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Potenţial de Leadership – Raport de Dezvoltare

INTRODUCERE
Raportul de Dezvoltare a Abilităţilor de Leadership este destinat dezvoltării dvs ca lider. Raportul oferă informaţii despre
comportamentul dvs. care poate influenţa negativ sau estompa performanţa dvs. Oferă de asemenea sugestii pentru a conduce
oamenii mai eficient.
Leadership-ul implică formarea şi menţinerea unei echipe înalt performante. Tot ceea ce vă împiedică în formarea unei echipe
eficiente, va influenţa şi performanţa dvs în calitate de lider.
Acest raport se bazează pe Profilul Hogan de Dezvoltare (HDS). Rezultatele raportului au la bază o cercetare desfaşurată la
nivel global privind trăsăturile de leadership.

CONTEXT
Sub presiune, cei mai mulţi oameni vor manifesta anumite tendinţe contraproductive. Aceştia sunt ''factorii de risc''. În condiţii
normale, aceste caracteristici pot reprezenta puncte forte. Totuşi, când sunteţi obosit, sub presiune, plicitisit sau distras, aceşti
factori pot afecta eficacitatea dvs. şi eroda calitatea relaţiilor cu clienţii, colegii şi subordonaţii. Ceilalţi pot observa aceste
tendinţe, dar pot să nu ofere feedback. Managerul dvs. le poate chiar trece cu vederea.
Acest raport este împărţit în trei secţiuni. Prima secţiune reprezintă un grafic al profilului dvs. A doua secţiune este o interpretare
a scorurilor fiecărei scale în parte. Scorurile între percentila 90 şi 100 se situează în zona de risc ridicat, scorurile între percentila
70 si 89 se situează in zona de risc moderat, scorurile între percentila 40 şi 69 se situează în zona de risc scăzut şi scorurile
între percentila 0 şi 39 se situează în zona de risc zero. Secţiunea a treia oferă informaţii despre nevoile de dezvoltare în ariile
în care aţi obţinut scoruri de risc moderat şi/sau ridicat. Nu sunt oferite indicaţii de dezvoltare pentru ariile de risc scăzut şi zero.

Cum se dezvoltă factorii de risc?
Cercetările demonstrează că factorii de risc se dezvoltă de-a lungul vieţii pe măsură ce o persoană interacţionează în copilărie
cu părinţii, egalii sau alţi adulţi. Comportamentele dezvoltate în copilărie pot deveni obişnuinţe de care să nu fim conştienţi.
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INTRODUCERE
Folosirea acestor informaţii
Întâi citiţi raportul cu atenţie şi apoi decideţi ce sugestii de dezvoltare vi se potrivesc. Notaţi aceste arii care vi se potrivesc cu un
plus (+) şi pe cele ce nu vi se potrivesc cu un minus (-). Apoi cereţi feedback de la prieteni, familie, colegi, subordonaţi. Discutaţi
cu aceştia reflecţiile dvs şi cereţi feedback de la ceilalţi. Un element important pentru a dezvolta noi abilităţi de leadership este
să cereţi feedback de la subordonaţi, colegi, managerul direct. Studiaţi apoi sugestiile de dezvoltare oferite la finalul raportului.
Acestea sunt oferite pentru comportamentele situate în zona moderată sau ridicată de risc ( scoruri de peste 70).

