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, ma silną tendencję
do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

STYL EMOCJONALNY
Zwątpienie w siebie

Może doświadczać zwątpienia.
Czasami może potrzebować
zachęty, aby nabrać pewności
siebie.

Niechęć do presji

Woli poświęcić więcej czasu na
pracę niż to konieczne. Pracuje
lepiej, gdy czuje się spokojny/a i
zrelaksowany/a. Nie lubi być
poganiany/a.

Martwiący/a się

Często czuje się zaniepokojony/a.
Może się martwić i czuć napięcie.
Trudno mu się zrelaksować.

Poczucie własnej wartości
Ma wewnętrzne zaufanie do
własnych umiejętności. Czuje się
pewny/a siebie i ceni swoją wartość.

Radzenie sobie ze stresem
Nie denerwuje się pracą pod dużą
presją. Cieszy się, gdy radzi sobie z
napiętymi terminami. Działa lepiej
pod wpływem stresu.

Spokojny/a

Jest mało prawdopodobne, że
stanie się spięty/a lub
zdenerwowany/a. Pozostaje
opanowany/a i spokojny/spokojna
nawet w trudnych sytuacjach.

Bartosz potrzebuje dużo zachęty od innych, aby zbudować wewnętrzne zaufanie wobec siebie. Jego/Jej zwątpienie w siebie oznacza, że
może często czuć się niedowartościowany/niedowartościowana i może być bardzo samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich
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własnych
możliwości.
Bartosz opisuje się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Prawdopodobnie będzie zmagać się z radzeniem

Bartosz opisuje się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Jest typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi,
w zakresie, w jakim próbuje wpływać na wydarzenia tak, aby osiągnąć wyniki, które chce.
Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że trudno jest mu/jej być odpornym/odporną, gdy reaguje na niepowodzenia i negatywne wiadomości.
Bartosz opisuje się jako osobę wrażliwą na krytykę i może czuć się zraniony/zraniona, gdy otrzymuje negatywną opinię.
Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewa się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, ma silną tendencję
do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

STYL EMOCJONALNY
Zwątpienie w siebie

Może doświadczać zwątpienia.
Czasami może potrzebować
zachęty, aby nabrać pewności
siebie.

Niechęć do presji

Woli poświęcić więcej czasu na
pracę niż to konieczne. Pracuje
lepiej, gdy czuje się spokojny/a i
zrelaksowany/a. Nie lubi być
poganiany/a.

Martwiący/a się

Często czuje się zaniepokojony/a.
Może się martwić i czuć napięcie.
Trudno mu się zrelaksować.

Poczucie własnej wartości
Ma wewnętrzne zaufanie do
własnych umiejętności. Czuje się
pewny/a siebie i ceni swoją wartość.

Radzenie sobie ze stresem
Nie denerwuje się pracą pod dużą
presją. Cieszy się, gdy radzi sobie z
napiętymi terminami. Działa lepiej
pod wpływem stresu.

Spokojny/a

Jest mało prawdopodobne, że
stanie się spięty/a lub
zdenerwowany/a. Pozostaje
opanowany/a i spokojny/spokojna
nawet w trudnych sytuacjach.

Bartosz potrzebuje dużo zachęty od innych, aby zbudować wewnętrzne zaufanie wobec siebie. Jego/Jej zwątpienie w siebie oznacza, że
może często czuć się niedowartościowany/niedowartościowana i może być bardzo samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich
własnych możliwości.
Bartosz opisuje się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Prawdopodobnie będzie zmagać się z radzeniem
sobie ze stresem podczas pracy pod presją i ma trudności, gdy poziom stresu wzrasta.
Bartosz opisuje się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest mu/jej zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Może czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracuje pod presją, lub gdy jego/jej
praca wyprowadza go/ją ze strefy komfortu.

MOTYWACJA
Otwartość

Bardziej zainteresowany/a
procesem pracy niż wynikami.
Zadowolony/a z wykonywania
pracy, która nie ma oczywistego
rezultatu. Czasami cieszy się z
nicnierobienia.

Dążenie

Lubi pracę, której rezultat jest jasny.
Motywowany/a pogonią za
osiągnięciami. Jest nieszczęśliwy/a
nic nie robiąc.

