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Raportul Valorilor de Leadership

Introducere
Raportul privind valori cheie şi factori motivatori pentru roluri de conducere descrie valorile şi ţelurile dvs.
fundamentale şi modul în care acestea vă pot afecta cariera. Valorile constituie o parte esenţială a identităţii
dvs.—acestea vă descriu ca persoană, descriu ceea ce reprezentaţi şi mediile în care veţi prospera. Valorile
conturează puternic alegerile pe care le veţi face cu privire la serviciu, comportament şi relaţii; acestea vor
impacta cariera dvs. în patru moduri.
1. Factor motivaţional: Valorile dvs. constituie forţa dvs. motrice — lucrurile care vă motivează în viaţă. Valorile
vă determină aspiraţiile şi simbolizează ceea ce vă străduiţi să obţineţi şi speraţi să realizaţi. Valorile dvs.
definesc ceea ce vă doriţi în carieră şi viaţă.
2. Adaptare.: Valorile dvs. determină modul în care vă veţi adapta oricărei culturi organizaţionale. Culturile
organizaţionale reflectă, de obicei, valorile conducerii superioare. Oamenii sunt fericiţi şi productivi în cadrul
unor culturi care corespund valorilor lor ori sunt abătuţi şi nefericiţi când lucrează în cadrul unor culturi definite
de valori diferite de cele proprii.
3. Cultura şi stilul de conducere: Valorile dvs. reflectă ceea ce consideraţi recompensatoriu şi aspectele
cărora le acordaţi atenţie sau ceea ce vă displace şi evitaţi. Aşadar, valorile dvs. definesc comportamentul
preferat şi pe care îl recompensaţi şi comportamentul pe care îl ignoraţi sau care vă displace. Prin urmare,
valorile dvs. conturează tipul de cultură pe care dvs., în calitate de lider, îl veţi crea pentru personalul şi
subordonaţii dvs.
4. Erori inconştiente: Valorile influenţează deciziile pe care le luaţi—cu privire la angajaţi, proiecte, planuri, şi
strategie. Valorile filtrează percepţiile privind experienţa, în special cele referitoare la ceea ce este dezirabil
sau indezirabil, bun sau rău. În general, valorile funcţionează în afara vigilenţei conştiente şi influenţează în
mod eronat atât gândirea, cât şi acţiunea.