DEFINIŢII
Cele unsprezece dimensiuni din Raportul ''Dezvoltarea Abilităţilor de Leadership'' (Leadership Forecast Challenge Report) sunt
definite mai jos.
Volatilitate emoțională Se referă la reacţiile de mare entuziasm faţă de oameni sau proiecte, urmate de dezamăgirea la fel de
rapidă faţă de aceleaşi lucruri. Consecinţă: lipsa de consistenţă în comportament.
Scepticism Se referă la comportamentul intuitiv din punct de vedere social, însă cinic şi exagerat de sensibil la critică.
Consecinţă: lipsa de încredere faţă de diferite situaţii
Precauție Se referă la o preocupare exagerată faţă de a nu fi criticat. Consecinţă: rezistenţă la schimbare şi teama de a risca.
Deconectare socială Se referă la lipsa de interes sau neconştientizarea stărilor celorlalţi. Consecinţă: slabe abilităţi de
comunicare.
Pasiv-Agresivitate Se referă la a fi independent, nesocotind cerinţele celorlalţi şi devenind chiar iritabil dacă ceilalţi persistă.
Consecinţă: încăpăţânare, amânare şi atitudine necooperantă.
Aroganță Se referă la a avea sentimentul exagerat al propriei valori. Consecinţă: opacitate faţă de acceptarea propriilor greşeli,
dificultatea de a învăţa din experienţa trecută.
Manipulare Se referă la a fi carismatic, dornic de risc şi mereu căutător de experienţe ieşite din comun. Consecinţă: dificultatea
de a menţine angajamente şi de a învăţa din experienţă.
Melodramă Se referă la a fi teatral şi căutând mereu atenţia celorlalţi. Consecinţă: teama de a nu fi remarcat; dificultatea de a
se concentra în mod susţinut.
Imaginativitate Se referă la a gândi şi a se comporta într-o manieră neobişnuită, chiar excentrică. Consecinţă: creativitate, însă
mai puţină logică în raţionament.
Perfecționism Se referă la a fi conştiincios, perfecţionist şi dificil de a fi mulţumit. Consecinţă: tendinţa de a nu delega puterea
către ceilalţi.
Submisivitate Se referă la dorinţa de a fi pe placul celorlalţi şi la teama de a acţiona independent. Consecinţă: preocuparea de
a fi plăcut, agreabil, dublată însă de teama de a sprijini subordonaţii.
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Raportul de Dezvoltare a
Abilităţilor de Leadership
(Leadership Forecast Challenge)
SCALE
%
VOLATILITATE EMOȚIONALĂ
100
SCEPTICISM
100
PRECAUȚIE
92
DECONECTARE SOCIALĂ
94
PASIV-AGRESIVITATE
99
AROGANȚĂ
47
MANIPULARE
64
MELODRAMĂ
39
IMAGINATIVITATE
98
PERFECȚIONISM
24
SUBMISIVITATE
2
ÎN AFARA ZONEI DE RISC
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VOLATILITATE EMOȚIONALĂ
Se referă la entuziasmul exagerat în raport cu oameni sau proiecte, urmat de dezamăgire.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

100
RISC

•
•
•
•
RIDICAT •

Se manifestă intens şi cu energie, dar pe perioade scurte şi uneori sunt explozivi
Pot renunţa atunci când sunt frustraţi
Ţipă când sunt frustraţi
Reacţioneză exagerat la critică
Deseori, par să înţeleagă când ceilalţi sunt stresaţi

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Intensitatea şi energia cu care vă manifestaţi faţă de proiecte noi are un impact pozitiv asupra organizaţiei dvs. Cu toate
acestea însă, fluctuaţia dvs emoţională poate eroda credibilitatea de care vă bucuraţi, abilitatea dvs de a îi conduce pe
ceilalţi şi eficienţa lucrului în echipă. Managerul dvs direct probabil va fi impresionat de entuziasmul dvs faţă de noi
proiecte, dar, totodată, poate observa tendinţa dvs de a vă descuraja când lucrurile nu merg exact aşa cum vă doriţi.
Stările dvs emoţionale fluctuante vă fac să păreţi inconstant, impredictibil şi greu de citit.

ANALIZA COMPETENŢEI
STĂPÂNIRE DE SINE În situaţii de mare presiune, colegii dvs vă pot percepe ca fiind greu predictibil şi emotiv. În plus,
aveţi tendinţa de a vă supăra atunci când apar cerinţe neaşteptate şi puteţi spune lucruri pe care apoi să le regretaţi. În
consecinţă, colegii dvs pot evita să mai vină la dvs cu probleme, deoarece nu ştiu cum veţi reacţiona.
CORECTITUDINE FAŢĂ DE CEILALŢI Când vă frustrează anumite proiecte, aveţi tendinţa de a renunţa pur şi simplu la
acestea. Acest aspect poate afecta negativ pe cei care lucrează la ele.
PERSEVERENŢĂ Entuziasmul dvs faţă de oameni şi proiecte poate dispărea atunci când întâmpinaţi rezistenţe,
obstacole, provocări sau când întrevedeţi posibile eşecuri.
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SCEPTICISM
Se referă la comportamentul intuitiv din punct de vedere social, însă cinic şi exagerat de sensibil la critică.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

100
RISC

•
•
•
•
RIDICAT •

Sunt foarte conştienţi şi receptivi la oameni şi politici
Sunt atenţi la a identifica semne ale trădării sau ale lipsei de respect
Pot fi certăreţi şi uşor de ofensat
Se aşteaptă să fie trataţi necorespunzător
Ripostează când se simt nedreptăţiţi

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană perceptivă la intenţiile celorlalţi şi un observator atent al politicilor organizaţionale. Aceste calităţi pot fi
foarte valoroase în cariera dvs. Cu toate acestea, puteţi avea tendinţa de a vă concentra pe aspecte negative, de a
reacţiona supradimensionat la ameninţări percepute, de a deveni certăreţ şi de a lua critica personal. Puteţi deveni prea
preocupat de politicile organizaţionale. Această tendinţă poate interfera cu abilitatea dvs de a construi şi menţine relaţii şi
de a aprecia alte puncte de vedere. Tendinţa de a fi suspicios şi certăreţ poate determina pe ceilalţi să vă perceapă dificil
şi necooperant.

