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Bevezetés
Ahol lehetőséghez jut a tehetség
A TriMetrix® EQ Coaching riport célja az egyén képességeinek pontosabb megismerése.  A riport
három egymástól elhatárolható területet mutat be: a viselkedésjegyeket, a hajtóerőket és az érzelmi
intelligenciát.  E három terület erősségeinek és figyelmet érdemlő szempontjainak megértése
személyes és szakmai fejlődést, valamint nagyobb elégedettséget hoz magával.

Az alábbiakban öt nagyobb fejezet mutatja be, hogy Önnek személyesen mihez van érzéke:

Viselkedésjegyek
A riportnak ez a része segít Önnek pontosabban megismerni saját magát és másokat.  A
munkahelyén és a magánéletében is előfordulhat, hogy attól függ, sikeres lesz-e vagy leszerepel,
hogy a többi emberrel képes-e eredményes interakcióra.  Az eredményes interakcióhoz vezető úton
első lépésként önmagunkról kell pontos képet alkotnunk.

Hajtóerők
A riportnak ez a része a cselekedeteinek okáról ad tájékoztatást.  Ez a coaching segítségével
jelentősen befolyásolhatja azt, amit Ön az életben értékesnek tekint.  Ha ismeri a cselekedeteit
irányító motivációs tényezőket, képes lesz azonnal átlátni, mi vált ki Önnél konfliktusokat.

A viselkedésjegyek és a hajtóerők
Ebben a részben a riport segít Önnek összekapcsolni a cselekedeteinek módját és indokait.  Amikor
képes lesz átlátni, hogyan viszonyulnak egymáshoz a viselkedésjegyei és a hajtóerői, teljesítménye
növekedni fog, és elégedettebbnek fogja magát érezni.

Az érzelmi intelligencia
A riport ebben fejezetben az Ön érzelmi intelligenciájáról ad tájékoztatást, amely – gyakorlás és
coaching segítségével – befolyásolhatja azt, ahogyan Ön az érzelmi töltést hordozó helyzetekre
reagál.  Ebből adódik, hogy teljesítményét növelni, döntéshozatalát javítani fogja.

A viselkedésjegyek, a hajtóerők és az érzelmi intelligencia
Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan befolyásolja az érzelmi intelligenciája az Ön alapvető viselkedési
stílusát és a két legfontosabb hajtóerejét.
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Bevezetés
A viselkedésjegyekről

A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában vannak saját
magukkal, ismerik erősségeiket és gyengeségeiket, s így stratégiákat tudnak kidolgozni arra,
hogyan feleljenek meg a környezetük támasztotta követelményeknek.

Az ember viselkedése személyiségének szükséges és elválaszthatatlan része.  Más szóval,
viselkedésünk jelentős részét az „anyatermészettől” kapjuk (velünk születik), egy másik jelentős részét
pedig az „anyatejjel” (neveltetésünkkel) szívjuk magunkba.  Ez nem más, mint „cselekvésmódunk”
univerzális nyelve, avagy a megfigyelhető emberi viselkedésünk.

Ez a riport a normális viselkedés következő négy dimenzióját méri:

hogyan reagálunk a problémákra és a kihívásokra,

hogyan veszünk rá másokat véleményének elfogadására,

hogyan reagálunk a környezet ritmusára,

hogyan reagálunk a mások alkotta szabályokra és eljárásrendre.

A riport a viselkedési stílust elemzi, vagyis azt, milyen módon tesszük a dolgunkat.  Vajon 100%-ig
igaz, amit állít?  Igen, nem, illetve meglehet.  Ebben a riportban csak a viselkedés mérésével
foglalkozunk.  A viselkedési tendenciákat jellemezzük.  Amennyiben pontosítani kívánja, a nem
helytálló megállapításokhoz tetszés szerint megjegyzéseket fűzhet, illetve módosíthatja azokat, de
csak akkor, ha barátai, kollégái is egyetértenek.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A riport a kapott válaszok alapján általános megállapítások formájában nagy vonalakban mutatja be,
hogy Mária milyen stílusban dolgozik.  A megállapításokból kiderül, hogy természetéből adódóan Mária
hogyan viselkedne munkavégzés közben, azaz HOGYAN TENNÉ A DOLGÁT SAJÁT BELÁTÁSA
SZERINT, külső befolyásolás nélkül.  Az általános jellemzőkből kiindulva jobban megismerheti Mária
természetes viselkedését.

Mária azt akarja, hogy felelősségteljesnek lássák, és kerüli az olyan
viselkedést, amelyet mások felelőtlennek ítélhetnek.  Ellenáll a
változásnak ha úgy érzi, hogy az a munkája minőségének a rovására
mehet.  Ha a változás elkerülhetetlen, nem árt biztosítani arról, hogy
normái, elvárásai továbbra is sérthetetlenek maradnak.  Vannak akik
akadékoskodónak és túl pedánsnak tartják.  Nagyon ügyel arra, hogy
precíz, pontos munkát végezzen, de mások nem mindig értik meg miért
figyel ennyire a részletekre.  Biztos akar lenni abban, hogy a részletes
jelentéseket precízen készítik el.  Ez a tulajdonsága megnyugtató lehet a
főnökei számára.  Ha valami hibát talál, azt saját maga akarja kijavítani.
A gyakorlati eredmények elérése hajtja.  Hajlamos rá, hogy túlelemezze
a problémát, ami lassíthatja a döntéshozatali folyamatot.  Mivel saját
munkája elé magas követelményeket állít, néha úgy érezheti, hogy
mások nem tudnak az ő normái szerint dolgozni.  Nem szereti, ha a
munkahely koszos vagy rendetlen, mert a koszt és a rendezetlenséget a
gyenge minőségű munkával azonosítja.  Fontos számára a pontosság.
A munkájához szükséges eszközöket jól karban tartja, és szereti, ha a
többiek, akik ezeket az eszközöket használják, ugyanilyen gondosak.

Saját magát a tényekből kiinduló, „két lábbal a földön járó” embernek
tartja.  Nemcsak felszínesen érdekli az „elmélet”.  Ha problémába
ütközik, a megoldáshoz módszert, képletet, eljárást vagy rendszert
keres.  A döntés előtt szereti összegyűjteni a tényeket és az adatokat.
Ezzel időt nyer arra, hogy áttekintse a tényeket és elgondolkodjon a
meghozandó döntésről.  Tökéletesen tudatában van a döntései
társadalmi, gazdasági és politikai vonatkozásainak.  A döntéshozatal
során hangsúlyt fektet a kognitív folyamatokra és a logikára.  Büszke a
hozzáértésére, illetve arra, hogy egy adott helyzet minden részletét
képes megérteni.  A tényeket szem előtt tartva keresi a probléma
megoldásának legjobb módszerét.  Hajlamos arra, hogy a döntéseit
hosszú megfontolás után hozza meg, mérlegelve minden érvet és
ellenérvet.  Gondolkodása ösztönösen különféle ötleteket hozhat a
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
(folytatás)

felszínre.  Általában a munkájuk minősége alapján ítél meg másokat.
Nehezére eshet mások jó tulajdonságainak elismerése, ha a munkájuk
nem felel meg az ő magas elvárásainak.

Mária élvezettel boncolgatja mások indítékait.  Ezzel intuitív képességeit
fejleszti.  Általában nehezen jön ki a sodrából, de ha „betelt a pohár”,
hajlamos a kifakadásra.  Ilyenkor mindenki számára egyértelművé válnak
érzései.  Bosszanthatja ha valaki késik vagy túl korán érkezik, mert ezzel
felborul a menetrendje.  Mária előre beosztja a dolgait, és nem szereti,
ha mások miatt változtatni kell.  Amikor egy feladatról mélyen
gondolkodik, hűvösnek és olyannak tűnhet, mint aki valahol másutt jár.
Gyakran előfordul, hogy formálisnak és visszahúzódónak tartják.  Előbb
felméri a helyzetet, és csak akkor képes feloldódni, ha minden
körülményt rendjén valónak talál.  Logikusan, módszeresen gyűjti az
adatokat, ami abból is kitűnik, hogy képes a megfelelő időben a
megfelelő kérdéseket feltenni.  Általában halk szavú, de a viselkedése
megtévesztő lehet a munkatársai számára.  Esetenként mások számára
nem mindig nyilvánvaló, erős és megingathatatlan meggyőződései
vannak.  Néha kimutatja érzelmeit.  Alapvetően befelé forduló, ám ha az
alkalom megkívánja udvarias beszélgetésbe „elegyedik".
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ÉRTÉK A SZERVEZET SZÁMÁRA
Ez a fejezet azt mutatja be, hogy Mária természetéből adódóan milyen adottságokkal, milyen
viselkedési jegyek szerint látja el a munkáját.  A megállapításokból kiolvasható, milyen szerepet kaphat
a szervezetben.  A szervezet pedig ezáltal kialakíthat egy olyan rendszert, amelynek révén Mária
előnyös vonásait jobban kiaknázhatja, és olyan helyet biztosíthat neki a csapatban, amely a leginkább
megfelelő Mária számára.

Tárgyilagos - "A valóság szigete."

Lelkiismeretes és állhatatos.

Jól alkalmazkodik.

Ragaszkodik a normákhoz.

Pontos és intuitív.

Műszaki, technikai jellegű szaktudása, képessége kiváló.

Tiszteletben tartja a hatalmat és a szervezet berendezkedését.
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KOMMUNIKÁCIÓS LISTA
A legtöbb ember tudja, hogy fogadóként milyen kommunikáció módokat kedvel, és érzékeny ezekre a
módszerekre.  A személyek közötti kommunikáció javítása szempontjából sokan rendkívül pontosnak és
lényegesnek tartják ezt a fejezetet.  Ezen az oldalon azt soroljuk fel, MIT TEGYENEK mások, amikor a
kommunikációban a partnerük Mária.  Jelölje meg a három-négy legfontosabb tanácsot, és ezeknek a
listáját juttassa el azokhoz, akikkel Mária fogadóként rendszeresen kommunikál.

Mit kell tenni?

Kommunikációját precíz tényekkel és adatokkal támassza alá.

Elveit helyeselje; módszerei legyenek megfontoltak; javaslatait
az előnyök és a hátrányok ismertetésével tegye hitelessé.

Szükség esetén biztosítson elég időt Mária számára, hogy
alaposan megfontolhassa a dolgot.

Véleménykülönbség esetén álláspontját fegyelmezetten közölje.

Ha egyetért, ne hagyja a dolgát befejezetlenül, jusson el a
lezárásig.

Legyen őszinte, és beszéljen őszintén.

Szánjon rá időt, és győződjön meg arról, hogy Mária egyetért,
és érti, amit mondott.

Keveset gesztikuláljon.

Készüljön fel a „mondandójából".

Hagyjon időt arra, hogy Mária meggyőződhessen tettei
megbízhatóságáról.  Legyen pontos és reális.

Adjon időt arra, hogy Mária kérdéseket tegyen fel.
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KOMMUNIKÁCIÓS LISTA
(folytatás)
Ez a rész azokat a viselkedési módokat tartalmazza, amelyeket célszerű elkerülnie, ha Mária az, akivel
kommunikál.  Tekintsék át a megállapításokat közösen, és válasszák ki azokat a módszereket, amelyek
a kommunikáció során frusztrációhoz, eredménytelenséghez vezetnek.  Ezáltal mindketten lehetőséget
kapnak arra, hogy lényegesen hatékonyabban kommunikáljanak egymással.