Modalităţi de a utiliza aceste informaţii.
Pe măsură ce analizaţi acest raport, este posibil să vă daţi seama că valorile proprii nu sunt consecvente cu
cariera dvs. sau cu cerinţele pe care trebuie să le îndepliniţi în cadrul funcţiei pe care o deţineţi în organizaţia dvs.
actuală. În plus, comportamentul dvs. de zi cu zi poate să nu vă fie de ajutor, şi, uneori, poate chiar să îngreuneze
abilitatea dvs. de a vă atinge obiectivele în carieră. Nu trebuie să încercaţi să vă schimbaţi valorile dacă acestea
nu sunt în concordanţă cu cariera sau organizaţia dvs. Conştientizând, în schimb, valorile proprii şi erorile
inconştiente, puteţi să începeţi să vă adaptaţi conduita astfel încât să creaţi o situaţie de lucru mai productivă
pentru dvs. şi echipa dvs.
Prezentul raport se bazează pe punctajele dvs. din cadrul Inventarului de măsurare a Motivaţiilor, Valorilor,
Preferinţelor (IMVP). Prezentul raport rezumă catalizatorii cheie, tipul de cultură pe care o veţi crea în calitate de
lider, culturile organizaţionale pe care le veţi prefera (sau pe care ar trebui să încercaţi să le evitaţi), factorii care
vă pot influenţa în mod eronat capacitatea de a lua decizii, şi posibilele strategii pentru minimalizarea erorilor şi
pentru a conduce în mod eficient.
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Modalităţi de a utiliza aceste informaţii.
Pe pagina următoare, sunt definite cele zece scale ale IMVP, iar pagina care îi urmează prezintă o reprezentare
grafică a profilului valorilor dvs. Aceasta este urmată de raport, care descrie semnificaţia şi implicaţiile punctajului
dvs. pe fiecare scală conform dimensiunilor descrise mai sus. În cele din urmă, finalul prezentului raport conţine
sugestii de dezvoltare bazate pe valori, menite să contribuie la sporirea eficienţei dvs. în conducere. Vă rugăm să
reţineţi că punctajele cuprinse între percentilul 65 şi 100 sunt considerate punctaje mari şi constituie obiectivele
pe care tindeţi să le atingeţi zi de zi. Cu cât este mai mare punctajul, cu atât valoarea sau forţa motrice este mai
importantă pentru dvs. la serviciu şi în viaţa personală. Punctajele cuprinse între percentilul 36 şi 64 sunt medii şi
reprezintă valori cu o importanţă mixtă pentru dvs. În această gamă, puteţi găsi valori care constituie elemente
plăcute în viaţa dvs. sau valori la care rămâneţi oarecum indiferent. Punctajele cuprinse între percentilul 0 şi 35
sunt considerate mici şi reprezintă valorile care nu sunt catalizatori principali pentru dvs. Cu cât punctajul dvs. în
cadrul unei dimensiuni a acestui raport este mai mic, cu atât este mai mare posibilitatea să fiţi indiferent faţă de
acea valoare.
Punctajele mici şi mari pe fiecare scală au implicaţii importante pentru cariere.
Informaţiile din acest raport vă vor ajuta să vă înţelegeţi mai bine pe dvs. înşivă şi tendinţele determinate de
valorile dvs. Dispunând de aceste informaţii, vă puteţi valorifica punctele forte şi reduce la minimum înţelegerea
greşită a tacticilor. Puteţi deveni mai conştient de cultura pe care o creaţi şi puteţi utiliza aceste informaţii pentru a
interacţiona cu succes cu alte persoane din cadrul organizaţiei dvs. Într-un mediu de afaceri competitiv,
conştientizarea competenţelor proprii şi autoreglementarea eficientă reprezintă valori care vă vor permite să
deveniţi un lider de succes.
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Definiţii
Raportul privind valorile prevăzute pentru conducere se bazează pe punctajele obţinute pe cele zece scale ale
profilului MVPI. Aceste scale sunt definite mai jos.

RECUNOAŞTERE

Indiferenţa la vizibilitate versus Dorinţa de a se face remarcat
În căutarea faimei, aprecierii şi recunoaşterii nu sunt preocupaţi de atenţia primită
la serviciu; cei care obţin punctaje mari caută să fie în centrul atenţiei.

PUTERE

Indiferenţa faţă de Realizări/Concurenţă versus A fi perceput ca fiind influent
În direcţionarea spre obţinerea rezultatelor dorite, controlul resurselor şi
dobândirea responsabilităţii. Cei care obţin punctaje mici sunt gata să-i urmeze pe
ceilalţi; cei care obţin punctaje mari doresc să-şi asume responsabilitatea şi să
schimbe lucrurile.

HEDONISM

ALTRUISM

Seriozitate şi disciplină versus Dornic de distracţie şi în căutarea plăcerii
Dorind distracţie, varietate şi plăcere la locul de muncă. Cei care obţin punctaje
mici sunt reţinuţi şi disciplinaţi; cei care obţin punctaje mari sunt amatori de
distracţie şi doresc să se bucure de munca pe care o efectuează.
Autoajutorarea versus Dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi
Dorinţa de a ajuta oamenii care se străduiesc din răsputeri sau au nevoie de
ajutor. Cei care obţin punctaje mici cred că se pot bizui pe propriile forţe; cei care
obţin punctaje mari îi ajută pe ceilalţi în mod dezinteresat.

AFILIERE

Independenţă versus Dorinţa de contact social
În căutarea de oportunităţi pentru crearea unor reţele sociale şi colaborarea cu alte
persoane. Cei care obţin punctaje mici preferă să lucreze singuri; cei care obţin
punctaje mari sunt în căutarea interacţiunii şi a acceptării sociale.

TRADIŢIE

Aprecierea progresului şi a schimbării versus Istorie şi uzanţă
Respectarea structurii, a regulilor şi autorităţii. Cei care obţin punctaje mici pun sub
semnul întrebării starea de fapt a lucrurilor şi sunt deschişi faţă de schimbări; cei
care obţin punctaje mari respectă ierarhia, autoritatea şi metodele din trecut.