ANALIZA COMPETENŢEI
INFLUENŢAREA ŞI CONVINGEREA CELORLALŢI Păreţi a fi o persoană suspicioasă faţă de intenţiile celorlalţi. Acest
fapt vă poate limita abilitatea de a influenţa, convinge şi inspira pe ceilalţi să treacă la acţiune.
DESCHIDERE LA IDEI NOI Este posibil să reacţionaţi negativ faţă de noi idei argumentând şi subliniind de ce nu vor
funcţiona. Aceasta tendinţă îi va face pe ceilalţi defensivi faţă de dvs şi va face dificil procesul de câştigare a aprobării şi
consensului.
OBIECTIVITATE Puteţi rămâne blocat în propriile puncte de vedere şi incapabil de a aprecia păreri diferite de ale dvs.
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PRECAUȚIE
Se referă la preocuparea exagerată faţă de a fi criticat.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

92
RISC

•
•
•
•
RIDICAT •

Iau decizii cu risc scăzut
Sunt preocupaţi să nu fie criticaţi
Se tem ca echipa lor să nu facă greşeli
Sunt reticenţi în a încerca noi tehnologii
Evită să ia poziţii controversate în public

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană căreia îi displace să fie criticată şi evitaţi să faceţi greşeli, ceea ce poate avea câteva consecinţe.
Puteţi lua decizii mai lent, frustrându-i pe cei care sunt gata de acţiune. Când lucraţi într-o echipă, puteţi fi o persoană
excesiv de precaută atunci când trebuie să oferiţi feedback. Puteţi fi reticent în a vă contrazice şeful. De asemenea,
puteţi evita misiuni dificile atunci când vine vorba de cariera dvs. Aceste tendinţe pot conduce către a rata oportunităţi de
carieră riscante, dar importante.

ANALIZA COMPETENŢEI
HOTĂRÂRE În perioade de stres, puteţi fi nesigur şi nedornic de a lua decizii. Acest lucru derivă din aversiunea faţă de
critică şi feedback negativ.
ORIENTARE SPRE ACŢIUNE Echipa dvs vă poate percepe ca fiind o persoană reticentă în a întrevedea oportunităţi sau
în a trece rapid la acţiune în situaţii neclare sau nestructurate. Această reticenţă poate să îi frustreze pe cei care iau
decizii rapide şi trec la acţiune.
CONDUCERE CU ÎNCREDERE Cei din jur vă pot percepe ca având tendinţa de a merge pe varianta cea mai sigură
atunci când vă confruntaţi cu situaţii de presiune. Subordonaţii dvs pot percepe ezitarea dvs ca pe o lipsă de încredere în
abilităţile dvs.
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DECONECTARE SOCIALĂ
Se referă la lipsa de interes sau neconştientizarea stărilor celorlalţi.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

94
RISC RIDICAT

•
•
•
•

Pot lua decizii independente şi rezista criticilor
Poate interpreta greşit situaţiile şi mesajele sociale
Par duri şi independenţi
Pot răni neintenţionat sentimentele celorlalţi

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană puternică. Faceţi faţă presiunii şi criticii într-un mod corespunzător. În acelaşi timp, puteţi părea
neatent la sentimentele celorlalţi şi preferaţi să lucraţi singur. Acest aspect poate afecta abilitatea dvs de a forma relaţii şi
coaliţii. Puteţi fi dur şi direct, ceea ce poate ofensa pe cei care sunt foarte sensibili. Feedback-ul dvs poate fi prea direct
şi poate intimida persoana care îl primeşte. Puteţi părea de asemenea o persoană necomunicativă, ceea ce face dificilă
motivarea şi influenţarea celorlalţi.

ANALIZA COMPETENŢEI
MOTIVAREA CELORLALŢI Stilul dvs direct şi agresiv diminuează capacitatea dvs de a construi echipe. Reticenţa dvs
poate frustra echipa şi poate împiedica abilitatea dvs de a le câştiga încrederea şi implicarea.
CONSTRUIREA DE RELAŢII Nu acordaţi suficientă atenţie impactului pe care îl aveţi asupra altora, ceea ce limitează
eficienţa dvs în a construi şi a menţine relaţii.
DISPONIBILITATE În situaţii de mare presiune, aveţi tendinţa de a vă retrage şi de a nu mai comunica cu ceilalţi. Ca şi
consecinţă, colegii dvs pot avea dificultăţi în a înţelege ce anume aşteptaţi de la ei.
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PASIV-AGRESIVITATE
Se referă la a fi carismatic, dar independent, încăpăţânat şi dificil de condus.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