Niska orientacja na
opiekę

Opiekuńczy/a

Niska potrzeba pozycji

Pozycja

Skłania się ku przekonaniu, że ludzie
powinni sami o siebie dbać. Nie ma
cierpliwości do ludzi, którzy cały
czas potrzebują pomocy.
Nie interesuje go/ją pozycja.
Bardziej wpływa na niego/nią
rzeczywisty zakres pracy niż
pozycja, jaką może ona przynieść.
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Preferuje prace, które w pewien
sposób przynoszą korzyści innym.
Motywowany/a pracą, która wiąże
się z troską o innych.

Lubi prestiż związany z wyższymi
stanowiskami. Motywowany/a
pozycją.
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własnych możliwości.
Bartosz opisuje się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Prawdopodobnie będzie zmagać się z radzeniem
sobie ze stresem podczas pracy pod presją i ma trudności, gdy poziom stresu wzrasta.
Bartosz opisuje się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest mu/jej zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Może czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracuje pod presją, lub gdy jego/jej
praca wyprowadza go/ją ze strefy komfortu.

MOTYWACJA
Otwartość

Bardziej zainteresowany/a
procesem pracy niż wynikami.
Zadowolony/a z wykonywania
pracy, która nie ma oczywistego
rezultatu. Czasami cieszy się z
nicnierobienia.

Dążenie

Lubi pracę, której rezultat jest jasny.
Motywowany/a pogonią za
osiągnięciami. Jest nieszczęśliwy/a
nic nie robiąc.

Niska orientacja na
opiekę

Opiekuńczy/a

Niska potrzeba pozycji

Pozycja

Skłania się ku przekonaniu, że ludzie
powinni sami o siebie dbać. Nie ma
cierpliwości do ludzi, którzy cały
czas potrzebują pomocy.
Nie interesuje go/ją pozycja.
Bardziej wpływa na niego/nią
rzeczywisty zakres pracy niż
pozycja, jaką może ona przynieść.

Preferuje prace, które w pewien
sposób przynoszą korzyści innym.
Motywowany/a pracą, która wiąże
się z troską o innych.

Lubi prestiż związany z wyższymi
stanowiskami. Motywowany/a
pozycją.

Bartosz jest dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jest całkem zmotywowany/zmotywowana do wykonywania
zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z procesu. Jest nieco bardziej
skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inni respondenci.
Bartosz czerpie bardzo małe spełnienie z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi ludźmi takimi jak współpracownicy, klienci lub osoby,
którymi zarządza. Jest sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy i uważa, że nie nadaje się do roli opiekuńczej.
Odpowiedzi badanej osoby sugerują, że ceni sobie prestiż i pozycję, które wiążą się z wyższymi stanowiskami nieco mniej niż większość
ludzi. Zaznacza, że faktyczne głębia i zakres pracy mają dla niego/niej większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

MOTYWACJA
Trzymający/a dystans

Przyjaźń

Ma tendencję do unikania bliskich
relacji z kolegami z pracy. Oddziela
życie osobiste od zawodowego.

Traktuje pracę jako możliwość
nawiązywania relacji towarzyskich.
Życzy sobie, żeby praca dawała
szanse na nawiązanie nowych relacji.

Skupienie

Różnorodność

Koncentracja na zadaniu

Samorozwój

Nie lubi częstych zmian zadań. Woli
zabrać się do jednej pracy niż
zajmować się wieloma zadaniami.

Czuje, że samorozwój jest mniej
ważny niż wykonanie pracy.
Zadowolony/a ze swojej aktualnej
wydajności.

