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Az ADV Insights Profil három különböző vizsgálati eszközzel és szinten mutatja be
az Ön egyedi teljesítménypotenciálját.

A következő kérdésekre fog választ kapni:
MI az Ön természetes tehetsége?
MIÉRT motivált abban, hogy ezt használja? 
HOGYAN képviseli ezt a külvilág felé?

Az "A" az Attribute Index rövidítése, megmutatja, hogy Ön hogyan gondolkozik és hozza
meg a döntéseit.
A "D" a DISC Index rövidítése, mely a Viselkedési stílusát vizsgálja természetes és
adaptív állapotban.
A "V" a Values (Értékek) Index rövidítése, mely képet ad az Ön motivációjáról.

Innermetrix Hungary 
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A természetes és a felvett stílus Összehasonlítása
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Természetes stílus: 
A természetes stílus azt mutatja meg, Ön hogyan
viselkedik, amikor a legtermészetesebb. Ez az Ön
alapstílusa, amit akkor alkalmaz, amikor autentikus
és őszinte Önmagához. Ehhez a stílushoz tér vissza,
amikor stresszhelyzetbe vagy nyomás alá kerül.
Ebben a stílusban viselkedni komfortos az Ön
számára, mert ez csökkenti a stresszt és
feszültséget. Ha hű marad ehhez a stílushoz, akkor
hatékonyabban tudja valódi lehetőségeit
maximalizálni.

Felvett Stílus: 
A felvett stílus megmutatja, Ön hogyan viselkedik,
ha úgy érzi, hogy megfigyelik vagy ha tudatosul
Önben a saját viselkedése. Ez a stílus Önnek
kevésbé természetes és magától értetődő, továbbá
kevésbé felel meg valódi hajlamainak és
értékpreferenciáinak. Ha túl sokáig erőlteti magára
ezt a stílust, akkor stresszessé válhat vagy veszíthet
a hatékonyságából.
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Értékek - vezetői összefoglaló
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Átlagos
Esztétikai

Ön képes értékelni a kiegyensúlyozottságot és a harmóniát anélkül, hogy megfeledkezne a
dolgok praktikus oldaláról.

Nagyon Magas
Gazdasági Ön nagyon versengő beállítottságú és lényegretörő.

Nagyon Magas
Individualista Ön nagyfokú függetlenséget mutat, és önbizalmat sugároz.

Nagyon Magas
Politikai

Ön nagyon erős vezető, és képes különféle kezdeményezések fölött is átvenni, valamint fenn
is tartani az irányítást.

Nagyon Alacsony
Altruista

Ön odafigyel bizalmi szintjére, hogy ne égesse meg magát; legyen szó önmagáról, vagy a
csapatról.

Alacsony
Szabályozási

Ön képes a többszálú problémamegoldásra, valamint a gyors és rugalmas váltásokra a
projektek között.

Magas
Elméleti Önt magas szinten érdekli egy szituáció, vagy téma, minden aspektusának megértése.
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A DISC Index
HOGYAN viselkedik természetes módban? Hogyan látják mások?
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A természetes és a felvett stílus Összehasonlítása
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Természetes stílus: 
A természetes stílus azt mutatja meg, Ön hogyan
viselkedik, amikor a legtermészetesebb. Ez az Ön
alapstílusa, amit akkor alkalmaz, amikor autentikus
és őszinte Önmagához. Ehhez a stílushoz tér vissza,
amikor stresszhelyzetbe vagy nyomás alá kerül.
Ebben a stílusban viselkedni komfortos az Ön
számára, mert ez csökkenti a stresszt és
feszültséget. Ha hű marad ehhez a stílushoz, akkor
hatékonyabban tudja valódi lehetőségeit
maximalizálni.

Felvett Stílus: 
A felvett stílus megmutatja, Ön hogyan viselkedik,
ha úgy érzi, hogy megfigyelik vagy ha tudatosul
Önben a saját viselkedése. Ez a stílus Önnek
kevésbé természetes és magától értetődő, továbbá
kevésbé felel meg valódi hajlamainak és
értékpreferenciáinak. Ha túl sokáig erőlteti magára
ezt a stílust, akkor stresszessé válhat vagy veszíthet
a hatékonyságából.
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A jelentésről

Az Innermetrix által végzett kutatás azt mutatja meg, hogy a legsikeresebb emberek valamennyien
ÖNISMERETTEL rendelkeznek. Ezek az emberek könnyen felismerik azokat a helyzeteket, amelyek
sikeressé tehetik őket, és ez megkönnyíti számukra, hogy megtalálják azt a – viselkedési stílusuknak
megfelelő – módszert, vagy utat, amely leginkább segíti őket céljaik elérésében. Ezenkívül elmondható,
hogy ezek a személyiségtípusok korlátaikat is ismerik, illetve hogy mikor és miben nem hatékonyak,
ezáltal azt is könnyebben átláthatják, hogy milyen utat vagy irányt ne válasszanak vagy milyen
magatartásformát ne erőltessenek magukra. Azok, akik megértik saját természetes viselkedési
preferenciáikat sokkal nagyobb valószínűséggel ismerik fel és használják ki megfelelő módon és időben
a lehetőségeket, és így nagyobb eséllyel érik el a kívánt eredményt.

Ez a jelentés az Ön viselkedési stílusának négy dimenzióját méri. Ezek a következők:
• Decisive (Döntésképes) — Az Ön problémamegoldási és hatékonysági preferenciája
• Interactive (Interaktív) — Az Ön kapcsolatteremtési és érzelemkifejezési preferenciája
• Stability (Stabil) — Az Ön gyorsaságra, következetességre és egyenletességre vonatkozó preferenciája
• Cautious (Körültekintő) — Az Ön eljárások, mértékek, és szabályok iránti preferenciája

Ez a jelentés a következőket tartalmazza:

• A DISC elemei — A profil, a tudomány, és a négy viselkedési dimenzió mögötti elméleti háttér
• A DISC dimenziók — A négy viselkedési dimenzió bővebb áttekintése
• Stílus összefoglaló — Az Ön természetes, és felvett viselkedési stílusának összehasonlítása 
• Viselkedési erősségek — Egy részletes, Erősség-centrikus leírás az Ön általános viselkedési stílusáról 
• Kommunikáció — Észrevételek arról, hogy Ön hogyan szeret kommunikálni, és hogyan szeretné,

hogy mások Önnel kommunikáljanak
• Ideális munkalégkör — Az Ön számára ideális munkahelyi környezet leírása 
• Hatékonyság — Betekintés abba, hogy viselkedésének megértésével hogyan lehet eredményesebb 
• Viselkedési motivációk — Módszerek annak biztosítására, hogy motiváló környezetben dolgozzon 
• Folyamatos fejlődés — Területek, amelyek fejlesztésére összpontosíthat 
• Training és tanulási stílus — Az Ön által preferált megosztási és befogadási stílusok
• Kapcsolódási rész —  Kézzelfogható és Önhöz kapcsolódó információk
• Sikerességi kapcsolódás — Stílusának és saját életének összekapcsolása 
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A DISC-Index elemei

 Ez a DISC-Index jelentés több szempontból is egyedülálló a piacon. Ön az imént a piac legelső "klikkelj
és húzd át" rendszerű DISC eszközét töltötte ki. Ezt a rendszert olyan körültekintően alkottuk meg, hogy
ezáltal a sok nehéz döntés közepette is megkönnyítsük a válaszadást. Az intuitív felhasználói felület
lehetővé teszi az Ön számára, hogy a válaszaira és ne a kitöltési folyamatra összpontosítson.

Továbbá, egyéb DISC eszközöktől eltérően, ez az eszköz lehetővé teszi az Ön számára a rangsorolást a
négy elem között. Ennek köszönhetően ennél az eszköznél egyetlen válasza sem vész kárba. Néhány
eszköz arra kéri Önt, hogy a négy elem közül válasszon kettőt, és kettőt pedig hagyjon üresen. Az ilyen
eszközöknél tehát a válaszok 50%-a egyszerűen elvész, és ezáltal nem lesz hatékony a válaszadási
folyamat. A DISC Index eszköz megszünteti ezt a válasz-problémát.

A DISC-Index jelentés egy másik egyedülálló aspektusa, hogy az Ön viselkedésének DISC jellemzőit nem
csak külön-külön mutatjuk be, hanem az adott jellemzők dinamikus kombinációjaként is. Ez a jelentés
mutatja be elsőként, hogy minden egyes DISC elem különálló és önálló, tiszta entitásként fejlődött ki. Ez
fontos értelmezési segítségként szolgálhat miközben fölfedezi a DISC mélyebb területeit. Az Ön egyedi
DISC jellemzőiből kirajzolódó mintát ezen jelentés kontextusa alapján fejlesztettük ki. A következő négy
oldalon az Ön által mutatott jellemzők egyedi kombinációján belül különálló komponensekként mutatjuk
be DISC pontszámait.

Egy megjegyzés az ellentmondásokról: előfordulhat, hogy olvashat olyan részeket ebben a jelentésben,
amelyek ellentmondanak más szövegeknek. Ez abból adódik, hogy a legtöbbünk viselkedése is mutat
némi ellentmondásosságot a hétköznapi életünk, tevékenységeink során. Időnként mindegyikünk
beszédes, máskor viszont inkább elmélkedő, attól függően, hogy hogyan igazítjuk viselkedésünket egy
adott szituációhoz. Ezen ellentmondások megjelenése arra mutat rá, hogy ez az eszköz milyen érzékenyen
tudja megállapítani a természetes és a felvett stílusunk közötti finom különbségeket.
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Döntésképes

A problémamegoldáshoz és az eredmények eléréséhez való hozzáállása

A D a DISC-en belül a Döntési alkalmasságot (Decisiveness) jelenti. Az alább látható pontszáma a
válaszminták alapján a fokbeosztáson mutatja meg a D spektrumon belüli elhelyezkedését. A magas
pontszám nem jelent jót, az alacsony nem jelent rosszat, mivel ez az Ön viselkedési sajátosságainak
spektruma és folytonossága. Pl.:

Magasabb D —
Hajlamos az új problémák gyors és magabiztos megoldására. Aktív és egyenes megközelítést alkalmaz
az eredmények elérésében. A hangsúly itt a előzmény nélküli vagy még soha elő nem fordult új
problémákon van. Fennállhat a veszélye egy rossz megközelítés vagy helytelen megoldás választásának,
de akinek Magas a D mutatószáma, az ezt a kockázatot akkor is tudatosan vállalja, ha esetleg helytelenül
jár el.

Alacsonyabb D —
Hajlik rá, hogy az új problémákat körültekintőbben, kontrolláltabban és szervezettebb módon oldja
meg. A hangsúly itt ismét az előzmény nélküli új problémákon van. Az Alacsonyabb D stílusúak a
rutinjellegű problémákat nagyon gyorsan oldják meg, mert az eredmény már ismert. Azonban ha
ismeretlen, és a probléma bizonytalan eredetű, akkor azokat az Alacsonyabb D stílusúak nagyon
kiszámítottan és körültekintően fogják megközelíteni, s a dolgokat óvatosan átgondolják cselekvés előtt.
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Természetes 56 / Felvett 56 A pontszáma magas átlag értéket mutat a 'D' spektrumban.  A

megjegyzések alul kiemelnek néhány jellemzőt, melyek
specifikusak az Ön egyedi pontszámaira vonatkoznak.

• Gond nélkül feszegeti a határokat, ha rendelkezik a
jogosultságokkal, és ez eredményhez vezet.

• Szereti a változatosságot és a gyorsabb tempót.
• Jobban szeret minimális direkt felügyeletet vagy ellenőrzést a

tettei felett.
• Hatékonyan magabiztos anélkül, hogy rámenős lenne vagy

idegesítene.
• Szereti a kihívásokat, amelyek a komfort zónájából

kikényszerítik.
• Ha az idő szűk, és nagy a szükség, akkor gyors tud lenni

döntéseiben.



ADV Insights Profil A viselkedés négy összetevője
M

inta Pál

© 2011 Copyright Innermetrix Egyesült Királyság Európa USA  Dél-Afrika  Ausztrália  Ázsia  Közel-Kelet 12

Interaktív

Az emberekkel kapcsolatos viselkedéshez és az érzelmek kifejezéséhez való hozzáállása.