99
RISC

•
•
•
•
RIDICAT •

Au bune abilităţi sociale şi fac o primă impresie pozitivă
Par cooperanţi, dar în realitate se simt trataţi mai prost decât merită
În sinea lor, pun sub semnul întrebării competenţele top managementului
Sunt iritaţi dacă sunt întrerupţi
Amână şi refuză proiectele celor pe care nu îi plac

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Aveţi abilităţi sociale foarte bune ca lider, de aceea ceilalţi rareori pot şti ce simţiţi în mod real. Puteţi fi iritabil atunci când
sunteţi întrerupt din muncă; puteţi să pierdeţi din energie, să refuzaţi sarcini, în general să respingeţi cererile de extra
efort. Acest lucru poate influenţa abilitatea dvs de a construi echipe şi de a conduce oameni. Puteţi interacţiona uşor în
procese de coaching cu persoane care vă plac, dar puteţi fi rezistent la a-i ajuta pe cei care nu vă plac. În mod similar,
veţi accepta feedback de la şefii care vă plac şi veţi respinge tacit influenţa celor pe care nu îi respectaţi. Este posibil să
nu vă facă mereu plăcere să faceţi parte dintr-o echipă şi e posibil să opuneţi rezistenţă când vi se cere să participaţi.

ANALIZA COMPETENŢEI
ÎNCURAJAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ Sub presiune, aveţi tendinţa de a ignora termenele limită ale celorlalţi şi de a vă
concentra pe propriile scopuri şi priorităţi. Acest lucru poate afecta negativ munca în echipă eficientă şi poate să îi facă
pe ceilalţi să se îndoiască de implicarea dvs.
COOPERARE ŞI REZULTATE PROMPTE Deşi agreaţi în mod deschis să duceţi la bună îndeplinire sarcini, dacă nu
întrevedeţi un beneficiu personal aveţi tendinţa de a amâna şi de a nu le termina. Acest fapt poate limita eficienţa dvs în
a îndeplini angajamentele şi în a obţine rezultate la termene.
CONSTRUIREA ÎNCREDERII Când sunteţi presat de o chestiune, este posibil să nu exprimaţi opiniile sau ideile dvs
reale. Ceilalţi pot crede că le oferiţi suport pentru respectiva chestiune şi vor crede că veţi performa cum trebuie.
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AROGANȚĂ
Se referă la a avea sentimentul exagerat al propriei valori.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc scăzut. Liderii cu scoruri similare:

47
RISC
SCĂZUT

•
•
•
•

Sunt încrezători în forţele proprii
Au o privire realistă asupra competenţelor lor
Au scopuri de carieră rezonabile
Sunt deschişi să înveţe din feedback-ul negativ

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană cu încredere moderată în forţele proprii, care formulează cerinţe rezonabile faţă de subordonaţi. Veţi
participa la sarcini de echipă fără a revendica neapărat poziţii de conducere. În procesul de management al carierei
personale, stilul dvs vă poate ţine pe loc nejustificat. Este posibil să nu vă promovaţi activ viziunea şi strategia faţă de
organizaţie, preferând să aşteptaţi până când alţii vă cer opinia. Nu aveţi nici o nevoie de dezvoltare a abilităţilor de
leadership în această arie.

ANALIZA COMPETENŢEI
MODUL DE A PERCEPE PERSPECTIVELE Deşi aveţi idei despre cum să dezvoltaţi şi să îmbunătăţiţi afacerea, nu le
promovaţi într-o manieră agresivă, care să se facă auzită.
DEZVOLTARE PERSONALĂ Ascultaţi feedback-ul altora şi sunteţi deschis să îi întrebaţi pe ceilalţi (egali, manageri etc)
despre cum evaluează performanţa dvs. Această deschidere va facilita dezvoltarea dvs.
ORIENTARE PE REZULTATE Modestia intrinsecă de care daţi dovadă va submina abilitatea de a vă seta aspiraţiile de
carieră mai sus, stabilindu-vă un orizont profesional prea scăzut.
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MANIPULARE
Se referă la a fi carismatic, dornic de risc şi mereu în căutare de experienţe ieşite din comun.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc scăzut. Liderii cu scoruri similare:

64
RISC
SCĂZUT

•
•
•
•
•

Sunt disciplinaţi si te poţi baza pe ei
Gândesc înainte de a acţiona
Comunică prin canalele adecvate
Menţin angajamentele
Rareori riscă dacă nu este necesar

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Tindeţi să evitaţi riscurile inutile şi ceilalţi vă percep ca pe un om de încredere. Acest fapt conduce către potenţarea
abilităţii dvs de a construi şi conduce o echipă. Sunteţi un mentor care îşi planifică şi gestionează propria carieră într-o
manieră care minimizează riscurile. Şeful dvs respectă judecata dvs şi apreciază corectitudinea acesteia. Nu aveţi
tendinţa de a forţa limitele şi luaţi decizii de înaltă calitate şi cu grad scăzut de risc. Nu aveţi nici o nevoie de dezvoltare a
abilităţilor de leadership în această arie.