Mit nem tanácsos tenni?

Ne tegyen megjegyzéseket Mária munkájának minőségére, ha
nincsenek rá bizonyítékai.

Ne keménykedjen, ne szabjon irreális határidőt.

Ne beszéljen hangosan, ne konfrontálódjon.

Ne mondja azt, hogy „Bízzon bennem”, a bizalmat ki kell
érdemelnie.

Előadásában ne cserélje fel véletlenszerűen a témák sorrendjét.

Egyikük vállalásait illetően se legyen homályos, mindenképpen
járjon az ügy végére.

Ne gesztikuláljon túl sokat.

Ne bízza magát a szerencséjére.

Ne fenyegetőzzön, ne hízelegjen, ne ügyeskedjen, ne legyen
csábító, ne nyögdécseljen.

Ne apelláljon túlságosan az érzelmekre.

Ne használjon megbízhatatlan forrásból származó
dokumentumokat, ne próbálkozzon vaktában.
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KOMMUNIKÁCIÓS JAVASLATOK
Ez a rész olyan módszereket javasol, amelyekkel Mária kommunikációját javíthatja.  Az ötletek között
rövid leírást adunk azokról a jellegzetes típusokról, akikkel kapcsolatba kerülhet.  Ha Mária
kommunikációs stílusát a partner igényeinek megfelelően alakítja, sikeresebben, eredményesebben
kommunikálhat.  Elképzelhető, hogy gyakorolnia kell, és csak azt követően lesz képes a saját
kommunikációját egy másik személy eltérő stílusa szerint rugalmasan alakítani.  Ez a rugalmasság,
valamint a partner igényeinek megértésére való képesség a kiemelkedő kommunikáció jellemzője.

Dominancia
Ha olyan személlyel kommunikál, aki ambiciózus,
határozott, energikus, van akaratereje, önálló és
célratörő (D):

Legyen egyértelmű, konkrét, rövid és
tárgyszerű.

Maradjon a témánál.

Készítse elő, „gyűjtse össze" a kiegészítő
anyagokat.

Ne beszéljen olyan témákról, amelyek nem
tartoznak a tárgyhoz.

Ne hagyjon elvarratlan szálakat, homályos
kérdéseket.

Ne tűnjön rendezetlennek.

Befolyásolás
Ha olyan személlyel kommunikál, aki elbűvölő,
lelkes, barátságos, közlékeny és tapintatos (I):

Teremtsen meghitt, barátságos környezetet.

Ne sokat foglalkozzon a részletekkel, (írja
inkább le őket).

Tegyen fel érzelmekkel összefüggő
kérdéseket hogy megismerje véleményét,
mondanivalóját.

Ne legyen se túl rövid, se túl hűvös, se túl
szófukar.

Ne irányítsa a beszélgetést.

Ne erőltesse a tényeket, számadatokat,
alternatívákat, elvonatkoztatásokat.

Kitartás
Ha olyan személlyel kommunikál, aki türelmes,
kiszámítható, megbízható, állhatatos, nyugodt és
szerény (S):

Mindig személyes megjegyzéssel kezdje.
Törje meg a jeget.

A beszélgetés célját finoman, fenyegetés
nélkül közölje.

„Hogyan" kezdetű kérdésekkel tájékozódjon
a másik fél véleményéről.

Ne vágjon rögtön a téma közepébe.

Ne önkényeskedjen, ne legyen követelődző.

A célokat illetően ne kényszerítse túl gyors
reakcióra.

Szabálytisztelet
Ha olyan személlyel kommunikál, aki megbízható,
rendszerető, konzervatív, maximalista, óvatos és
tiszteli a szabályokat (C):

Készüljön fel a „mondandójából".

Maradjon mindig a témánál.

Legyen pontos és realista.

Ne legyen könnyelmű, laza, közvetlen vagy
hangoskodó.

Ne akarja erővel befolyásolni, ne szabjon
irreális határidőt.

Ne legyen se rendezetlen, se rendetlen.
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ÉNKÉP ÉS BENYOMÁSOK
Úgy lásd magad, ahogy mások látnak!
Viselkedésünket és érzéseinket mások egy szempillantás alatt észlelhetik.  Ebben a részben további
információt adunk arról, mit gondol Mária a saját viselkedéséről, és milyennek ítélik a viselkedését a
körülmények függvényében mások.  A fejezet tartalmának megismerése után Mária képes lesz olyan
képet közvetíteni magáról, amelynek segítségével az adott helyzetet irányítani tudja.

Mária rendszerint a következő szavakkal jellemzi
saját magát:

Precíz

Alapos

Mértéktartó

Diplomatikus

Tájékozott

Elemző

Amikor mérsékelt nyomás nehezedik rá, enyhén
stresszes vagy fáradt, Mária mások szerint:

Borúlátó

Válogatós

Aggodalmaskodó

Kicsinyes

Ha viszont jelentős nyomás nehezedik rá, erősen
stresszes vagy kimerült, Mária mások szerint:

Maximalista

Elégedetlenkedő

Szigorú

Védekező
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ADOTT VISELKEDÉSI FAKTOR HIÁNYA
Egy-egy viselkedési faktor hiánya alapján meg lehet állapítani, mely helyzetek vagy körülmények fognak
stresszt vagy feszültséget kiváltani.  Kutatások alapján azonosítani tudjuk, hogy egy-egy személynek
milyen helyzeteket tanácsos a napi környezetében elkerülnie vagy csökkentenie.  A kevésbé erőteljes
viselkedési stílusok szerepének ismerete alapján pontosabban meg tudjuk fogalmazni, mire képes
valaki, és olyan körülményeket környezetet teremthetünk számára, amelyben eredményesebb lehet.

Kerülendő helyzetek és körülmények illetve a viselkedési stressz
csökkentéséhez szükséges környezeti tényezők

Kerülje azokat a helyzeteket, ahol a verseny az elsődleges
szempont.

Rugalmasságra és időre van szüksége, hogy összegyűjthesse az
adatokat, mielőtt döntenie kell.

Olyan vezetőre vagy felelős partnerre van szüksége, aki nemcsak
megérti, hogy ő megfontoltan áll a problémák megoldásához,
hanem gazdálkodni is tud az idővel, amelyet az egyes
helyzetekben eltölt.

Abból kiindulva, hogy az alkalmazkodás időnként elkerülhetetlen,
a lent felsorolt ötletek azt fogalmazzák meg, mit kerüljön az, akit az
energiaszint feletti D faktor jellemez, és/vagy hogyan keressen a
saját szempontjából jótékony hatású környezeteket az a személy,
akinek a profiljában 50% fölötti a(z) D faktor.

Keressen olyan környezetet, ahol a konfliktushelyzetekhez
humorral lehet hozzáállni.

Maradjon ki a rövid távú, sokrétű projektekből, és inkább egyetlen
hosszú távú célra összpontosítson.

Olyan beosztást válasszon, amelyben nem önállóan kell
megtennie az első lépéseket.
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JELLEMZŐK
A profilban válaszai alapján megjelöltük Mária viselkedésének jellemzőit.  Azt állapíthatja meg belőlük,
hogy Mária hogyan oldja meg a problémákat, hogyan birkózik meg a feladatokkal, és hogyan befolyásol
másokat, hogyan reagál környezetének változásaira és tempójára, valamint hogyan követi a mások által
alkotott szabályokat, előírásokat.

Sürgető

Törekvő

Kezdeményező

Erős akaratú

Eltökélt

Versengő

Határozott

Vállalkozószellemű

Megfontolt

Együttműködő

Tétovázó

Óvatos

Nyájas

Szerény

Békés

Visszahúzódó

Dominancia

Lelkesítő

Elbűvölő

Lelkes

Meggyőző

Hiteles

Kiegyensúlyozott

Derűlátó

Bizalmas

Körültekintő

Tényszerű

Megfontolt

Hitetlenkedő

Logikus

Gyanakvó

Gyakorlatias

Mélyrehatoló

Befolyásolás

Nyugodt

Passzív

Türelmes

Birtokolni vágyó

Kiszámítható

Következetes

Kitartó

Állhatatos

Mozgékony

Aktív

Nyughatatlan

Türelmetlen

Szereti a feszültséget

Buzgó

Rugalmas

Impulzív

Kitartás

Elővigyázatos

Óvatos

Szigorú

Rendszeres

Pontos

Elfogulatlan

Jó ítélőképességű

Diplomatikus

Szilárd

Független

Konok

Csökönyös

Rendszertelen

Gátlástalan

Önkényes

Hajthatatlan

Szabálytisztelet
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TERMÉSZETES ÉS FELVETT STÍLUS
A környezet igényeinek nem mindig felel meg az a természetes stílus, ahogy Mária a problémákat, az
embereket, a rendszer működését és a szabályokat kezeli.  Ez a rész hasznos információkkal szolgál a
stresszhelyzetben mutatott viselkedésről és arról, hogy stressz és nyomás esetén hogyan kíván
megfelelni környezete elvárásainak.

PROBLÉMÁK - KIHÍVÁSOK 

Természetes Felvett

Mária problémamegoldó módszere óvatos,
és nem várja el, hogy véleményét, nézeteit
fenntartás nélkül elfogadják.  A problémákat
szereti csapatban, másokkal együttműködve
megoldani.  Inkább kompromisszumot
keres, nincs kedvére az olyan helyzet,
amelyben az egyik veszít, a másik pedig
nyer.

Mária nem látja szükségét annak, hogy a
problémamegoldó módszerén változtasson,
és a jelenlegi környezetéből származó
kihívásokra sem kíván másként reagálni.

EMBEREK - KAPCSOLATOK 

Természetes Felvett

Társai meggyőzésére Mária tényszerű és
logikus módszereket alkalmaz.
Szemléletmódja meglehetősen közvetlen és
nyílt.  Ha befolyásolni akar másokat, latba
veti elemző képességét, és igyekszik
tárgyilagos maradni.

Mária úgy érzi a környezete azt várja tőle,
keresse mások társaságát és legyen
optimista.  Az emberek felé bizalommal
fordul, és olyan pozitív környezetre vágyik,
amelyhez kötődni tud.
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TERMÉSZETES ÉS FELVETT STÍLUS

TEMPÓ - ÁLLANDÓSÁG 

Természetes Felvett

Mária olyan környezetben érzi jól magát,
ahol az emberek nyugodtak, illetve ahol a
türelmet erénynek tartják.  Szereti előbb
befejezni azt, amivel foglalkozik, és csak
aztán nekilátni a következő feladatnak.  A
kiszámítható környezetet kedveli.

Mária természetes igénye, hogy
tevékenységével jól idomuljon a
környezetéhez.  Semmit sem tesz, ami
kirívó vagy váratlan.  Néha úgy érzi, túl
gyorsan halad a világ.

SZABÁLYOK - KORLÁTOK 

Természetes Felvett

Máriának az a vesszőparipája, hogy a
dolgokat jól kell csinálni.  Gyakran
aggodalmaskodik, sőt fél attól, hogy valami
hiba csúszik a dologba.  Az előírásokat,
szabályokat az utolsó betűig betartja, és
akkor érzi magát jól, ha világosan látja,
milyen szabályok, elvárások, előírások
vonatkoznak rá.