Lubi różnorodność w codziennej
pracy. Preferuje wykonywanie wielu
zadań równolegle.
Chce się doszkalać. Ceni sobie
szkolenie i rozwijanie nowych
umiejętności. Traktuje rozwój
osobisty z większym priorytetem niż
inne kwestie.
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Motywacja
badanej
do poszukiwania
możliwości
nawiązania
nowych relacji w pracy jest nieco mniejsza niż przeciętna. Zaznacza,

w porównaniu do innych ludzi, ma niewielką preferencję, aby oddzielić swoje życie osobiste od zawodowego. Bartosz może unikać bliskich

zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z procesu. Jest nieco bardziej
skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inni respondenci.
Bartosz czerpie bardzo małe spełnienie z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi ludźmi takimi jak współpracownicy, klienci lub osoby,
którymi zarządza. Jest sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy i uważa, że nie nadaje się do roli opiekuńczej.
Odpowiedzi badanej osoby sugerują, że ceni sobie prestiż i pozycję, które wiążą się z wyższymi stanowiskami nieco mniej niż większość
ludzi. Zaznacza, że faktyczne głębia i zakres pracy mają dla niego/niej większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

MOTYWACJA
Trzymający/a dystans

Przyjaźń

Ma tendencję do unikania bliskich
relacji z kolegami z pracy. Oddziela
życie osobiste od zawodowego.

Traktuje pracę jako możliwość
nawiązywania relacji towarzyskich.
Życzy sobie, żeby praca dawała
szanse na nawiązanie nowych relacji.

Skupienie

Różnorodność

Koncentracja na zadaniu

Samorozwój

Nie lubi częstych zmian zadań. Woli
zabrać się do jednej pracy niż
zajmować się wieloma zadaniami.

Czuje, że samorozwój jest mniej
ważny niż wykonanie pracy.
Zadowolony/a ze swojej aktualnej
wydajności.

Lubi różnorodność w codziennej
pracy. Preferuje wykonywanie wielu
zadań równolegle.
Chce się doszkalać. Ceni sobie
szkolenie i rozwijanie nowych
umiejętności. Traktuje rozwój
osobisty z większym priorytetem niż
inne kwestie.

Motywacja badanej osoby do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest nieco mniejsza niż przeciętna. Zaznacza, że
w porównaniu do innych ludzi, ma niewielką preferencję, aby oddzielić swoje życie osobiste od zawodowego. Bartosz może unikać bliskich
osobistych przyjaźni ze współpracownikami.
Bartosz uważa różnorodność i często zmieniające się wymagania w jego/jej roli za umiarkowanie satysfakcjonujące. Opisuje się jako
typową osobę pod względem tego, jak szczęśliwie czuje się w pracy, której wymagania często się zmieniają.
Bartosz nie przywiązuje dużej wagi dosamorozwoju. Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że nie szuka możliwości rozwijania nowej wiedzy i
umiejętności.

DOPASOWYWANIE DO KULTURY
Realizm

Sfrustrowany/a ograniczeniami
etycznymi. Preferuje środowisko,
które kładzie nacisk na twarde cele
komercyjne.

Etyka

Preferuje kulturę pracy, gdzie
zajmuje się silne moralne
stanowisko. Ceni etykę zawodową.

Poważny/a

Komizm

Niechęć do reguł

Porządek

Preferuje kulturę , która jest
poważna i profesjonalna. Jest mniej
przychylnie nastawiony/a do
swobodności w pracy.
Ceni sobie swobodę i
spontaniczność. Sfrustrowany/a
przepisami i restrykcyjnymi
procedurami.

Ceni sobie pracę w przyjemnym
środowisku. Jest często beztroski w
pracy. Lubi od czasu do czasu się
śmiać.
Lubi mieć jasno określone zasady.
Preferuje uporządkowane
środowisko z określonymi granicami
i kontrolami.

Bartosz ma bardzo silne poczucie pragmatycznej korzyści i i przywiązuje znacznie mniejszą wagę do etykiw porównaniu z innymi
osobami, które wypełniły kwestionariusz. Uważa, że czasami zasady muszą ustąpić miejsca praktycznym kwestiom i może czuć się
ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, aby działał/działała w bardzo restrykcyjnych ramach zawodowych.
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Bartosz nie przywiązuję dużej wagi do typu kultury pracy, w której pracuje. Nie preferuje pracy w środowisku, które jest beztroskie i
pogodne nad takim, które jest poważne i profesjonalne przez cały czas.

w porównaniu do innych ludzi, ma niewielką preferencję, aby oddzielić swoje życie osobiste od zawodowego. Bartosz może unikać bliskich
osobistych przyjaźni ze współpracownikami.
Bartosz uważa różnorodność i często zmieniające się wymagania w jego/jej roli za umiarkowanie satysfakcjonujące. Opisuje się jako
typową osobę pod względem tego, jak szczęśliwie czuje się w pracy, której wymagania często się zmieniają.
Bartosz nie przywiązuje dużej wagi dosamorozwoju. Jego/Jej odpowiedzi sugerują, że nie szuka możliwości rozwijania nowej wiedzy i
umiejętności.

