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HOGANDEVELOP COMPASS
INTRODUCERE
Valori principale
Valorile în care crede o persoană îi definesc identitatea şi îi influenţează în
multiple feluri viaţa. Aceste valori sunt un factor important în conturarea
filozofiei proprii de viaţă, în alegerea prietenilor, a modului în care ne
petrecem timpul liber etc.Valorile au un impact important şi asupra
alegerilor în carieră. În general, suntem atraşi de oamenii care
împărtăşesc aceleaşi valori şi preferăm medii de muncă în care acestea
sunt promovate.

În general, suntem atraşi

Utilitatea acestui raport

sunt promovate.

de oamenii care
împărtăşesc aceleaşi valori
şi preferăm medii de
muncă în care acestea

Profilul de Motivaţii, Valori şi Preferinţe (MVPI) este un inventar ce măsoară 10 dintre principalele valori
descoperite în diferite culturi, de-a lungul istoriei. Profilul de Motivaţii, Valori şi Preferinţe oferă feedback
pentru trei mari aspecte. În primul rând, identifică valorile pe care le are o persoană, acesta fiind un lucru
deosebit de important în dezvoltarea individuală a fiecăruia. În al doilea rând, oferă informaţii despre
compatibilitatea dintre valorile proprii şi diferite posturi sau medii organizaţionale. Oricât de talentată ar fi o
persoană, dacă valorile sale nu sunt compatibile cu cerinţele postului sau cultura organizaţională, nu îşi va
găsi satisfacţia profesională. Din păcate, foarte mulţi oameni îsi aleg o carieră fără să ţină cont de valorile pe
care le au. În al treilea rând, raportul identifică şi descrie acel tip de persoane alături de care veţi lucra eficient
şi în bună colaborare.

Despre Raportul MVPI
Raportul se bazează pe scorurile obţinute la cele 10 dimensiuni-valori, organizate în patru grupe. În
următoarea pagină, sunt prezentate aceste valori, precum şi modul în care se grupează. Apoi este prezentată
interpretarea profilului individual de valori, în raport cu cariera persoanei respective şi a relaţiei cu ceilalţi.
Ultima pagină conţine graficul profilului personal de valori.
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HOGANDEVELOP COMPASS
DEFINIREA VALORILOR PRINCIPALE
I: Interese de statut
Recunoaştere
Dorinţa de a ieşi în evidenţă şi de a fi cunoscut, celebru
Putere
Dorinţa de a avea succes, de a produce impact, de a lăsa ceva în urmă
Hedonism
Dorinţa de a se relaxa şi de a se bucura de succes
II: Interese sociale
Altruism
Dorinţa de a-i ajuta pe cei nevoiaşi şi de a îmbunătăţi societatea
Afiliere
Dorinţa de a face parte dintr-un grup şi căutarea contactului social
Tradiţie
Credinţa în valorile familiale şi adoptatea unui comportament social acceptat
III: Interese financiare
Securitate
Dorinţa de siguranţă profesională şi financiară; evitarea riscului
Comerţ
Dorinţa de succes financiar şi căutarea oportunităţilor de afaceri
IV: Stilul de luare a deciziilor
Estetică
Dorinţa de a fi la modă şi preocuparea pentru aspectul lucrurilor
Ştiinţă
Dorinţa de a rezolva problemele şi de a lua decizii, bazându-se pe date clare
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HOGANDEVELOP COMPASS
INTERPRETAREA PROFILULUI DE VALORI al Dlui POOLE
I. CLARIFICAREA VALORILOR
Interese de statut
Cu toate că Dl Poole apreciază feedback-ul şi comentariile pozitive referitoare la performanţele sale, nu este
genul de persoană care să atragă atenţia asupra acestor lucruri, preferând să-i lase pe ceilalţi să-i observe
performanţele. Dlui Poole nu îi place să fie în centrul atenţiei şi nici nu apreciază criticile care pot surveni în
urma proiectelor foarte importante ce implică expunere publică. Dl Poole este foarte interesat de promovarea
în carieră, se autoevaluează în funcţie de performanţe şi realizări. Nu îi place să piardă timpul, îşi doreşte să
îşi pună amprenta asupra organizaţiei şi îşi propune strategii pentru a se putea diferenţia de ceilalţi. Nu este
deranjat de conflicte sau de competiţie, fiind dispus să îi contrazică pe ceilalţi (inclusiv pe superiorii săi),
atunci când consideră că aceştia greşesc. Mai mult decât atât, Dl Poole este o persoană căreia îi place să se
distreze, să călătorească, să socializeze şi să beneficieze de realizările muncii sale. Ceilalţi îl vor vedea ca pe
o persoană aventuroasă, în căutare de noi experienţe, deschisă şi spirituală. Îi plac noile proiecte şi se simte
constrâns de birocraţie, restricţii sau de sarcini plictisitoare.