Máriának nem esik nehezére
összehasonlítani alapvető (természetes)
stílusát azzal, ahogy a környezetére reagál
(felvett stílus).  A különbség nem jelentős,
és Mária szerint nem sokat kell változtatnia
a reakcióin, ha egyáltalán kell valamit.
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FELVETT STÍLUS
Mária úgy véli, hogy a jelenlegi munkakörnyezetében az alább leírt magatartást várják el tőle.  Ha a
felsorolt megállapítások NEM a munkára vonatkoznának, célszerű megvizsgálni, miért veszi fel Mária
ezt a viselkedést.

A munkahelyi feladatokhoz precízen, analitikusan kell
hozzáállni.

A döntéseknél óvatos, megfontolt módszert kell alkalmazni.

A minőségnek nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani, mint a
hatékonyságnak.

A döntéshozatalban a gyakorlatban bevált módszereket kell
alkalmazni.

Konfrontáció esetén önmegtartóztatást kell tanúsítani.

Jó csapatjátékosnak kell lenni.

Az adatokat kritikusan kell értékelni.

Intézkedés előtt meg kell fontolni a kockázatokat.

Az ügyfelekkel, vevőkkel szívélyesen, segítőkészen kell bánni.

Tartózkodónak, konzervatív természetűnek kell lenni, kerülni kell
a versengést.

Nem szabad mások idejét, figyelmét túlzottan igénybe venni.
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AMI AZ IDŐMET RABOLJA
Ebben a részben azokat a gátló tényezőket azonosítjuk, amelyek eredményes időgazdálkodására
hatással lehetnek, hiszen fölöslegesek, csak rabolják az idejét.  Az itt felsorolt lehetséges okokból és
megoldásokból kiindulva olyan tervet készíthet, amely alapján IDEJÉT a lehető legeredményesebben
használhatja ki, és fokozhatja TELJESÍTMÉNYÉT.

A LEGJOBB, DE NEM FELTÉTLENÜL A
LEGPRAKTIKUSABB MEGOLDÁS
KERESÉSE
Néha a feladat elvégzését gátolja az, ha valaki mindig a legjobb
megoldást keresi, mert mindig adódhat valami, ami még jobb.

LEHETSÉGES OKOK:

Első nekifutásra jól akarja végezni a dolgát.

Személyes elismerést vár a precizitásáért.

Fél, hogy kritikát kap, ha a megoldás nem működik.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Rögzítse a szükséges normákat.

Válassza ki azt a megoldást, amely a normának megfelel.

A döntés meghozatalára, illetve a feladat elvégzésére készítsen
időbeosztást.

FÉLELEM A HIBÁKTÓL
Aki fél a hibáktól gondolatban a negatív következményekre koncentrál,
és gyakran túl sokat rágódik a múltban elkövetett hibákon.

LEHETSÉGES OKOK:

El akarja kerülni a kritikát.

Magára veszi a kritikát.

Hatékonynak, kompetensnek akar látszani.
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AMI AZ IDŐMET RABOLJA
(folytatás)
LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Próbáljon meg gyakrabban a múltban elért sikerekre koncentrálni.

Írja le az elvégzett feladat két lehetséges pozitív következményét
minden olyan hibára válaszul, amely véleménye szerint
előadódhat.

Vegyen figyelembe több lehetséges következményt.

KIVÁRÁS - MAJDCSAK MEGTÖRTÉNNEK A
DOLGOK
Bár a türelem rózsát terem, ha valaki előre tekintve dönt, jobban
ellenőrzése alá tudja vonni a befolyásolható eseményeket.

LEHETSÉGES OKOK:

A pillanatnyi helyzettel van elfoglalva.

Fél, hogy a sietség folytán majd felkészületlennek látszik.

A szigorú normák miatt képtelen megtenni az első lépést.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Több változatban tervezze meg a megoldást.

Döntse el, hogy az események alakulásának mely változatai a
legvalószínűbbek.

Hajtsa végre azt a tervet, amely az igényeknek a leginkább
megfelel, és a többi lehetséges változatot sem befolyásolja
károsan.

TÚLZOTT REAKCIÓ A KONSTRUKTÍV
KRITIKÁRA
A konstruktív kritikára adott túlzott reakció azt jelenti, hogy valaki a
visszajelzésre vagy a javaslatokra nem megfelelő, nyílt vagy burkolt
választ ad.
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AMI AZ IDŐMET RABOLJA
(folytatás)
LEHETSÉGES OKOK:

Kényelemesen érzi magát, ha bevált módszereket alkalmazhat.

A munkateljesítményt illetően magas normákat követel.

Úgy véli, csak a saját módszere az üdvözítő.

Nem érti, mi haszna van annak, ha másképp csinálják a dolgokat.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Gyakorolja azt, hogy anélkül hallgat meg másokat, hogy
megjegyzéseiket értékelné.

A közvetlen negatív reakciót próbálja meg azzal visszatartani, hogy
gondolatban ilyen vagy hasonló válaszra készül: „Milyen érdekes,
amit mond!”, vagy „Ez is egy lehetőség a sok közül!”.

Érzéseit hozza munkatársai és főnökei tudomására.

TÚLZOTT PEDANTÉRIÁRA,
RENDEZETTSÉGRE VALÓ HAJLAM
A túlzott pedantériára, rendezettségre való hajlam általában kényszeres
viselkedés, amely erősebb a feladat elvégzésének igényénél.  Sokkal
fontosabbnak tűnik a rendcsinálás az asztalon, mint a szükséges
intézkedések végrehajtása (pótcselekvés).

LEHETSÉGES OKOK:

A témához nem kapcsolódó, látterébe kerülő anyagok könnyen
elterelik a figyelmét.

Szisztematikus munkamódszerre van szüksége.

A visszakeresést megkönnyítendő az információkról katalógust
készít.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Lássa be, hogy ez a tulajdonsága erősségnek számít, ha nem viszi
túlzásba.
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AMI AZ IDŐMET RABOLJA
(folytatás)
A „REJTETT JELENTÉS” KERESÉSE
Aki állandóan rejtett jelentést tulajdonít a dolgoknak, arról árulkodik,
hogy képtelen az üzeneteket, az információt, illetve az emberektől
kapott jelzéseket szó szerint venni.  Ez esetleg arra utal, hogy az
ügyeket és az embereket gyanúsnak véli, vagy azt feltételezi, hogy
negatív hatást gyakorolnak saját magára, illetve munkájára.

LEHETSÉGES OKOK:

A kritikus hozzáállása miatt hajlamos arra, hogy egyes helyzetekbe
belemagyarázzon dolgokat.

Szeretne a nyilvánvaló dolgok mögé látni.

Több információra van szüksége.

Nem nagyon bízik az emberekben.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK:

Tegyen fel kérdéseket.

Első véleményét/értékelését ossza meg másokkal.
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FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
Ebben a részben viselkedésének olyan tendenciáit nevezzük meg, amelyek korlátozzák a siker
elérésében.  Nézzék végig a megállapításokat Máriával, és töröljék az érvénytelennek tartottakat.  Végül
jelöljék meg azt a 3 akadályozó tényezőt, amely miatt Mária nem képes jobb teljesítményt elérni, és
dolgozzanak ki akciótervet a fejlesztésre.

Mária a következőkre hajlamos:

Az ellenőrzésre bízni a dolgot, ha az információk és az
utasítások nem világosak.

Minden újdonságot gyanakodással, pesszimizmussal fogadni.  A
szükségesnél több támogatásra van szüksége.

Döntéseket nehezen meghozni, mert aggasztja, hogy
"helyesen" döntött-e.  Ha nincs irányadó precedens, rendszerint
inkább vár, amíg útmutatást nem kap.

Védekezésbe vonulni, ha fenyegetve érzi magát, és mások
hibáival, tévedéseivel védeni a saját álláspontját.

Túlságosan ragaszkodni a szabályokhoz, és az előírt
eljárásokhoz - különösen, ha betartásukért jutalmat kapott.

Az ötleteit pusztán csak közölni, nem pedig meggyőzően
előadni.

A békesség kedvéért inkább meghátrálni.
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VISELKEDÉSI HIERARCHIA
Megfigyelhető viselkedése és az ezzel kapcsolatos érzelmei hozzájárulnak ahhoz, mennyire lesz
sikeres a munkakörében.  Ha ezek a munkaköréhez illeszkednek, jelentős szerepet játszanak az Ön
munkaköri teljesítményének fokozásában.  Az alábbi lista csökkenő erősorrendben rangsorolja az Ön
viselkedési jegyeit.

1.  Kiszámíthatóság - Ismétlődő helyzetekben kiszámítható
módon teljesít.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

92

61*
2.  Rendszeretet - Kialakítja és fenntartja a napi feladatok
konkrét sorrendjét.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

51*
3.  Elemzés - Gyűjti, igazolja és rendszerezi az információkat.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

53*
4.  Szabályszerűség - Igazodik a szabályokhoz, az előírásokhoz
és a létező módszerekhez.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

88

60*
5.  Kitartás - Nehézséget, ellenállást leküzdve elvégzi a
feladatot.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

61*
6.  Emberközpontúság - Emberek széles körével létesít
kapcsolatot.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

65*

* A népesség 68%-ának az eredménye az árnyékolt területre esik.
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VISELKEDÉSI HIERARCHIA

7.  Ügyfélközpontúság - Feltárja és kielégíti az ügyfél elvárásait.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

64*
8.  Interakció - Gyakran keresi mások társaságát, és kommunikál
velük.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30

60*
9.  Sokoldalúság - A különböző helyzetekhez könnyen
alkalmazkodik.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30

54*
10.  Gyakori váltás - Gyorsan átáll egyik feladatról a másikra.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22

52*
11.  Versenyszellem - Nyertes akar lenni, vagy előnyt akar
szerezni.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20

49*
12.  Sürgetettség - Tud azonnal intézkedni.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19

43*

* A népesség 68%-ának az eredménye az árnyékolt területre esik.
SIA: 08-52-72-86 (53)    SIN: 17-38-77-85 (21)
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STÍLUSELEMZŐ GRAFIKONOK
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A viselkedés egyenese
A viselkedést befolyásoló és az egyén sajátos stílusát kialakító négy fő tényező mindenkire változó
mértékben jellemző.  E tényezőknek két oldala van, amelyek egy egyenesen ábrázolhatók.  A tényezők
kombinációja befolyásolja, hogy az egyén mennyire kötődik bizonyos helyzetekhez.  Az alábbi
grafikonról leolvasható, milyen helyet <foglal el> Mária az egyeneseken.

Megfontolt CélratörőPROBLÉMÁK ÉS KIHÍVÁSOK
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100 10050

92

Tartózkodó TársaságkedvelőEMBEREK ÉS KAPCSOLATOK
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KiszámíthatóDinamikus TEMPÓ ÉS MEGFONTOLTSÁG
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PrecízÚttörő ELJÁRÁSOK ÉS KORLÁTOK
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A TTI SUCCESS INSIGHTS ® KERÉK
A kerék az Ön tudatosan kialakított viselkedési stratégiája (csillaggal jelölt felvett stílusa) mellett az Ön
(körrel jelölt) természetes stílusát ábrázolja.  Így szemléltetve láthatja, hogy milyen hasonlóságok és
különbségek jelennek meg viselkedésében.  Természetes stílusa azt a viselkedést jelenti, amelyik az
Ön esetében a leginkább „természetesen" (automatikusan) működik.