Az I a DISC-en belül az Interaktivitást (Interactivity) jelenti. Az alább látható pontszáma a válaszminták
alapján a fokbeosztáson mutatja az I spektrumon belüli elhelyezkedését. A magas pontszám nem jelent
jót, az alacsony nem jelent rosszat, mivel ez az Ön viselkedési sajátosságainak spektruma és folytonossága.
Pl.:

Magasabb I —
Hajlik rá, hogy nyitott, társaságkedvelő és magabiztos módon teremtsen kapcsolatot új személyekkel.
A hangsúly itt az új személyeken van, akikkel ezelőtt nem találkozott. Több más típus is kommunikatív,
de inkább azokkal, akiket már ismer egy ideje. A Magasabb I mutatószámú emberek kommunikatívak,
interaktívak és nyitottak olyan személyekkel is, akiket csak felületesen ismernek. Az ebbe a tartományba
eső személyek kissé impulzívak lehetnek. Általánosságban elmondható, hogy a Magas I mutatószámúak
általában beszédesek és társaságkedvelőek.

Alacsonyabb I —
Ez a személyiségtípus  ellenőrzöttebb és visszafogottabb módon teremt kapcsolatot új személyekkel.
Itt az "új személy" a kulcsszó. Az alacsonyabb I pontszámúak beszédesek barátaikkal és közeli
munkatársaikkal, de hajlamosak tartózkodóan viselkedni az újonnan megismertekkel. Hangsúlyt
fektetnek az érzelmek kontrollálására, és az új kapcsolatokban inkább tükröző, mint érzelmi hozzáállást
tanúsítanak.
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Természetes 67 / Felvett 67 A pontszáma közepesen magas értéket mutat a 'I' spektrumban.

A megjegyzések alul kiemelnek néhány jellemzőt, melyek
specifikusak az Ön egyedi pontszámaira vonatkoznak.

• Néha túlságosan kifejezi a véleményét.
• Szereti a "nyitott ajtó"-t, mind egyenrangúakkal, mind

felettesekkel.
• Erősen előnyben részesíti a demokratikus és nem diktatórikus

munkakörnyezetet vagy kapcsolatokat.
• Ön befolyásos és beszédes.
• Beszédes és nyíltan kifejezi véleményét.
• Ön megnyerő és barátságos, ha új emberekkel találkozik.
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Stabilizáló

A munkakörnyezet sebességéhez való hozzáállása

Az S a DISC-en belül a Stabilitással kapcsolatos álláspontját (Stabilizing) jelenti. Az alább látható pontszáma
a válaszminták alapján a fokbeosztáson mutatja az S spektrumon belüli elhelyezkedését. A magas
pontszám nem jelent jót, az alacsony nem jelent rosszat, mivel ez az Ön viselkedési sajátosságainak
spektruma és folytonossága. Pl.:

Magasabb S —
Inkább kedveli a kontrolláltabb, megfontolt és kiszámítható környezetet. Értékeli az adott munkahelyzet
és a fegyelmezett viselkedés által nyújtott biztonságot. Hajlik rá, hogy lojális legyen a csapathoz vagy
a szervezethez, és ennek eredményeként hosszabban birtokol pozíciókat, mint más stílusú személyek.
Kiváló meghallgatási képességei vannak, és nagyon türelmes coach-ai és oktatói másoknak a csapatban.

Alacsonyabb S —
Inkább a rugalmas, dinamikus, kevésbé szervezett munkakörnyezetet kedveli. Értékeli a kifejezés
szabadságát, és az egyik tevékenységből a másikba való gyors váltásra való képességet. Untatja ugyanaz
a rutin, ami a Magasabb S típusúnak a biztonságot adja. Ennek eredményeként - mivel a spontaneitást
előnyben részesíti - keresi a lehetőségeket és megnyilvánulási alkalmakat, ahol kiélheti dinamikusabb
és magas szintű aktivitását.
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Természetes 39 / Felvett 25 A pontszáma alacsony átlag értéket mutat a 'S' spektrumban.  A

megjegyzések alul kiemelnek néhány jellemzőt, melyek
specifikusak az Ön egyedi pontszámaira vonatkoznak.

• Váratlan események nem hozzák ki a sodrából. Ezek szívesen
látott változás következményei lehetnek.

• Értékeli mások igényét a nagyobb szabadság és kevesebb
struktúra iránt.

• A sürgősség iránti pontos érzékkel bír, hogy a dolgokat tervezve
és átgondolva, de azonnal elvégezze.

• Tiszteli a bejáratott utakat, de nyitott a változtatásra, ha úgy ítéli
meg, hogy szükséges.

• A változást elfogadja, amennyiben szükséges.
• Jobban kedveli a gyorsabb ütemű környezetet, ha az nem viharos

vagy kaotikus.



ADV Insights Profil A viselkedés négy összetevője
M
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Körültekintő

A szabványokhoz, eljárásmódokhoz és elvárásokhoz való hozzáállása

A C a DISC-en belül a Körültekintést (Cautiousness) képviseli. Az alább látható pontszáma a válaszminták
alapján a fokbeosztáson mutatja a C spektrumon belüli elhelyezkedését. A magas pontszám nem jelent
jót, az alacsony nem jelent rosszat, mivel ez az Ön viselkedési sajátosságainak spektruma és folytonossága.
Pl.:

Magasabb C —
 Hajlamos a szabályokhoz, szabványokhoz, eljárásmódokhoz és előírásokhoz ragaszkodni, melyeket az
Ön által tisztelt hatóságok hoztak létre. Szereti a dolgokat a kezelési utasításnak megfelelően végezni.
"A szabályok azért vannak, hogy kövessük őket" - ez a mottója a magas C pontszámmal rendelkezőknek.
A minőségi kontroll iránti érdeklődésük a legmagasabb valamennyi személyiségtípus közül, s gyakran
kívánják, hogy mások ugyanígy tegyenek. 

Alacsonyabb C —
Hajlamos függetlenebbül működni a szabályoktól és az ügyrendi szabályzatoktól. Inkább a lényegre
összpontosít. Ha könnyebb utat talál egy feladat elvégzésére, akkor a helyzetnek megfelelően változatos
stratégiákat fog ehhez kialakítani. Az Alacsonyabb C pontszámúak számára a szabályok csak vezérelvek,
és az eredmények elérésének érdekében alakíthatóak vagy megszeghetőek. 
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Természetes 67 / Felvett 42 A pontszáma közepesen magas értéket mutat a 'C' spektrumban.

A megjegyzések alul kiemelnek néhány jellemzőt, melyek
specifikusak az Ön egyedi pontszámaira vonatkoznak.

• Ha más véleményen van, egyfajta passzív-agresszív módon
fejezheti ki ellenállását.

• Kiváló kritikai gondolkodási és problémamegoldási képességekkel
rendelkezik.

• Fontosnak tartja pontosan ragaszkodni a jellegzetes és részletes
előírásokhoz és eljárásmódokhoz.

• Hisz a magas minőségi kontroll és színvonal fenntartásának
szükségességében.

• Bőséges és részletes magyarázatra van szüksége, mielőtt új
feladatba kezd.

• Érzelmeit kissé visszafogottan fejezi ki.



ADV Insights Profil A természetes stílus mintájának áttekintése
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Természetes stílus minta:

A természetes stílus az a mód, ahogyan nem tudatosan viselkedik. Ez a legkényelmesebb

(legtermészetesebb) az Ön számára. Ez az a stílus, amihez visszatér, ha stresszhelyzetbe kerül vagy ha

túl gyorsan alakulnak a dolgok ahhoz, hogy a viselkedését tudatosan meg tudja változtatni. Végül ez az

a stílus, amihez hűnek kell maradni napi szerepeiben. Viszonzásul a természetességéért, kevesebb

erőfeszítéssel és stresszel jobb eredményeket érhet el. A következő megállapítások igazak az Ön egyedi

természetes stílusára:

• Nagyon jó lehetőséget mutat arra, hogy a szervezet értékeinek és szabályainak előadója és képviselője

legyen.

• Magas színvonalú minőségi kontrollt tart, miközben a csapat más tagjainak az igényeire is fogékony.

• Megvan a képessége, hogy részletezett akcióterveket dolgozzon ki, és a lépéseket egyértelműen

megfogalmazza.

• Képes összetett folyamatok és tevékenységek kezdeményezésében segíteni.

• Meg tudja ragadni egy ötlet lényegét és abból sikeres megoldást tud fejleszteni.

• Túlzásba viheti a hatalmi pozíció használatát vagy a részletes eligazítást, hogy a maga útját járja.

• Ritka képessége van arra, hogy a projektnek mind az emberi, mind a részlet oldalát egyforma

higgadtsággal és magabiztossággal kezelje.

• Megfelelő egyensúlyt mutat a logika és az érzelem között, ha a csapatban másokkal kommunikál

vagy ösztönzi őket.



ADV Insights Profil A felvett stílus mintájának áttekintése
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Felvett stílus minta:

Ez az Ön viselkedési stílusa, melyet akkor alkalmaz, amikor tudatában van a viselkedésének, megfigyelve

érzi magát vagy ha bármikor jobban meg akar felelni egy helyzetben. Ez nem az Ön természetes stílusa,

mindazonáltal egyike az Ön két stílusának. Más szóval, így viselkedik, ha belegondolva úgy érzi, ezen a

módon "kellene" viselkednie. Az alábbi állítások jellegzetesek az Ön egyéni felvett stílusára:

• A hatalommal járó feladatokat magabiztosan tudja kezelni és kivívja a többiek tiszteletét a

szervezetben.

• Ön nagy tehetséggel tudja a csapatot vagy a szervezetet saját céljai irányába terelni.

• Szeretné ha úgy tekintenének Önre, mint aki képes emberekkel együtt dolgozni, és kölcsönös

együttműködés által elvégezni dolgokat.

• Ön szeretné ha olyanként tekintetének Önre, aki nagy bizalommal dolgozik együtt másokkal.

• Szeretné ha olyanként tekintenének Önre, aki képes másokat befolyásolni lelkesedésével és az

alternatívákra való nyitottságával.

• Másokat a munkában az alapján értékel, hogy mennyire folyékonyan fejezik ki magukat szóban.

• Képes pozitív nyilvános imázst fenntartani különféle feladatokon keresztül.

• Ha munkájában nyomás alá helyezik, könnyebben meggyőzhetővé válhat, és kevésbé határozottá

véleményeiben.



ADV Insights Profil Javaslatok a hatékonyság növelésére
M
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Viselkedési stílusa alapján vannak bizonyos lehetőségek a hatékonyság növelésére, ha tudatosul Önben,

hogyan szeret viselkedni. Az alábbiak a szakmai fejlődésében segíthetnek. Ha megérti ezeket, megtalálja

a magyarázatot arra, hogy miért érzi magát bizonyos területeken elakadva, más szempontok viszont

miért nem jelentenek egyáltalán gondot Önnek. Hatékonyabb lehet a következőkkel:

• Legyen kéznél a feladat "mit, mikor és hogyan"-jának teljes magyarázata.

• Átfogóbban benne lenni a munkaterületekben.

• Képessé válni arra, hogy rutinfeladatokat és rutinműveleteket delegáljon.

• Világos és specifikus munkaköri leírások és szerepfelelősségek.

• Megtanulni gyakrabban nemet mondani, hogy megőrizze magát az elaprózódástól.

• Az igazság gyakori felfedése és kapcsolat emberekkel.

• Csökkenteni bármi kétértelműséget abban, amit csinál.

• Bőséges idővel rendelkezni, hogy befejezzen minden feladatot.



ADV Insights Profil Javaslatok a magasabb motiváció megőrzéséhez
M

inta Pál

© 2011 Copyright Innermetrix Egyesült Királyság Európa USA  Dél-Afrika  Ausztrália  Ázsia  Közel-Kelet 18

A viselkedési stílusa bizonyos környezeti tényezők teljesülése esetén motiválja Önt. Ezáltal

motiváltabbnak és eredményesebbnek érezheti magát. Olyan dolgok következnek, amelyeket a

környezetében igényelhet ahhoz, hogy optimálisan motiváltnak érezze magát:

• Érdekes tevékenységek a munkahelyi környezeten kívül. Néhány ezek közül olyan érdemekkel, mintha

önkéntes vagy közösségi munkát vállalna.