Interese sociale
Dlui Poole îi place să ofere sfaturi, să îi asiste şi să îi încurajeze pe ceilalţi. Îi place să îi înveţe pe alţii şi pare
a fi un mentor înnăscut. Consideră, de asemenea, că este important să acorde atenţie moralului tuturor
angajaţilor, indiferent de poziţia pe care o ocupă, comunicând cu aceştia des, încurajându-i şi apreciindu-le
eforturile. Este, de asemenea, deschis la feedback şi critici aduse muncii sale. Dlui Poole îi place să
cunoască noi oameni, să lucreze în cadrul unei echipe şi cel mai probabil nu îl încântă munca solitară. Îi place
să relaţioneze, să îşi construiască relaţii, să comunice şi chiar să reia vechile legături. Probabil că este
membrul mai multor organizaţii sociale şi profesionale, pentru că se simte atras de astfel de afilieri. În sfârşit,
respectă nevoia unora de schimbare şi diversitate, dar şi dorinţa de uniformitate şi stabilitate a altora. Nu este
nici extrem de flexibil, nici exagerat de închistat în ideile sale. Pare a avea o atracţie naturală faţă de
atitudinile moderate şi înţelege faptul că uneori trebuie să faci compromisuri. Valorizează lecţiile învăţate în
trecut, dar în acelaşi timp îşi doreşte să experimenteze cât mai multe.

Interese financiare
Dl Poole preferă aventura, riscul, explorarea. Este tolerant la ambiguitate, nu are nevoie de multe indicaţii
pentru a-şi desfăşura munca, nu este deranjat de schimbările neaşteptate şi este dispus să rişte prin
schimbarea locului de muncă pentru a avansa în carieră. Îi plac noile experienţe şi nu îi este teamă să ceară
feedback referitor la munca sa. În plus, este interesat de remuneraţie, oportunităţi de investiţii şi alte chestiuni
de natură financiară. Este mereu atent la noi posibilităţi de a-şi completa veniturile şi utilizează acest lucru
drept criteriu de evaluare a performanţelor. Nu face greşeli atunci când vine vorba de bani şi nici nu îi
simpatizează pe cei care fac astfel de erori. Într-un cuvânt, îi place să "facă" bani, să investească, să
economisească şi să-şi privească venitul cum creşte.
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Stilul de luare a deciziilor
Dl Poole se preocupă atât de formă, cât şi de funcţionalitate atunci când ia o decizie. Apreciază stilul, însă ia
în considerare şi eficienţa, performanţa. Acest lucru înseamnă că îşi dă seama cât de important este să
găseşti echilibrul între o prezentare de calitate şi performanţa durabilă în timp, utilizând această distincţie în
procesul de luare a deciziilor. Îi place să rezolve probleme, să analizeze opţiuni şi să fie la curent cu
schimbările din foarte multe domenii. Manifestă conştiinciozitate în examinarea greşelilor, până în momentul
când problema este rezolvată. Nu ia decizii fără să analizeze toate variantele relevante, preferând să nu
implice numai intuiţia. Ceilalţi îl descriu ca pe o persoană inteligentă, critică, intolerantă în faţa ipocriziei şi a
gândirii neelaborate.
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HOGANDEVELOP COMPASS
INTERPRETAREA PROFILULUI DE VALORI al Dlui POOLE
II. SFATURI UTILE LEGATE DE CARIERĂ
Motivatori
Dlui Poole îi plac locurile de muncă unde există o mare varietate, locuri de muncă unde este nevoie să
călătoreşti şi în care apare oportunitatea de a-i distra pe alţii. Nu va aprecia domeniile în care trebuie să se
dedice exclusiv afacerilor, preferând în schimb să fie înconjurat de oameni cu simţul umorului şi plini de viaţă.
Astfel de valori sunt caracteristice persoanelor cărora le place să se distreze muncind, valori foarte importante
în vânzări, showbiz, hosting etc. Cel mai mare obstacol va fi acela de a reuşi să fie tolerant cu persoanele
foarte serioase şi formale. Un alt ingredient important al locului ideal de muncă este posibilitatea de a ajuta şi
de a-i ghida pe cei care nu au suficiente cunoştinţe, experienţă sau putere de a se ajuta singuri. Astfel, va
respinge ideea de a lucra într-un mediu în care se apreciază numai performanţa individuală. Astfel de valori
sunt necesare în domenii precum resurse umane, sănatate sau învăţământ. Este o persoană preponderent
caritabilă şi grijulie, care nu se simte bine în preajma oamenilor egoişti. Ar fi extrem de mulţumit în activităţi ce
implică interacţiunea cu o mare varietate de oameni, munca în echipă, deciziile de grup, comunicarea
frecventă. Evident, va respinge activitatea independentă. Aceste valori sunt apreciate în vânzări, consultanţă
şi relaţii cu clienţii. Cu toate că îi place să comunice, ar trebui să se asigure întotdeauna că partenerul de
discuţie a înţeles mesajul şi că, la rândul său, a avut ocazia să se exprime.