ANALIZA COMPETENŢEI
CALITATEA DECIZIILOR Nu riscaţi în mod inutil. Ceilalţi se pot baza pe dvs pentru a lua decizii care optimizează
rezultatele şi minimizează greşelile.
ASUMAREA DE RISCURI Nu veţi accepta proiecte fără o analiză atentă şi corectă în prealabil. În acelaşi timp, aveţi
tendinţa de a evita riscurile chiar şi atunci când nu ar fi cazul, ceea ce vă poate frâna oportunităţile în carieră.
ÎNVĂŢARE DIN EXPERIENŢĂ Sunteţi o persoană atentă la consecinţele acţiunilor dvs şi vă gândiţi la experienţele
trecute ca la premise pentru decizii şi acţiuni viitoare. Veţi fi reticent în a trece la acţiune în situaţii în care nu aveţi
experienţa necesară pe care să vă bazaţi.
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MELODRAMĂ
Se referă la a fi teatral şi cautând mereu atenţia celorlalţi.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în afara zonei de risc. Liderii cu scoruri similare:

39
ÎN AFARA
ZONEI DE
RISC

•
•
•
•
•

Sunt tăcuţi şi retraşi
Evită atragerea atenţiei asupra lor
Au tendinţa de a lucra în spatele scenei
Nu îi deranjează să îi lase pe alţii să preia conducerea
Au capacitatea de a se concentra pe sarcină

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană rezervată care rareori se implică în promovarea de sine. Modestia dvs şi dorinţa de a asculta vă face
să fiţi un manager credibil şi de încredere. Cu toate acestea, echipa dvs şi-ar dori să ocupaţi o poziţie mai vizibilă din
când în când. Este posibil să fiţi reticent la a oferi feedback şi sfaturi pentru cariera celorlalţi, preferând să fiţi mai întâi
întrebat. Interacţionaţi bine cu o varietate mare de şefi, care vă respectă stilul. Cariera dvs poate să nu progreseze atât
de rapid pe cât ar trebui, datorită reticenţei dvs de a vă “vinde” propriul succes. Nu aveţi nici o nevoie de dezvoltare a
abilităţilor de leadership în această arie.

ANALIZA COMPETENŢEI
SĂRBĂTORIREA SUCCESULUI Aveţi tendinţa de a nu vă promova propria persoană. În calitate de lider, este important
să sărbătoriţi şi să promovaţi rezultatele echipei dvs.
CONSTRUIREA MORALULUI ECHIPEI Modestia dvs poate să vă determine, în rolul de lider, să rataţi oportunităţile de
a încuraja membrii echipei dvs. Deşi dvs nu aveţi nevoie de multă recunoaştere, ceilalţi subordonaţi apreciază atenţia
dvs faţă de realizările lor.
AUTO-DEZVOLTARE Este posibil să nu căutaţi activ oportunităţi de dezvoltare pentru dvs sau echipa dvs. Fără
încurajare şi suport pentru experienţele de învăţare, productivitatea grupului se va diminua. Gândiţi strategic cum puteţi
dezvolta ablităţile dvs şi ale echipei dvs.

Sam Poole| HC560419 | 15.2.2018

12

Potenţial de Leadership – Raport de Dezvoltare

IMAGINATIVITATE
Se referă la a gândi şi a se comporta într-o manieră interesantă, neobişnuită şi chiar excentrică.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în zona de risc ridicat. Liderii cu scoruri similare:

98
RISC

•
•
•
•
RIDICAT •

Sunt joviali şi inovativi
Pot fi dificil de înţeles
Au idei neobişnuite, originale
Iau decizii surprinzătoare
Schimbă accentul des şi rapid

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Sunteţi o persoană carismatică şi interesantă, cu anumite puncte forte ca manager ce includ capacitatea de a schimba
rapid direcţii, fără linii directoare explicite şi de a anticipa tendinţele viitoare. Deşi veţi colabora destins cu ceilalti, veţi fi
uşor distras şi veţi comunica într-un mod confuz, imprevizibil. Sunteţi un mentor creativ, dar sfaturile dvs. vor fi
considerate uneori lipsite de pragmatism, ieşite din contextul şi cultura organizaţională. Şeful dvs. va aprecia creativitatea
şi spontaneitatea, înclinaţia către gândirea vizionară şi strategică. Pe de altă parte, stilul dvs. aparte de comunicare şi
ideile neobişnuite pot dăuna credibilităţii dvs.

