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ARKA PLAN
Liderlik Pusulası Temel Değerler Raporu kişinin zevk aldığı ve yaşamına

anlam veren öz değerlerini ve hedeflerini tanımlar. Bu değer ve hedefler

kişinin kimliğinin parçalarıdır. Bu nedenle bunlar kişinin davranışların

tetikleyen ana öğelerdir-bunlar kişinin arzu ettiği ve ulaşmak için mücadele

ettiği şeylerdir. Bunun yanı sıra, insanlar kendileriyle aynı değerleri taşıyan

kişilerle çalışmayı tercih eder, bu değerleri taşımayan kişilerden

hoşlanmazlar ve en çok kendi değerlerine uygunluk gösteren ortamlarda

çalışmaktan mutlu olurlar. Bunun tersine, kendi değerlerine aykırı hareket

etmek zorunda kalmak insanlar için stres kaynağı olur. Kişiliği bir insanın

değerlerini kolayca ya da doğrudan ele vermez, çünkü bir insanın değerleri

o kişinin yalnızca kendine ait olan gündeminin konularıdır, insanlar bunları

başkalarıyla her zaman paylaşmak istemeyebilirler.

Bu rapor Yönelim ve Değerler Ölçümü'ne (MVPI) dayandırılarak

hazırlanmıştır. Bu rapor değerlerinizin özetini çıkarır ve bir lider olarak

yarattığınız kültür iklimini tanımlar. Bu raporun sonuçları son 10 yıl içinde

4000'i aşkın üst düzey yönetici örneği üzerinde yürütülen çalışma ve kültürel araştırmaya dayanır.

Bir sonraki sayfada profilinizin grafik temsilini bulacaksınız. Sonraki sayfada aldığınız puanın her ölçeğe göre

ayrı ayrı yorumlandığını göreceksiniz. 65. ila100. yüzdelikler arasındaki puanlar yüksek, 35. ila 65. yüzdelikler

arasındaki puanlar ortalama ve 0 ila 35. yüzdelikler arasındaki puanlar düşük kabul edilmektedir. Yüksek

puanlar işle ilgili temel güdüleri, ortalama puanlar ilgi alanlarını gösterir, düşük puanlar o ölçeğin sizin için

güdüleyici olmadığını gösterir.

Kişiliği bir insanın

değerlerini kolayca ya da

doğrudan ele vermez,

çünkü bir insanın değerleri

o kişinin yalnızca kendine

ait olan gündeminin

konularıdır, insanlar

bunları başkalarıyla her

zaman paylaşmak

istemeyebilirler.

BU BİLGİYİ KULLANMANIN YOLLARI
Burada verilen bilgiden üç şekilde yararlanılabilir. İlk olarak, bir insanın kimliğiyle güncel uğraşının birbirine ne

kadar uygun olduğu değerlendirilebilir. İnsanlar çoğunlukla stratejik nedenler gütmeden bir işi kabul ederler.

Liderlik Pusulası Temel Değerler Raporu bir insanın güncel meslek seçiminin ne derece bilgece yapıldığını

değerlendirmenin bir yoludur. İkinci olarak burada verilen bilgiyle kişinin öz değerleriyle ortak/kollektif kültür

arasındaki uygunluk derecesi saptanabilir. Bir insan ne kadar yetenekli olursa olsun eğer değerleri ortak

değerlerle tutarlılık göstermiyorsa, o insanın o kültür ortamında başarılı olma şansı düşüktür. Ve son olarak,

belli bazı değerlerin kişinin bir lider olarak performansını yükselttiğini, belli bazı değerlerin de bunu

engellediğini söylemek gerekir. Bu rapor tam olarak bu konuyla ilgilidir.