SECURITATE

Toleranţa la riscuri versus Aversiunea faţă de riscuri
Dorinţa pentru stabilitate, structură şi ordine. Cei care obţin punctaje mici tolerează
cu uşurinţă incertitudinea şi riscul; cei care obţin punctaje mari apreciază claritatea
şi predictibilitatea bine definite.

COMERŢ

ESTETICĂ

ŞTIINŢĂ

Indiferenţa faţă de Chestiunile financiare versus Axarea pe rezultatele economice
În căutarea bunăstării şi a succesului pe plan financiar. Cei care obţin punctaje
mici au aspiraţii financiare modeste; cei care obţin punctaje mari acordă o atenţie
deosebită chestiunilor de ordin financiar.
Practic versus Creativ
Crearea unor produse axate pe inovaţie, stil şi aspect. Cei care obţin punctaje mici
pun accentul pe funcţionalitate; cei care obţin punctaje mari pun accentul pe
exprimarea creativă şi pe aspectul şi spiritul muncii lor.
Intuitiv versus Analitic
Preferarinţa pentru o abordare raţională, obiectivă în luarea deciziilor. Cei care
obţin punctaje mici preferă deciziile rapide, intuitive; cei care obţin punctaje mari
preferă deciziile chibzuite, bazate pe date.
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PROFILUL VALORILOR PENTRU
POZITII DE CONDUCERE
Scale
%
RECUNOAŞTERE
68
PUTERE
55
HEDONISM
38
ALTRUISM
66
AFILIERE
46
TRADIŢIE
48
SECURITATE
73
COMERŢ
53
ESTETICĂ
48
ŞTIINŢĂ
45
SCĂZUT
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RECUNOAŞTERE
În căutarea faimei, a aprecierii şi recunoaşterii

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

68

•
•
•
•
•

A vă remarca din mulţime
A face în aşa fel încât ceilalţi să vă observe realizările
A fi acceptat şi respectat de colegii dvs.
A fi în centrul atenţiei când trebuie să vă aduceţi contribuţia într-o anumită privinţă
A lăsa o moştenire pentru care să fiţi cunoscut

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Recunosc executarea cu succes a îndatoririlor
Încurajează managerii să preţuiască executarea cu succes a îndatoririlor
Oferă oportunităţi de a lucra în cadrul unor proiecte importante
Recompensează contribuţiile individuale

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Minimalizează statutul
• Nu recunosc contribuţiile celor care îşi îndeplinesc cu succes îndatoririle

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să sărbătorească adesea succesul
Să definească măsuri tangibile de realizare
Să recruteze personal cu potenţial înalt
Să fie joviale, pozitive şi energice
Să garanteze că aportul dvs. este recunoscut

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Puteţi încuraja personalul să vă ceară aprobarea
Puteţi să descurajaţi angajaţii mai modeşti prin utilizarea excesivă a laudelor şi recunoaşterii publice
Tindeţi să încercaţi să atrageţi atenţia conducerii superioare
Tindeţi să luaţi decizii în funcţie de influenţa pe care acestea le-ar putea avea în public
Este posibil să nu împărtăşiţi recompensele pentru realizări cu colegii şi personalul
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PUTERE
Dorinţa de a obţine rezultate, de a controla resursele şi de a dobândi responsabilitate

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

55

•
•
•
•
•

A vă realiza sarcinile de lucru
A schimba lucrurile
A aduce o contribuţie importantă în cadrul organizaţiei
A conduce schimbarea
A vă stabili obiectivele proprii şi a vă defini propriile ţeluri

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Apreciază munca stăruitoare şi productivitatea
Recompensează efortul şi succesul
Oferă oportunităţi pentru a vă aduce contribuţia
Vă permit să luaţi iniţiativa

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Par afabile sau au un ritm încet
• Nu reuşesc să accepte contribuţiile individuale

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să accentueze ducerea la bun sfârşit a unui lucru
Să susţină competiţia în afaceri
Să sărbătorească succesul
Să aprecieze echipele cu performanţe înalte
Să recompenseze angajaţii care şi-au adus cea mai mare contribuţie la succes