ANALIZA COMPETENŢEI
OFERIREA UNEI DIRECŢII CLARE Atunci când sunteţi grăbit sau stresat, tindeţi să comunicaţi folosind cuvinte sau
expresii clare pentru dvs., dar ambigue pentru ceilalţi.
CREATIVITATE Aveţi o viziune originală asupra lucrurilor. Totuşi, atunci când deveniţi nerăbdător, ideile dvs. pot fi
exagerate şi lipsite de pragmatism.
CONCENTRARE Atunci când sunteţi stresat, veţi avea probleme în a rămâne concentrat asupra problemelor în cauză.
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PERFECȚIONISM
Se referă la a fi conştiincios, perfecţionist şi dificil de a fi mulţumit.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în afara zonei de risc. Liderii cu scoruri similare:

24
ÎN AFARA
ZONEI DE
RISC

•
•
•
•
•

Nu sunt exigenţi; sunt relaxaţi în privinţa regulilor
Nu fac micromanagement cu echipa lor
Deleagă sarcini în mod regulat
Au tendinţa de a fi flexibili
Prioritizează sarcinile corect

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Păreţi relaxat şi puţin pretenţios, iar îngăduinţa şi dorinţa dvs. de a delega pot fi apreciate de către subordonaţi. Acest
lucru se datorează faptului că aceştia simt că aveţi încredere în ei. De asemenea, le daţi posibilitatea să înveţe. Şefilor le
place stilul dvs. înţelegător, flexibil, răbdător, însă ar putea dori să daţi mai multă atenţie detaliilor la nivel de afacere. Nu
aveţi nici o nevoie de dezvoltare a abilităţilor de leadership în această arie.

ANALIZA COMPETENŢEI
RAPORTARE LA AMBIGUITATE Păreţi flexibil şi deschis, chiar şi atunci când sunteţi presat să oferiţi rezultate.
ADAPTABILITATE Păreţi capabil să vă adaptaţi împrejurărilor şi priorităţilor.
DELEGARE Tindeţi să delegaţi luarea deciziilor la nivelul corespunzător, chiar dacă presiunea este mare în rezolvarea
problemelor.
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SUBMISIVITATE
Se referă la dorinţa de a fi pe placul celorlalţi şi la teama de a acţiona independent.

IMPLICAŢII COMPORTAMENTALE
La această scală aţi obţinut un scor în afara zonei de risc. Liderii cu scoruri similare:

2
ÎN AFARA
ZONEI DE
RISC

•
•
•
•
•

Sunt independenţi şi se bazează pe propriile puteri
Acţionează fără aprobare în prealabil
Sunt gata să îşi provoace şefii
Au încredere în subordonaţii lor
Îşi apără subordonaţii

IMPLICAŢII ASUPRA STILULUI DE LEADERSHIP
Scorul dvs sugerează că sunteţi o persoană independentă şi de încredere, căreia îi place să ia decizii pe cont propriu şi
este gata să pună sub semnul întrebării afirmaţiile celorlalţi. Lucraţi cel mai bine cu şefi care valorizeză iniţiativa, acţiunea
şi provocările. Deşi sunteţi gata să vă apăraţi echipa, este posibil să nu fiţi întotdeauna perceput ca un coechipier. În
ceea ce priveşte planificarea strategiei de afaceri, sunteţi gata să luaţi şi decizii nepopulare. Nu aveţi nici o nevoie de
dezvoltare a abilităţilor de leadership în această arie.

ANALIZA COMPETENŢEI
CONFRUNTAREA CONFLICTELOR Nu vă este teamă de conflict şi sunteţi gata să îi confruntaţi direct pe cei care nu au
performanţe corespunzătoare şi să le oferiţi feedback.
ACŢIONARE INDEPENDENTĂ Sunteţi o persoană confortabilă cu a lua iniţiativa, a trece la acţiune şi a pune sub
semnul întrebării afirmaţiile altora atunci când este necesar.
SUSŢINEREA ECHIPEI Sunteţi gata să vă confruntaţi şeful în numele echipei dvs, ceea ce este un aspect important al
loialităţii.
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RECOMANDĂRI DE DEZVOLTARE
Următoarele recomandări se referă la dimensiunile la care aţi obţinut scoruri MODERATE şi RIDICATE în zonele de risc

VOLATILITATE EMOȚIONALĂ - RISC RIDICAT
• Întâi amintiţi-vă punctele forte - când sunteţi în cea mai bună formă, sunteţi o persoană activă, energetică şi