KURUM ORTAK KÜLTÜR
Bir kurumdaki üst düzey yönetimin ortak kültürü tanımladığını belirtmek gerekir. Liderlik Pusulası Temel

Değerler Raporu, ortak kültürün ne olduğunu belirlemenin en iyi yoludur. Yalnızca üst düzey yönetim için

belirlenen Liderlik Pusulası Temel Değerler Raporu profiline bakmanız yeterlidir. Ortak kültürden kastedilen--

neye değer veriliyor, neye verilmiyor ve aktif bir şekilde bastırılan şeyin ne olduğudur.
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TANIMLAR
Liderlik Pusulası Temel Değerler Raporunun on ölçeği aşağıda tanımlanmıştır.

Onay İhtiyacı Tanınma, görülme, göz önünde olma ve ün kazanma arzusu; bu arzu, kişiyi

fark edilmek için fırsat yakalamak ve ister gerçekleşsin ister

gerçekleşmesin, şöhret ve yüksek başarı düşleri kurmakla biçimlenen bir

yaşam tarzına iter.

Güç İhtiyacı Başarı kazanma, zor şeyleri gerçekleştirebilme, bir fark yakalama ve

rekabette kazanan kişi olmaya duyulan arzu.

Keyfe Dönüklük Neşe, heyecan, zevk peşinde olma ve yeme, içme ve eğlenme ekseninde

sürülen bir yaşam tarzı.

Yardımseverlik Başkalarına yardım etme arzusu, hayatta daha şanssız olanların refahı için

çalışmak ve kamu hizmetine ve insanlığın daha iyiye gitmesi uğruna verilen

emekler ekseninde biçimlenen bir yaşam tarzı.

İlişki İhtiyacı Sık sık çeşitli sosyal temaslar kurma ihtiyacı ve bundan zevk alma ve

sosyal etkileşim ekseninde kurulan bir yaşam tarzı.

Geleneklere Bağlılık Aile, din, erdem, çalışkanlık, uygun sosyal davranışlar gibi değerlere

duyulan inanç ve kişinin kendini bunlara adaması ve bu değerleri yansıtan

bir yaşam tarzı.

Güven İhtiyacı Olayları önceden kestirebilmeye, planlamaya ve -özellikle çalışma

alanında- risk ve belirsizliklerden kaçınma çabalarına duyulan ihtiyaç, hata

ve yanlışları en aza indirme ekseninde sürülen yaşam tarzı.

Ticaret Odaklılık Para kazanma, kar sağlama, yeni iş fırsatları yakalamaya duyulan ilgi ve

yatırım ve mali planlama ekseninde oluşturulan bir yaşam tarzı.

Estetik Kendini ifade etme ihtiyacı, nitelik ve kusursuzluk değerlerine kendini

adama, nesnelerin nasıl görüldüğü, hissedildiği, işitildiğine duyulan ilgi, ve

nesnelerin görünüşüne fazlasıyla dikkat etme.

Bilimsel Merak Bilime ilgi duyma, teknolojiyi kullanabilmede rahatlık, -sezgisel değil-

verilere dayandırılmış kararları tercih etme ve nesnelerin nasıl çalıştığını

öğrenmekle zaman geçirme.
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LİDERLİK TEMEL DEĞERLER PROFİLİ

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010
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ONAY İHTİYACI

Tanınma, fark edilme, göz önünde ve ünlü olma arzusu.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta DÜŞÜK PUAN aldınız. Bir lider olarak göze çarpmamayı tercih ediyorsunuz. Başarıları başkalarıyla

paylaşmaktan yanasınız, dikkatleri kendi üzerinize çekmekten bilerek kaçınıyorsunuz. Başarılarınızın tanınmasına

kayıtsız kaldığınız için başkalarının da buna ihtiyacı olmadığını düşünebilir, bireysel başarıları ya da ekibin elde ettiği

başarıları kutlamayabilirsiniz. Rahat ve ilgiden uzak duran insanların bulunduğu bir kurumda çalışmayı tercih edersiniz,

kendi başarılarını kuvvetle vurgulayan insanlarla çalışmaktan hoşlanmayacaksınız. Kendi başınıza çalışmaktan zevk

