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Socialne kompetence
Profil osebne trdnosti

 

Janez novak
Sodeloval pri DNLA evalvaciji 2013-04-15. Ugotovljeni profil:
"Prodajalec / svetovalec na splošno, Svetovanje strankam" 

Prepoznani so bili naslednji faktorji socialnih kompetenc:

Razlaga ocen Gospod Novak

OK =  zelo sprejemljivo = le okoli 50 % uspešnih delavcev doseže ta rezultat
+1 =  nadpovprečno = le okoli 12 % uspešnih delavcev doseže ta rezultat
+2 =  nadopvprečno = le okoli 8 % uspešnih delavcev doseže ta rezultat
+3 =  nadpovprečno = le okoli 5 % uspešnih delavcev doseže ta rezultat
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Spoštovani Gospod Novak,

Včasih pravijo, da nimajo ljudje nikakršnih značilnosti,  ki  bi "napovedovale" uspeh na poklicnem področju ali  kje  
drugje. Spet drugi trdijo, da je karakteristike uspeha mogoče točno določiti s celo vrsto "procedur", npr. s pomočjo 
analize pisave ("grafologija"),  astrologije, z gledanjem (in interpretiranjem) oblik in barv dotikajočih se krogov in  
kolobarjev. 

Ni presenetljivo, da so praktično vse te prakse "črne magije" akademski krogi že pred mnogimi leti obsodili, ovrgli in 
zavrnili.  Seveda ljudem (npr. kolegom, menedžerjem, nadrejenim) ne moremo preprečiti, da nas ocenjujejo in si  
ustvarjajo mnenje o našem delovanju in nastopanju. To je nekaj običajnega, saj oblikujemo vtise o ljudeh okoli nas 
povsem  samodejno.  "Ocenjevanje"  ljudi  pomeni  način  iskanja  naboljše  poti  do  medsebojnega  sodelovanja  in 
razumevanja ali, kot v primeru menedžerjev, način, kako izvleči iz njih tisto najboljše. Za nekatere so naša oblačila 
preveč neformalna; za druge spet povsem obratno. Nekateri nas imajo za inteligentne, drugi za precej bedaste. Za  
nekoga smo očarljivi, za drugega mukotrpni. Vse to so subjektivna merila, ki so odvisna predvsem od vsakokratnega  
vidika opazovalca. Še enkrat, ta merila nimajo veliko skupnega z eksistenco, ali drugače, s tistim, čemur pravimo 
"Faktorji uspešnosti" ali "Kompetenčni faktorji".

Nekatere od teh faktorjev že poznate. Ustrezna stopnja strokovnih kompetenc je dejansko ključni pogoj  za številna  
delovna mesta. Vendar tvorijo strokovne kompetence le en del potreb. Da bi prišel na vrh, potrebuje zelo uspešen  
človek  tudi  druge  kvalitete:  od  "inteligence",  ustrezne  podpore  svojega  predpostavljenega,  pa  do  podpore 
življenjskega sopotnika ali sopotnice. Nekateri strokovnjaki pravijo temu kritična kvaliteta EQ (Emotional Intelligence,  
čustvena inteligenca). Le-ta je v nasprotju z IQ, ki je sicer koristna kvaliteta, vendar ni pomembna za uspeh. Drugi  
pravijo temu "drža",  "naravnanost" ("Vaša drža določa vašo veličino",  kakor   pravi  stari  rek).  Mi  pravimo temu 
"socialne kompetence" ali "kompetence uspešnosti". Srednje- in dolgoročno bo način, kako ste razvili svoje socialne 
kompetence, najpomembnejši faktor za to, kako oz. ali izpolnjujete svoj celotni potencial (pri delu in v družabnem 
življenju).

Faktorji, ki sestavljajo vsezajemajoče socialne kompetence, so različni. A vseeno jih lahko razvrstimo v štiri skupine:  
"Delovna dinamika" (koliko marljivosti in elana premorete), "Medosebni odnosi" (kako dobro se razumete z drugimi),  
"Volja do uspeha" (kako močno si ga želite) in "Odpornost na stres" (kako delujete v situacijah, ko se delovni pogoji  
zaostrijo). Lahko bi nas vprašali, kako vemo, da ti faktorji tvorijo atribut uspešnosti? DNLA-metoda in v njej opisani  
faktorji  so  rezultat  na stotine ur  večletnega študija,  akademskega znanja  in  delovne psihologije.  Temelji  so  bili  
postavljeni pred več leti na prestižnemu nemškemu inštitutu Max Planck, kjer se je v timu, ki ga je vodil prof. dr.  
Brengelmann, zbrala skupina kadrovskih strokovnjakov, svetovalcev za kadrovske vire, vaditeljev, inštruktorjev in  
podjetniških svetovalcev. 