DOPASOWYWANIE DO KULTURY
Realizm

Sfrustrowany/a ograniczeniami
etycznymi. Preferuje środowisko,
które kładzie nacisk na twarde cele
komercyjne.

Etyka

Preferuje kulturę pracy, gdzie
zajmuje się silne moralne
stanowisko. Ceni etykę zawodową.

Poważny/a

Komizm

Niechęć do reguł

Porządek

Preferuje kulturę , która jest
poważna i profesjonalna. Jest mniej
przychylnie nastawiony/a do
swobodności w pracy.
Ceni sobie swobodę i
spontaniczność. Sfrustrowany/a
przepisami i restrykcyjnymi
procedurami.

Ceni sobie pracę w przyjemnym
środowisku. Jest często beztroski w
pracy. Lubi od czasu do czasu się
śmiać.
Lubi mieć jasno określone zasady.
Preferuje uporządkowane
środowisko z określonymi granicami
i kontrolami.

Bartosz ma bardzo silne poczucie pragmatycznej korzyści i i przywiązuje znacznie mniejszą wagę do etykiw porównaniu z innymi
osobami, które wypełniły kwestionariusz. Uważa, że czasami zasady muszą ustąpić miejsca praktycznym kwestiom i może czuć się
ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, aby działał/działała w bardzo restrykcyjnych ramach zawodowych.
Bartosz nie przywiązuję dużej wagi do typu kultury pracy, w której pracuje. Nie preferuje pracy w środowisku, które jest beztroskie i
pogodne nad takim, które jest poważne i profesjonalne przez cały czas.
Styl odpowiadania badanej osoby sugeruje, że jest ona typowa, w porównaniu z innymi kandydatami, w kwestii tego, jak może próbować
wywrzeć pozytywne wrażenie poprzez swoje odpowiedzi w kwestionariuszu, odpowiadając w sposób społecznie pożądany. Należy
zachować pewną ostrożność podczas interpretacji jego/jej wyników, a Bartosz powinien/powinna zostać poproszony/poproszona o
skomentowanie swojego profilu podczas dyskusji wyjaśniającej, aby upewnić się, że jego/jej postrzeganie siebie jest wystarczająco
dokładne.

DOPASOWYWANIE DO KULTURY
Współpraca

Wolałby/wolałaby współpracować
niż konkurować. Nie ma pragnienia
rywalizacji. Przywiązuje niską wagę
do współrywalizacji jako elementu
motywującego.

Stabilność

Uważa, że częste zmiany
przeszkadzają. Czuje się
komfortowo odgrywając znaną
sobie rolę. Preferuje stabilną
kulturę organizacyjną.

Niskie nastawienie na
zysk

Uważa, że inne kwestie powinny
mieć pierwszeństwo nad dążeniem
do zysku. Źle się czuje w
środowisku, w którym zysk jest
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najważniejszy.

Współrywalizacja

Lubi pracować w konkurencyjnym
otoczeniu. Porównuje własne wyniki z
wynikami innych. Gra, aby wygrać.

Zmiana

Lubi pracować w kulturze zmiennej
organizacji. Woli innowację od
tradycji.

Zysk

Uważa, że głównym motywatorem
zawsze powinno być osiąganie zysku.
Lubi pracować w kulturze
nastawionej na zysk.
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pogodne nad takim, które jest poważne i profesjonalne przez cały czas.
Styl odpowiadania badanej osoby sugeruje, że jest ona typowa, w porównaniu z innymi kandydatami, w kwestii tego, jak może próbować
wywrzeć pozytywne wrażenie poprzez swoje odpowiedzi w kwestionariuszu, odpowiadając w sposób społecznie pożądany. Należy
zachować pewną ostrożność podczas interpretacji jego/jej wyników, a Bartosz powinien/powinna zostać poproszony/poproszona o
skomentowanie swojego profilu podczas dyskusji wyjaśniającej, aby upewnić się, że jego/jej postrzeganie siebie jest wystarczająco
dokładne.