alabilirsiniz. Başkaları iyi bir performans gösterdiklerinde bunun tanınmasını isterler, dolayısıyla, ekibinizi ve üstlerinizi

iyi bir başarı elde ettiklerinde kutlamanız gerekir.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir yönetici olarak çalışanlarınızı motive etmek için övgünün ne kadar önemli olduğunu anlamayabilir, yönetimin sizi

kutlamasına karşı da kayıtsız kalabilirsiniz. Başarıyı kendinize mal etmek yerine çalışanlarınızla paylaşmayı tercih

ediyorsunuz. Ne var ki, ekibinizin küçük başarılarını göz ardı ederseniz, sizin kayıtsız, ilgisiz ve ketum biri olduğunuzu

düşünebilirler. Başarının tanındığı bir atmosfer yaratmak için uğraş vermelisiniz. Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma

ortamı:

• Başkalarının özel alanlarına saygı gösterecek

• Pürüzler karşısında sakinliğini yitirmeyecek

• Kendi başarılarını övme alışkanlığını en aza indirecek

• Özerkliğe ve kendi kendini motive etmeye değer verecek

ORTAMA UYGUNLUK

Bireysel başarıların topluca kutlandığı bir kurumda çalışmak sizin için ilginç olmayabilir. Sizin için iyi bir iş yapmak

bunun başkaları tarafından ilgi görmesinden çok daha önemli
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GÜÇ İHTİYACI

Meydan okuma, rekabet, hedeflere ulaşma ve başarılı olma arzusu.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta DÜŞÜK PUAN aldınız. Bir lider olarak fırsatların sizi bulmasını tercih edecek ve aktif bir biçimde statü

peşinde olmayacaksınız. Muhtemelen otoriteye meydan okumayacak ve üstlerinizle anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. Bir

ekip lideri olmaktan çok bir ekibin üyesi olabileceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Agresif ve iddialı insanlarla

çalışmaktan hoşlanmayacak, insanları sonuç elde etmeleri için zorlamaktan hazzetmeyeceksiniz. Bir lider olarak açık

bir vizyon sunmayabilir ya da başkalarını başarıya ulaşmaları için zorlamayabilirsiniz.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir yönetici olarak rekabet ve meydan okuma yerine uzlaşma ve işbirliğini hedefliyorsunuz. Astlarınızı sıkıştırmaktan

kaçınıyor olabilirsiniz. Bazı insanlar kendi hızlarıyla çalışabildikleri, gözetilmeden işlerini yaptıkları ve yer almak

istedikleri iş süreçlerini seçtikleri için sizin liderlik tarzınızdan hoşlanacaklar. Bu yaklaşım eğer astlarınız işinde

yetenekli, becerikli ve bilgi sahibiyse etkili olacaktır. Daha az kapasiteli personel, kendilerine daha çok yön

gösterilmesine, tavsiye ve geribildirim verilmesine ihtiyaç duyar. Belirli gündemler üzerine grup toplantıları

düzenlemeye, çalışanlar ile her gün konuşmaya ve işleri başarmaları için onlara yol göstermeye çalışın. Oluşmasını

teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Sık boğaz etmeyen, bırakın yapsınlar söyleminde bir yönetim tarzına önem verecek

• Sonuç almaya ve rekabette kazanan taraf olmaya fazla odaklanmayacak

• İş hedeflerine ulaşma konusunda rahat bir tavır sergileyecek

ORTAMA UYGUNLUK

Üretkenlik ve sonuç almaktan çok, ekip çalışması ve işbirliğine değer veren bir kurumda çalışmayı tercih edebilirsiniz.