• Díjak a képességek, a szakértelem és az eredmények megerősítéséért.

• Társadalmi elismerés egy projekt sikerességéért vagy egy cél eléréséért.

• Elismerés a projekt sikeréhez való hozzájárulásáért.

• Felelősségével egyen-arányú hatalom.

• Elismerés és jutalmak amiért másokkal való együttműködési képességét használva eredményeket

ért el.

• Különféle, embereket bevonó, emberekkel kapcsolatos tevékenységek a munkában és azon kívül is.

• Mentesülni tevékenysége ellenőrzése, illetve ötleteinek korlátozása alól.



ADV Insights Profil Erősség-alapú felismerések
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Minden viselkedési stílus tartalmaz bizonyos egyedi erősségeket, annak eredményeként, hogy a négy

viselkedési dimenziója hogyan viszonyul egymáshoz.

Saját egyedi erősségeinek megértésével fontos lépést tett az irányba, hogy újonnan szerzett önismereti

szintjén elkezdjen a sikeréért és a megelégedettségéért dolgozni. A következő állítások, a viselkedési

stílusának jellegzetes erősségeit emelik ki:

• Emberek és csapatok konfliktusait nyertes-nyertes módon tudja megbeszélni.

• Segít motiválni a csapatot a közös célok felé, és a részvevőkkel dolgozik azon, hogy elérjék ezeket a

célokat.

• Természetes optimizmusa segít másoknak, hogy magabiztosabban érezzék magukat a

csapattevékenységekben.

• Képes, mind az embereket, mind a részleteket egyforma felkészültséggel és magabiztossággal kezelni.

• Tapintatosan irányít projekteket vagy feladatokat.

• Emberközpontú, de elég szerény is, így megvan a képessége, hogy széles körben kijöjjön emberekkel.

• Minőség ellenőrzési törekvést ad a csapat erőfeszítéseinek.

• Optimista csapatjátékos.



ADV Insights Profil Ideális munka / környezet
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A viselkedési stílusa jelentős szerepet játszik az Ön által kedvelt környezet szempontjainak

meghatározásában. Az alábbiak segíteni fognak abban, hogy megértse, mi határozza meg az Ön számára

az ideális munkakörnyezetet.

Kedvelt viselkedésmódja alapján az ideális környezet a következőket nyújtja:

• Lehetőség, hogy hallathassa hangját különféle ügyekben.

• A szólás és az önkifejezés szabadsága.

• Nyilvános elismerés az eredményekért.

• A felelősségével egyen-arányú hatalom.

• Új és változatos tevékenységek; egy változás-orientált munkahelyi kultúra.

• Lehetőségek a gyors tanulásra, a fejlődésre és az előrelépésre.

• Kihívást jelentő feladatok.

• Széleskörű kapcsolatteremtés különféle emberekkel.



ADV Insights Profil A folyamatos javulás területei
M
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Az erősségek mellett minden viselkedési stílus együtt jár olyan jellemzőkkel, amelyek gyengeséggé

válhatnak - ha függünk tőlük vagy nem ismerjük be őket. A trükk abban van, hogy ne gyártsunk rögtön

gyengeségeket belőlük azáltal, hogy függünk tőlük.

Itt van néhány dolog, ami problémát okozhat Önnek, ha nem tud róluk  vagy nem ismeri fel őket. Az

alábbiak tudatosítása a legjobb lépés annak biztosítására, hogy ezek csak lehetséges problémák

maradjanak. A viselkedési stílusa alapján hajlamos rá/jellemző Önre:

• Túlzottan elveszik a részletekben, különösen nagy nyomás alatt.

• Túlságosan védekezővé válik, ha változással vagy veszéllyel szembesül.

• Kevésbé változatos tehetségű vagy személyiségű csapatot hoz létre, ha magához hasonlókból

építkezik.

• Kissé túlságosan bízik az emberekben, és megégetheti magát e miatt.

• Kicsit többet ígér meg, mint amit teljesíteni tud, úgyszólván túl nagy fába vágja a fejszéjét.

• Túlságosan optimista a mások meggyőzésére vagy vezetésére vonatkozó képességét illetően.

• A hozzáállása inkább passzív-agresszív, mint konfrontatív.

• Túlságosan optimista mások képességeinek a megítélésében.



ADV Insights Profil Preferált tréning- és tanulási stílus
M

inta Pál

© 2011 Copyright Innermetrix Egyesült Királyság Európa USA  Dél-Afrika  Ausztrália  Ázsia  Közel-Kelet 22

Viselkedése alapján bizonyos preferenciái vannak az információátadásra, tanításra, feladatkiadásra vagy

tudásmegosztásra vonatkozóan. Ez igaz arra is, hogy hogyan szeret információt kapni és tanulni.

Viselkedésbeli preferenciáinak megértése segíti a hatékonyságát növelni a tanításban, a feladatkiadásban

és a tanítva tanulásban.

Ahogyan Ön szeret tanítani vagy tudást megosztani:

• A csoportot meggyőzéssel és optimizmussal energizálva vezeti.

• Rendszerezi az eseményeket, hogy a résztvevőket ösztönözze ötleteik és vízióik működtetésére.

• Az oktatási program célkitűzését és vízióját ki akarja tágítani.

• Pontos a résztvevők értékelésében, amivel növeli a tudásuk minőségét.

• Segít a csoportoknak új elméleteket és gondolkodási modelleket alkotni.

• Tényszerű meggyőzésen keresztül vezet.

• A tartalmakat történetekkel és tapasztalatokkal fűszerezi.

Ahogyan Ön szeret tanulni vagy tudásra szert tenni:

• Tudni akarja, hogy mit gondolnak a szakértők a tématerületről vagy tárgyról.

• Szereti az ötletek és tapasztalatok aktív tesztelését.

• Aktívan reagál másokra, és a tanulásban vonzódik az új megközelítésekhez.

• Sűrűn kommunikál másokkal és függetlenül is tud dolgozni.

• Ihletet és izgalmat keres a tanulási folyamatban.

• Kifejezetten tudnia kell, hogy mit és mikor kell csinálni.

• A lehetőségek latba vetésén és az ötletek átgondolásán keresztül tanul.



ADV Insights Profil Kommunikációs tanácsok másoknak
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Ez az oldal egyedi ebben a riportban, mert az egyetlen olyan rész, amelyik nem közvetlenül Önnek szól,

hanem inkább azoknak, akik Önnel kommunikálnak. Az alábbi információk segítenek másoknak abban,

hogy az Ön természetes viselkedési stílusát megszólítva hatékonyabban kommunikáljanak Önnel. Az első

lista tartalmazza azt, amit másoknak tenni KELLENE ahhoz, hogy Ön jobban megértse őket (Tennivalók),

a második azt, amit NEM KELLENE tenni (Felejteni valók), ha azt akarják, hogy Ön jól értse őket.

Amit az Önnel való hatékony kommunikáció érdekében, egy Másik személy tegyen:

• Speciális, lépésről-lépésre kidolgozott időtervet készítsen, nevekkel és felelősségekkel.

• Az információja legyen biztos, hiteles.

• Körültekintő és logikus álláspontot használjon az ötletek és lehetőségek megvitatásakor.

• Tervezzen több időt a naptárában beszélgetésre, kapcsolódásra és társas életre.

• Hangsúlyozza ki a következő cselekvési lépéseket.

• Biztosítsa, hogy a beszélgetés minden érintett számára néhány cselekvésmóddal és speciális

következő lépés meghatározásával zárul, .

• Ha az eredménnyel egyetért, akkor vigye véghez és csinálja meg amit mondott.

Az Önnel való hatékony kommunikáció érdekében egy Másik személy, kerülje el a következő

dolgokat:

• Ne használjon megbízhatatlan bizonyítékokat vagy ajánlóleveleket.

• Ne hagyja félbe a megvalósítást. Ha azt mondja, hogy valamit megcsinál, akkor tegye is meg.

• Ne legyen határozatlan azzal kapcsolatban, amit elvárnak Öntől.

• Ne alkosson törvényeket.

• Kerülje a személytelenséget vagy ítélkezést.

• Ne hagyjon döntéseket a levegőben lógni.

• Ne használja más véleményét bizonyítékként.
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Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a jelentésben található információkból, fontos, hogy
valamilyen kézzelfogható módon kapcsolja ezeket az életéhez. Hogy könnyebben tehesse magáévá ezt
az információt, és kiemelje a leginkább releváns részeket, töltse ki az alábbi üres helyeket.

Döntésképesség:
Saját 'D' pontszáma hogyan érinti az Ön életét?
___________________________________________________________________________________________________________

Interakció:
Saját 'I' pontszáma hogyan érinti az Ön életét?
___________________________________________________________________________________________________________

Stabilizálás:
Saját 'S' pontszáma hogyan érinti az Ön életét?
___________________________________________________________________________________________________________

Körültekintés:
Saját 'C' pontszáma hogyan érinti az Ön életét?
___________________________________________________________________________________________________________

Általános természetes stílus:
Mi az egyszerű mód, ahogyan természetes stílusa kapcsolódik az életéhez.
___________________________________________________________________________________________________________

Általános felvett stílus:
Mi az egyszerű mód, ahogyan felvett stílusa kapcsolódik az életéhez.
___________________________________________________________________________________________________________

Erősség-központú megállapítások:
Melyek azok a konkrét erősségek, amelyek Ön szerint, bármely másiknál jobban köthetőek sikeréhez?
___________________________________________________________________________________________________________
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Hogyan (ne) kommunikáljunk:
Mit tanult saját preferált kommunikációs stílusának megismeréséből?
___________________________________________________________________________________________________________

Ideális munkalégkör:
Jelenlegi légköre mennyire illik az Ön viselkedési stílusához?
___________________________________________________________________________________________________________

Hatékonyság: 
Írjon egy dolgot, amiben hatékonyabbá válhatna.
___________________________________________________________________________________________________________

Motiváció:
Hogyan tud motiváltabb maradni?
___________________________________________________________________________________________________________

Fejlődés:
A tanultak közül mit tudna alkalmazni, hogy javítson teljesítményén?
___________________________________________________________________________________________________________

Training/Tanulás:
A tanultak közül mi tudná Önt segíteni abban, hogy másokat jobban tanítson, vagy hogy hatékonyabban
tanuljon?
___________________________________________________________________________________________________________
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A végső lépés afelé, hogy biztosan hasznát vegye a jelentésben lévő információknak annak feltárása,
hogy viselkedési stílusa hogyan segíti elő, vagy esetleg hátráltatja, az Ön általános sikerét.

A siker támogatása:
Összességében hogyan segítheti saját egyedi viselkedési stílusa az Ön sikerét? (említsen konkrét példákat)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

A siker korlátozása: 
Összességében hogyan állhat saját egyedi viselkedési stílusa az Ön sikerének útjába? (említsen konkrét
példákat)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Az Értékek-Index
MIÉRT motivált abban, hogy a természetes tehetségeit használja?
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Erről a jelentésről

Az Innermetrix által végzett kutatás eredménye azt mutatja, hogy a legsikeresebb emberek az

ÖNISMERET magas szintű birtoklásában osztoznak. Az ilyen emberek fölismerik azokat a helyzeteket,

amelyek sikeressé teszik őket, és ez megkönnyíti számukra azt, hogy a célok elérésének olyan módját

találják meg, ami összhangban van a motivációikkal. Egyúttal tisztában vannak korlátaikkal is, illetve,

hogy hol nem lennének hatékonyak. Ez segíti őket annak felismerésében, hogy mi az, ami nem inspirálja

őket, vagy mi az, ami nem fogja őket a siker irányába motiválni. Azok, akik jobban megértik természetes

motiválóikat, sokkal nagyobb eséllyel választják ki a megfelelő lehetőségeket a megfelelő okból, és így

elérik a kívánt eredményeket.

Ez a jelentés a motiváció hét dimenzióját méri. Ezek a következők:

• Esztétikai - az egyensúly, a harmónia és a forma iránti vágy.

• Gazdasági - a gazdasági, vagy gyakorlati megtérülések iránti vágy.

• Individualista - arra vonatkozó vágy, hogy független és egyedi egyénként emelkedjünk ki a

tömegből.

• Politikai - vágy az irányításra, a befolyással való rendelkezésre.