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Puteţi presupune că ceilalţi doresc să depună o muncă la fel de stăruitoare ca dvs.
Adesea puteţi supraaprecia probabilitatea de a atinge succesul
Aveţi tendinţa de a considera majoritatea situaţiilor ca fiind competitive
Puteţi eşua în încercarea de a împărtăşi succesul cu ceilalţi colaboratori
Puteţi supraaprecia competenţa şi rezilienţa organizaţiei
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HEDONISM
Dorinţa de amuzament, diversitate şi plăcere la locul de muncă

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

38

•
•
•
•
•

A fi respectat pentru profesionalismul dvs.
A menţine un loc de muncă bine planificat şi organizat
A limita întreruperile programului standard
A promova amabilitatea şi bunele maniere la locul de muncă
A pune afacerile pe primul loc în detrimentul plăcerii

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Pun în relief funcţiile bine definite şi bine structurate
Sunt serioase, metodice şi profesionale
Dezvoltă lideri care reprezintă modele bune de urmat
Reduc la minimum frivolitatea şi amuzamentul

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Sunt dezorganizate sau spontane în modul de abordare a muncii
• Le permit angajaţilor să aibă o conduită prea prietenească

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să menţină o conduită metodică
Să reducă la minimum atitudinile neserioase la locul de muncă
Să fie în concordanţă cu procesele adecvate
Tratează angajaţii cu respect
Să garanteze că fluxul de lucru este organizat şi previzibil

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Puteţi prefera să luaţi decizii bazate pe procedurile de funcţionare standard
Puteţi avea tendinţa de a evita îngăduinţa prea mare de sine şi excesul
Puteţi prefera să remarcaţi diferenţele de poziţie şi ierarhie
Puteţi prefera să finalizaţi sarcinile într-un mod standardizat
Puteţi fi iritat de cei care nu-i acordă muncii atenţia consecventă cuvenită
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ALTRUISM
Dorinţa de a ajuta oamenii care se străduiesc din răsputeri sau au nevoie de ajutor

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

66

•
•
•
•
•

A îmbunătăţi starea de spirit şi bunăstarea personalului
A promova corectitudinea şi dreptatea socială
A modera efortul depus pentru obţinerea de rezultate prin preocuparea pentru ceilalţi
A îmbunătăţi condiţiile celor dezavantajaţi
A încuraja angajaţii care întâmpină dificultăţi

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Tratează angajaţii cu respect
Iau în serios bunăstarea personalului
Utilizează luarea de decizii bazată pe consens
Sunt preocupate de problemele umanitare

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Sunt utilitariste şi urmăresc profitul cu orice preţ
• Nu reuşesc să respecte necesităţile celor care se străduiesc din răsputeri

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să ia în considerare starea de spirit a personalului
Să scoată în evidenţă luarea de decizii consensuale şi atotcuprinzătoare
Să dorească să satisfacă dorinţele şi nevoile individuale
Să evite jignirea sau insultarea
Să încurajeze sprijinul şi înţelegerea reciprocă

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Puteţi încerca să promovaţi consensul şi armonia
Uneori, puteţi să consideraţi starea de spirit mai importantă decât productivitatea
Aveţi tendinţa de a lua decizii bazate pe sentimente, nu pe venituri
Puteţi fi ezitant cu privire la acordarea de feedback negativ personalului şi subordonaţilor
Vă puteţi face griji—câteodată în exces—dacă urmaţi calea cea bună
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AFILIERE
Căutarea de oportunităţi pentru crearea unor reţele sociale şi colaborarea cu alte persoane

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

46

•
•
•
•
•

A găsi timp pentru dvs. la locul de muncă
A rezolva problemele de unul singur
A fi capabil să vă concentraţi şi axa asupra unui lucru
A lucra cu asociaţi cunoscuţi
A evita interacţiunea cu străinii

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Recompensează contribuţiile individuale
Încurajează angajaţii să se rezume la funcţiile lor
Necesită un contact social minim cu clienţii
Reduce la minimum întrunirile de după serviciu

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Pun accentul pe rezolvarea problemelor în echipă
• Presupun interacţiunea în afara grupului