Na njihovih ugotovitvah je bil postavljen akademski model, ki je bil takrat povezan s podatkovnim računalniškim 
programom DNLA (The Discovery - and Development - of Natural Latent Abilities, razkritje in razvoj skritih naravnih  
zmožnostih). Posebni poudarek je bil na veliki zanesljivosti in veljavnosti. Od tedaj je bilo po tem modelu ocenjenih  
že več kot 100.000 udeležencev. Mnogo jih je bilo izbrano načrtno zaradi dokazanih uspehov na poklicnem področju.  
Rezultati so potrdili, da je pri posameznikih z visoko stopnjo socialnih kompetenc dosti večja verjetnost uspeha kot  
pri tistih z manj visoko. Podatki, odgovori,  ocene in spoznanja, do katerih je ta velika skupina prišla, tvorijo temelj  
DNLA sistema.  

Ta certifikat zato ne predstavlja oceno vaše "osebnosti", marveč vam skuša pojasniti, kako dobro oz. slabo ste razvili  
svoje resnične potenciale, ki jih kažejo tisti osebni faktorji, ki sestavljajo vaš profil. Pri tem ni bila nikoli in tudi ne bo  
prisotna namera, da bi ločevali "zmagovalce" od "poražencev". Vsakdo lahko doseže veliko več (Stamfordski inštitut 
za možgane iz Južne Kalifornije ocenjuje, da celo izjemni posamezniki uporabljajo malce več kot 15% svojih resničnih  
mentalnih potencialov ali "možganskih sposobnosti"). DNLA skuša pokazati, kje se pri vsakemu skriva možnost za  
razvoj tistih področij, kjer smo neučinkoviti ali kjer smo nerazviti v razvojnem smislu. 

Ob "točkah" za vsak faktor boste našli razlago določenega faktorja in pojasnilo glede točk. če je rezultat nižji od vaših  
želja, ne bodite razočarani. Sprejmite ga konstruktivno in se iz njega učite. Pohvale so precej prijetnejše od kritike,  
vendar se od njih le redko kaj naučite. Na drugi strani pa vam lahko kritika, če je konstruktivna in nenapadalna,  
pokaže tisto izmikajočo se pot uspeha. To gotovo zmorete!

*DNLA = The Discovery of Natural Latent Abilities, die Aufdeckung der natürlich vorhandenen sozialen Kompetenzen.
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Ljudje, ki verjamejo, da je uspeh v največji meri odvisen od njihovega lastnega truda in učinkovitosti, so praviloma  
odločnejši in bolj motivirani od tistih, ki skušajo uspeh in neuspeh pripisati zunanjim okoliščinam.

Vaš rezultat: od OK do +3
Da bi bili uspešni, ste pripravljeni v največji meri poskrbeti sami. Vaša naravnanost se glasi: "Dejanje prinaša uspeh!"

Premalo potencialov bi pomenilo:
Očitno ste mnenja, da ne morete nadzorovati svoje prihodnosti (uspeha/neuspeha), saj ste na milost in nemilost  
prepuščeni drugim vplivom oz. sreči. Ta naravnanost bo ovirala vaš napredek.

Kateri koli cilj skušate že doseči (od priprave pomembnega sestanka, pa do zagotovitve odločilne pogodbe), vedno  
imate pred sabo dve možnosti: uspeh (cilji so doseženi) ali neuspeh (ni sestanka, ni pogodbe).  Ljudje, ki se bojijo  
neuspeha,  se skušajo izogniti  postavljanju ciljev in  nalog, ker jih je strah,  da ne bodo doseženi.  Vsaka zavrnitev  
nekoliko pristriže krila njihove ambicioznosti, košček za koščkom, tako da ostanejo na koncu brez njih in se zaradi  
nove zavrnitve sploh ne upajo več izpostaviti.  čez nekaj časa pridejo do točke, na kateri jih začne ravnodušnost  
(dejstvo, da jih ignorirajo) navdajati z nekakšnim spervertiranim zadovoljstvom - navsezadnje jih nihče ne zavrne!