•
•

•
•

interesantă, care poate aduce entuziasm şi direcţie în organizaţie. Dacă veţi învăţa să vă controlaţi tendinţa de a vă
plictisi sau de a vă descuraja şi dacă veţi modifica modul în care vă exprimaţi emoţiile, veţi fi mult mai de folos celorlalţi.
În al doilea rând, ascultaţi cu atenţie feedback-ul celor în care aveţi încredere. Vă va fi extrem de util în a vă determina
să perseveraţi atunci când vă descurajaţi în legătură cu un proiect sau cu o persoană şi doriţi să vă retrageţi.
În al treilea rând, recunoaşteţi că aveţi tendinţa de a fi prea entuziast în legătură cu proiectele sau cu oamenii.
Reflectaţi la această tendinţă şi învăţaţi să vă controlaţi izbucnirea iniţială de entuziasm. Astfel, veţi reduce
probabilitatea de a fi mai târziu descurajat în aceeaşi măsură.
În al patrulea rând, amintiţi-vă că fiind prea emoţional, puteţi trimite mesaje neintenţionate echipei şi puteţi afecta
productivitatea şi performanţa acesteia.
În sfârşit, încurajaţi-vă să vă ţineţi de planuri şi de strategii şi îndulciţi perioadele mai dificile când puteţi să vă
descurajaţi. Schimbaţi-vă perspectiva de la ''ştiam eu că nu va merge'' la ''lucrurile nu merg aşa cum ar trebui, trebuie
să mă gândesc de ce, precum şi la ce să fac mai departe pentru a înainta''. Cu cât veţi persista mai mult în a rezolva
până la capăt problemele, cu atât mai mult vă veţi construi reputaţia că sunteţi o persoană stabilă şi de încredere.

SCEPTICISM - RISC RIDICAT
• Sunteţi o persoană perceptivă şi intuitivă în raport cu oamenii şi înţelegeţi foarte bine politicile organizaţionale. Sunteţi
o persoană care identifică agendele ascunse, analizează şi rezolvă problemele sociale şi pe cele ce ţin de politici.

• Aveţi tendinţa de a nu avea încredere în managerul sau coach-ul dvs; încercaţi să nu mai judecaţi şi să îi acordaţi o
şansă pentru a vă putea ajuta. Acelaşi lucru este valabil şi pentru alţii care ţin la dvs: este necesar să faceţi un efort şi
să apreciaţi ce vă spun şi de ce.
• Acordaţi atenţie modului cum comunicaţi cu ceilalţi, pentru că atunci când consideraţi că exprimaţi o opinie onestă,
ceilalţi vă pot percepe ca pe o persoană conflictuală. Fiţi deschis şi la opiniile celorlalţi.
• Încercaţi să fiţi mai puţin critic, să nu mai judecaţi pe ceilalţi. Spuneţi-i unui prieten de încredere că vă propuneţi să
deveniţi mai tolerant. Rugaţi-l apoi să vă atragă atenţia atunci când sunteţi excesiv de critic, de defensiv sau de sensibil
la reacţiile celorlalţi şi ascultaţi feedback-ul său.
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RECOMANDĂRI DE DEZVOLTARE
PRECAUȚIE - RISC RIDICAT
• Sunteţi foarte preocupat să faceţi lucrurile aşa cum trebuie; ceilalţi vor şti că se pot baza pe dvs că veţi da tot ce e mai
bun pentru rezolvarea proiectelor şi vor aprecia implicarea dvs.

• Nu vă place să luaţi iniţiativa în activităţi pentru care simţiţi că nu aveţi suficiente abilităţi sau informaţii. Aceste tendinţe
vă pot ţine în loc din a trăi experienţe valoroase de dezvoltare. Astfel, deşi veţi face poate mai puţine greşeli, cariera
dvs va evolua mai încet decât ar fi indicat.
• Obişnuinţa dvs de a lua deciziile într-o manieră precaută poate uneori conduce la ratarea unor oportunităţi şi îi poate
face pe ceilalţi să vă perceapă ca pe o persoană mai puţin orientată către acţiune. Aveţi nevoie să dezvoltaţi mai mult
la dvs dorinţa de a experimenta. Prietenii apropiaţi vă pot ajuta să evaluaţi valoarea oportunităţilor pe care aţi putea să
le încercaţi.
• Atunci când ceilalţi vă solicită opinia într-o şedinţă, o fac pentru că se aşteaptă de la dvs să spuneţi un lucru folositor.
Este necesar să aveţi curajul să vă exprimaţi în aceste circumstanţe. Un training în direcţia exersării abilităţilor de
asertivitate vă poate fi de ajutor.