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să solicite munca în echipă numai atunci când este necesar
Să le permită angajaţilor să-şi îndeplinească propriile îndatoriri
Să reducă la minimum reuniunile necesare
Să organizeze foarte puţine evenimente după serviciu
Să limiteze munca comisiei

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•

Puteţi presupune că angajaţii vor da tot ce e mai bun de unii singuri
Puteţi presupune că toţi se bizuie (sau ar trebui să se bizuie) pe propriile forţe
Puteţi presupune că rezolvarea problemelor în grup este neproductivă
Puteţi considera că evenimentele sociale sunt o pierdere de timp
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TRADIŢIE
Respectarea structurii, a regulilor şi autorităţii

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

48

•
•
•
•
•

A pune sub semnul întrebării uzanţa şi autoritatea
A minimaliza mijloacele de control extern
A urmări noutatea, schimbarea şi explorarea
A genera soluţii inedite pentru probleme
A urmări munca sau carierele netradiţionale

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Sunt democratice şi consultative
Provoacă, inovează şi experimentează
Tolerează diversitatea
Încurajează iniţiativa

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Sunt marcate de o conducere autoritară
• Tratează angajaţii ca resurse neesenţiale

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să fie relaxată şi prietenoasă
Să încurajeze spontaneitatea, sinceritatea şi iniţiativa
Să aprecieze ideile noi
Să urmărească proiectele interesante şi inedite
Să împuternicească personalul

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Aveţi tendinţa de a pune sub semnul întrebării autoritatea
Este posibil să nu vă placă să stabiliţi aşteptări de la ceilalţi
Aveţi tendinţa de a fi preocupat de găsirea unor noi modalităţi de a face lucrurile
Puteţi lua decizii care promovează autonomia şi autodirecţionarea
Puteţi lua decizii care reduc ierarhia
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SECURITATE
Dorinţa de stabilitate, structură şi ordine

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

73

•
•
•
•
•

A fi considerat o persoană raţională şi practică
A evita asumarea unor riscuri inutile
A fi cunoscut ca fiind o persoană pragmatică şi tenace
A genera rezultate şi aşteptări clare
A cunoaşte şi înţelege faptele

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Sunt stabile şi prudente
Au lideri pragmatici şi prudenţi
Minimalizează arta de a guverna şi pun accent pe responsabilitatea personală
Pun în prim plan creşterea organică

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Par neglijente cu privire la luarea deciziilor riscante
• Implementează soluţii intuitive pentru rezolvarea problemelor

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să evite riscurile inutile
Să fie fiabilă, profesională şi sănătoasă din punct de vedere al eticii
Să aprecieze stabilitatea şi planificarea pe termen lung
Să se concentreze pe conformitate şi urmărirea proceselor
Să recompenseze calitatea superioară, deciziile bine gândite

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Este posibil să evitaţi deciziile bazate pe dispoziţie şi sentimente
Este posibil să mizaţi pe acţiune, nu pe intuiţie
Este posibil să evitaţi riscurile inutile
Este posibil să vă împotriviţi devierilor de la practica acceptată
Puteţi avea nevoie de date solide pentru a justifica deciziile
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COMERŢ
Căutarea bunăstării şi a succesului în plan financiar

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

53

•
•
•
•
•

A dobândi şi a reuşi
A depăşi concurenţa şi a câştiga
A obţine prestigiu şi controlul resurselor
A obţine un profit
A îndeplini sarcini cu implicaţii financiare

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Sunt foarte solicitante şi competitive
Favorizează strategiile foarte riscante şi foarte profitabile
Evaluează performanţa în mod riguros
Sunt profesionale şi orientate către sarcini

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Sunt birocratice şi cu dezvoltare lentă
• Nu depistează căile spre succes

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să fie agresivă şi axată pe afaceri
Să fie competitivă şi cu aspiraţii mari
Să responsabilizeze angajaţii pentru performanţă
Să se concentreze pe contextul competitiv
Să stabilească obiective ambiţioase pentru echipe

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Puteţi preţui simbolurile succesului
Puteţi favoriza strategiile foarte riscante şi foarte profitabile
Aveţi tendinţa de a vă motiva echipa să înfrângă concurenţa
Aveţi tendinţa să evaluaţi performanţa în mod riguros
Este posibil să vă placă persoanele profesionale şi orientate către sarcini
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ESTETICĂ
Concentrarea pe inovaţie, stil şi aspect

