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Harrison Akıllı Soru Formu
(SmartQuestionnaire) Nedir?
Harrison’ın sektöre öncülük eden Akıllı Soru Formu, 175 işe ilişkin
faktörü ölçerek liderlik paradoksları, duygusal zeka, kişilik,
motivasyon, tutumlar, spesifik işlere yönelik ilgi, bağlılık ve kalıcılık gibi
unsurları etkin bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar - 25 dakikalık
ileri teknoloji bir soru formu.

Akıllı Soru Formu, grup verilerine uygulandığında organizasyonun
liderlik kapasitesini, yetenek hattını, yetenekleri elde tutabilme oranını
analiz eder ve şirket bağlılığı, liderlik gelişimi ve yedekleme planlaması
hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar.

Kişileri doğru rollerle eşleştirin, çalışan bağlılığını kolaylaştırın, işe özgü davranışsal yetkinlikler geliştirin, temel
değerleri destekleyin, liderlik gelişimini hızlandırın ve yöneticilerin çalışanlara koçluk yapmasını, bağlılığı artırmasını
ve elde tutmasını sağlayın. Kelimenin tam anlamıyla Akıllı bir Soru Formu.

Akıllı Soru Formu’nun benzersiz yapısı:
• 6.500'den fazla araştırılmış İş Başarı Formülünden faydalanarak, işe özgü temel tatmin ve başarı faktörlerini son

derece doğru bir şekilde ölçer.
• Bireyin bağlılığını, performansını, iş memnuniyetini ve kalıcılığını doğru bir şekilde öngörür.
• Karar mercilerine, kişinin belirli bir pozisyondaki tatmin ve başarı potansiyelini açıkça ortaya koyan, anlaşılması kolay

bir bütünsel puan sunar.
• Doğrulama için üç psikolojik metodoloji kullanarak sistemi yanıltma girişimlerini tespit eder ve önler.
• 25 dakikadan daha kısa bir sürede, tam gün süren işe özgü değerlendirme testleri ile elde edilebilen verileri sağlar.
• 49 dil seçeneği
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Akıllı Soru Formu (SmartQuestionnaire)
Mesleki Uygunluk | Uygunluk Benzersiz Kapsam ve Kolaylık

Harrison Akıllı Soru Formu, (eğitim, deneyim ve beceriler gibi) Mesleki
Uygunluk faktörleri ve (işle ilgili davranışlar gibi) Uygunluk faktörleri dahil
olmak üzere, bu pozisyondaki tatmini ve başarıyı oluşturan tüm faktörleri
ölçerek her spesifik iş için ideal kişiyi tanımlar.

Öngörüye Dayalı İşe Alım Yapay Zeka Otomasyonumuzu kullanarak
önyargısız, doğru ve verimli tarama için dilediğiniz adaylara davetiye
gönderin veya tüm başvuru sahiplerinden Akıllı Soru Formunu
tamamlamalarını isteyin. Adaylara ücretsiz En Güçlü Yönler raporu sunma
seçeneğiniz de vardır.

Harrison Assessments, doğru kişinin hızlı bir şekilde seçilmesi veya terfi
etmesi için tüm faktörleri bütünsel bir puan olarak sunar. Tahmin ve
karmaşık yorumlama ortadan kaldırıldığı için başka hiçbir değerlendirme ile
kıyaslanamaz.

Yalan Söylemeyi Önleme Özelliği
Harrison Assessments Akıllı Soru Formu, kişilerin sistemi yanıltmaya çalışma ihtiyacı hissetmesini önleyecek şekilde
tasarlanmıştır. Yine de, kişinin yanıtları 8.200'den fazla çapraz başvuru ile karşılaştırılır ve Akıllı Soru Formunu
yanıltmaya yönelik her türlü girişim tespit edilir.

Harrison sistemi o kadar hassastır ki, sistemi yanıltmaya yönelik en ufak girişimler bile otomatik olarak algılanır, bulunur
ve sizin için işaretlenir. Sistemleri yanıltma konusunda tecrübeli olan kişiler bile, tamamen gizli olan Paradoks
Teknolojisi analizinde kaçınılmaz olarak başarısız olacakları için zayıf adaylar olarak tanımlanacaktır. Akıllı Soru Formu,
sistemi yanıltma girişimlerini sektördeki diğer tüm değerlendirme soru formlarında daha başarılı bir şekilde yönetir.

Yasal Riskleri Azaltır
Akıllı Soru Formu gibi kapsamlı bir değerlendirme aracı kullanmak, potansiyel yasal riskleri azaltmaya yardımcı olur.
Harrison Akıllı Soru Formu, ABD'deki tüm yasal gereklilikler ve Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) ile uyumludur.
Sorular her bir spesifik işe ilişkin iş analizine uygun olduğundan yasal olarak korunabilir. Sonuç olarak, güçlü görünüş
geçerliliği, her türlü haksız olumsuz etki iddiasına etkili bir şekilde karşı koyar.

Harrison Yetenek Döngüsü Çözümleri

Harrison Assessments, öngörü analizi tekniklerini kullanarak yetenek işe
alım, geliştirme, yönetme ve bağlılık sağlama süreçlerinde
organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Bu kapsamlı Yetenek Karar Analizi,
etkili ekipler oluşturmak ve kilit yetenekleri geliştirmek, bağlılığı sağlamak
ve elde tutmak için yetenek döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan bilgileri
sağlar. Organizasyonların doğru kararlar almasına nasıl yardımcı
olduğumuzu öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.
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