DECONECTARE SOCIALĂ - RISC RIDICAT
• Sunteţi o persoană hotărâtă şi independentă, care nu se intimidează uşor şi care poate ţine în frâu situaţia în momente
•
•

•
•

dificile.
După şedinţe importante, verificaţi cu ceilalţi dacă aţi înţeles acelaşi lucru ca şi ei. Puteţi să vă bazaţi pe consensul lor
ca find un ghid de acţiune pentru dvs.
Duritatea şi independenţa dvs sunt calităţi care pot fi dezirabile în anumite situaţii, însă totodată acestea vă pot
împiedica de la a asculta feedback-ul celorlalţi. Este necesar să fiţi conştient de acest fapt şi să faceţi eforturi
suplimentare să profitaţi de sugestiile celor din jur.
Tendinţa dvs de a fi o persoană directă şi agresivă poate afecta abilitatea dvs de a îi face pe ceilalţi să adere la ideile
dvs şi de a construi o echipă.
Deşi este posibil să preferaţi să lucraţi singur, mai ales în situaţii de presiune, este necesar să ieşiţi din biroul dvs zilnic
şi să staţi de vorbă cu echipa. Poate să fie dificil la început, însă cu siguranţă este un lucru important, care va arăta
celorlalţi că vă pasă şi că faceţi eforturi să ascultaţi.
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RECOMANDĂRI DE DEZVOLTARE
PASIV-AGRESIVITATE - RISC RIDICAT
• Sunteţi o persoană independentă, sociabilă şi capabilă să spună ''nu'' într-un mod diplomat. Cereţi de la ceilalţi puţine
lucruri pentru dvs, cu excepţia de a fi lăsat în pace să vă faceţi treaba în stilul propriu.

• Aveţi tendinţa de a vedea mai multă incompetenţă în jur decât văd ceilalţi. Deşi îi vedeţi pe ceilalţi ca fiind naivi, aţi
putea totuşi profita de optimismul şi încrederea lor.

• Este util să conştientizaţi că puteţi deveni iritat atunci când ceilalţi încearcă să vă influenţeze sau să vă sugereze ceva.
Îngăduiţi-vă să fiţi mai uşor de convins de către prieteni, familie sau colegi şi fiţi puţin mai deschis să faceţi lucrurile pe
care ei vi le cer.
• Limitaţi promisiunile făcute celorlalţi, însă fiţi sigur că le respectaţi pe cele făcute.

IMAGINATIVITATE - RISC RIDICAT
• Sunteţi o persoană expresivă, vizionară şi stimulativă. Ceilalţi vor aprecia imaginaţia dvs, viziunea şi gândirea creativă.
• Nu întotdeauna comunicaţi clar. Rezultatul este că fie ideile dvs nu sunt implementate, fie se pierd pe drum.
• Cariera dvs se va dezvolta mai productiv dacă vă veţi concentra pe acele idei care par interesante şi altora, nu numai
dvs. Astfel, mai multe din ideile dvs se vor transpune şi în practică.
• Aveţi nevoie să lucraţi îndeaproape cu o persoană mai puţin creativă, dar care este mai orientată spre implementare.
Aveţi nevoie de asistenţă în ceea ce priveşte aducerea ideilor dvs în practică şi cel mai bun mod de a face acest lucru
este să lucraţi în echipă cu cineva căruia îi plac ideile dvs şi doreşte să ajute la transpunerea lor în practică.
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SCALE

%

VOLATILITATE EMOȚIONALĂ

100

SCEPTICISM

100

PRECAUȚIE

92

DECONECTARE SOCIALĂ

94

PASIV-AGRESIVITATE

99

AROGANȚĂ

47

MANIPULARE

64

MELODRAMĂ

39

IMAGINATIVITATE

98

PERFECȚIONISM

24

SUBMISIVITATE

2
ÎN AFARA ZONEI DE RISC

RISC SCĂZUT

RISC MEDIU

RISC
RIDICAT

Scorurile subscalelor
Volatilitate emoțională
Volatil
Uşor de dezamăgit
Fără direcţie

Scepticism

Aroganță
A se simţi privilegiat
Arogant
Talent închipuit

Manipulare

Suspicios
Neîncrezător în alţii
Ranchiunos

Precauție

Apetit pentru risc
Impusliv
Manipulativ

Perfecționism
Exigent
Perfecţionist
Organizat

Submisivitate
Indecis
Serviabil
Conformist

Melodramă

Evitant
Temător
Lipsit de asertivitate

Deconectare socială
Introvertit
Nesociabil
Dur

Încredere socială
Uşor de distras
Dramatic

Imaginativitate
Excentric
Senzitiv
Gândire creativă

Pasiv-Agresivitate
Pasiv-agresiv
Neapreciat
Iritat
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