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

48

•
•
•
•
•

A lua decizii bazate pe fapte stabilite
A oferi soluţii practice şi realizabile
A transpune ideile vagi într-o realitate practică
A evita să păreţi slab şi indecis
A pune accentul pe esenţă, nu pe stil

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Sunt procedurale şi organizate
Lucrează cu produse şi obiective tangibile
Sunt practice şi orientate către acţiune
Au o orientare tradiţional masculină

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Sunt atât de încărcate de emoţii încât nimic nu se duce la bun sfârşit
• Utilizează stilul pentru a ascunde caracterul practic

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să nu mizeze pe emoţii şi sentimente
Să pună accentul pe funcţionalitate şi să minimalizeze ornamentele
Să minimalizeze preocuparea pentru problemele de concepţie
Să ia decizii bazate pe fapte, nu pe sentimente
Să se concentreze pe rezultate, nu pe proces

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Este posibil să nu prezentaţi un interes deosebit pentru problemele de marketing
Este posibil să nu fiţi foarte interesat de motivul pentru care ceva nu funcţionează
Este posibil să afişaţi o preocupare moderată faţă de dispoziţia angajaţilor
Puteţi avea tendinţa de a evita speculaţiile şi discuţiile teoretice
Vă puteţi axa pe fapte concrete şi experienţa anterioară
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ŞTIINŢĂ
Preferinţa pentru o abordare raţională, obiectivă în luarea deciziilor

Forţa motrice
Tindeţi să fiţi motivat personal de dorinţa de:

45

•
•
•
•
•

A lua decizii şi de a trece mai departe
A acorda atenţie realităţilor practice din afaceri şi din viaţă
A fi precis, concret şi funcţional
A vă încrede în instinctele dvs.
A evita să vă simţiţi copleşit de complexitate

Adaptare
V-aţi simţi cel mai confortabil lucrând în medii care:
•
•
•
•

Sunt pragmatice, practice şi realiste
Pun accentul pe acţiune în detrimentul contemplării
Nu implică bazarea pe supoziţii
Se concentrează pe ceea ce se poate realiza cu ajutorul resurselor disponibile

Şi tindeţi să vă displacă mediile care:
• Necesită justificări vaste bazate pe date pentru luarea deciziilor
• Sunt predispuse la fenomenul „paralysis by analysis” (ajung într-un punct mort din cauza analizei excesive,
negăsind o soluţie)

Cultura şi stilul de conducere
În calitate de lider, cultura pe care o creaţi are tendinţa:
•
•
•
•
•

Să prefere luarea de decizii rapide şi intuitive
Să favorizeze acţiunea în detrimentul reflecţiei
Să fie practică şi abilă
Să evite discuţiile interminabile cu privire la soluţiile posibile
Să fie nerăbdătoare cu luarea de decizii bazate pe fapte

Erori inconştiente
Este posibil să nu fiţi conştient de următoarele aspecte ale stilului dvs. de a conduce:
•
•
•
•
•

Aveţi tendinţa de a fi nerăbdător faţă de problemele ipotetice
Este posibil să fiţi nerăbdător în procesul de luare a deciziilor extrem de prudente
Puteţi pune preţ pe intuiţie pentru a soluţiona majoritatea problemelor
Aveţi tendinţa de a pune accentul pe aspectul practic, nu pe cel strategic
Puteţi dori claritate şi simplitate
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Oportunităţi de dezvoltare
RECUNOAŞTERE
•
•
•
•

Găsiţi modalităţi pentru ca personalul şi colegii dvs. să beneficieze de recunoaştere
Cereţi feedback din partea celorlalţi cu privire la eficienţa conducerii dvs.
Vă asiguraţi că împărtăşiţi recompensele pentru realizările dobândite
Îi încurajaţi pe ceilalţi să împărtăşească şi să contribuie cu idei

PUTERE
•
•
•
•

Împărtăşiţi recompensele atunci când lucraţi în echipă
Sunteţi realist cu privire la problemele survenite atunci când lucraţi la proiecte
Recunoaşteţi că nu toate proiectele sunt competiţii
Le cereţi celorlalţi idei şi sugestii