Felvett stílusát (avagy maszkját) tudatosan alakította ki, hogy a környezete által támasztott
elvárásoknak ezúton feleljen meg.

A két stílust együtt ábrázoló TTI Success Insights kerékről egy pillantás alatt leolvashatja, hol
érdemes viselkedési stílusán és a környezetében változásokat kezdeményeznie.

A viselkedés jellemzői a TTI Success Insights keréken négy körnegyedben láthatóak.
Valamennyi körnegyed meghatározott jellemzőkkel írható le.

Minden ember rendelkezik ezzel a négy viselkedési jellemzővel, azonban eltérő intenzitással éli
meg azokat.  Az Ön viselkedésének jellemzőit a TTI Success Insights kerék körcikkei
ábrázolják, és a két jel (kör és csillag) pontosan rámutat az Ön viselkedési preferenciáira.

Rendszerünk 384 különböző viselkedési kombinációt állapított meg.  Ezeket a TTI Success
Insights-kerék 60 pozícióján ábrázoljuk.  Amennyiben egy viselkedési pozíció (kör vagy csillag) a TTI
Success Insights-kerék külső körén helyezkedik el, akkor Ön alaptípus (1-8 profil).  Ez azt jelenti, hogy
Ön viselkedésében egy domináló preferenciát (D, I, S, C) vagy két domináló preferenciát egyenlő
mértékben talál.

Amennyiben az Ön viselkedési profilja a 2.  körön helyezkedik el (fókuszált, 9-24 profil), akkor
növekszik a rugalmassága, ugyanis két viselkedési preferenciát használ különböző intenzitással.  Ha
az Ön viselkedési profilja a 3.  körön helyezkedik el (25-40 profil), akkor három preferenciát használ,
és igen nagy a rugalmassága.

Ha a 4.  körön helyezkedik el (rugalmas kereszteződés, 41-56 profil), akkor Ön a lehető legnagyobb
rugalmassággal rendelkezik, ugyanis három viselkedési preferenciát használ aktívan.  A rugalmas
kereszteződésbe beleértendő a domináns viselkedési preferencia és annak ellentéte is.  Ebben az
esetben Ön képes arra, hogy igen könnyen alkalmazkodjon különböző viselkedési módokhoz és
feladatokhoz.

Amennyiben Ön az ötödik körön helyezkedik el (kereszteződés, 57-60) két preferenciát használ,
azonban mindig egymással szemben elhelyezkedőt.  Ez azt jelenti, hogy Ön szintén igen rugalmas,
bár alkalmanként stressz forrásául szolgálhat, hogy melyik stílus alapján viselkedjen.

A riport információi alapján olyan környezetet teremthet magának, amelyben természetes adottságait
teljes mértékben meg tudja valósítani.
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A TTI SUCCESS INSIGHTS ® KERÉK
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HAJTÓERŐK
Eduard Spranger az emberi motiváció és a hajtóerők meghatározása érdekében eredetileg hat
elsődleges típust illetve kategóriáját állított fel: önfejlesztő, hasznos, esztétikus, szociális, individuális
és tradicionális.

Amikor Spranger alapművét a TTISI kiegészítette saját meglátásaival, 12 Driving Forces® néven
megszületett a 12 hajtóerő rendszere.  Ennek létrehozásához a motivátorokat egy egyenes mentén
helyeztük el, majd leírtuk az egyenes két végpontját.  A tizenkét megnevezés hat kulcsszóra épül,
mindegyikhez egy-egy egyenes tartozik.  A hat kulcsszó a következő: ismeret, haszon, környezet,
mások, hatalom és módszer.

Meg fogja tudni, hogyan lehet a saját életében egyes hajtóerőket értelmezni, pontosítani és
felerősíteni.  A riport segítségével azokra az egyéni erősségeire építhet, amelyek a munkahelyén és
az életben érvényesülnek.  Látni fogja, hogyan foglalja keretbe a látásmódját a 12 hajtóerő, és miért
pont így lehet az Ön sajátos egyéniségét a legpontosabban megérteni.

Kiemelt figyelmet érdemel az első négy helyen álló hajtóerő, mert ezek mutatják meg, melyek az Ön
cselekedeteinek a legerősebb indítékai.  A következő négyes csoportot alkotó hajtóerők vonzása
ugyan szintén erős, de ezek csak bizonyos helyzetekben érvényesülnek.  Amikor végül a legalsó négy
hajtóerőt tekinti át, megállapíthatja, mi az, ami eltérő fokú érdektelenséget, sőt akár teljes elutasítást
vált ki Önből.

Mire a riportot végigolvassa, jóval pontosabb képet tud majd alkotni a Science of Self™ önismereti
eszköz egyik főbb területéről, és képes lesz:

A saját különleges hajtóerőit azonosítani és megérteni.

A többi emberben működő hajtóerőket megérteni és értékelni.

A kommunikáció javítása érdekében olyan módszereket kialakítani, amelyek segítenek
kideríteni és megérteni, hogy a saját hajtóerői milyen kölcsönhatásban állnak más hajtóerőkkel.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A riport Mária válaszai alapján megállapításokat fogalmaz meg, hogy nagy vonalakban értelmezze,
MIÉRT TESZI AZT, AMIT TENNI SZOKOTT.  A megállapítások rávilágítanak, mi motiválja, amikor
dolgozik.  Ha azonban Mária két hajtóereje között konfliktust vél felfedezni, előfordulhat az is, hogy saját
magával kerül ellentmondásba.  Az itt felsorolt általános jellemzők alapján Mária pontosabban
megismerheti a hajtóerőit.

Mária a múltbeli tapasztalatait remekül használja fel aktuális problémák
megoldására.  Előfordul, hogy Mária hosszan elmerül egy-egy számára
érdekes téma tanulmányozásába.  Lehet, hogy Mária azért vágyik arra,
hogy minél többet tudjon, mert szeretné, ha a kiválasztott terület
szakértőjének tartanák.  Azoknak hajlandó segíteni, akik céljaik elérése
érdekében maguk is dolgoznak.  Előfordul, hogy Mária kétségbe vonja,
hogy egyeseknek mennyi időbe kerül segíteni másokon.  Előfordul, hogy
Mária a szerencsétlen körülmények ellenére határozottan kitart a
döntései mellett.  A forma és a harmónia maradandó élményt jelent
számára.  Általában azokon a napokon teljesít jobban, amikor jól érzi
magát, és jól is néz ki.  Mária nem hagyja, hogy a saját ügyei
hátráltassák a munka elvégzését.  A helyzetek feletti teljes kontroll nem
tartozik elsődleges hajtóerői közé.  Néha válogat, és a saját kedve
szerint választja ki, hogy melyik tradíciót, melyik nézetet vallja
magáénak.  Előfordul, hogy Mária a helyzetet értékelve nem érzi
szükségesnek, hogy a befektetés megtérüljön.

Mária olyan emberek társaságában érzi magát kellemesen, akik
ugyanannyira érdeklődnek az ismeretek iránt, mint ő, és különösen
élvezi, ha azonos meggyőződésű emberek veszik körül.  A projekt
elindítása előtt gyakran gyűjt információt.  Nehezére esik, amikor saját
érdeke ellenére segít másokon.  Igyekszik a személyes érzelmeit az
üzleti döntésektől elválasztani.  Ha egy módja van rá, Mária esztétikusan
rendezett környezetben végzi a munkáját.  Örömét leli abban, ha mások
számára kellemes környezetet tud kialakítani, és élményt tud nyújtani.
Ha a meggyőződésével összeegyeztethető, Mária hagyja, hogy a
munkájának hangulatát és irányát mások határozzák meg.  A nyilvános
elismerés igénye nélkül is elvégzi a feladatait és projektjeit.  Előfordul,
hogy Mária a rendszerek és a szabályok betartása szempontjából
értékeli a többi embert.  Szerinte bizonyos rendszerek betartása és
megvalósítása értéket képvisel.  Rendszerint ugyan nem sajnálja latba
vetni idejét, tehetségét és erőforrásait, de jól esik neki, ha e befektetése
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
megtérül.  Előfordul, hogy Mária a pénzt nem a siker mértékegységének,
hanem inkább szükséges eszköznek tartja.

Mária rendszerint nyitottan áll hozzá a eredményesség és a hatékonyság
fokozásához.  Általában rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva
készít akciótervet.  Akkor érzi magát kellemesen, ha egy csapat vagy
munkacsoport tagja lehet.  Többnyire keresi a pozitív ügyfélélmény
kialakításának módszereit.  Mária rendszerint követi a többieket, ha azzal
a saját céljait is előmozdítja.  Általában az a véleménye, mindenki
végezze el önállóan, amit tennie kell, és ne a többiekre támaszkodjon.
Általában rendelkezik a nézeteit igazoló információval.  Fontos szerepet
játszhat az információforrások azonosításában.
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ERŐSSÉGEK ÉS FEJLESZTENDŐ TERÜLETEK
A következő rész Mária négy domináns hajtóerejéhez, azaz az elsődleges hajtóerőcsoportjához tartozó
erősségekről és fejlesztendő területekről ad általános ismertetést.  Érdemes észben tartani, hogy mások
szemében gyengeségnek tűnhet, ha valamelyik erősség túlzottan érvényesül.

Potenciális erősségek Esetleg fejlesztendő
területek

Előfordul, hogy Mária folyamatosan új
ismereteket és információkat keres.

Előfordul, hogy Mária igyekszik
megismerni az ismeretlent.

Előfordul, hogy Mária a többi emberhez
képest jóval alaposabb kutatómunkát
végez.

Előfordul néha, hogy Mária másoktól
önállóságot vár, és azt, hogy amíg nem
szükséges, ne avatkozzanak be.

Néha előfordul, hogy Mária a kívánt
eredmény függvényében dönti el,
kinek, mikor és milyen mértékben
segít.

A célhoz vezető útvonalat képes
legalább annyira értékelni, mint magát
a célt.

Előfordul, hogy Mária támogató
szerepben érzi kényelmesen magát.

Előfordul, hogy Mária a gyakorlatias
dolgokat feláldozza a tudás oltárán.

Előfordul, hogy amikor eljön az ideje,
nehezen tudja alkalmazni a
megszerzett ismereteket.

Előfordul, hogy a szubjektív illetve az
érzelmi szempontokat figyelmen kívül
hagyva dönt.

Saját magára koncentrál, holott ezzel
esetleg másnak is árthat.

Másoknak úgy tűnhet, hogy Mária
mindig saját magát védi.

Mária szubjektív érzései és a tárgyi
valóság között ellentmondás feszülhet.

Előfordul, hogy Mária a vezetésre
adódó alkalmakat nem ragadja meg.
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STIMULÁLÓ TÉNYEZŐK ÉS STRESSZFAKTOROK
A következő rész Mária négy domináns hajtóerejéhez, azaz az elsődleges hajtóerőcsoportjához tartozó
stimuláló tényezőkről és stresszfaktorokról ad általános ismertetést.

Potenciális stimuláló
tényezők

Potenciális
stresszfaktorok

Mária folyamatosan tanul.

Az új információk felfedezése
stimulálja.

Időt szentel a tanulásra.

Személyes előnyt keres magának
másoknál.

