
 
 

 
 

 

 ستبیان تقییم األدوار الشخصیة في العمل الجماعيا
نقاط بین الجمل التي تظن أنھا  10ستبیان یرجى توزیع عدد من النقاط إجمالیھا في كل قسم من أقسام ھذا اال

أو أنك ( ال تزید عن ثالث )األكثر دقة في وصف سلوكك. یمكنك توزیع النقاط العشرة بین عدد من الجمل 
  وفي أقصى الحاالت تعطیھا لجملة واحدة. وللعلم فإنھ ال یلزمك أن تعطي لكافة الجمل نقاطاً.

 :  أظن أنھ بإمكاني المساھمة بھ لفریق ما :1القسم 
 النقاط  رقم البند

  منھا واالستفادة الجدیدةبإمكاني وبسرعة رؤیة الفرص  10
  بإمكاني العمل جیداً مع فئات متنوعة جداً من الناس 12
  إنتاج األفكار سمة من سماتي الطبیعیة 13
لدى الناس شیئاً ذا قیمة یساھم في تحقیق أھداف الجماعة فإنني تكمن قدراتي في أنني كلما شعرت أن  14

 وقتھا أتمكن من حثھا على إبرازھا
 

  بأدائھاإلنھاء أي مھمة أتكفل  على االعتماد یمكن 15
  من أرصدتي أكبر رصیدینمعرفتي التقنیة وخبرتي ھما في العادة  16
  تتحقق األمور الصحیحةأنا مستعد ألكون صریحاً والتحدث بشفافیة كي  17
  مع موقف معین تتالءمفي العادة یمكنني القول فیما إن كانت خطة ما أو فكرة ما  18
  یمكنني تقدیم قضیة مبررة وغیر منحازة لخیارات العمل البدیلة 19

 

 :  إن كان لدي قصور محتمل في فریق العمل الجماعي فذلك قد یعود إلى : 2القسم 
 النقاط  رقم البند

20   
  حسنة التنظیم واإلدارة االجتماعاتال یھدأ لي بال ما لم تكن  21
  أمیل ألكون كریماً جداً تجاه الذین لدیھم آراء فعالة والتي لم تعط حقھا من تسلیط األضواء علیھا 22
  أعارض المشاركة ما لم یتداول الموضوع مجاالً أعرفھ جیداً  23
  للزمالء بسھولة وتحمس االنضمامأھدافي المستقبلیة تجعل من الصعب علي  25
  أنني نشیط وقانونيینظر إلي أحیاناً  26
للروح  االستجابةجد انھ من الصعب تولي القیادة ویمكن أن یكون السبب في ذلك أنني أبالغ في أ 27

 الجماعیة
 

  الصلة بما یجري في الواقع أسرح في أفكار تخطر على بالي ولذلك فإنني أفقد 28
 عارض إبداء آرائي لمقترحات أو خطط تفاصیلھا غیر مكتملة أو ناقصةأ 29

 
 
 

 

 :  عندما أشارك في مشروع مع آخرین : 3القسم 
 النقاط  رقم البند



 
 

 
 

  لدي القابلیة للتأثیر على اآلخرین دون ممارسة الضغوط علیھم 30
األخطاء نتیجة اإلھمال أو الالمباالة التي تتسبب في إفساد نجاح عملیة بصفة عامة أنا فعال في تجنب  31

 ما
 

  ال یضیع الوقت االجتماعأفضل ممارسة ضغوط للقیام بعمل ما للتأكد من أن  32
  للمساھمة في عمل أصیل أو فكرة ممتازة علي االعتمادیمكن  33
  العام أنا جاھز دائماً لتأیید مقترحات جیدة تصب في الصالح 34
  أرى وبسرعة اإلمكانیات الموجودة في األفكار الجدیدة وفي التطورات 36
  عندي االحترافیةأحاول الحفاظ على الروح  37
  أظن أن قدراتي في الحكم یمكن أن تساعدني في إصدار القرار الصحیح 38
  علي لوضع مداخلة تنظیمیة لإلیفاء بمتطلبات الوظیفة أو موضوع النقاش االعتمادیمكن  39

 

 : عند القیام بالعمل الجماعي فإن صفاتي ھي : 4القسم 
 النقاط  رقم البند

  بمعرفة زمالئي بطریقة أفضل اھتماميالحفاظ على  40
  أساھم في المجال الذي أعلمھ 41
  أو أن یكون رأیي منفرداً  ال أمانع في معارضة آراء اآلخرین 42
  أجد في العادة مجموعة من الحجج لتفنید المقترحات غیر المعقولة 43
  أظن أن لدي موھبة لتسییر األمور حالما توضع خطة محل التنفیذ 44
  أفضل تجنب المجاالت الواضحة والمفتوحة والتي لم یتم التطرق إلیھا 45
  على أي عمل اتكفل بعملھ االحترافیةأضع لمسات من  46
  بخارج المجموعة باالتصاالتأفضل أن أكون الشخص المتكفل  47
لكافة اآلراء فإنني ال أتردد في تقریر األمر حالما یتطلب الموقف  باالستماعفي الوقت الذي أھتم فیھ  48