Carieră
Rezultatele evaluării Dlui Poole sugerează faptul că va fi satisfăcut de o carieră în care va avea posibilitatea
să călătorească, să experimenteze, să se distreze şi să îi facă pe ceilalţi să se simtă bine, în domenii precum
vânzări, showbiz, teatru, organizare de evenimente etc. Va prefera, de asemenea, oportunitatea de a-i asista
şi încuraja pe ceilalţi, în domenii precum învăţământ, servicii sociale şi medicină.

Mediul de lucru preferat
Rezultatele evaluării Dlui Poole sugerează faptul că va fi mai atras de anumite medii de lucru faţă de altele.
Va fi extrem de mulţumit să lucreze în organizaţii în care îşi poate fixa propriile priorităţi, unde oamenii ştiu sa
se şi distreze şi creează un echilibru între munca şi distracţie. Va prefera compania oamenilor informali,
relaxaţi, cărora le place să călatorească şi să experimeteze. Va respinge organizaţiile formale, birocratice şi
tradiţionale.
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RAPORTUL GRAFIC (Profilul Motivaţiilor, Valorilor şi Preferinţelor Profesionale)
SCALE

PERCENTILE

10
Recunoaştere

25

Putere

86

Hedonism

98

Altruism

95

Afiliere

94

Tradiţie

41

Securitate

35

Comerţ

79

Estetică

39

Ştiinţă

80

20

SCĂZUT
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HOGANDEVELOP COMPASS
Scorurile înalte se situează deasupra percentilei 65. Scorurile medii se încadrează între percentilele 35 şi 65.
Scorurile mici se situează sub percentila 35.
Recunoaştere
Putere
Hedonism
Altruism

Dorinţa de a se distra, de a experimenta emoţii, orientarea către varietate
şi plăcere.
Dorinţa de a-i deservi pe ceilalţi, de a îmbunătăţi societatea, de a-i ajuta
pe cei defavorizaţi
Dorinţa de a fi în mod frecvent în contact social

Tradiţie

Preocupare pentru etică, pentru valorile familiale, pentru devotament şi
responsabilitate

Comerţ
Estetică
Ştiinţă

Sam

Dorinţa de a avea succes, de a se implica în competiţii, de a produce
impact

Afiliere

Securitate
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Dorinţa de a fi cunoscut, de a deveni celebru
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Dorinţa de a avea o viaţă structurată, ordonată, predictibilă
Dorinţa pentru venituri mari, pentru profit şi oportunităţi de afaceri
Preocupare pentru stil, aspect fizic şi modă
Dorinţa de a utiliza date concrete pentru a lua decizii şi pentru a rezolva
problemele
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