Stimulálja, ha a saját érdekeit másokon
keresztül tudja érvényesíteni.

Ösztönöző számára, ha a képzeletét
kifejezésre tudja juttatni.

Az összetartozás érzése élteti.

Az ismeretek szűkös rendelkezésre
állása stresszt vált ki belőle.

Az intellektuális gyarapodást nem
támogató környezet stresszt vált ki
belőle.

Nem bocsátkozik tájékozott
találgatásba.

Stresszt vált ki belőle, amikor
olyanokat támogat, akik segítségre
szorulnak.

Felháborítja, ha az emberek látszólag
minden ok nélkül segítenek másokon.

Nem kedveli, ha túlságosan nagy
hangsúlyt kap a funkció.

Az egyéni teljesítmény elismerése
stresszt vált ki belőle.
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Az elsődleges hajtóerők csoportja
A négy legerősebb hajtóerő csoportba rendeződve cselekvésre készteti Önt.  Ha az egyes hajtóerők
helyett inkább a hajtóerők csoportjával foglalkozik, a tényezők olyan kombinációját tudja összeállítani,
amely konkrétan Önre jellemző.  Minél közelebb állnak egymáshoz a pontszámai, annál inkább képes
az egyes hajtóerőkre építeni.  Válassza ki az Önhöz legközelebb álló hajtóerőt, majd vizsgálja meg,
hogy a többi elsődleges hajtóerőivel támogatva és kiegészülve az milyen egyedi, csakis Önre jellemző
hajtóerő-kombinációt alkot.

1.  Intellektuális - Olyan ember, akit a tanulás lehetősége, a tudásszomj
és az igazság kiderítése hajt előre.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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54*

2.  Céltudatos - Olyan ember, aki konkrét cél elérése érdekében
szívesen segít másoknak, de nem csupán a segítség vagy a támogatás
kedvéért.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

61

51*

3.  Harmonikus - Olyan ember, aki erejét élményekből, szubjektív
véleményekből és a környezet egyensúlyából meríti.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

35*

4.  Együttműködő - Olyan ember, aki szeret támogató szerepben lenni,
és nincs, vagy csak kevés szüksége van az egyéni elismerésre.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50

35*

Norm 2017
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A helyzetfüggő hajtóerők csoportja
A közepes erejű hajtóerőkből álló csoport elemei adott helyzetben érvényesülnek.  Ugyan jelentőségük
az elsődleges hajtóerőkhöz képest kisebb, bizonyos helyzetekben képesek az Ön cselekedeteit
befolyásolni.

5.  Strukturált - Olyan ember, aki szívesen épít hagyományos
megközelítésekre, bevált módszerekre és az élet szokásos rendjére.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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38*

6.  Önzetlen - Olyan ember, aki a teljesítés érdekében végzi a dolgát,
cserébe szinte semmiféle személyes hozadékot nem vár.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49

40*

7.  Újító - Olyan ember, aki az erejét az élet szokásos rendjén kívül eső
új ötletekből, módszerekből vagy lehetőségekből meríti.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36

46*

8.  Irányító - Olyan ember, akit a státusz, az elismerés, és a saját
személyes szabadságának kézben tartása ösztönöz.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35

50*

Norm 2017
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Az érdektelen hajtóerők csoportja
Ön a csoportot alkotó hajtóerők közül néhányra vagy akár az összesre is semlegesen, közömbösen
reagál.  A többi tényező azonban akár negatív reakciót is kiválthat Önből, amikor olyan személyekkel,
csoportokkal van dolga, akiknél ezek közül egy vagy több hajtóerő az elsődleges csoportba tartozik.

9.  Tárgyias - Olyan ember, aki a környezet funkcionális, tárgyias
jellegéből merít erőt.
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10.  Gazdaságos - Olyan ember, aki gyakorlati eredményekre,
hatékonyságra és arra törekszik, hogy a ráfordított ideje, tudása,
energiája és erőforrásai megtérüljenek.
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11.  Ösztönös - Élményeire, megérzéseire építő ember, aki akkor keres
konkrét ismereteket, ha szükséges.
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12.  Önfeláldozó - Olyan ember, aki azért igyekszik segíteni a többi
embernek, mert a segítségnyújtás, a támogatás elégedettséggel tölti el.
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Figyelmet igénylő területek
Ön évek óta azt hallja, hogy az „ízlések és pofonok különbözők”, „nem vagyunk egyformák”, és
„mindenki a saját sikerének kovácsa".  Ám amikor olyan emberek közé kerül, akik a hajtóerők
szempontjából Önhöz hasonlóak, beilleszkedik a csoportba, és feltöltődik energiával.  Ha viszont
olyan emberek veszik körül, akiknek a hajtóerői jelentősen eltérnek az Önétől, akkor akár
különcnek is nézhetik.  Ezek a különbségek stresszt illetve konfliktust okozhatnak.

Ebben a fejezetben kiderül, hogy az Ön hajtóerői közül melyek térnek el az átlagostól, ami
konfliktusok forrása lehet.  Minél magasabban helyezkedik el Ön a középértékhez képest, és minél
inkább eltér az átlagostól, annál feltűnőbb lesz a többieknek, hogy mennyi szenvedéllyel tölti el
Önt az adott hajtóerő.  Ezzel szemben minél alacsonyabban áll Ön a középértékhez képest, és
minél inkább eltér az átlagostól, annál feltűnőbb lesz a többieknek, hogy az adott erő Önnek
közömbös, vagy igyekszik azt elkerülni.  A kékkel árnyékolt rész minden egyes hajtóerőnél a
népességnek azt a 68%-át jelzi, amelynek a pontszáma az országos átlaghoz képest legfeljebb
egy egységgel szór felfelé illetve lefelé.

NORMÁK ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATOK - Norm 2017

Intellektuális Átlagos

Ösztönös Átlagos

Gazdaságos Átlagos

Önzetlen Átlagos

Harmonikus Átlagos

Tárgyias Átlagos

Önfeláldozó Átlagos

Céltudatos Átlagos

Irányító Átlagos

Együttműködő Átlagos

Strukturált Átlagos

Újító Átlagos

 - Egy szórásnyira az átlagtól - *A népesség 68%-ának az eredménye az így árnyékolt területre esik.  - országos átlag  - az Ön pontszáma
 - Két szórásnyira az átlagtól
 - Három szórásnyira az átlagtól

Átlagos  -  egy egységnyi eltérés az átlaghoz képest
Szenvedélyes  -  két egységgel szór az átlag felett
Közömbös  -  két egységgel szór az átlag alatt
Extrém  -  három egységnyi eltérés az átlaghoz képest
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A motiváció egyenese
A 12 hajtóerő egyenese szemléletesen ábrázolja, hogy Mária miből merít motivációt, és megmutatja az
egyes kategóriák intenzitásának fokát is.  A csillagok az egyén elsődleges hajtóerőcsoportját jelzik.  A
megjelölt négy tényező az adott helyzettől függetlenül kritikus szerepet játszik Mária esetében.
Befolyásolják ugyanis, mi motiválja, és mi köti le őt.
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A hajtóerők kereke
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A jellemzők és a hajtóerők kereke
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BEVEZETÉS
A viselkedésjegyek és a hajtóerők
Végső soron a viselkedésjegyek és a hajtóerők kombinációjára vezethető vissza az, hogy valaki miért
elégedettebb a munkájával, és a munkakörében miért teljesít jobban.  Önálló erejüknél fogva ezek a
tényezők külön-külön is képesek befolyásolni az Ön cselekedeteit, de a két tényező együttes hatása
ennél jóval magasabb szinten érvényesül.

Ebben a részben a következőkről olvashat:

A viselkedés és a motiváció összefüggésének tulajdonítható erősségek

A viselkedés és a motiváció ütközésének tulajdonítható konfliktusok

Ideális környezet

Motivációs szempontok

Menedzselési szempontok
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A VISELKEDÉS ÉS A MOTIVÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ ERŐSSÉGEK

A fejezet azokat a lehetséges területeket ismerteti, ahol Mária viselkedési stílusa és négy legfontosabb
hajtóereje együtt erősséget mutat.  Válassza ki azt a két-három potenciális erősséget, amelyeket Mária
munkahelyi elégedettségének növelése érdekében maximalizálni és jutalmazni szükséges.

Mindent tudni akar a folyamatról, és ez magas színvonalhoz és kiemelkedő eredményekhez
vezet.

Pontosan meghatározza és tisztázza az eljárásokat, és ennek érdekében kutatómunkát végez, és
átadja az összes elérhető információt.

Minden kérdést feltesz, és minden adatot begyűjt, hogy a végeredmény mindig a lehető legjobb
legyen.

Véleményét tényekre alapozza.

A lehető legnagyobb siker érdekében számít a lehetséges kihívásokra.

Mások számonkéréséhez szolgáltatja a szükséges adatokat.

Jól elegyíti a szabályszerűséget és a kreativitást.

Az élmény fokozása érdekében a legapróbb részletekre is figyelve, kivételes precizitással végzi a
feladatát.

Szavak helyett inkább a munkájával igazolja, milyen különleges dolgokra képes.

Egyértelműen utasít a célok támogatására.

Magas elvárásokat támaszt, és ezek teljesülése érdekében együttműködően jár el.

Amíg az általa elvárt szabályok teljesülnek, képes az ellenőrzést átadni másnak.
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A VISELKEDÉS ÉS A MOTIVÁCIÓ ÜTKÖZÉSÉNEK TULAJDONÍTHATÓ KONFLIKTUSOK

A fejezet azokat a területeket ismerteti, ahol Mária viselkedési stílusa és négy legfontosabb hajtóereje
konfliktusba kerülhet.  Válassza ki azt a két-három potenciális konfliktust, amelyeket Mária munkahelyi
teljesítményének növelése érdekében minimalizálni szükséges.

Szereti a kiszámítható folyamatokat, de közben állandóan meg akar bizonyosodni arról, hogy
minden rendben van.

Másoknak úgy tűnhet, késlekedik, pedig csak arra törekszik, hogy minden információt
megszerezzen, nehogy hibát kövessen el.

Úgy tűnhet, hogy túlságosan is csak a tényekre és az elméletre koncentrál.

Igénybe akarja venni mások képességeit, de felidegesíti, ha mások nem követik a szabályokat.

Ugyan szeretne másokra támaszkodni, csakhogy minden kis részletbe beleköt.

A többiek számára népszerűtlen szabályokat állít fel, de ezt kizárólag a cég érdekében teszi.

Eljárásának nem mindig van köze a szépséghez vagy a kreativitáshoz.

Úgy érzi, jobb munkát lehetne végezni, ha nagyobb hangsúly lenne a projekt által nyújtott
élményen.

A kritikát magára veszi, és némi időbe telhet, amíg túlteszi magát rajta.

Ha az általa felállított szabályok teljesültek, hajlandó az ellenőrzést átadni másnak.

Néha ridegnek és távolságtartónak tűnik, mert mindent számokkal és tényekkel akar
alátámasztani.

A cég küldetésének támogatása érdekében még a lehetetlen követelmények teljesítésén is
dolgozik.
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IDEÁLIS KÖRNYEZET
Az emberek sokkal elkötelezettebbek, és jobban teljesítenek, ha a munkakörnyezetük az alábbi
megállapításokhoz igazodik.  Ez a fejezet Mária viselkedési stílusa és négy elsődleges hajtóereje
alapján mutatja be a számára ideális munkakörnyezetet.  A fejezet segítségével válasszon ki számára
olyan konkrét feladatokat és felelősségi köröket, amelyeket Mária örömmel lát el.