 القرار اتخاذ
 

 

 : أشعر بالرضا عند القیام بالعمل ألنني : 5القسم 
 النقاط  رقم البند

  أتمتع بقدرة على تحلیل األوضاع والتفكیر ملیاً بكافة الخیارات المتاحة 50
  مھتم بإیجاد حلول عملیة للمشاكل 51
  أود أن أشعر أنني أرعى عالقات عمل جیدة 52
  أملك نفوذاً قویاً على القرارات 53
  أملك فرصاً لمقابلة أفراد جدد بأفكار جدیدة 54
  إقناع الناس بالموافقة على األولویات واألھداف أتمكن من 55
  اھتماميفي قرارة نفسي أشعر متى یمكنني إعطاء مھمة ما جل  56
57  ً   أتمكن من إیجاد فرصة ألذھب بخیالي بعیدا
  أشعر أنني أستخدم المؤھالت والتدریب الخاصتین بي للتقدم 58

 



 
 

 
 

 : فجائیة لتنجز خالل وقت قصیر مع أشخاص غیر مألوفین فإننيإذا وكلت إلى مھمة صعبة بصورة :  6القسم 
 النقاط  رقم البند

  أنجح في العادة برغم الظروف غیر المواتیة 60
  أفضل أن أقرأ بكثرة متى ما أتیحت لي الفرصة 61
  بین أفراد المجموعة حل خاص بي ومن ثم أحاول ترویجھ استنباطأفضل  62
  الشخص الذي أبدى أكثر مقترحات إیجابیةمستعد للعمل مع  63
  ما لتصغیر حجم المھمة وذلك بإیجاد وسیلة تمكن األفراد من المساھمة بأفضل ما لدیھم طریقةسأوجد  64
  إن شعوري الفطري بالعجلة سیساعد في التأكد من أننا متأخرین عن أداء مھامنا 65
  للتفكیرأعتقد أنني سأظل ھادئاً وسأسخر قدراتي  66
  على الرغم من تعارض الضغوط إال أنني سأمضي قدماً لعمل ما یلزم عملھ 67
  سأتكفل بالقیادة إن لم تتمكن المجموعة من تحقیق أي تقدم 68

 

 

 : فیما یتعلق بالمشاكل التي واجھتھا فإنني عندما أعمل مع مجموعة : 7القسم 
 النقاط  رقم البند

  عندما ال یحرز أي تقدم لالنفعال استعدادفإن لدي  70
  ألنني أبالغ في التحلیل االنتقاداتبعض األفراد یوجھون لي  71
72  ً   رغبتي بالتأكد من أننا نحصل على تفاصیل مھمة بطریقة صحیحة ال تلق الترحیب دائما
  أمیل إلظھار ضجري ما لم أكون مشاركاً وبفعالیة في تحفیز األفراد 73
  الصعوبة البدء ما لم تكن األھداف واضحةأجد من  74
  في بعض األحیان أجد نفسي غیر قادر على تجمیع نقاط مھمة 75
  أنا أعي بأنني كلما ال أتمكن من القیام بأمر ما فإنني أطلب المساعدة من اآلخرین 76
  أشعر بأنني أضیع وقتي وأنني سأنتج بشكل أفضل إن عملت وحدي 78
  إبداء وجھة نظري أمام ذوي النفوذ الذین یصعب التعامل معھمأتردد حیال  79

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 جدول التحل�ل
 

ي كل عمود لتحصل ع� إجما�ي نقاط توز�ــــع دور 
انقل النقاط من االستب�ان إ� الجدول الوارد أدناە، ومن ثم اجمع النقاط �ف
ي كل قسم من أقسام

ي األعمدة تعزي إ� الجمل �ف
 االستب�ان مجموعة العمل. األرقام �ف

 
Sect. IM CO SH PL RI ME TW CP SP 

1 18 14 17 13 10 19 12 15 16 
          

2 20 21 26 28 23 25 27 29 22 
          

3 39 30 32 33 36 38 34 31 37 
          

4 44 48 42 45 47 43 40 46 41 
          

5 51 55 53 57 54 50 52 56 58 
          

6 67 64 60 68 62 66 63 65 61 
          

7 74 76 70 75 73 71 79 72 78 

Total 
         

 
 
 

ي الف��ق هو 
 أقوى دور �ي �ف

 دوري الوسط ضمن الف��ق هو 

ي الف��ق هو  
 أضعف دور �ي �ف

 