Vaš rezultat: od OK do +3
Vaša volja ostaja trdna in odločena za uspeh celo v situacijah, ki bi se utegnile zdeti drugim brezupne. Veste, da  
boste z vztrajnostjo uspeli.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Kadar koli postane situacija težka, se ustrašite, da se boste osramotili zaradi zavrnitve.

Osebna naravnanost do dela spričo nalog in problemov je v bistvu rezultat dveh faktorjev: ocene težavnosti naloge in  
ocene  lastne  učinkovitosti.  Visoka  stopnja  samozavesti  ali  samozaupanja  v  lastno  učinkovitost  in  zmožnosti  je  
temeljni pogoj uspeha. Kakor pravijo: edina stvar na svetu, ki jo lahko nadzorujete, je vaše lastno razmišljanje. Uspeh 
se  začne  z  odločnim  in  sistematičnim  prevzemom  nadzora  nad  vsebino  lastnih  misli.  Ocena  posameznikove 
sposobnosti  igra pomembno vlogo pri njegovem obnašanju.  Preveliko samozaupanje vodi  k aroganci,  premalo k  
pretirani samokritiki, manjvrednostnim kompleksom in neuspehu pri delu. Osebe s pozitivnim samozaupanjem so 
običajno posebej dobre v komunikaciji.

Vaš rezultat: od OK do +3
Kažete pozitivno samopodobo oz. samozaupanje. Razumete, kako je potrebno predstaviti svoje argumente in vas ni  
strah izraziti lastno mnenje, ne da bi vas pri tem pretirano skrbele ovire.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Vaša samopodoba oz. samozaupanje je precej nizko. Očitno težko izražate mnenja in skušate prepustiti  pobudo  
drugim. Verjemite vase! 
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Delovna motivacija kaže, v kolikšni meri se neka oseba poistoveti s poklicnimi cilji  in svoje sposobnosti in znanje 
usmeri v njihovo izpolnjevanje. če ni motiviran, je tudi najkompetentnejši in najbolj kvalificirani delavec nekoristen. V  
tem primeru ne bo izrabil svojih sposobnosti. Vrednost samomotivacije je v tem, da predstavlja eno najmočnejših  
spodbud za ustvarjanje uspešnih ljudi.

Vaš rezultat: od OK do +3
Pri svojem delu ste močno motivirani. Predani ste potrebam podjetja in delujete zelo aktivno.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Delavna motivacija je trenutno na nizki ravni. Morda imate pri delu ali  v zasebnem življenju probleme, ki  v tem  
trenutku vplivajo na vas. 

Vsak  uspešen  osebni  stik  pomeni  medsebojno  izmenjavo  informacij,  ki  jo  običajno  razumemo  kot  "zasebno  in 
zaupno". Ta proces imenujemo "samo-razkritje" in temelji na pripravljenosti nekoga, da se bo drugim "odprl" in bo z  
njimi iskren. Vzajemna razmerja se začnejo takrat, ko nekdo razkrije o sebi informacijo, ki je bolj osebne narave,  
drugi pa potem temu sledi. če tega ni, prevladuje hladno vzdušje, v katerem je polno nezaupljivosti.

Vaš rezultat: od OK do +3
Ste družabna oseba, ki nima težav s približevanjem in povezovanjem z drugimi. 

Premalo potencialov bi pomenilo:
Ob prisotnosti drugih ste težko sproščeni in se ne počutite udobno.

Sposobnost prilagajanja ljudem z višjih socialnih slojev ali drugačnim je odvisna od občutkov, ki jih razvijemo do te  
skupine. Nenapisano pravilo hierarhije določa, ali boste sprejeti ali ne. To sprejetje pa bo spet (poklicno in zasebno)  
posledično vplivalo na poklicni uspeh.

Vaš rezultat: od OK do +3
Do ljudi z višjih položajev nimate nikakršnega občutka manjvrednosti. Vaš osebni nastop sprejemajo.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Do ljudi z višjih položajev imate občutek manjvrednosti.

Delovna motivacija 
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Bistveni pogoj za uspeh nekega projekta je ustrezno navdušenje, ki ga morajo pokazati odgovorni. Ljudje z velikim 
entuziazmom se pri delu zabavajo in izboljšujejo učinkovitost ljudi okoli sebe.