Güvenilir ve saygı duyulan bir insan olmak, kariyerinizin yukarı doğru yükselmesinden sizin için daha önemli.
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KEYFE DÖNÜKLÜK

Zevk, heyecan, çeşitliliğe duyulan arzu ve iyi yemekler, iyi içkiler ve neşeli vakit geçirme ve eğlenme

ekseninde sürülen bir yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta YÜKSEK PUAN aldınız. Bir lider olarak işleri ilginç hale getirmekten zevk alacaksınız. Oyunları, insanlara

hoşça vakit geçirtmeyi ve onları eğlendirmeyi seviyor, iyi vakit geçirme fırsatlarının bulunduğu yerlerde çalışmayı tercih

ediyorsunuz. Sizi en çok zorlayan şey kariyer hedeflerinize olan odağınızı yitirmemek ve işi zevkin önünde tutmak. Ekip

üyelerini eğlendirici ve eğlenmeyi seven insanlar arasından seçecek, iyi vakit geçirmeyi bilmeyen insanlarla

çalışmaktan hoşlanmayacaksınız. İşinizin sizin için zevkli olan, ya da eğlenceli insanlarla çalışmanıza olanak veren

yanlarına odaklanmaya eğilimli olacaksınız. Siz insanların iyi çalışıp iyi eğlenmesi gerektiğine inansanız da başkaları

sizin bu görüşünüzü paylaşmayabilir. Yine de olumlu tavrınız ve esnek bakış açınız başkalarına da geçip kurumun

iklimini canlandırabilir.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Çalışanı motive etmek için gevşeme ve eğlenme fırsatlarına değer veriyorsunuz. Başkalarıyla etkileşimde bulunurken

olumlu ve eğlenceli bir üslubunuz var. İnsanlardan hoşlanmayı umuyorsunuz, onlar da sizi canlı ve ilginç biri olarak

bulacaklar. Siz muhtemelen katı bir disiplin taraftarı değilsiniz çünkü çalışma ortamının rahat ve geçimli bir yer olması

gerektiğine inanıyorsunuz. İşi zevkle harmanlayan içten gelen duyguların egemen olduğu bir ortamın oluşmasını teşvik

etmeye yöneliksiniz. Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Kendini ifade etmeyi, doğallığı ve iyi niyeti destekleyecek

• Başkalarını eğlendirmeye ve hoşça vakit geçirtmeye değer verecek

• Resmiyetten uzak, rahat bir yer olacak
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ORTAMA UYGUNLUK

En çok önceliklerinizi belirleyebildiğiniz ve insanların eğlenmeyi bildikleri bir kurumda çalışmaktan tatmin olacaksınız.

Bu ortam iş ve eğlence arasında denge kurmaya önem verir. Heyecanlı, eğlenceli, yolculuk yapmayı ve insanları

eğlendirmeyi seven insanlarla çalışmayı tercih edeceksiniz.
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YARDIMSEVERLİK

Başkalarına hizmet etme, toplumu geliştirme ve daha az şanslı olanlara yardım etme arzusu.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta YÜKSEK PUAN aldınız. Bir lider olarak çalışanınızın morali ve refahına önem verecek, daha şanssız

olanlara yardım edecek ve yaşamın kurbanlarının refahıyla ilgili kaygılar taşıyacaksınız. Başkalarına yardım etmeyi

seviyorsunuz. Bu gibi ilgilere sahip olan insanlar çoğunlukla insanlık hizmetleri, hayır kurumları, vakıflar ya da bakımla

ilgili mesleklerde çalışırlar. Hayırsever bir insan olmanıza karşın iki şekilde hata yapabilirsiniz. Birincisi, insanları

performanslarından sorumlu tutmayabilirsiniz. İkincisi, insanlar sizden yararlanmaya çalışabilirler. Her iki şekilde de iş

arkadaşlarınız sizden çalışanın moraliyle ilgili konularda liderlik rolü üstlenmenizi, ve onların ihtiyaçlarının

savunuculuğunu yapmanızı bekleyecektir. Başkalarını memnun etme ve doğru olanı yapma arzunuz ekibin arasında

bağlılık duygusunun oluşmasını sağlayacaktır.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Başkaları sizi toplumsal adalete, insanların şikayetlerine ve çevrenin geleceğine önem veren biri olarak görecekler.

Ekibinizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarıyla sakin bir uslüpla ilgili veriyi talep edeceksiniz. Bunun yanı sıra, çalışma

arkadaşlarınız idealizminizi ve sizden daha genç olan insanlara yardım etmeye istekli oluşunuzu takdir edecektir.

Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Çalışma arkadaşlarının birbirlerine yardımcı olmasını teşvik edecek

• Elde edilmek istenen başarı ve neticelerle birlikte çalışanın moraline de değer verecek

• Gönüllü hizmetleri ve topluma hizmet etmeyi önemseyecek

• Çalışana kişisel sorunlarıyla uğraşırken esneklik tanıyacak
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ORTAMA UYGUNLUK

En çok insan ve toplumla ilgili sorumluluklara önem veren vizyon ve değerler taşıyan bir kurumda çalışmaktan tatmin

olacaksınız. Bu değerler öncelikle toplumun ve çevrenin gelişmesi için çalışanlarını gönüllü hizmetlerde bulunmaya ve

daha başka etkinlikler gerçekleştirmeye teşvik edecek. İşle hayır girişimleri arasında denge kurmaya değer veren bir

kurumda çalışmaktan da zevk alacaksınız.
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İLİŞKİ İHTİYACI

Sık sık ve çeşitli sosyal temaslar kurmaya duyulan ihtiyaç, toplantı ve biraraya gelmeler içinde sürülen

yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta YÜKSEK PUAN aldınız. Bir lider olarak yeni insanlarla tanışmaktan ve eski bağları yenilemekten

memnuniyet duyacaksınız. Bağlantılar kurmaya ve ilişkiler geliştirmeye fırsat tanıyan işleri tercih edeceksiniz. Bunun

tersine tek başına çalışmaktan ya da sınırlı sayıda yüz yüze temasa olanak veren işlerden mutlu olmayacaksınız.

Erişilebilir olmaya ve meslektaşlarınızla etkileşim içinde olmaya büyük değer veriyorsunuz. Grupça karar almayı

destekleseniz de buna fazlaca yaslanmaya yönelik olabilirsiniz. İki şekilde hataya düşebilirsiniz: (1) Çalışanınıza

tutarsız sinyaller vererek ve (2) Aktif olmayı üretken olmakla bir tutarak. İş arkadaşlarınız ve astlarınızla iş ilişkilerinden

çok bireysel ilişkilere odaklanabilirsiniz. Böyle olursa çalışanınıza olumsuz geribildirim vermek sizin için zorlaşabilir.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak 'açık kapı' politikasına büyük değer verecek ve meslektaşlarınızla etkileşim içinde olmaktan zevk

alacaksınız. Çalışanınız erişilebilir, yanına yaklaşılabilir bir insan olmanızı ve ekibin birlikte nasıl çalıştığını tartışmak

için zaman ayırmaya hazır olmanızı takdir edecektir. Bunun yanı sıra toplantılardan zevk alacak, tek başına

çalışmaktan hoşlanmayacaksınız. Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• İnsanlarla etkileşim içinde olmanın önemini vurgulayacak

• Bağlantıların ve dışa dönük ittifakların gelişmesine destek verecek

• Ekip çalışmasını ve işbirliğini destekleyecek

ORTAMA UYGUNLUK

En çok, ekip çalışmasını yüreklendiren, amaçların, kuralların ve süreçlerin tartışıldığı, grup amaçlarına ulaşmak için

çalışmanın cesaretlendirildiği, işbirliğiini isteyen bir kurumda çalışmaktan memnun olursunuz. İletişime değer veren,

dinlemeye özen gösteren ve farklı fikirlere saygı duyulan bir kruurmda çalışmayı tercih edeceksiniz. Kısaca yalnız

çalışmaktan ve sadece işe odaklı olmaktan rahatsızlık duyabilirsiniz.