Az adatgyűjtési folyamat jelentőségének elismerése, a hibák elkerülésének érdekében.

Olyan környezet, ahol összegyűjthető az összes tény és információ.

A probléma megoldásának logikus megközelítése és információ-alapú megoldások.

Annak képessége, hogy a szervezeti kereteken belül mindenkit hasznossá tudjunk tenni.

Az erőforrásokat és az eszközöket úgy elrendezni, hogy az segítse a hasonlóan precíz
embereket.

Működő mechanizmusokat találni, amelyek segítik a motivált embereket az eredmények
elérésében.

Lehetőség a határok átlépésére, a személyes egyensúly megteremtése érdekében.

Jutalmat érdemel, ha a holisztikus irány meghatározása tények és adatok felhasználásával
történik.

Olyan környezet, amelyben jutalmat érdemel, ha a kreatív folyamatok odafigyel az ember a
részletekre.

Meghitt csapat, ahol mindenki megosztja egymással az ötleteket és az adatokat, és együtt
dolgozik a feladatokon.

Olyan környezet, amely támogatja a tények és az adatok elemzését.

Ahol jutalmazzák azt, ha valaki támogatja a folyamatokat és az eljárásokat, és tartja magát
hozzájuk.
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MOTIVÁCIÓS SZEMPONTOK
Minden ember más, és mindenkit más motivál.  A riportnak ez a fejezete Mária hajtóerőinek elemzése
alapján készült.  Nézzék át együtt a fejezetben található összes megállapítást, és emeljék ki közülük
azokat, amelyek Mária vágyai között jelenleg szerepelnek.

Mária vágyai:
Rendelkezzen információval arról, hogyan kell a dolgokat jól elvégezni, nehogy hibát kövessen el.

A nehézségek és a konfliktusok leküzdéséhez legyen ideje az adatokat és a tényeket
összegyűjteni.

Legyen érthető, miért kell a projekt kezdete előtt egy adott eljárást megváltoztatni.

Az eredményesség fenntartása mellett a szabályok betartásáról gondoskodó folyamatok és
eljárások.

Információk és tények, amelyek ahhoz szükségesek, hogy mások segítséget kapjanak a
szervezeti célok teljesítéséhez.

Elszámoltathatóság a tervezett eredményekért.

A funkció érdekében a grafikonok és a táblázatok külalakja legyen szemre szép.

Legyen képes a szervezeti morálra vonatkozó kezdeményezéseket adatokkal és tényekkel
alátámasztani.

Legyen lehetősége a szervezet működését és egyensúlyát támogató rendszereket és
folyamatokat bevezetni.

Az egész csoporton belül fenntartott magas színvonal.

A vezetés lássa be, hogy ő a vállalkozás hosszú távú életképességét támogatja.

A szervezet általános érdekeinek követendő eljárások és protokollok.
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MENEDZSELÉSI SZEMPONTOK
Ez a fejezet néhány olyan kötelező tényezőt sorol fel, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy Mária
optimális teljesítményt nyújtson.  Ezek közül vannak olyanok, amelyeket Mária képes saját maga
kielégíteni, a többiről viszont a vezetésnek kell gondoskodnia.  Az ember nehezen tud motivációs alapon
működő környezetben létezni akkor, ha a vezetés az alapvető igényeit nem teljesíti.  Nézzék át együtt
ezt a listát, és válasszák ki azt a 3-4 megállapítást, amelyeket Mária a legfontosabbnak tart.  Így részt
vehet a saját irányítási tervének kidolgozásában.

Szempontok Mária irányítási tervéhez:
Az összegyűjtött információkból a különböző hallgatóságok számára megemészthető
prezentációkat készíteni.

Amikor mások erőfeszítéseit értékeli, és hiányosságokat észlel, ne ítéletet alkosson, hanem
inkább tegyen fel kérdéseket.

Legyen képes felismerni, mikor bonyolítja túl a helyzetet.

Annak a hajtóerőnek a kihasználása, hogy igyekszik megmutatni, milyen szerep jut az egyes
embereknek a részletes tervben.

Részvétel annak meghatározásában, hogy az új folyamatok miként járulnak hozzá az
eredményesség fokozásához.

Tartsák a folyamatok szakértőjének, és tudjon segíteni másoknak ezek előnyös alkalmazásában.

Olyan vezetője legyen, aki mindenkit a cég elvárásai és szabályzatai alapján számoltat el.

Olyan vezető, aki Mária javaslatait illetően méltányolja az egyensúlyt.

A szervezet egységére vonatkozó fenntartásokat kifejezésre lehet juttatni.

Lássák olyasvalakinek, aki határozottan kiáll az eljárások és protokollok mellett.

Olyan vezető, aki megérti, hogy szervezetet javát szolgálhatja, ha világot valaki feketén-fehéren
látja.

Olyan vezető, aki megérti, hogy bizonyos kérdésekben a határozott az álláspontja a szervezet
általános érdekeiből fakad.
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BEVEZETÉS
Az érzelmi intelligencia

Az EQ-riport az egyén érzelmi intelligenciájával, tehát azzal foglalkozik, mennyire képes az egyén az
érzelmek erejét és az érzelmi alapon hozott döntéseket az együttműködés és az eredményesség
fokozása érdekében észlelni, megérteni és eredményesen alkalmazni.  A riport két átfogó területről,
saját magunkról és másokról ad ismertetést.

Kutatások szerint a sikeres vezetők és a kiemelkedően teljesítő személyek az érzelmi intelligencia
területén kimondottan fejlett készségekkel rendelkeznek.  Ezért típustól függetlenül szinte minden
emberrel jól együttműködnek, és az üzleti világ folyamatosan változó kihívásaira eredményesen
reagálnak.  Valójában az EQ alapján talán még az IQ-nál is pontosabban lehet az egyén
sikerességére és teljesítményére követeztetni.

Az érzelmi intelligencia az egyes dimenziókon elért aktuális pontszámtól függetlenül figyelmet érdemel
és fejleszthető.  Az érzelmi tisztánlátás modellje az egyik olyan eszköz, amellyel az érzelmi szintünket
a nap bármely pillanatában értékelhetjük.  A vörös üveg ebben a modellben azt jelenti, hogy érzelmi
tisztánlátásunk gyenge, és ebben az érzelmileg elborult állapotban képtelenek vagyunk az összes
készségünket és erőforrásunkat latba vetni.  Amikor tudjuk, hogy ilyen vörös üvegen át nézzük a
világot, a félelem, a düh, a szomorúság vagy a veszteség érzése vesz erőt rajtunk.  Az áttetsző
szemüveg viszont a tisztánlátást, azaz azt az ideális állapotot jelzi, amikor érzelmileg „formában”
vagyunk.  Ilyenkor boldogságot, örömöt, békességet vagy izgalmat élhetünk át.  Többnyire valahol a
két véglet között tartózkodunk.  Nem feltétlenül vagyunk képesek pontosan leírni az érzéseinket, de
az elménk többé-kevésbé tiszta marad, figyelmünk nem terelődik el.  Érdemes tudni, hogy minél
magasabbak az EQ pontszámaink, annál könnyebben tudjuk ezt a modellt saját magunkra és a
környezetünkben élőkre alkalmazni.

47 Copyright © 2021, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.

Minta Mária



BEVEZETÉS
Az érzelmi intelligencia
A riport az érzelmi intelligencia öt dimenzióját méri, ezek:

A saját érzelmi intelligencia
Mi zajlik le bennünk, amikor mindennapi eseményeket élünk át?

Éntudatosság Az a képesség, amelynek révén felismerjük és megértjük saját hangulatainkat,
érzelmeinket és hajtóerőinket, valamint azt, hogyan hatnak ezek másokra.  Gyakorlatilag ez a
képességünk segít megállapítani, mikor vagyunk a vörös vagy a tisztán látó zónában, illetve a kettő
között.

Önszabályozás E képességünkkel tudjuk kordában tartani és irányítani érzelmeinket és
hangulatainkat, és ezzel tudjuk magunkat megfontolt cselekvésre kényszeríteni.  Gyakorlatilag ezzel a
képességünkkel tudjuk érzelmi tisztánlátásunkat szükség esetén befolyásolni, és magunkat a vörös
zónából a tisztán látó zónába kényszeríteni.

Motiváció Az a szenvedély, az a belső hajtóerő vagy hajlam, amely miatt készek vagyunk
erőfeszítések árán, kitartóan és nemcsak az ismeretek, a haszon, a környezet, mások, a hatalom és a
módszerek, és hasonló külső hajtóerők miatt dolgozni, és haladni a céljaink felé.

Mások érzelmi intelligenciája
Mi történik közöttünk és mások között?

Társas tudatosság Az a képességünk, amelynek révén megértjük más emberek érzelemvilágát, és
azt, ahogy a szavak és a cselekedetek másokra hatnak.  Gyakorlatilag e képességünk segít
megállapítani, hol tartózkodik a másik ember: a vörös vagy a tisztán látó zónában, illetve valahol a
kettő között.

Kapcsolatkezelés Az a képességünk, amelynek révén mások érzelmi tisztánlátását hozzáértő
kapcsolatkezeléssel és hálózatépítéssel befolyásoljuk.

100%-ig igaz, amit a riport állít?  Igen, nem, meglehet.  Ebben a riportban csak az érzelmi intelligencia
mérésével foglalkozunk.  Csak olyan területekről közlünk megállapításokat, ahol tendenciák
figyelhetők meg.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A kapott válaszok alapján a riport általános megállapításokat téve nagy vonalakban ismerteti Mária
érzelmiintelligencia-szintjét.

Mária általában tudatában van annak, ha a stressz mértéke egyik napról a
másikra jelentősen változik.  Bizonyos mértékig tudatában van annak, hogy
a céljait, motiváltságát, erősségeit és főbb törekvéseit hogyan befolyásolják
az érzelmei.  Tisztában szokott lenni azzal, hogy érzelmi téren miben erős,
és mely területeket kell fejlesztenie.  A jelentősebb eseményekre adott
érzelmi reakcióit általában észreveszi és érti.  Tudja, mit szeret és mit nem,
de még nem ismerte fel, mi jelent igazi örömöt számára az életben.  Amikor
visszajelzést kap, nem feltétlenül látja át, hogy annak megértését az
érzelmei befolyásolni fogják.

Amikor másokkal közös munkát végez, időnként szükségtelen
konfliktushelyzeteket teremt.  Kiszámíthatatlan reakciói miatt előfordul, hogy
az emberek félnek a rossz hírt, a kritikát vagy az esetleg negatív információt
közölni vele.  Negatív érzelmei befolyásolhatják a csapat teljesítményét.
Időnként hagyja, hogy az érzelmei túlságosan is befolyásolják a döntéseit.
Amikor Mária stresszes, előfordul, hogy a cselekedeteivel szükségtelenül
másoknál is stresszt okoz.  Lehet, hogy megszokásból az érzelmek
szabályozására alkalmatlan stratégiákat használ.