DOPASOWYWANIE DO KULTURY
Współpraca

Wolałby/wolałaby współpracować
niż konkurować. Nie ma pragnienia
rywalizacji. Przywiązuje niską wagę
do współrywalizacji jako elementu
motywującego.

Stabilność

Uważa, że częste zmiany
przeszkadzają. Czuje się
komfortowo odgrywając znaną
sobie rolę. Preferuje stabilną
kulturę organizacyjną.

Niskie nastawienie na
zysk

Uważa, że inne kwestie powinny
mieć pierwszeństwo nad dążeniem
do zysku. Źle się czuje w
środowisku, w którym zysk jest
najważniejszy.

Współrywalizacja

Lubi pracować w konkurencyjnym
otoczeniu. Porównuje własne wyniki z
wynikami innych. Gra, aby wygrać.

Zmiana

Lubi pracować w kulturze zmiennej
organizacji. Woli innowację od
tradycji.

Zysk

Uważa, że głównym motywatorem
zawsze powinno być osiąganie zysku.
Lubi pracować w kulturze
nastawionej na zysk.

Odpowiedzi badanej osoby sugerują, że zwykle nie lubi współrywalizacji. Uważa, że rywalizacja może czasami wyrządzić więcej szkody
niż pożytku i może czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.
Woli to, co znane, niż to co nowe, i uważa, że ciągła zmiana w pracy jest bardzo destrukcyjna. Prawdopodobnie poczuje się nieswojo w
kulturze charakteryzującej się nowościami i zmianami i może preferować bardziej tradycyjną kulturę organizacyjną.
Bartosz skłania się ku przekonaniu, że w biznesie chodzi o osiąganie zysków. Jest dość skoncentrowany/skoncentrowana na finansowych
wskaźnikach wydajności i prawdopodobnie będzie się swobodnie czuł w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze organizacyjnej.

PROFIL POTENCJAŁU BADANEJ OSOBY
Powinieneś zbadać potencjał, przy którym z łatwością Bartosz może w przyszłości przejść na wyższe lub bardziej złożone
stanowisko.
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PROFIL POTENCJAŁU BADANEJ OSOBY
Powinieneś zbadać potencjał, przy którym z łatwością Bartosz może w przyszłości przejść na wyższe lub bardziej złożone
stanowisko.

Potencjał dla postępu
Ogólny potencjał przyszłych postępów na podstawie wyników
motywacji, relacji i szybkości uczenia się. Prawdopodobnie wykaże
chęć i zdolność do wniesieniawartościi dodanej do organizacji poprzez
podejmowanie nowych i bardziej ambitnych obowiązków.

Efektywność uczenia
Skutecznie reaguje na nowe wyzwania i sytuacje oraz wykorzystuje
efekt uczenia się w celu poprawy swojej wydajność w pozostałych
sytuacjach. Dobrze reaguje na zmiany. Charakteryzuje się
samoświadomością, tolerancją wobec odmienności i zarządzaniem
emocjami.

Motywacja
Silnie skupia się na osiągnięciach, ma pozytywny i optymistyczny styl
emocjonalny oraz nastawienie na realizacje. Dążenie do sukcesu
zwiększa efektywność w bardziej wymagających rolach.

Relacje
Skutecznie zarządza relacjami. Zapewnia dobre wyniki dzięki
skutecznemu, aktywnemu słuchaniu, dostosowywaniu swojego
podejścia do różnych osób i nawiązywaniu nieformalnych znajomości.

STYL ODPOWIADANIA BADANEJ OSOBY
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Relacje
Skutecznie zarządza relacjami. Zapewnia dobre wyniki dzięki
skutecznemu, aktywnemu słuchaniu, dostosowywaniu swojego
podejścia do różnych osób i nawiązywaniu nieformalnych znajomości.