HOGANLİDERLİK ETMEK DEĞERLER
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GELENEKLERE BAĞLILIK

Geleneksel ahlak, yüksek standartlar, aile değerleri, uygun sosyal davranışlara verilen önem ve iyice

düşünülmüş ve yerleştirilmiş yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta YÜKSEK PUAN aldınız. Kurallara, standartlara, gelenek ve onaylanan davranışlara dayanan bir yaşam

tarzına değer veriyorsunuz. Profilleri sizinkine benzer olan kişiler hayattaki yaklaşımlarında disiplinli olmaya ve doğru ve

yanlış kavramlarını önemsemeye eğilim gösterir. Taraf tutmayan bir insan gibi görünmekle birlikte değişime direnç

gösterdiğiniz söylenebilir. Muhafazakar eğilimleriniz farklı ya da alternatif yaşam tarzları olan insanlarla çalışırken sıkıntı

yaşamanıza neden olabilir.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak çalışma pratiklerinin ahlakına ve etiğine önem veriyorsunuz. Çalışanınızı sıkı çalışmaya ve kuruma bağlı

olmaya teşvik edeceksiniz. Başkalarının kaygılarını dikkate alan bir insansınız, cemiyet ve aile duygusu yaratmaya

çalışıyorsunuz. Geleneğe, eski değerlere ve sıkı çalışmaya başarının yapı taşları olarak değer veren muhafazakar bir

çalışma ortamı yaratacaksınız. Bu kültürün güçlü ve resmi sayılabilecek bir üslubu olacak. Böyle oldukça, çalışanınız

bu ortamdan tarzlarına bağlı olartak ya tatmin olacak ya da olmayacak. Yaşam tarzı ve çeşitliliğe ilişkin konularda

esnek olmamakla hata yapmaya eğilimli olacaksınız. Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Disiplinli davranışlar gerektirecek

• Eski değerleri destekleyecek

• Doğru ve yanlış kavramlarını vurgulayacak

ORTAMA UYGUNLUK

En çok, vizyonu ve değerleri dürüstlük, saygı, saygınlık, ilkeli davranışlar ve aile değerlerini vurgulayan bir kurumda

çalışmaktan tatmin olacaksınız. Böyle bir ortam sıkı çalışmaya, disipline ve kjuruma bağlılığa saygılı olmayı teşvik

edecek.

HOGANLİDERLİK ETMEK DEĞERLER
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GÜVEN İHTİYACI

Planlamaya, düzene, olayların önceden kestirilebilmesine duyulan ihtiyaç ve geleceği planlama, mali riskleri,

istihdam belirsizliklerini ve eleştirileri en aza indirme içerisinde düzenlenen bir yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta ORTALAMA PUAN aldınız. Uygun riskler almakla uygun olmayan risklerden kaçınmak arasında hoş bir

denge sağlamaya yatkınsınız. Bu demektir ki, üzüntü yaşamaktan çok güvenlikte olacaksınız. Disiplinli, ihtiyatlı,

gerçekçi, görevinin başından ayrılmayan ve sınırları zorlamayan insanlarla çalışmayı tercih edeceksiniz. Üstleriniz

pratik bir insan oluşunuzu takdir edecek, astlarınız sürprizlerle uğraşmak zorunda kalmamalarına değer verecektir.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak istikrarlı bir çalışma ortamı sağlamaya önem veriyor, aynı zamanda insanlara kariyerlerinde ilerlemeleri

için fırsatlar tanınmasının önemli olduğuna inanıyorsunuz. Sonuçları üzerinde düşünülmüş riskleri almayı önemseyen

bir iklim yaratmaya eğilimli olacaksınız. Bir başka deyişle, uygun bulduğunuz bazı riskleri almaya muhtemelen hazırlıklı

olacaksınız. İstikrarlı çizginiz ve kurumsal politikalara uymaya hazır oluşunuz siz ve çalışanınıza "iyi çalışan" ünü

getirecek. Ne var ki, fazla temkinli olursanız ilerlemeyi baltalar, çalışalarınızın sizden daha istekli üyelerini hayal

kırıklığına uğratabilirsiniz. Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Mali risklerin alınması en aza indirilecek

• Çalışan kariyerlerinin geleceğini planlamaya teşvik edilecek

• Resmi prosedürler kullanılarak geribildirim sağlanacak

• Moda olduğu için değil, kullanılabilir olduğu için yeniliğe gidilecek

ORTAMA UYGUNLUK

Eğer makul ölçülerdeyse risk alabilme, değilse riski en aza indirabilme esnekliğine sahipsiniz. Buna bağlı olarak da en

çok rsik almanın ödüllendirildiği fakat dikkatin de gerekli olduğu kurumlarda çalışmaktan mutlu olacaksınız.