HEDONISM
•
•
•
•

Recunoaşteţi că personalul dvs. poate fi mai productiv dacă îi permiteţi să se relaxeze din când în când
Încurajaţi tehnica „brainstorming” (asaltul ideilor) şi soluţionarea problemelor în mod creator
Găsesc modalităţi de a reduce nevoia de „a lua de lucru acasă”
Le permit subordonaţilor să-şi personalizeze birourile sau spaţiul de lucru

ALTRUISM
• Nu permiteţi ca îngrijorarea cu privire la starea de spirit a angajaţilor să vă afecteze standardele de
performanţă
• Vă bazaţi deciziile atât pe date, cât şi pe sentimente
• Vă asiguraţi că personalul înţelege care sunt aşteptările dvs. de la ei
• Vă concentraţi, în continuare, pe sarcina iminentă, respectându-vă în acelaşi timp personalul ca individualităţi

AFILIERE
•
•
•
•

Socializaţi mai des cu personalul şi clienţii — vor fi recunoscători pentru asta
Oferiţi personalului proiecte şi roluri multiple; nu insistaţi să se specializeze pe munca lor
Apelaţi la echipe pentru a rezolva problemele care au un impact asupra acestora
Le spuneţi subordonaţilor ce au făcut bine şi cum îşi pot îmbunătăţi activitatea
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Oportunităţi de dezvoltare
TRADIŢIE
•
•
•
•

Reţineţi că anumitor persoane le plac normele şi au nevoie de acestea
Respectaţi aşteptările companiei menţinându-vă planul pentru obiectivele dvs. de performanţă
Reţineţi că nu toţi subordonaţii dvs. se vor automotiva; oferiţi-le orientare şi îndrumări clare
Oferiţi personalului dvs. feedback specific privind succesul şi domeniile care necesită îmbunătăţire

SECURITATE
•
•
•
•

Vă asiguraţi că invitaţi membrii creatori ai personalului dvs. să-şi împărtăşească ideile
Aveţi încredere suficientă pentru a vă baza deciziile atât pe „instincte puternice”, cât şi pe date
Uitaţi greşelile neintenţionate
Sunteţi vigilent cu privire la noile proceduri care vă vor permite să îndepliniţi misiunea echipei dvs.

COMERŢ
•
•
•
•

Vă asiguraţi că învăţaţi să gestionaţi stresul de la serviciu în mod eficient
Vă rugaţi personalul să contribuie cu idei pentru îmbunătăţirea productivităţii
Vă asiguraţi că orientarea dvs. spre rezultatele imediate nu afectează performanţa pe termen lung
Înţelegeţi că este posibil ca o parte din angajaţii dvs. să nu răspundă bine la presiunea competitivă

ESTETICĂ
•
•
•
•

Reflectaţi asupra posibilelor decalaje în efortul de marketing
Vă invitaţi personalul să ofere idei cu privire la modul în care se poate îmbunătăţi dispoziţia
Vă gândiţi la imaginea publică a dvs. şi a companiei dvs.
Discutaţi cu colegii dvs. despre posibilele strategii viitoare pentru echipa dvs. şi pentru organizaţie

ŞTIINŢĂ
•
•
•
•

Sunteţi la curent cu inovaţiile din sectorul dvs.
Puneţi sub semnul întrebării presupunerile tradiţionale care vă ghidează compania
Solicitaţi personalului să ofere informaţii pentru a-şi susţine ideile şi recomandările
Găsiţi modalităţi obiective de a evalua productivitatea echipei dvs.
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Scale

%

RECUNOAŞTERE

68

PUTERE

55

HEDONISM

38

ALTRUISM

66

AFILIERE

46

TRADIŢIE

48

SECURITATE

73

COMERŢ

53

ESTETICĂ

48

ŞTIINŢĂ

45
SCĂZUT

RIDICAT

MEDIU

Scorurile subscalelor
Recunoaştere
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Altruism
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Securitate
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Putere
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Afiliere
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Comerţ
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Hedonism
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Tradiţie
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Estetică
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați

Ştiinţă
Stil de viaţă
Credinţe
Preferințe Ocupaționale
Aversiuni
Asociații preferați
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