• Altruista - a humanitárius erőfeszítések, illetve mások altruisztikus segítése iránti vágy.

• Szabályozási - vágy a rendteremtésre, valamint rutinok és struktúrák felállítására.

• Elméleti - vágy a tudásra, a tanulásra és a megértésre.
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Az Értékek-Index elemei

Az Értékek-Index egyedülálló a piacon, mert a személyes értékek és a motiváció, hét egymástól független

és különálló aspektusát vizsgálja meg. Az egyéb eszközök közül a legtöbb, csupán hat különböző érték-

dimenziót vizsgál, mivel az Individuális és a Politikai dimenziókat egy dimenzióba egyesítik. Az Értékek-

Index hű maradt a területen dolgozó két legjelentősebb kutató eredeti munkáihoz és modelljeihez, és

így egy olyan profilt mutat Önnek, amely Önt valóban segíti abban, hogy egyedi motivációit és ösztönző

vágyait megértse.

Az Értékek-Index az első, amely a "klikkelj és húzd át" megközelítést alkalmazza a különböző állítások

eszközön belüli rangsorolására, ezáltal intuitívabbá, természetesebbé téve a mérőmódszert. Ez

lényegében lehetőséget ad arra is, hogy azt a sorrendet állítsuk föl a képernyőn, ami az agyunkban

már képként leképződött.

Az Értékek-Index tervezésénél figyelembe vettük azt, hogy a legkorszerűbb állítás-listát tartalmazza

ahhoz, hogy a választásai megfelelően illeszkedjenek a jelenkori élethez, biztosítva ezzel is a lehető

legpontosabb eredményt.
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A hét dimenzió bővebb ismertetése

Az Értékek hatással vannak a viselkedésre és a cselekedetekre, egyfajta rejtett
motivációnak tekinthetőek, mivel nem lehet őket egyszerűen megfigyelni. Az
Értékeinek a megértése segít megmondani azt, hogy MIÉRT részesíti előnyben
azokat a dolgokat, amelyeket preferál.
A magas szintű teljesítmény eléréséhez, elengedhetetlen annak a biztosítása, hogy
a motivációit kielégítse azzal, amit csinál. Ez hajtja az Ön teljesítményét, csökkenti
a fáradtságot, inspirálja Önt és növeli a motiváltságát.

Érték A vágy célja a(z)

Esztétikai Forma, Harmónia, Szépség, Egyensúly

Gazdasági Pénz, Gyakorlati eredmények, Megtérülés

Individualista Függetlenség, Egyediség

Politikai Irányítás, Hatalom, Befolyás

Altruisztikus Altruizmus, Szolgálat, Mások segítése

Szabályozási Struktúra, Rend, Rutin

Elméleti Tudás, Megértés
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Értékek - vezetői összefoglaló
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Átlagos
Esztétikai

Ön képes értékelni a kiegyensúlyozottságot és a harmóniát anélkül, hogy megfeledkezne a
dolgok praktikus oldaláról.

Nagyon Magas
Gazdasági Ön nagyon versengő beállítottságú és lényegretörő.

Nagyon Magas
Individualista Ön nagyfokú függetlenséget mutat, és önbizalmat sugároz.

Nagyon Magas
Politikai

Ön nagyon erős vezető, és képes különféle kezdeményezések fölött is átvenni, valamint fenn
is tartani az irányítást.

Nagyon Alacsony
Altruista

Ön odafigyel bizalmi szintjére, hogy ne égesse meg magát; legyen szó önmagáról, vagy a
csapatról.

Alacsony
Szabályozási

Ön képes a többszálú problémamegoldásra, valamint a gyors és rugalmas váltásokra a
projektek között.

Magas
Elméleti Önt magas szinten érdekli egy szituáció, vagy téma, minden aspektusának megértése.
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Az Esztétikai Dimenzió: 

A fő motiváció ebben az értékben a vágy arra, hogy
egyensúlyt, harmóniát érjen el, és hogy megtalálja a
formát vagy a szépséget.
A környezettel való törődés, vagy a "zöld"
kezdeményezések, szintén jellemzően megbecsültek
ebben a dimenzióban.

Általános Jellemvonások:
• Ön egyaránt jól dolgozik együtt a művészies, és a nem művészies típusokkal.
• Ön átlagos szintű esztétikai érzékkel rendelkezik, közel a nemzetközi átlaghoz.
• Ön jól tud másokkal együtt alkotni, és innováción dolgozni.
• Ön megtalálta az egészséges egyensúlyt a forma, és a funkció között.
• Ön tiszteletben tartja mások igényét saját kreativitásuk kifejezésére.

Fő Erősségek:
• Ön értékeli a munka, és a magánélet közötti egyensúlyt, azonban ennek hiánya nem bénítja

meg.
• Ön értékeli a megújuló energiaforrásokat, és a környezetbarát (zöld) megoldásokat.
• Ön értékeli a megőrző törekvéseket, mert nem csak feltöltő hatásúak, hanem gyakorlati hasznuk

is van.
• Ön szívesen segít másoknak törekvéseik értékeléseként, vagy egyszerűen a támogatás kedvéért.
• Ön élvez bizonyos művészi aspektusokat és ötleteket, de egy normális szinten, szélsőségek

nélkül.
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Az Esztétikai Dimenzió: 

A fő motiváció ebben az értékben a vágy arra, hogy
egyensúlyt, harmóniát érjen el, és hogy megtalálja a
formát vagy a szépséget.
A környezettel való törődés, vagy a "zöld"
kezdeményezések, szintén jellemzően megbecsültek
ebben a dimenzióban.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Ön átérzi az állag/értékmegőrzés szükségességét, valamint a környezet egyensúlyának, és
harmóniájának fontosságát.

• Ön úgy gondolja, hogy a művészet és a forma felemelő és pozitív lehet, akár azok számára is,
akik nem rendelkeznek művészi képességgel.

• Ön kiegyensúlyozza a csapatmunkát, hogy az egyúttal precíz és korrekt, ugyanakkor élvezetes is
legyen.

• Ön a művészi érzék és érdeklődés olyan szintjével bír, ami épp a nemzetközi átlagnak felel meg.
• Ön számára fontos a munka, és a magánélet közötti egyensúly.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Ön támogatja a különféle tréningeket és szakmai továbbképzési törekvéseket.
• Ön egyaránt jól boldogul a csapatszintű tanulással és az egyéni tanulással.
• Ön a személyi fejlődés és gazdagodás érdekében szeret tanulni.
• Az Ön tanulásának egyenlő arányban kell kiterjednie a formára és a funkcióra, és nem kizárólag

csak a funkcióra.
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Az Esztétikai Dimenzió: 

A fő motiváció ebben az értékben a vágy arra, hogy
egyensúlyt, harmóniát érjen el, és hogy megtalálja a
formát vagy a szépséget.
A környezettel való törődés, vagy a "zöld"
kezdeményezések, szintén jellemzően megbecsültek
ebben a dimenzióban.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Mivel az Ön pontszáma a nemzetközi átlagnak felel meg, ezért fontos az egyéb Értékek

áttekintése annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjon a minőségjavítás területeiről.
• Ön talán profitálna abból, ha a csapatban határozottabb véleményt fogalmazna meg.
• Önnek esetleg előnye származhatna abból is, ha biztosítaná élete kiegyensúlyozottságát, a

magánélet és a munka világa között.
• Ne feledje, nem probléma, hogy egyesek nem tartják sokra a művésziességet, a

kiegyensúlyozottságot és a harmóniát, és Ön alkalmas arra, hogy közvetítőként jelenjen meg
azok között, akik értékelik ezeket a dolgokat, és azok között akik nem.
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A Gazdasági Dimenzió: 

Ez a dimenzió a gazdasági nyereség általi biztonság,
valamint a gyakorlati megtérülések iránti motivációt
vizsgálja. Ez a dimenzió a szakmai vagy professzionális
megközelítést, és a lényegi eredményekre való
összpontosítást részesíti előnyben.

Általános Jellemvonások:
• Az értékesítési, technikai, vagy menedzsment tréning programoknak ki kell emelniük a lényegi

pénzügyi nyereséget, amely az Ön részvételének eredménye lehet.
• Amikor a haszon, vagy a projekt költségek/előnyök megvizsgálására kerül a sor, Ön jó eséllyel

lesz azon a véleményen, hogy a cél szentesíti az eszközt.
• Önt a magas fizetés motiválja, és a magas jövedelem fontos része az életének.
• Önt elsősorban az érdekli, hogy mi az, ami a sikerképe eléréséhez célszerű és hasznos.
• Ön a tudást, pusztán a tudás kedvéért, az idő, a tehetség, az energia és a kreativitás

elpocsékolásának tekintheti.

Fő Erősségek:
• Ön igen termelékeny.
• Ön a döntéseit a célszerűség, és a végül elnyerhető pénzösszeg észben tartásával hozza meg.
• Ön erősen motivált abban, hogy érdemeket szerezzen és nyerjen, különféle területeken.
• Ön képes egyszerre több feladatot ellátni különféle területeken, és mozgásban tartani a fontos

projekteket.
• Ön profitorientált és lényegretörő.
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A Gazdasági Dimenzió: 

Ez a dimenzió a gazdasági nyereség általi biztonság,
valamint a gyakorlati megtérülések iránti motivációt
vizsgálja. Ez a dimenzió a szakmai vagy professzionális
megközelítést, és a lényegi eredményekre való
összpontosítást részesíti előnyben.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Igyekezzen csökkenteni, a stílusában esetleg megjelenő "kapzsiság-faktor", potenciális
láthatóságát.

• Biztosítson tekintélyes teret, az Ő kiváló teljesítményéért járó pénzügyi jutalmaknak.
• A magas teljesítményt kézzelfogható és pénzbeli módokon jutalmazza az Ő számára, egyéni és

csapatszintű elismeréssel.
• Ön tisztában van azzal, hogy nem csak a pénz motivál, hanem a munka általi személyes

kiteljesedés is.
• Kapcsolja össze az Ő számára a tréningeket és a meeting eseményeket, az üzleti részesedés,

vagy a jövőbeli bevétel terén bekövetkező potenciális nyereségekkel.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Amennyiben lehetséges, építtessen be a tréning tevékenységekbe, valamilyen csapatok közti

versenyt.
• Kapcsolja a tanulás eredményeit azon képességéhez, hogy hatékonyabbá váljon a nyereségek

növelésében, mind a saját, mind pedig a szervezet szempontjából.
• Igyekezzen valamilyen jutalmat, vagy ösztönzőt biztosítani saját maga számára, a kiegészítő

tréningeken, vagy szakmai továbbképzéseken való részvételéért.
• Az Ön pontszáma olyan, mint azoké, akik olyan információkat akarnak, amelyek segítik őket a

lényegi tevékenységek és a hatékonyság növelésében.
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A Gazdasági Dimenzió: 

Ez a dimenzió a gazdasági nyereség általi biztonság,
valamint a gyakorlati megtérülések iránti motivációt
vizsgálja. Ez a dimenzió a szakmai vagy professzionális
megközelítést, és a lényegi eredményekre való
összpontosítást részesíti előnyben.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Lehet, hogy törekednie kellene más Értékek skálák kiegyensúlyozására, és igyekezzen mások

erősségeit is megbecsülni, azokét is, akik nem feltétlenül rendelkeznek olyan Gazdasági
motivációval, mint Ön.

• Önnek nagyobb érzékenységre lehet szüksége mások szükségleteivel kapcsolatban, illetve,
kevésbé mutassa ki potenciális önzését.

• Önnek esetleg ajánlatos volna eltüntetnie a dollárjeleket a szeméből, annak érdekében, hogy a
lehető legjobb kapcsolatot alakíthassa ki másokkal.

• Habár, ez az igen magas Gazdasági meghajtó erő jelentős motiváló tényező lehet a célok
elérésében, ez látható "kapzsiság faktorrá" is válhat, különösen az értékesítést végzők esetében,
vagy másoknál, akiknek szintén ilyen magas a Gazdasági irányultsága.

• Néhányaknak azok közül, akik ebben a tartományban szereznek pontokat, meg kell tanulniuk
elfedni ezt a "kapzsiság faktort", hogy ne tegyenek vele tönkre valamilyen lehetőséget, illetve ne
riasszák el a vásárlókat, klienseket.
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Az Individualista Dimenzió: 

Az Individualista dimenzió azzal a szükségletünkkel
foglalkozik, hogy egyedinek, függetlennek és a tömegtől
különállónak lássanak minket mások. Ez a vágy, a
társadalmi függetlenségre irányul, és hogy legyen
lehetőségünk a szabad önkifejezésre.