Esetleg gyakran kell emlékeztetni arra, hogy a céljairól ne feledkezzen meg,
és tartsa az irányt.  Nem feltétlenül keresi aktívan a kreativitást igénylő
kihívásokat.  Az emberek nem látják rajta, hogy motivált, ami a sikeres
előmenetele szempontjából akadályt jelenthet.  Nagyon is
belekényelmesedhet a változatlanságba.  A motivációt esetenként főleg
külső forrásból meríti, és emiatt előfordulhat, hogy a munkájával soha nem
teljesen elégedett.  Előfordul, hogy húzza az időt, és a dolgokat az utolsó
percre vagy befejezetlenül hagyja.
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ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Mások nem feltétlenül érzik azt, hogy Mária érti őket.  Az aktív figyelemre
való képesség fejlesztéséből profitálna.  Általában felismeri, ha megbánt
valakit, de nem mindig érti, miért minősült bántónak, amit tett.  Ha hasonlót
még nem tapasztalt, nehezen képes az adott helyzetbe érzelmileg beleélni
magát.  Gondot okozhat neki az olyan emberek véleményét megérteni, akik
nem hasonlítanak rá.  Képes másokkal együtt dolgozni, de érzelmi
szükségleteik értelmezéséhez időnként segítségre szorul.

Nem minden esetben tartják csapatjátékosnak, így az együttműködést
feltételező környezetekben esetenként nehezére esik jól teljesíteni.  Nem
feltétlenül veszi észre a különbségeket az emberek között, ezért gondot
jelent számára, amikor az eredményességüket vezetőként fokoznia kell.
Amikor Mária türelmetlenül ragaszkodik ahhoz, hogy a terv szerint lépjenek
tovább, mások szemében érzéketlennek tűnhet.  Lehet, hogy fontosabbnak
tartja a konkrét feladatok elvégzését feltételező munkát annál, amely
kapcsolatok építését igényli.  Másoknak úgy tűnhet, megközelíthetetlen,
ezért aztán, ha lehet, nem bocsátkoznak interakciókba vele.  Mások
testbeszédének értelmezésével gondjai lehetnek.
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AZ EQ-FELMÉRÉS EREDMÉNYEI
Az érzelmiintelligencia-hányados (EQ) azt méri, mennyire képes Ön a saját érzelmeinek erejét és az
érzelmi alapon hozott döntéseit, valamint mások érzelmeit az együttműködés és az eredményesség
fokozása érdekében észlelni, megérteni és eredményesen alkalmazni.  A felmérésen elért
összpontszáma az Ön érzelmi intelligenciájának általános szintjét mutatja.  A magasabb pontszám
nagyobb EQ-t jelez.  Ha ezt erősíteni kívánja, elsősorban azokat a területeket igyekezzen fejleszteni,
ahol a legalacsonyabb pontszámokat érte el.

1.  Éntudatosság - Az a képesség, amelynek révén felismerjük és megértjük saját
hangulatainkat, érzelmeinket és hajtóerőinket, valamint azt, hogyan hatnak ezek
másokra.
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2.  Önszabályozás - E képességünkkel tudjuk kordában tartani és irányítani
érzelmeinket és hangulatainkat, és ezzel tudjuk magunkat megfontolt cselekvésre
kényszeríteni.
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3.  Motiváció - Az a szenvedély, az a belső hajtóerő vagy hajlam, amely miatt készek
vagyunk erőfeszítések árán, kitartóan és nemcsak az ismeretek, a haszon, a
környezet, mások, a hatalom és a módszerek, és hasonló külső hajtóerők miatt
dolgozni, és haladni a céljaink felé.
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4.  Társas tudatosság - Az a képességünk, amelynek révén megértjük más emberek
érzelemvilágát, és azt, ahogy a szavak és a cselekedetek másokra hatnak.
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5.  Kapcsolatkezelés - Az a képességünk, amelynek révén mások érzelmi
tisztánlátását hozzáértő kapcsolatkezeléssel és hálózatépítéssel befolyásoljuk.
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* A népesség 68%-ának az eredménye az árnyékolt területre esik.
Norm 2019
T: 22:32
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AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA PONTSZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSÁRÓL

A saját érzelmeire vonatkozó pontszám az önszabályozást, az éntudatosságot és a motivációt mérő
skálákon elért eredmények átlaga.  A társas tudatosságot és a kapcsolatkezelést mérő skálákon elért
eredmények átlaga adja a mások érzelmeire vonatkozó pontszámot.  Az Ön érzelmi intelligenciája
összesített szintjének kiszámításához az öt részskála eredményét átlagoltuk.

Az érzelmi intelligencia összpontszáma - Az Ön érzelmiintelligencia-szintje
összesen, amely a mások és a saját érzelmeire vonatkozó pontszámainak átlaga.
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Saját érzelmei - Az a képesség, amely segít saját magát megérteni,
önmagáról pontos énképet alkotni, hogy eredményesen élhesse az életét.
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Mások érzelmei - Az a képesség, amely segít megérteni másokat, és
átlátni, mi motiválja őket, és hogyan lehet velük dolgozni és együttműködni.
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Norm 2019
T: 22:32
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Éntudatosság
Az érzelmi intelligencia e dimenziójában mért szintje azt jelenti, hogy Mária éntudatossága
mérsékelt, azaz lehet, hogy észreveszi az érzéseit, de nem minden esetben tudja
megmagyarázni őket.

Az alábbiakat teheti:

Gyakori önvizsgálatot tartva azonosítsa és nevezze nevén az éppen aktuális érzelmi állapotát.
Ellenőrizze érzelmi tisztánlátását.  Milyen a pillanatnyi érzelmi állapota?  Vörös, tiszta vagy a
kettő között van valahol?

Miután egy-egy érzelmet sikerül azonosítania, szóban fogalmazza meg, vagy írásban jegyezze
fel azt.

Önértékelési képességének javítása érdekében, kérje meg családja valamelyik tagját vagy
valakit, akinek a tanácsában megbízik, hogy beszéljen az Ön erősségeiről és gyenge pontjairól.
Ezt vesse össze a saját önértékelésével.

Figyelje meg a saját viselkedésjegyeit, és állapítsa meg, előfordulnak-e sémák a nap során.

Gondolkodjon el az érzelmei és a viselkedése között fennálló kapcsolatról.

Naplójában jegyezze fel, milyen érzelmekkel reagált a jelentősebb eseményekre.

Ossza meg családja valamelyik tagjával, egy barátjával vagy valakivel, akinek a tanácsában
megbízik, hogy mit fedezett fel magáról az önvizsgálat során, és mindez hogyan befolyásolta a
döntéseit.

Készítsen listát az erősségeiről és a fejlesztendő területekről.  Ezt a listát naponta nézze meg.

Készítsen akciótervet azoknak a területeknek fejlesztéséről, amelyeken javítani akar.

Gondolja végig azokat az elsősorban a munkájával kapcsolatos helyzeteket, ahol a fejleszteni
kívánt területen sikerült előrelépést elérnie.

Éntudatosságának javításával kapcsolatosan válasszon ki három konkrét és mérhető célt, és
ezeket értékelje havonta.

Éntudatosság - Az a képesség, amelynek révén felismerjük és megértjük saját
hangulatainkat, érzelmeinket és hajtóerőinket, valamint azt, hogyan hatnak ezek
másokra.
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Önszabályozás
Az érzelmi intelligencia e dimenziójában mért szintje azt jelenti, hogy Mária előnyére válna,
ha magasabbra emelné az önszabályozásra való képességét, hogy a negatív és káros
érzelmei által kiváltott cselekedeteit szabályozni tudja.

Az alábbiakat teheti:

Igyekezzen visszafogni magát, hallgassa végig, amit mondanak Önnek, tartson szünetet, és
csak utána válaszoljon.

Tanuljon meg kimaradni a nehéz vagy nyomasztó helyzetekből.

Tartsa magát ahhoz, hogy senkit nem szakít félbe.

Amikor valami frusztrálja, foglalja össze a helyzetet, és határozza meg a frusztrációt kiváltó
okokat.

Családja valamelyik tagjával, egy barátjával vagy egy munkatársával, akiben megbízik (a
munkahelyi körülményekhez igazodó) szerepjátékot játszva gyakorolja, hogy feszült helyzetekre
hogyan tud eredményesen reagálni.

Állapítsa meg, mely tevékenységek dobják fel a hangulatát, és amikor feszültnek érzi magát,
vagy nyomasztó a helyzete, kezdjen el ilyesmivel foglalkozni.

Koncentráljon nyugalmat sugárzó vagy pozitív érzelmeket kiváltó eseményekre.

Naplóban jegyezze fel mivel képes eredményesen kezelni a saját helyzetét, és mivel nem, hogy
ezeket a jövőben fel tudja idézni.

Munkatársaival beszélje meg az érzelmek kifejezésére alkalmas megfelelő módszereket.

Amikor negatív érzelmek uralkodnak el Önön, próbálja meg felidézni egy pozitív vagy kedves
jelenet képét.

A dolgokat összefüggéseikben vizsgálja.  Tegye fel magának a kérdést, hogy mi történhet a
legrosszabb esetben, vagy mit érez majd emiatt egy hét múlva.

Önszabályozás - E képességünkkel tudjuk kordában tartani és irányítani
érzelmeinket és hangulatainkat, és ezzel tudjuk magunkat megfontolt cselekvésre
kényszeríteni.
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Motiváció
Az érzelmi intelligencia e dimenziójában mért szintje azt jelenti, hogy időnként az juthat
Mária eszébe, hogy „ismét kudarcot vallott”, vagy „semmi kedve kipróbálni”, és jellemzően
borúlátóbb a hozzáállása.

Az alábbiakat teheti:

Tűzzön ki konkrét célokat, és rendeljen hozzájuk határidőt.

Egyértelműen határozza meg, hogy a kiválasztott céljai miért fontosak Önnek.

Döntse el, hogy mi az, ami motiválja, ehhez tisztázza, hogy miben leli igazán örömét.

Valakivel, akiben megbízik vagy valamelyik társával együtt vesse papírra a céljait, majd
elérésükre dolgozzon ki konkrét cselekvési tervet.

Szakítson magának minden nap időt, akár alkalmanként csupán öt-öt percet, amikor a
szenvedélyeire koncentrálhat.

Céljairól készítsen listát, és tegye olyan helyre, ahol szem előtt vannak.

Szánja rá az időt, és képzelje el magának, hogy mivel jár majd, ha megvalósul, amit elérni
igyekszik.

A barátaival és a családjával ünnepeljék meg, amikor olyan eredményt ér el, amely közelebb
viszi a céljaihoz.

Olvasson olyan cikkeket vagy idézeteket, amelyekből inspirációt tud meríteni.

Ne hagyja annyiban a dolgokat, tegyen jobbító szándékú javaslatokat.

Motiváció - Az a szenvedély, az a belső hajtóerő vagy hajlam, amely miatt készek
vagyunk erőfeszítések árán, kitartóan és nemcsak az ismeretek, a haszon, a
környezet, mások, a hatalom és a módszerek, és hasonló külső hajtóerők miatt
dolgozni, és haladni a céljaink felé.
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Társas tudatosság
Társas tudatosságának szintje alapján Mária esetenként nehezen tudja értelmezni, hogyan
reagálnak mások érzelmileg bizonyos helyzetekre és közlésekre, és lehet, hogy a
kommunikációját a helyzethez kell igazítania.