STYL ODPOWIADANIA BADANEJ OSOBY
Kiedy ludzie dokonują oceny swojej osobowości, wykazują różne style w sposobie, w jaki udzielają nam odpowiedzi.
Niektórzy ludzie są samokrytyczni w sposobie, w jaki siebie opisują, podczas gdy inni mogą prezentować się w bardzo
pozytywnym świetle, co może wynikać z korzystnego obrazu samego siebie, braku samoświadomości, bądź nawet z próby
manipulowania dobrym wrażeniem, jakie budują poprzez swoje odpowiedzi.
Monitorowaliśmy styl odpowiadania badanej osoby, podczas gdy wypełniała kwestionariusz osobowości. Wyniki tego
monitorowania są przedstawione poniżej, wraz z kilkoma radami, odnośnie dostosowania Twojego podejście podczas interpretacji i
badania profilu osobowości z badaną osobą w celu zminimalizowania efektów wynikających z określonego stylu odpowiadania.

Jak Bartosz opisał/a siebie?
Styl odpowiadania badanej osoby sugeruje, że była bardzo otwarta
na temat swoich możliwych słabości podczas odpowiadania na
pytania w kwestionariuszu osobowości. Był/Była
samokrytyczny/samokrytyczna odpowiadając na pytania i
prawdopodobnie nie wkładał/wkładała zbyt wiele wysiłku, aby
manipolować wrażeniem, jakie wywarły jego/jej odpowiedzi. Należy
zachować ostrożność podczas interpretacji wyników, a Bartosz
powinien/powinna zostać poproszony/poproszona o skomentowanie
swojego profilu podczas spotkania, aby upewnić się, że jego/jej
postrzeganie siebie jest wystarczająco dokładne.

Porady dotyczące dyskusji na temat
informacji zwrotnej:
Aby dokonać wiarygodnej oceny mocnych i
słabych stron Bartosz, przyjmij otwartą i
ciepłą postawę podczas rozmowy
kwalifikacyjnej, użyj otwartych i konkretnych
pytań opartych na kompetencjach
Upewnij się, że Bartosz ma możliwość
opisania [[jego||jej]] mocnych stron, a także
wszelkich obszarów do dalszego rozwoju,
jakie [[on||ona]] może mieć w odniesieniu do
swojej roli
< /li>

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O STYLACH ODPOWIADANIA
Może to mieć wiele przyczyn
Styl odpowiadania ludzi może wpływać na ich zachowanie w wielu sytuacjach; nie tylko podczas
wypełniania kwestionariuszy osobowości. Ktoś z samokrytycznym stylem odpowiadania może mieć
tendencję do prezentowania się na ogół w mniej korzystnym świetle. Ludzie, którzy opisują siebie
bardzo pozytywnie, mogą naprawdę uwierzyć w ten obraz samego siebie z powodu niskiej
samoświadomości lub wysokiej samooceny. Ludzie mogą być zmotywowani do celowego
manipulowania dobrym wrażeniem, w sytuacjach gdy wywieranie pozytywnego wpływu jest ważne,
na przykład podczas poszukiwania pracy.

Często wiąże się to z wydajnością pracy
Psychologowie zidentyfikowali związek między manipulowaniem dobrym wrażeniem, a dobrymi
wynikami w wielu różnych pracach i zawodach. W nowoczesnych organizacjach, w których
zarządzanie postrzeganiem ma kluczowe znaczenie, wykazywanie umiejętności skutecznego
zarządzania wrażeniem może mieć kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w danej roli.

Ważne jest, aby wyciągnąć wnioski z tego profilu
Gdy w rzeczywistości opisujemy się całkowicie zgodnie z prawdą, możemy wyglądać na osoby
osoby bardzo samokrytyczne. Dlatego należy uważać, aby nie zakładać, że wszystkie wyniki w tym
profilu osobowości wynikają ze stylu udzielania odpowiedzi. Ważne jest, aby upewnić się, że Ty oraz
badana osoba potwierdzacie profil osobowości, wynkający z wcześniejszych działań i zachowań.
Jako osoba dostarczająca informację zwrotną powinieneś wykorzystywać spostrzeżenia zawarte w
tym raporcie, w celu zbadania w jaki sposób, Bartosz przedstawia siebie, aby zbudować jasny obraz
jego/jej osobowości.
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