Általános Jellemvonások:
• Ön szereti, ha megvan a saját "zuga"; a terület, ahol kitűnhet.
• Ön inkább saját maga szeret döntéseket hozni arról, hogy egy feladatot, vagy projektet, hogyan

végezzen el.
• Ön szeret szabadnak lenni, saját munkaterületén.
• A válaszai azt mutatják, hogy az Ön számára nagyon fontos, hogy önmaga lehessen.
• Ön számára sikerélményként szolgálhat, ha elismerik amiért kreatív módon teljesített egy

kemény feladatot.

Fő Erősségek:
• Ön tudomásul veszi, hogy mindannyian individuumok vagyunk, és mindannyiunknak vannak

ötletei.
• Ön egyén és egyéniség szeretne lenni, és üdvözli a különbözőségeket.
• Ön különféle újszerű és energikus ötleteket visz a munkahelyére.
• Megvan Önben az a képesség, hogy határozott állást foglaljon, és nem fél másnak lenni akár

ötleteiben, akár a problémamegoldást érintő megközelítéseiben.
• Ön kreatív ötleteket hoz a csapatba.
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Az Individualista Dimenzió: 

Az Individualista dimenzió azzal a szükségletünkkel
foglalkozik, hogy egyedinek, függetlennek és a tömegtől
különállónak lássanak minket mások. Ez a vágy, a
társadalmi függetlenségre irányul, és hogy legyen
lehetőségünk a szabad önkifejezésre.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Legyen nyitott azokra az új ötletekre, amelyekkel Ő esetleg előáll, és vegye figyelembe, hogy Ő az
általános működési eljárásoktól, egy kissé eltérően csinálhat bizonyos dolgokat.

• Ön legyen türelmes saját egyediségének, és humorának kifejezését illetően.
• Ön sok olyan előnnyel gazdagíthatja a csapatot, amelyeket addig nem biztos, hogy kihasználtak;

tárják föl ezen előnyök kitágításának lehetőségeit.
• Hagyjon elég szabadságot neki arra, hogy meghozhassa saját döntéseit arról, hogy hogyan lenne

célszerű megoldani egy bizonyos feladatot.
• Teremtsen olyan környezetet az Ő számára, amely biztonságot nyújt, miközben ösztönzi az

ésszerű kockázatvállalást is.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Az Ön tanulásának és szakmai továbbképző tevékenységeinek, rugalmasnak kell lennie, és

sokféle lehetőségnek kell rendelkezésre állnia.
• Önnek arra kellene törekednie, hogy elegendő kreatív teret biztosítson egyediségének

kifejezésére.
• Gondoskodjon valamilyen kísérleti jellegű, vagy a megszokottól eltérő lehetőségről is.
• Kapcsolja össze az új dolgok elsajátításának előnyeit egy olyan személyes képességgel, amely

növeli az Ön teljesítményét.
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Az Individualista Dimenzió: 

Az Individualista dimenzió azzal a szükségletünkkel
foglalkozik, hogy egyedinek, függetlennek és a tömegtől
különállónak lássanak minket mások. Ez a vágy, a
társadalmi függetlenségre irányul, és hogy legyen
lehetőségünk a szabad önkifejezésre.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Az Ön igen egyedi megközelítései nem mindig hoznak teljes sikert, és olykor konfliktusokat is

okozhatnak másokkal, amennyiben nem él kellő érzékenységgel.
• Az Ön potenciális értékütközései másokkal, talán lecsökkenthetők mások szükségleteinek

fokozottabb figyelembevételével, kellő érzékenység tanúsításával.
• Érdemes észben tartania, hogy az Ön jó ötletei, nem az egyedüli jó ötletek.
• Önnek szükséges lehet jobban figyelni másokra, és kevesebbet beszélni.
• Ön, egy ötlet előadásakor, könnyen túl sok időt tölthet, saját egyediségének a közönség felé

történő kifejezésével (vagy eladásával), ahelyett, hogy a prezentáció témáját tárgyalná meg.
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A Politikai Dimenzió: 

Ez az ösztönző vágy azt célozza, hogy vezetőként
tekintsenek Önre, és hogy legyen befolyása és irányítása
a környezete vagy a sikere fölött. Azokra, akik magas
pontszámot szereznek ezen a motivációs területen,
gyakran jellemző a versengés.

Általános Jellemvonások:
• Ön szeret a maga ura lenni, és befolyással bírni az idő és az erőforrások fölött, hogy teljesítse a

célokat.
• Ön vezetői szerepre vágyik, és kész elfogadni az ezzel járó elszámoltathatóságot.
• Ön lényegretörő módon áll hozzá a dolgok elvégzéséhez.
• Ön nagyon jól érzi magát vezetői pozícióban, és keresi is az ilyen szerepeket.
• Ön elszámoltatható a cselekedeteiért és a döntéseiért: kész arra, hogy elfogadja az érdemet,

vagy vállalja a felelősséget.

Fő Erősségek:
• Ön a "nálam a felelősség" módon áll hozzá az üzlethez, és a dolgok lebonyolításához.
• Ön igen magas energiaszinttel és keményen dolgozik a célok eléréséért.
• Ön vállalja a küzdelmet és a kemény munkát egy cél elérése érdekében.
• Ön képes megtervezni és fölvázolni az elvégzendő munkaprojekteket a csapatok számára.
• Ön képes megtervezni, és irányítás alatt tartani saját munkaköri feladatait.
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A Politikai Dimenzió: 

Ez az ösztönző vágy azt célozza, hogy vezetőként
tekintsenek Önre, és hogy legyen befolyása és irányítása
a környezete vagy a sikere fölött. Azokra, akik magas
pontszámot szereznek ezen a motivációs területen,
gyakran jellemző a versengés.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Adjon neki elegendő kockázatvállalási szabadságot, de egyúttal, jelölje is meg az Ő számára
ennek a kockázatvállalási szabadságnak a korlátait, illetve határait.

• Az Ő pontszámai hasonlóak azokhoz, akik fojtogatva érezhetik magukat, ha sok korlát veszi őket
körül.

• Ön alighanem élvezi, ha a változások mozgatójaként tekintenek Önre.
• Ön értékeli a nyilvános elismerést és dicséretet a sikereiért.
• Önnek esetleg nagyobb hajlandósággal kellene megosztania a figyelmet, és a győzelmi sikereket.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Ha csoportos tevékenységről van szó, Ön igyekszik beépíteni valamilyen versenyt, vagy

csoportos vezetőségi eseményt.
• Ön igényli a kiemelkedő teljesítményekért járó egyéni elismerést.
• Sokan azok közül, akik Önhöz hasonló pontszámot szereznek, inkább az önálló tanulást kedvelik,

mint a csoportos, vagy csapattevékenységeket.
• Ön összeköti a tanulási sikereket azzal a potenciális lehetőséggel, hogy növelje személyes

hitelességét és a csapat motivációját, amikor másokkal dolgozik.
• Önnek szüksége van, a  különféle tanulási és személyes továbbfejlesztési lehetőségekre.
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A Politikai Dimenzió: 

Ez az ösztönző vágy azt célozza, hogy vezetőként
tekintsenek Önre, és hogy legyen befolyása és irányítása
a környezete vagy a sikere fölött. Azokra, akik magas
pontszámot szereznek ezen a motivációs területen,
gyakran jellemző a versengés.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Önnek érdemes lenne érzékenyebbnek lennie, a csapat többi tagjának igényeit illetően.
• Önre úgy tekinthetnek, mint aki időnként túllépi a hatáskörét.
• Hajlamos arra, hogy türelmetlen legyen azokkal, akik nem látják olyan tisztán a teljes képet, mint

Ön.
• Önnek, időnként szüksége lehet arra, hogy lazítson teendőin és feltárjon más ötleteket, illetve

más módszereket.
• Ön nagyfokú sürgést, sürgető érzést sugározhat, ami mások számára nagyfokú intenzitásnak

tűnhet.
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Az Altruisztikus Dimenzió: 

Ez a motiváció annak a szükségletnek vagy vágynak a
kifejeződése, hogy humanitárius értelemben segítsen
másokat. Ebben a dimenzióban, valódi annak a vágynak
az őszintesége, hogy segítsen másoknak, és mások
megsegítése érdekében áldozzon saját idejéből és
erőforrásaiból.

Általános Jellemvonások:
• Ön számára elfogadhatatlan kockázatot jelent, nyíltan bízni másokban, valamiféle biztosíték,

vagy garancia nélkül.
• Ön gond nélkül mond nemet olyan segítségkérésekre, amelyek nem kecsegtetnek gyakorlati

megtérüléssel.
• Ön magasra teszi a mércét, és erős munkamorált vár el a többiektől.
• Önt nem motiválja erősen, ha pusztán másokon segít.
• Ön kezdetben tartózkodó és kimért másokkal, de valószínűleg idővel megnyílik, ahogy a

kapcsolat elmélyül.

Fő Erősségek:
• Ön nagyon gyakorlatias, lényegretörő módon közelíti meg az üzleti tranzakciókat.
• Ön nagyon tehetséges túlélő, kaotikus helyzetekben is.
• A pusztán érzelmi alapú érvek, vagy kérések, Önt nem győzik meg túl hatásosan.
• Ön nagyon racionális és megfontolt módon áll az üzlethez.
• Ön remekül dolgozik egyedül is, nincs szüksége folyamatos csapat kommunikációra.
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Az Altruisztikus Dimenzió: 

Ez a motiváció annak a szükségletnek vagy vágynak a
kifejeződése, hogy humanitárius értelemben segítsen
másokat. Ebben a dimenzióban, valódi annak a vágynak
az őszintesége, hogy segítsen másoknak, és mások
megsegítése érdekében áldozzon saját idejéből és
erőforrásaiból.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Ön a megnövelt csapatmunka gyakorlati előnyeit emeli ki.
• Ön az egyéni előnyök irányába tereli a dolgokat a csapatszintű előnyök helyett.
• Ön érzelmi megnyilvánulásoktól mentes marad, és nem lesz atyáskodó.
• Próbálja elkerülni, hogy Önt coaching, vagy tanácsadói feladatkörbe osszák be, mivel ezen

tevékenységek nem feltétlenül tartoznak az Ön erősségei közé, és elvonják figyelmét az üzleti
ügyektől.

• Önt a célok és a feladatok motiválják, illetve saját útjának kijelölése.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Győződjön meg róla, hogy Ön a tanulást és a szakmai fejlődést segítő munkákat, személyes

érdekeltséggel köti össze.
• Minden tréningnek, vagy tanulásnak, a gyakorlati hasznát érdemes kiemelnie.
• Ön minden tréninget és tanulást a lényegi üzleti szükségletekhez köt, és ahhoz, hogy ezek

hogyan hoznak majd személyes megtérülést.
• Önnek kedvére való lehet, egyedül felkészülni és tanulni, külön a többiektől.
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Az Altruisztikus Dimenzió: 

Ez a motiváció annak a szükségletnek vagy vágynak a
kifejeződése, hogy humanitárius értelemben segítsen
másokat. Ebben a dimenzióban, valódi annak a vágynak
az őszintesége, hogy segítsen másoknak, és mások
megsegítése érdekében áldozzon saját idejéből és
erőforrásaiból.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Ha nem figyel oda, egyesek egocentrizmusként tekinthetnek az Ön nagyfokú gyakorlatiasságára.
• Önt könnyen tartózkodónak és kimértnek gondolhatják azok, akik sokkal önzetlenebbek,

altruisztikusabbak.
• Ön profitálhatna abból, ha érzékenyebb lenne, mások személyes szükségleteit illetően.
• Ön is személyesen gazdagodhat azáltal, hogy másokat segít a személyes gazdagodásban.
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A Szabályzói Dimenzió: 

Ez a vágy a rendteremtésre, a rutinok és struktúrák
felállítására vonatkozik. Ez a motivációs terület az
előírások és irányelvek támogatását, a hagyományos
megközelítéseket, és az állandó színvonal, valamint az
eljárásrendek nyújtotta biztonságot foglalja magába.