Az alábbiakat teheti:

Mielőtt véleményt nyilvánít, próbálja az emberek érzelmi reakcióit kiszámítani és megérteni.

Mások érzelmi hőfokának értékelése érdekében a nem verbális viselkedés jegyeit figyelje.

Mielőtt a munkatársainak vagy családja tagjainak válaszol, elemezze és értelmezze a dolgokat
az ő szempontjaik szerint.

Gondolja azt, hogy mindenkinek külön szerkezet méri az érzelmi tisztánlátását, és tegye fel a
kérdést: „milyen az érzelmi állapotuk, vörösen vagy tisztán látnak, vagy valahol a kettő között
vannak, mert ha nem látnak tisztán, valószínűleg az optimálisnál gyengébb eredményre
számíthat.

Társas készségeit folyamatosan fejlessze, legyen képes például figyelmesen végighallgatni
mások gondolatmenetét, mielőtt kérdéseket tesz fel, vagy közöl valamit.

A nem verbálisan kifejezett üzenetek fogadása érdekében figyelje a testbeszédet.

Amikor érzelmi reakciókat próbál értelmezni, ezek tisztázásához kérjen másoktól segítséget.

Emberi kapcsolataiban ne ítélkezzen, ne törjön pálcát mások felett, hanem inkább kérdezzen
mielőtt véleményt alkot.

Barátainak, családja tagjainak, sőt alkalmanként még idegeneknek is ajánljon segítséget.
Legyen azonban elővigyázatos, hogy azt a segítséget kapják, amit szeretnének, és ne azt,
amire Ön szerint szükségük van.

Társas tudatosság - Az a képességünk, amelynek révén megértjük más emberek
érzelemvilágát, és azt, ahogy a szavak és a cselekedetek másokra hatnak.
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Kapcsolatkezelés
Kapcsolatkezelésének szintje alapján elképzelhető, hogy Mária sutának és nehezen
kezelhetőnek találja, amikor érzelmileg töltött kölcsönhatásba kerül másokkal.

Az alábbiakat teheti:

Legyen tudatában, milyen üzenetet közvetít a testbeszédével.

A személyközi kapcsolataiban megnyilvánuló stílusáról kérjen visszajelzést olyasvalakitől, akit
nagyra becsül.

Vállalja magáért a felelősséget, ezért kijelentéseit kezdje az „úgy érzem” szavakkal.

Apelláljon mások egyediségére, építsen a kölcsönös érdekekre, és forduljon őszinte
kíváncsisággal mások felé.

Hagyjon időnként másokat is az élre állni, így tanulhat vezetői stílusukból.

Amikor találkozik valakivel, tudja meg a nevét, és mnemotechnikai módszereket alkalmazva
vésse emlékezetébe ezt az információt.

Tartson fenn szemkontaktust, és mutasson érdeklődést, amikor más beszél.

Amikor másokkal beszélget, személyes kérdéseket feltéve keressen olyan témát, amelyről
azonos a véleményük.

Társas kapcsolataiban a mennyiség helyett törekedjen inkább a minőségre.

Lássa be, hogy az érzelmek fontos szerepet játszanak az életében.  Ha megérti, hogyan hatnak,
képes lesz másokat eredményesen vezetni, és velük interakciót folytatni.

A kapcsolatfelvétel és a másokkal folytatott kommunikáció gyakorlása érdekében csatlakozzon
szakmai szövetséghez vagy konkrét terület érdekcsoportjához.

Kapcsolatkezelés - Az a képességünk, amelynek révén mások érzelmi
tisztánlátását hozzáértő kapcsolatkezeléssel és hálózatépítéssel befolyásoljuk.
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AZ EQ-KERÉK
Az érzelmi intelligenciát ábrázoló kerék szemléletesen mutatja be a riportban elért pontszámait.  Az
EQ-kereket négy negyedre, valamint a saját és mások érzelmeit mutató két félkörre osztottuk fel.  A
motiváció pontszámát a külső körön az óramutató járásával egyező irányban haladó nyíl jelzi.  A belső
központi körben az Ön EQ-pontszáma látható.  Minél nagyobb a pontszám, annál erősebb a szín
tónusa.
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Bevezetés
A viselkedésjegyek, a hajtóerők és az érzelmi intelligencia közös hatása

A viselkedési stílusából a munkahelyén a legtöbbet kihozni igyekvő egyén olyan, mint aki
nehéz útvesztőben tájékozódik, különösen olyan helyzetben, ahol a „viselkedési stílusok fel
vannak címkézve”.  Gyakran előfordul ugyanis, hogy egy csapatban több személy viselkedési
stílusa is azonos, azonos helyzettel szembesülve mégis mást mutatnak.

A TTI hosszú évek óta tart oktatást szervezetek és magánszemélyek számára a
viselkedésről, azaz arról, hogyan cselekszik az ember, miközben a hajtőerők váltják ki belőle
a tetteket, és arról is, miért éppen azt teszi az ember, amit tesz.  Ez évtizedeken át
magyarázatot adott az emberi cselekedetek közötti eltérésekre.  Az elmúlt években azonban
kiderült, hogy egyes emberek a viselkedésjegyeik és a hajtóerőik hasonlósága ellenére adott
helyzetre, különösen érzelmi töltést hordozó helyzetekben, másként reagálnak.

Ennek mi lehet az oka?  A válasz gyakran az adott személy érzelmi intelligenciájában rejlik.
Ha megértjük az egyén érzelmi intelligenciát, majd ezt az ismeretet a viselkedésjegyekre és a
hajtóerőkre vetítjük, nemcsak a szervezetekben szokásos munkanyelvet és kommunikációt
tudjuk kibővíteni, hanem az egyénnek is segíteni tudunk, hogy kijusson a munkahely
útvesztőjéből, és a sikeres teljesítmény miatt a jutalom érzése töltse el.
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A VISELKEDÉSJEGYEK, A HAJTÓERŐK ÉS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA

Sikeresebb ember az, aki érti és megbecsüli saját magát, és ugyanilyen megértéssel és
megbecsüléssel fordul másokhoz.  Ennek a résznek az a célja, hogy az egyére jellemző viselkedés
erősségeit és az elsődleges hajtóerőcsoportot összekapcsolja az egyén érzelmi intelligenciájával, hogy
az üzleti életben nap mint nap előforduló helyzeteken gyorsabban át lehessen jutni, könnyebb legyen
eligazodni.

Ennek a résznek a világos értelmezéséhez tudni szükséges, hogy Mária
elsődleges hajtóerőinek csoportja az ezekből a hajtóerőkből áll:
Intellektuális, Céltudatos, Harmonikus és Együttműködő.

  Mária éntudatossága közepes szintű.  Lelkileg és fizikailag tudatosul
benne, amikor elkezdi máshogy érezni magát, de az ilyen változást nem
mindig képes előre kiszámítani, illetve megmagyarázni.  A szabályok
magas fokú tiszteletére épülő viselkedési stílusával párosulva ezek az
érzések felerősödhetnek, és érzelmi reakción alapuló, nem pedig előre
megfontolt cselekedetekhez vezethetnek.  Az érzelmi töltést hordozó
helyzetek félelmen alapuló és kritikus reakciót váltanak ki azokból, akikre
magas fokú szabálytisztelet jellemző.  Ugyanakkor Mária
éntudatosságának mérsékelt szintjéből az következik, hogy tudatában van
azoknak a fizikai és érzelmi reakcióknak, amelyekkel e tényezőkre
válaszol, ám ezeket nem minden esetben képes vagy hajlandó szabatosan
kifejezésre juttatni.

  Mária alacsony szinten képes a saját érzelmeit szabályozni.  Az
érzelmileg töltött eseményekre adott választ, reakciót nem feltétlenül
képes kezelni.  Erős szabálytiszteletre épülő viselkedési stílusából
következik, hogy Mária az érzelmeit analizálja, és szavakkal nem fejezi ki,
a kritikára pedig túlságosan is érzékeny lehet.  Ugyanakkor az
önszabályozás alacsony szintje miatt a tipikus viselkedési jellemzők
valamelyest felerősödhetnek, ami viszont a másokkal folytatott
kommunikáció rovására mehet.  Mária előnyére válna, ha megértené a
saját szabálytiszteletre épülő viselkedését, és megismerné annak a
másokkal folytatott kommunikáció menetére gyakorolt hatását, mert azt is
felismerné, hogyan érdemes a pozitívabb eredmény érdekében a
kommunikációs stílusát kiigazítania.  Óvatosságot igényelnek azok az
esetek, amelyekben a téma közvetlenül kapcsolódik Mária elsődleges
hajtóerőcsoportjához.  A viselkedésére vonatkozó ismereteket Mária
kevésbé képes alkalmazni, ha úgy véli, hajtóerői veszélynek vannak
kitéve.
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A VISELKEDÉSJEGYEK, A HAJTÓERŐK ÉS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA

  Mária motivációja alacsony szintű.  Átlagon aluli szinten van meg benne
a motiváció és a szenvedély, amely miatt kész nemcsak az elsődleges
hajtóerőcsoportjához kötődő jutalmakért, hanem más okok miatt is
dolgozni.  Ez a motiváció formáját tekintve belső késztetés, amely a cél
elérésére ösztönzi, mivel azonban a szintje átlag alatti, okvetlenül
valamilyen külső hajtóerő vagy „mézesmadzag” alkalmazására van
szükség.  Elkötelezettség és kiváló teljesítmény akkor érhető el nála, ha
van esély arra, hogy pályája során a rá jellemző Intellektuális, Céltudatos,
Harmonikus és/vagy Együttműködő hajtóerők kielégüljenek.

  Mária társas tudatossága közepes szintű.  Időnként képes előre
kiszámítani, hogyan fognak mások bizonyos információkat fogadni, vagy
adott helyzetre reagálni.  Ennek az információnak a birtokában jobban
képes mások nézőpontjából látni a dolgokat.  Mária jellemzően az
elsődleges hajtóerőcsoportja szempontjából tekint a világra, de nyilván
nem minden ember szűri az információkat ebből a nézőpontból.  Mária
szabálytiszteleten alapuló viselkedési stílusából következik, hogy az erőt
próbáló problémák megoldása érdekében a kritikus adatok
felhasználására törekszik, de ehhez előbb meg kell tanulnia kilépni a rá
alapvetően jellemző beállítottságból.

  Mária kapcsolatkezelési képessége alacsony szintű.  A kapcsolatok
kezelése és a hálózatok fenntartása gondot okozhat számára.  Mária
azokkal képes kapcsolatot fenntartani, akik olyan hajtóerőkkel
rendelkeznek, mint ő, mert a közléseket ugyanolyan szempontból szűrik.
Mária fő érdeklődési területei az elsődleges hajtóerőiből erednek, és olyan
kapcsolatokat tart fenn igazán sikerrel, amelyek e szenvedélyeit
közvetlenül kielégítik.  Viselkedési szempontból Mária a hivatalos, egyenes
hozzáállást és azt kedveli, ha minden egyes interakcióra fel tud készülni.
Kapcsolatkezelési készségének fejlettségi szintje alapján nehezen képes a
kommunikációs stílusát egy-egy kapcsolat igényeihez igazítani, és ez a
korrekció akkor szokott a leginkább sikerülni, ha az adott kapcsolat az
elsődleges hajtóerőit kielégíti.
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