HOGANLİDERLİK ETMEK DEĞERLER
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TİCARET ODAKLILIK

Para kazanma, kar sağlama, iş fırsatları yakalamaya duyulan ilgi ve yatırım ve mali planlama ekseninde

oluşturulan bir yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta DÜŞÜK PUAN aldınız. Kazanca ya da maddi başarıya fazla ilgi duymuyorsunuz. Özellikle para sizin için

güçlü bir motivasyon aracı değil. Sahne gerisinde çalışmayı yeğliyorsunuz, başkalarının çalışmalarını desteklemekten

yana şikayetiniz yok. Para kazanmanın dışındaki etkinlikleri tercih ediyorsunuz. Bu konuya ilgisiz kaldığınız ya da fazla

dikkatinizi vermediğiniz için bütçe ve harcamalarla ilgili hatalar yapabilirsiniz. İnsanlar sizin bu rahat tutumunuzu takdir

etseler de siz sonuç almak için zorlayıcı olmayabilir ve bir sınır çizmek konusunda yeterince kesin bir tavır

koymayabilirsiniz. Kurumunuzun mali hedeflerini tam olarak anlamalı ve bunları çalışanınıza anlatmaya hazır

olmalısınız.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak mali konulara nispeten ilgisizsiniz. Çalışanınız için kazanca yönelik hedefler belirlemenin ve parasal

ödüller koymanın motive edici değerini takdir etmeyebilirsiniz. Bunun yerine çok daha rahat ve "bırakın, yapsınlar"

tutumunu teşvik ediyor olabilirsiniz. Para kazanmaya ve maddi başarı elde etmeye odaklanan meslektaşlarınızı dar ve

maddiyatçı bulacaksınız. İnsanların önemli başarılardan pay aldığı açık bir atmosferin oluşmasını teşvik ediyorsunuz.

Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Mali konular karşısında rahat bir tavır sergileyecek

• Maddi başarıdan çok mesleki tatmine değer verecek

• Kardan çok insanlara ve projelere odaklanacak

ORTAMA UYGUNLUK

Mali ödüllere ve güdülere insanların kendilerini işlerine adamalarından ve başarı kazanmalarından daha çok değer

veren bir kurumda çalışmaktan hoşlanmayacaksınız.

HOGANLİDERLİK ETMEK DEĞERLER
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ESTETİK

Sanata, edebiyata, müziğe duyulan ilgi ve üslup, kültür, incelmiş zevk ve eğlendirme arzusunun

biçimlendirdiği yaşam tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta YÜKSEK PUAN aldınız. Farklı ve çekici bir fiziksel ortamı, işlevsel ve yarara yönelik olmasından çok

yaratıcı ve yenilikçi olanı tercih ediyorsunuz. Tasarım ve nitelikle ilgili konularda siz başı çekmelisiniz, sorunları yeni ve

farklı yöntemlerle çözme arzunuz sizin için bir avantaj olacak. Ne var ki, yeni, özgün ve farklı oluşumlar konusundaki

yaratıcılığınız ve hevesiniz eski, denenmiş ve kanıtlanmış olana--yani işin pratik yanına--dikkatinizi vermenizi

zorlaştıracak.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak yeniliği ve kültürü destekleyecek ve takdir edeceksiniz. Ürünlerin ve çalışma ortamının görünümüne ve

niteliğine önem vereceksiniz. Artistik ve çekici fiziksel ortamlardan, stilden ve iyi tasarımlardan keyif alacaksınız. Siz

artistik bir insan olmasanız da kültürel ve estetik kaygılar muhtemelen ürünlerde ve desteklediğiniz malzemede etkili

olacak. Elde edilecek asıl sonuçlar pahasına estetik albeniye fazlasıyla önem verme hatasına düşebilirsiniz.

Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• İş verimliliğinden çok fiziksel ortamın çekiciliğine önem verecek

• Yeniliği ödüllendirecek

• Yaratıcılığa işlevsellikten daha çok değer verecek

• Şirketin kamudaki imajının niteliğini yükseltmeye önem verecek

ORTAMA UYGUNLUK

En çok niteliğe ve yeniliğe değer veren bir kurumda çalışmaktan tatmin olacaksınız. Bu, ürünlere, verilen hizmetle

birlikte çalışanlara yüksek bir standart belirlenmesini de içerir. Aynı zamanda yaratıcılığı, yenilikçi bir biçimde

düşünebilen ve güdüleyici, araştırıcı ve sorun çözücü ortamlara katkıda bulunan insanları takdir eden bir kurumda

çalışmaktan da zevk alacaksınız.
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BİLİMSEL MERAK

Yeni fikirlere, teknolojiye duyulan ilgi ve sorun çözmeye akılcı ve verilere dayanan bir yaklaşım tarzı.

Ölçekler Yüzdelikler

ONAY İHTİYACI 3

GÜÇ İHTİYACI 19

KEYFE DÖNÜKLÜK 97

(1) YARDIMSEVERLİK 91

(1) İLİŞKİ İHTİYACI 76

(3) GELENEKLERE BAĞLILIK 89

GÜVEN İHTİYACI 36

TİCARET ODAKLILIK 15

(2) ESTETİK 98

(1) BİLİMSEL MERAK 6

908070605040302010

908070605040302010

DÜŞÜK ORTALAMA YÜKSEK

908070605040302010

908070605040302010

LİDERLİK AÇISINDAN ANLAMI

Bu boyutta DÜŞÜK PUAN aldınız. Teknolojiye, veri analizine ve araştırmalara nispeten ilgisizsiniz. Sorunların

çözümünde analitik yaklaşımdan çok sezgisel yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Girişimde bulunurken yeni teknolojiyle

uğraşmak yerine insanlarla uğraşmak sizin için muhtemelen daha kolay. Ayrıntılı analizlere karşı sabırsız bir tutum içine

girerseniz hata yapabilirsiniz. Dolayısıyla araştırmadan ve verilerden hoşlanan biriyle birlikte çalışmayı düşünmelisiniz.

KURUM AÇISINDAN ANLAMI

Bir lider olarak sorun çözümünde sezgisel yaklaşıma odaklanan bir çalışma ortamı yaratacaksınız. Yeni iş

teknolojilerine karşı muhtemelen fazla ilgi duymayabilir ve karar alma süreçlerinde veri-destekli yöntemler kullanmaktan

uzak kalabilirsiniz. Önemli gündemler söz konusu olduğunda inisiyatifi ele almaya hazır olsanız da yeni teknolojiyi iş

yerine getirmekte başı çekmeyebilirsiniz. Başkalarıyla uğraşırken sezgisel tepkilere odaklanmaya eğilimli olacaksınız.

Oluşmasını teşvik edeceğiniz çalışma ortamı:

• Karar almada veriden çok yargıya önem verilecek

• İş sorunlarına çözüm üretmede teknik seçenekler en aza indirgenecek

• Araştırma ve tahminden çok sezgi ve geçmiş deneyim ön planda olacak

• Teknolojiden çok insana değer verilecek

ORTAMA UYGUNLUK

Daha çok iş deneyimine dayanarak hızlı kararlar veren ve yeni teknolojiyle deney yaparak zaman ve kaynak

tüketmeyen bir kurumda çalışmaktan rahat edeceksiniz.
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