Általános Jellemvonások:
• Ön nyitott a hatalom megkérdőjelezésére, ha erre megfelelő oka van.
• Önnek nincsen gondja a kemény munkával, ameddig az gyakorlati hasznot hoz.
• Ön rávehető arra, hogy kifejezze individualitását és szabadságát.
• Ön belátja, hogy esetenként a szabályokat irányvonalakként kell kezelni, amelyeknek

rugalmasabb az értelmezésük.
• Ön hajlamos készen kapott megoldásokat alkalmazni egy probléma esetén.

Fő Erősségek:
• Ön gyorsan szereti megoldani a problémákat.
• Ön szerint a kérdések jók, és támogatja a kérdések feltételét.
• Ön viszonylag gyorsan megtanulja és átlátja az új fogalmakat, vagy az összetett problémákat.
• Az Ön döntései általában gyorsabbak és nagyrészt nélkülözik az érzelmi kapcsolódást.
• Ön általában, kreatívabb irányból közelíti meg a problémák megoldását.
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A Szabályzói Dimenzió: 

Ez a vágy a rendteremtésre, a rutinok és struktúrák
felállítására vonatkozik. Ez a motivációs terület az
előírások és irányelvek támogatását, a hagyományos
megközelítéseket, és az állandó színvonal, valamint az
eljárásrendek nyújtotta biztonságot foglalja magába.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Önnek érdemes lenne részt vennie új irányelvek, előírások, szabályok, stb. lefektetésében.
• Lehetőleg, ne adjon neki sok részletmunkát és olyan feladatokat, amelyekben túl sok aprósággal

kell foglalkoznia.
• Ő szereti, ha informálják, és ha nem hagyják ki a dolgok lebonyolításából.
• Ő a nyílt, őszinte és konstruktív visszajelzést szereti.
• Ő olyan munkakultúrát szeretne, amely változatosabb és dinamikus.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Ön a többféle tanulási módszerek alkalmazását preferálja ahelyett, hogy csak egyet használna.
• Ön inkább a saját módján tanul meg új dolgokat, a saját tempójában és stílusában.
• Ön főként a fontos részekre összpontosít, és kerüli az apró részleteket.
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A Szabályzói Dimenzió: 

Ez a vágy a rendteremtésre, a rutinok és struktúrák
felállítására vonatkozik. Ez a motivációs terület az
előírások és irányelvek támogatását, a hagyományos
megközelítéseket, és az állandó színvonal, valamint az
eljárásrendek nyújtotta biztonságot foglalja magába.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Ne felejtsen el türelmesnek lenni másokkal, akik nem olyan rugalmasak, vagy sokkal

szabályközpontúbbak.
• Amikor másokkal kommunikál, tartsa észben, hogy Önnek természetes hajlama van gondolatai

kifejezésére (különösen a rendhagyó gondolataiéra).
• Érdemes lehet ellenállnia a kísértésnek, hogy átlépje a korlátokat, pusztán azért, hogy átlépje a

korlátokat.
• Tartsa észben, hogy a szabályoknak és az eljárásoknak, olykor megvannak a jól megalapozott

okai.
• Mindenképpen tartsa tiszteletben azokat, akik inkább betartanak minden szabályt, mert sokszor

ők azok, akik egyensúlyt hoznak a helyzetbe.
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Az Elméleti Dimenzió: 

A vágy a megértésre, a tudásszerzésre, vagy az "igazság"
felfedezésére. Ez a motiváció gyakran ösztönözheti a
tudás megszerzését, magáért a tudásért is. A racionális
gondolkodás, az érvelés és a problémamegoldás
fontosak ebben a dimenzióban.

Általános Jellemvonások:
• Ön szeret gyors módszereket, vagy eljárásokat kialakítani, amelyek új fényben tüntetik fel a

meglévő munkaköri felelősségeket.
• "Kognitív," megismerő hozzáállás: Ön mélyebb jelentés után kutat a dolgokban.
• Önt érdeklik az új módszerek, és hogy azok hogyan alkalmazhatók a meglévő rendszerekben.
• Ön élvezi a tanulást, adott esetben csupán magáért a tanulásért is.
• Ön inkább a tanulásközpontú eseményeket, vagy konferenciákat kedveli, némi gazdasági

ösztönzővel szemben.

Fő Erősségek:
• Önnek erős olvasási, tanulási és független tanulási képessége van.
• Önnek erős és következetes analitikus képességei vannak.
• Ön logikusan közelíti meg a problémamegoldást, és türelmesen elemzi a megoldás összes

lehetséges módját.
• Ön a pontszámai alapján aktív problémamegoldó, aki a megoldásokat keresi.
• Stabil, tudás vezérelt munkamorál jellemzi Önt.
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Az Elméleti Dimenzió: 

A vágy a megértésre, a tudásszerzésre, vagy az "igazság"
felfedezésére. Ez a motiváció gyakran ösztönözheti a
tudás megszerzését, magáért a tudásért is. A racionális
gondolkodás, az érvelés és a problémamegoldás
fontosak ebben a dimenzióban.

Motivációs Felismerések (Ebben a fejezetben, találkozhat olyan kijelentésekkel, melyekben
harmadik személyben beszélnek ÖN-ről. Ezek az állítások, érdekesek lehetnek az Ön
feletteseinek, vagy az Ön Üzlettársának.):

• Derítse ki az Ő érdeklődési körét, és küldjön neki ezzel kapcsolatos információkat.
Témaspecifikus levelek, brosúrák és információs kiadványok... ne dobja ki őket a szemetesbe,
küldje el őket neki.

• Vegye figyelembe, hogy Ő bármennyit tanult is már, még mindig többet szeretne.
• Ő szakmai hitelességet nyújt, amikor vásárlókkal, vagy belső részvényesekkel tárgyalnak, akik

részletes információkat szeretnének a döntéshozáshoz.
• Mindenképp gondoskodjon az Ő számára tudásalapú ösztönzőkről, mint például új tréning

kurzusok, könyvek, előfizetések és folyóiratok.
• Vonja be Őt építő kritikusként az új ötletekhez, vagy amikor meglévő projekteket és

eljárásmódokat értékelnek.

Képzési/Tanulási Felismerések:
• Ön olyan pontszámot ért el, mint azok, akiknek megvan a saját folyamatban lévő személyes

továbbfejlesztési programjuk.
• Ön szeret tanulni magáért a tanulásért, és támogatja majd a legtöbb tréning és továbbfejlesztési

törekvést.
• Ön erősen függhet attól, hogy megcsinálja házi feladatát... alaposan és pontosan.
• Ön aktívan tanul, munkán kívül, és azon belül is.
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AES

41

ECO

75

IND

78

POL

78

ALT
1

REG

23

THE

65

Az Elméleti Dimenzió: 

A vágy a megértésre, a tudásszerzésre, vagy az "igazság"
felfedezésére. Ez a motiváció gyakran ösztönözheti a
tudás megszerzését, magáért a tudásért is. A racionális
gondolkodás, az érvelés és a problémamegoldás
fontosak ebben a dimenzióban.

Folyamatos Fejlődési Felismerések:
• Pontszámai alapján, Önnek szüksége van coaching-ra az időbeosztás terén.
• Ön hajlamos várni egy projekttel, különösen, ha kilátásban vannak további hasznos információk,

vagy ha még van rá több idő.
• Önben megvan a hajlam, hogy némileg tartózkodó legyen, különösen azokkal szemben, akik

nem annyira intellektuális beállítottságúak.
• Lehetséges, hogy Önt néha visszafogják a részletek és az apróságok, amikor a teljes képet

kellene látnia.
• Az Ön sürgő, sürgető természete alábbhagyhat, attól függően, hogy Ön mekkora intellektuális

fontosságot tulajdonít egy ügynek.
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Használja ezt az oldalt arra, hogy nyomon kövesse, hogy mely motiválók rendelkeznek jó együttállással,
és melyek nem, továbbá, hogy mit tehet ezzel kapcsolatban.

Akció lépés: Áttekintve az Értékek-Index jelentését, találja meg azokat a motiválókat, amelyek Ön
számára a legerősebbek (tehát melyek a legmagasabbak és a normához képest legföljebb esők). Írja
be a két legmagasabbat az alul található helyre, és jegyezze föl, hogy jelenlegi feladatai mennyire állnak
együtt ezekkel a motiválókkal (tehát mennyire elégíti ki természetes szenvedélyeit az, amit csinál).

Hogy elérje a Géniusz szenvedélyszintet, növelnie kell környezete együttállását a szenvedélyeivel.

Motivátor #1: Cégének, vagy szerepkörének mely aspektusaiban tudna részt venni ahhoz, hogy
kielégítse ezt a motivátort?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Motivátor #2: Cégének, vagy szerepkörének mely aspektusaiban tudna részt venni ahhoz, hogy
kielégítse ezt a motivátort?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Együttállás

Gyengén Magasan

Motivátor #1: ______________________ 1 2 3 4 5

Motivátor #2: ______________________ 1 2 3 4 5

Magyarázat:

• 2-4 = Gyenge • 8-9 = Kiváló
• 4-5 = Átlagon aluli • 10 = Géniusz
• 6-7 = Átlagos

Összesítse pontszámát ide:
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Az utolsó lépés annak biztosítására, hogy valóban profitáljon a jelentésben lévő információkból az az,
hogy megértse azt, hogy Értékeinek stílusa milyen módon támogatja, vagy esetleg akadályozza az Ön
általános sikerét.

Siker Támogatás: Összességében motiválói és ösztönző vágyai mennyire segítenek támogatni Önt a
sikerben? (említsen konkrét példákat):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Siker Korlátozás: Összességében milyen módon korlátozzák Önt természetes vágyai vagy motiválói?
(említsen konkrét példákat):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Attribute Index
MI a természetes tehetsége, melynek alapján gondolkozik és a döntéseit

meghozza?
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Ötven év tudományos kutatása tárta fel, hogy a döntéshozatalnak három különböző stílusa van.
Mindegyikünk tud mind a három módon dönteni, de hajlunk arra, hogy az egyiket inkább előnyben
részesítsük, mint a másik kettőt. Ez a preferencia egy tudatalatti erővé válik, mely kihat minden
döntésünkre, amit napi szinten hozunk, és formálja az észlelésünket a körülöttünk lévő világról és
magunkról.

A három döntési stílus az Empatikus (Szív), a Praktikus (Kéz) és az Analitikus (Fej).

Az Empatikus Stílus: Ezzel a döntéshozatali preferenciával az emberek hajlanak rá, hogy a világot egy
személyes szemszögből lássák, illetve, hogy a résztvevő egyedeket érzelmi alapon értékeljék. Ők az
embereket egyedülálló, egyedi fényben látják, és inkább törődnek másokkal, mint az eredményekkel
vagy az elméletekkel. Ez magával hoz egy személyes elkötelezettséget is, az emberekbe és emberekre
irányuló befektetés és összpontosítás iránt. Erre a stílusra jellemző: a világ tele van emberekkel, akik
igénylik a megértést.

A Praktikus Stílus: Ezzel a döntéshozatali preferenciával az emberek hajlanak rá, hogy a dolgokat egy
nagyon praktikus, badarságoktól mentes, való-világ szemléletű, feladatközpontú módon nézzék. Inkább
az eredményekkel törődnek, mint más emberekkel, vagy elméletekkel. Ők az embereket annak alapján
ahogyan másokhoz viszonyulnak, összehasonlító módon nézik. Erre a stílusra jellemző: a világ egy cél,
amit el kell érni.

Az Analitikus, avagy Rendszerértékelő Stílus: Ezzel a döntéshozatali preferenciával az emberek hajlanak
rá, hogy a világot egy elméleti szemszögből, inkább elvontan, mint konkrétan nézzék. Az embereket mint
egy rendszer részeit látják, és hajlamosak rá, hogy nagyon fekete-fehér feltételekben gondolkozzanak. A
dolgok felőli gondolkodás és elemzés, inkább foglalkoztatja őket, mint az aktuális eredmények, vagy a
személyes, mások iránti törődés. Erre a stílusra jellemző: a világ egy probléma, amit fel kell fedezni és
megoldani.

Mindannyiunknál különböző egyensúlya van ennek a három stílusnak; ez különbözteti meg a döntéseinket
és a cselekedeteinket egymáséitól. A döntéshozatalnak ezen módjai, és hogy hogyan használjuk őket,
képezi a magját annak, hogy kik vagyunk. Ezek a preferenciáink az Erősségeink és a Gyengeségeink mögött
húzódnak meg.
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A következő oldalakon azon természetes tehetségeinek a listáját fogja találni, mely az Ön egyedi
kombinációjának az eredménye ebben a három gondolkozási stílusban. A megértése az Ön egyedi
Tehetségeinek és Nem-Tehetségeinek képessé teszi majd Önt arra, hogy változtasson az életén, és
nagyobb személyes sikereket érjen el.

Csak a mély megértés, felismerés és elfogadás útján lehet elérni azt, hogy képesek legyünk változtatni!
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Külső Döntéshozatali Minta Összegzése
Ön mindenekfelett gyakorlatias. Ön funkcionálisan, illetve pragmatikusan értelmezi az embereket és a
szervezeti struktúrát. Ön tisztában van a realitásokkal és gyakorlatias módon reagál az egyes szituációkra.
Nem lesz túlságosan személyes, de nem hajlamos a szabályokkal kapcsolatos túlzott dogmatizmusra
sem. Önt inkább a funkcionalitás szabályai vezérlik, nem pedig a kapcsolatok vagy a struktúra. Ennek
eredményeképpen Ön jobb a gyakorlati megvalósításban, a célok elérésében és a munka elvégzésére
való összpontosításban, mint az eredményeket gátoló tényezőkkel vagy a személyes igényekkel és
aggodalmakkal való törődésben. Ön számára a szabályok rugalmasabbak, ha így biztosabban elérhetőek
az eredmények, az emberek pedig zavarosabbak, nehezebben átláthatók ahhoz képest, hogy milyen
világosan látja maga előtt a célt. Az emberek a célok elérésének némiképp kevésbé ismert elemei lehetnek
az Ön számára. Az általános fejlettségi szintje a Feladatok dimenzióban magas, míg az Emberek és a
Rendszerek dimenziók közepesek és némileg alulfejlettek az előzőhöz mérve. A fejlettségi szint azt
mutatja, hogy mennyire képes "látni" egy adott dimenziót. Minél világosabban látunk egy gondolkodási
dimenziót, annál inkább képesek vagyunk rá, hogy használjuk ezt; így egyre jobbak leszünk ebben.

Teljesítmény maximalizálók
Munkabírás, mind a gépek alkalmazása, mind azok működtetése terén
Stabil személyzeti munkamorállal és készségekkel áll a munkahelyi követelményekhez
Gyakorlatias gondolkodás
Szervezési készségek

Teljesítmény Minimalizálók
Másokkal való kommunikáció (különösképpen felettesekkel és hatalmi szereplőkkel)
Esetleges tendencia arra, hogy figyelmen kívül hagyja a lefektetett irányvonalakat és az emberi igényeket
a gyakorlati funkcionalitás, illetve a célok elérése érdekében
Egyensúlyt teremteni az emberi és szervezeti igények, valamint a célkitűzések által támasztott
követelmények között (tehát kevesebb forma és több funkció)

Motivátorok
Anyagi és pénzügyi biztonság. Társadalmi és a társak általi elismerés. A státusz és az elismerés jelenti az
elsődleges motivációt ezen minta számára.
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Növekedési szükségletek
Jobb emberismeret fejlesztése, különösképpen a struktúrát és az ahhoz kapcsolódó felelősségköröket
kell jobban megértenie, átlátnia.

Megerősíteni (M) és Fejleszteni(F) való területek
Másokhoz való hozzáállás(F) Az irányelvek tiszteletben tartása(F) Minőség-orientáltság(M)

Előnyben részesített környezet
Termelés-orientált légkör, amelyben minden munkarészlet végpontja, illetve határvonala világosan
meghatározott. Teljesítményalapú juttatások és elismerés.
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Belső Döntéshozatali Minta Összegzése
Ön a kötelesség alapján határozza meg saját magát. Önt erőteljesen vezérli néhány belső szabály, illetve
morális norma, amelyekkel Ön teljes mértékben azonosul. Munkáját vagy elsődleges társadalmi
szerepkörét szükségesnek tartja ezen kötelesség teljesítéséhez, de nem úgy tekint ezekre, mint létének
egészére. Önnek jó az önbecsülése, és van elképzelése arról, hogy merre szeretne tartani a jövőben és
hogyan akar odáig eljutni, azonban jelenlegi szerepkörével kapcsolatban kérdései merülhetnek fel. Mind
az Emberek, mind pedig a Rendszerek dimenziókat egyformán jól látja, mindkét területen közepes a
fejlettségi szintje. A fejlettségi szint képessé teszi arra, hogy "LÁSSON" egy specifikus dimenziót. Minél
világosabban látunk egy gondolkozási dimenziót, annál inkább képesek vagyunk rá, hogy használjuk ezt;
így egyre jobbak leszünk ebben.

Teljesítmény maximalizálók
Önbecsülés. Ön-irányítás. Küldetéstudat.

Teljesítmény Minimalizálók
A szerepköri megbecsülés hiánya. Öntudatosság. Személyes elhivatottság.

Motivátorok
Önfejlesztés. Bármi, ami kötelességként vagy küldetéstudatként határozható meg.

Növekedési szükségletek
Gondoljon munkájára, vagy elsődleges társadalmi szerepkörére az önmegvalósítás forrásaként, ne
csupán "egy állás" legyen ez az Ön számára.

Megerősíteni (M) és Fejleszteni(F) való területek
Szerepköri tudatosság (F) Személyes Motiváció (F) Öntudatosság (F)
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Ez az ábra összefoglalja a 7 kategóriát, melyeket ez a profil tartalmaz. A kategóriákhoz tartozó leírások
és a fő pontszámok a következő oldalon találhatóak.

.

Riport Elemek Grafikája

1. Az eredmény elképzelése
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2. A támogatók megértése
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7.5

3. Elképzelésének kommunikálása
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4. Másokat szolgálni
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6. Mások vezetése
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1. Az eredmény elképzelése (7.6)
A Vezetés a teljesítendő küldetés egészének tudatosításával és világos elképzelésével kezdődik. Egy
küldetés az, ami és nem ahogyan történni fog. Ráébredni a küldetésére annak megértéséhez vezet, hol
kell változtatni és miért most van rá szükség. Az elképzelés megszilárdítása és a megvalósítást illető célok
kitűzése kezdeményezőkészséget és eltökéltséget igényel. "Kezdjen, a befejezés észben tartásával", ahogy
Steven Covey írta a "A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása" c. könyvében - így utat mutat azoknak,
akik még nem látják azt.

2. A támogatók megértése (7.5)
Átlátni azt, hogy az Ön elképzelése mennyire elégíti ki az emberek vélt igényeit, elengedhetetlen az
elkötelezésükhöz. Önnek tudnia kell, hogy mások mely változásokra fogékonyak és állnak készen. Ha
figyelmesen és objektíven hallgatja meg az embereket, az garantálja, hogy az Ön küldetését mások is
magukévá teszik. Követők nélkül nem lehet Vezető, és a követők csak olyan dolgokra köteleződnek el
önként, amelyek vélhetően mind az ő igényeiket, mind az Ön céljait kielégítik.

3. Elképzelésének kommunikálása (7.0)
Annak érdekében, hogy az emberek kövessék Önt, világosan kell kommunikálnia feléjük az elképzeléseit.
A változásért küzdő legerősebb mozgalmakat olyan emberek hozzák létre, akik érzelmileg is elkötelezetten
és szenvedélyesen állnak hozzá küldetésükhöz. Ezért képesnek kell lennie arra, hogy ne csak logikus
érvekkel kommunikáljon az emberekkel, hanem olyan módon is, amely érzelmileg megérinti őket. Először
Önnek kell ezzel a szenvedéllyel rendelkeznie a küldetése iránt, majd ezt a szenvedélyt másoknak is
láthatóvá tenni. Bizonyos mértékű bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy új, még nem ismert ötlet élére
álljon.

4. Másokat szolgálni (6.7)
Az emberek nem kergetnek nehéz álmokat sokáig, ha nem gondolják, hogy az összhangban van az ő
személyes céljaikkal. Önnek meg kell arról bizonyosodnia, hogy az emberek összekapcsolják saját
céljaikkal az Ön elképzelését és cselekedeteit. Kezdetben azért követik Önt, mert úgy gondolják, az Ön
segítésével saját magukat is segítik. Miután elköteleződtek, az Ön iránti kezdeti hitük megerősítésén kell
dolgoznia.
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5. Másokat lelkesíteni (7.3)
Különleges energia kell ahhoz, hogy nehéz és bizonytalan utakra induljunk és hosszú távon is megtartsuk
lendületünket. Ezt az inspiráció hívja életre, amely csak az egyénből fakadhat. Mások hosszú távú
vezetéséhez Önnek föl kell ismernie és használnia ezt az energiát. Az emberek akkor inspirálódnak, ha
elkezdenek hinni abban, hogy a korábban véltnél többre képesek. Ezért a vezetéshez hozzátartozik az
emberek ösztönzése, hogy a korábbinál többet teljesítsenek, illetve hogy olyan erőfeszítéseket tegyenek
meg, amelyek pozitív eredményt hoznak majd. A remény és a bátorítás motiváltan tartja az embereket,
hogy folytassák küldetésüket akkor is, ha cél még mindig messze van.

6. Mások vezetése (6.7)
Cselekvéskor és küldetésének teljesítése, elképzelésének megvalósítása közben elkerülhetetlenül lesznek
meglepetések és váratlan eredmények. A vezetésből jól felkészült személy folyamatosan értékeli a kitűzött
célok elérésének tervét és menet közben igazít rajta. A kezdeti feltételezés kipróbálása a valóságban a
folyamat része.  A vezetés megkívánja, hogy haladás közben összpontosítson a mérföldkövekre is, ne
csak a hosszú távú küldetésre. Követőinek szükségük van némi visszajelzésre, hogy tudják, jó úton járnak,
s ez önbizalmat ad a vezetőnek. Egy vezetőnek nagy bátorságra és erős jellemre van szüksége, hogy
állhatatosan haladjon, és ne mutassa ki önbizalmának csökkenését még akkor sem, ha csalódik.

7. Önmaga fejlesztése (6.1)
Azért, hogy megértsen, motiváljon és vezessen másokat, előbb saját magát kell megértenie. Ahogy Chris
McCusker, a Motorola elnöke mondta: "Vezetés az, ha elsőként megyünk egy új irányba - ahova aztán
követnek." Mielőtt valaki másokat vezethet, mutatnia kell az utat. Ugyanez vonatkozik arra, hogyan
segítsük az embereket jobbá válni. A vezetőnek tennie kell azt, amit hirdet, s képesnek lenni a maga
látására és fejlesztésére, mielőtt ezt másokkal teheti.
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Kategória Leírás
A Vezetés a teljesítendő küldetés egészének tudatosításával és világos elképzelésével kezdődik. Egy
küldetés az, ami és nem ahogyan történni fog. Ráébredni a küldetésére annak megértéséhez vezet, hol
kell változtatni és miért most van rá szükség. Az elképzelés megszilárdítása és a megvalósítást illető célok
kitűzése kezdeményezőkészséget és eltökéltséget igényel. "Kezdjen, a befejezés észben tartásával", ahogy
Steven Covey írta a "A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása" c. könyvében - így utat mutat azoknak,
akik még nem látják azt.

Kategória Elemek Ábrái
Koncepcionális gondolkodás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.9

Kezdeményezés
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6.8

Állhatatosság
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6.7

Összpontosítás a projektre és a célra
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

8.6

Eredmény-orientáltság
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.9

Kategória Elemek Leírásai
Koncepcionális gondolkodás (7.9)
azt értékeli, hogy Ön mennyire tudja átlátni a teljes képet, és ennek alapján megállapítani a követendő
irányt, valamint azt, hogyan kellene használni az erőforrásokat a jövőbeli célok eléréséért.

Kezdeményezés (6.8)
az értékeli, hogy Ön mennyire képes az energiáját külső ráhatás nélkül egy cél teljesítésének az irányába
terelni.

Állhatatosság (6.7)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes tartani az irányt nehéz időkben.
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Összpontosítás a projektre és a célra (8.6)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes tartani a célt, a körülményektől függetlenül.

Eredmény-orientáltság (7.9)
azt értékeli, hogy Ön képes-e a azonosítani a feladatok elvégzéséhez és az eredmények eléréséhez
szükséges lépéseket.
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Kategória Leírás
Átlátni azt, hogy az Ön elképzelése mennyire elégíti ki az emberek vélt igényeit, elengedhetetlen az
elkötelezésükhöz. Önnek tudnia kell, hogy mások mely változásokra fogékonyak és állnak készen. Ha
figyelmesen és objektíven hallgatja meg az embereket, az garantálja, hogy az Ön küldetését mások is
magukévá teszik. Követők nélkül nem lehet Vezető, és a követők csak olyan dolgokra köteleződnek el
önként, amelyek vélhetően mind az ő igényeiket, mind az Ön céljait kielégítik.

Kategória Elemek Ábrái
Empatikus szemléletmód
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Értékelni az elmondottakat
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.5

Realisztikus elvárások
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.3

Megértő hozzáállás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Kategória Elemek Leírásai
Empatikus szemléletmód (7.6)
azt vizsgálja, hogy Ön képes-e érzékelni és megérteni mások érzéseit és hozzáállását, illetve önmagát
mások helyébe képzelni.

Értékelni az elmondottakat (7.5)
az Ön nyitottságát értékeli más emberek iránt, s hogy mennyire hajlandó meghallani azt, amit mások
valójában mondanak, és nem azt, amit Ön szerint mondaniuk kellene vagy mondani fognak.

Realisztikus elvárások (7.3)
azt értékeli, hogy az Ön másokkal szemben támasztott (a termelés vagy a végrehajtás minőségét illető)
elvárásainak mennyire lehet realisztikusan megfelelni.

Megértő hozzáállás (7.6)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes a sorok között olvasni és megérteni a testbeszédet, a tartózkodást,
a stresszt és az érzelmeket.
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Kategória Leírás
Annak érdekében, hogy az emberek kövessék Önt, világosan kell kommunikálnia feléjük az elképzeléseit.
A változásért küzdő legerősebb mozgalmakat olyan emberek hozzák létre, akik érzelmileg is elkötelezetten
és szenvedélyesen állnak hozzá küldetésükhöz. Ezért képesnek kell lennie arra, hogy ne csak logikus
érvekkel kommunikáljon az emberekkel, hanem olyan módon is, amely érzelmileg megérinti őket. Először
Önnek kell ezzel a szenvedéllyel rendelkeznie a küldetése iránt, majd ezt a szenvedélyt másoknak is
láthatóvá tenni. Bizonyos mértékű bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy új, még nem ismert ötlet élére
álljon.

Kategória Elemek Ábrái
Szerep-érték közvetítése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6.3

Személyes elhivatottság
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6.2

Önbizalom
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.1

Ön-irányítás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Önbecsülés
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.9

Kategória Elemek Leírásai
Szerep-érték közvetítése (6.3)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes arra használni saját kapacitását (az empátiát, a személyközi
kapcsolatteremtést és a vezetést), hogy egy alkalmazottban érték-érzetet keltsen az aktuális feladatra
vonatkozóan.

Személyes elhivatottság (6.2)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes összpontosítani egy feladatra és elkötelezettnek maradni iránta:
ez saját belső, személyes elkötelezettségének egyik mértéke.
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Önbizalom (7.1)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes belső erőt kialakítani és fenntartani a siker iránti vágya, illetve azon
hite alapján, hogy birtokában van a sikerhez szükséges képességeknek.

Ön-irányítás (7.6)
az Ön belső ösztönzőerejét értékeli, amelynek köszönhetően kitűnik és hisz saját választott karrierútjában.

Önbecsülés (7.9)
azt mutatja, hogy Ön mennyire képes felismerni és értékelni saját egyéni értékét.
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Kategória Leírás
Az emberek nem kergetnek nehéz álmokat sokáig, ha nem gondolják, hogy az összhangban van az ő
személyes céljaikkal. Önnek meg kell arról bizonyosodnia, hogy az emberek összekapcsolják saját
céljaikkal az Ön elképzelését és cselekedeteit. Kezdetben azért követik Önt, mert úgy gondolják, az Ön
segítésével saját magukat is segítik. Miután elköteleződtek, az Ön iránti kezdeti hitük megerősítésén kell
dolgoznia.

Kategória Elemek Ábrái
Felelősségérzet másokért
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

4.4

Másokhoz való hozzáállás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Empatikus szemléletmód
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Mások értékelése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.3

Kategória Elemek Leírásai
Felelősségérzet másokért (4.4)
azt értékeli, hogy Ön képes-e felelősséget vállalni az irányítása alatt lévők cselekedeteinek
következményeiért.

Másokhoz való hozzáállás (7.6)
azt értékeli, hogy Ön képes-e pozitív, nyitott és objektív hozzáállást fönntartani mások irányában.

Empatikus szemléletmód (7.6)
azt vizsgálja, hogy Ön képes-e érzékelni és megérteni mások érzéseit és hozzáállását, illetve önmagát
mások helyébe képzelni.

Mások értékelése (7.3)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes realisztikusan és pontosan megítélni egy másik személyt, értékelni
az erősségeit és gyengeségeit, továbbá megérteni az illető gondolkodás-, cselekvés- és viselkedésmódját.
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Kategória Leírás
Különleges energia kell ahhoz, hogy nehéz és bizonytalan utakra induljunk és hosszú távon is megtartsuk
lendületünket. Ezt az inspiráció hívja életre, amely csak az egyénből fakadhat. Mások hosszú távú
vezetéséhez Önnek föl kell ismernie és használnia ezt az energiát. Az emberek akkor inspirálódnak, ha
elkezdenek hinni abban, hogy a korábban véltnél többre képesek. Ezért a vezetéshez hozzátartozik az
emberek ösztönzése, hogy a korábbinál többet teljesítsenek, illetve hogy olyan erőfeszítéseket tegyenek
meg, amelyek pozitív eredményt hoznak majd. A remény és a bátorítás motiváltan tartja az embereket,
hogy folytassák küldetésüket akkor is, ha cél még mindig messze van.

Kategória Elemek Ábrái
Mások fejlesztése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

8.1

Elhivatottság megszerzése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

6.2

Mások vezetése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.9

Hosszútávú tervezés
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.0

Mások meggyőzése
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.1

Kategória Elemek Leírásai
Mások fejlesztése (8.1)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes megérteni mások igényeit, érdekeit, erősségeit és gyengeségeit,
továbbá ezeket az információkat hatékonyan felhasználni mások fejlesztése érdekében.

Elhivatottság megszerzése (6.2)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes kialakítani és inspirálni egyfajta ön-motiváló hozzáállást
alkalmazottaiban vagy munkatársaiban, saját céljaik elérése érdekében.

Mások vezetése (7.9)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes az embereket úgy szervezni és motiválni a dolgok elvégzésére, hogy
az mindenkiben a rend és a határozott irány érzetét keltse.
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Hosszútávú tervezés (7.0)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes azonosítani és felbecsülni az erőforrásokat, valamint megtervezni
azok felhasználását a széleskörű, hosszútávú projektek végrehajtása folyamán.

Mások meggyőzése (7.1)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes olyan módon bemutatni nézőpontját, hogy azt a többiek elfogadják.
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Kategória Leírás
Cselekvéskor és küldetésének teljesítése, elképzelésének megvalósítása közben elkerülhetetlenül lesznek
meglepetések és váratlan eredmények. A vezetésből jól felkészült személy folyamatosan értékeli a kitűzött
célok elérésének tervét és menet közben igazít rajta. A kezdeti feltételezés kipróbálása a valóságban a
folyamat része.  A vezetés megkívánja, hogy haladás közben összpontosítson a mérföldkövekre is, ne
csak a hosszú távú küldetésre. Követőinek szükségük van némi visszajelzésre, hogy tudják, jó úton járnak,
s ez önbizalmat ad a vezetőnek. Egy vezetőnek nagy bátorságra és erős jellemre van szüksége, hogy
állhatatosan haladjon, és ne mutassa ki önbizalmának csökkenését még akkor sem, ha csalódik.

Kategória Elemek Ábrái
Rugalmasság
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.5

Gyakorlati gondolkodás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

8.1

Megelőző gondolkodás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.0

Önkontroll
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

4.3

Kategória Elemek Leírásai
Rugalmasság (7.5)
azt értékeli, hogy Ön milyen könnyen képes integrálódni és alkalmazkodni a változásokhoz, illetve
minimális személyes ellenállással reagálni azokra.

Gyakorlati gondolkodás (8.1)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes gyakorlati módon, valóságosan azonosítani a problémákat és
megoldásokat, nem pedig elméleti vagy fogalmi síkon.

Megelőző gondolkodás (7.0)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes megállapítani a jelenlegi döntések és cselekedetek jövőbeli
következményeit.

Önkontroll (4.3)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes racionális és objektív maradni, amikor stresszes vagy érzelmileg
túlfűtött helyzetbe kerül.
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Kategória Leírás
Azért, hogy megértsen, motiváljon és vezessen másokat, előbb saját magát kell megértenie. Ahogy Chris
McCusker, a Motorola elnöke mondta: "Vezetés az, ha elsőként megyünk egy új irányba - ahova aztán
követnek." Mielőtt valaki másokat vezethet, mutatnia kell az utat. Ugyanez vonatkozik arra, hogyan
segítsük az embereket jobbá válni. A vezetőnek tennie kell azt, amit hirdet, s képesnek lenni a maga
látására és fejlesztésére, mielőtt ezt másokkal teheti.

Kategória Elemek Ábrái
Szerepköri tudatosság
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

4.8

Önértékelés
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

5.1

Önbizalom
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.1

Ön-irányítás
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

7.6

Kategória Elemek Leírásai
Szerepköri tudatosság (4.8)
azon képességét értékeli, hogy Ön mennyire van tisztában saját szerepével a világban vagy egy adott
környezetben, továbbá mennyire érti az elvárásokat, és azt, hogy ezeknek hogyan lehet eleget tenni.

Önértékelés (5.1)
azt értékeli, hogy Ön képes-e gyakorlatias és objektív módon azonosítani saját személyes vezetési
erősségeit és gyengeségeit.

Önbizalom (7.1)
azt értékeli, hogy Ön mennyire képes belső erőt kialakítani és fenntartani a siker iránti vágya, illetve azon
hite alapján, hogy birtokában van a sikerhez szükséges képességeknek.

Ön-irányítás (7.6)
az Ön belső ösztönzőerejét értékeli, amelynek köszönhetően kitűnik és hisz saját választott karrierútjában.
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Összpontosítás a projektre és a célra (8.6)
Mások fejlesztése (8.1)
Az előítéletektől való mentesség (8.1)
Motivációs szükségletek megértése (8.1)
Konkrét szervezés (8.1)
Gyakorlati gondolkodás (8.1)
A tulajdon tiszteletben tartása (8.1)
Státusz és elismerés (8.1)
Odafigyelés a részletekre (8.0)
Minőség-orientáltság (8.0)
Koncepcionális gondolkodás (7.9)
Stresszkezelés (7.9)
Az irányelvek tiszteletben tartása (7.9)
Eredmény-orientáltság (7.9)
Önbecsülés (7.9)
Önfejlesztés (7.9)
Tartozni valahová (7.9)
Rendszerek megítélése (7.9)
Mások vezetése (7.9)
Realisztikus célkitűzés másoknak (7.8)
A józan ész használata (7.8)
Mások kijavítása (7.8)
Kreativitás (7.7)
Intuitív döntéshozás (7.7)
Kontroll átengedése (7.7)
Másokhoz való hozzáállás (7.6)
Empatikus szemléletmód (7.6)
Emberi tudatosság (7.6)
Mások figyelemmel tartása (7.6)
Személyes kapcsolatok (7.6)
Másokhoz való viszonyulás (7.6)
Ön-irányítás (7.6)
Önfegyelem és kötelességtudat (7.6)
Küldetéstudat (7.6)
Megértő hozzáállás (7.6)
Értékelni az elmondottakat (7.5)
Önkezdeményező képesség (7.5)
Rugalmasság (7.5)
Problémamegoldás (7.4)

Munkaetika (7.3)
Mások értékelése (7.3)
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