Vaš rezultat: od OK do +3
Ste predan delavec, ki se vedno močno poistoveti s potrebo po dobrih storitvah.
 
Premalo potencialov bi pomenilo:
Trenutno imate zelo malo entuziazma. Ste ravnodušni, neodločni in delate le tedaj, kadar dobite navodila.

Zavest o pomembnosti t. i. "statusnih simbolov" je dodatna motivacija za osebno prizadevnost in predanost. Ljudje,  
ki se zavedajo svojega materialističnega uspeha, vidjo v njem javno manifestacijio svoje uspešnosti. 

Vaš rezultat: od OK do +3
Statusne  vrednote  so  za  vas  osebna  vzpodbuda  za  poklicno  prizadevanje.  Na  vse  stvari,  ki  vam  pomagajo  pri  
določanju vašega statusa, gledate pozitivno.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Socialni status vas ne motivira preveč. Dejansko ne cenite stvari, ki so z njim povezane.

S samoorganizacijo presojamo, ali  se lahko nekdo logično in strukturalno spoprime z delovnimi nalogami,  ali  se  
obnaša  spontano  v  skladu  z  razpoloženjem  in  ni  ciljno  usmerjen.  Zapletene  naloge  terjajo  zelo  sistematično 
samoorganiziranost.

Vaš rezultat: od OK do +3
Nadpovprečna  sposobnost  sistematičnega  in  metodičnega  razmišljanja  in  delovanja.  Delujete  racionalno  in 
učinkovito in sprejemate jasne odločitve. Hitro opazite prednostne naloge in se jih lotite.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Vaš pristop je deloma nenačrtovan, še ne dovolj premišljen in strukturno dodelan. Delovni čas je malce neučinkovito  
razporejen, včasih vam tudi primanjkuje usklajenosti. Projekti so včasih nedodelani. 

Predanost  
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Iniciativnost pomeni neodvisno obnašanje, na katerega ne pritiskajo zunanji viri. Tak način delovanja je pomemben iz  
dveh razlogov: prvič, zaradi postavitve lastnih ciljev in njihovega zasledovanja, npr. iskanja in razvijanja novih idej,  
inovacij, izboljšav, in drugič, zaradi neodvisnega iskanja alternativ, kadar se na poti do ciljev pojavijo ovire. Ljudje, ki  
premorejo veliko iniciativnosti, se znajo prebiti preko ovir in poskrbeti, da ostanejo na začrtani poti uspeha.

Vaš rezultat: od OK do +3
Samostojno  načrtujete  in  strukturirate  celo  nove  in  težavne  naloge,  pri  čemer  uporabljate  predvsem  svojo 
avtoriteteto. Brez zunanjih vplivov opravite vse potrebno in prevzamete pobudo.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Občasno  bi  morali  pokazati  več  lastne  pobude.  Včasih  vas  je  potrebno  priganjati.  Pri  delu  bi  morali  biti  bolj  
samostojni.

Pomemben atribut posameznikove storilnostne motivacije je sposobnost, da premaga ovire. Pri negativnem pristopu  
obstaja  skušnjava,  da izbereš  najlažjo  pot.  Le-ta  pogosto vodi  do omejevanja  dosežkov.  Odpornost  na neuspeh 
postane tako glavni dejavnik, ki vam omogoča, da se spoprimete s številnimi vsakdanjimi problemi. Zelo odporni in  
vzdržljivi ljudje lahko neuspeh preoblikujejo v uspeh.

Vaš rezultat: od OK do +3
Vaša sposobnost, da se spoprimete z neuspehi, je pozitivna. Nič vas ne omaja ali spravi iz tira.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Ko ste soočeni z neuspehi, se nagibate k živčnosti.

Brez sposobnosti, da prenesete kritiko drugih, ne morete izkoristiti vseh možnosti svojega osebnega razvoja. Ljudje,  
ki lahko prenesejo kritiko drugih, vidijo v njej priložnost, da jo preobrnejo v nekaj koristnega in  uporabnega. Kritike  
ne razumejo kot osebnega napada nase, marveč iz nje izberejo relevantne vsebine in jih uporabijo kot pomoč pri  
svojem nadaljnjem razvoju. 

Vaš rezultat: od OK do +3
Na kritiko gledate kot na nekaj pozitivnega in skušate najti njene prednosti.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Ni vam preveč všeč, če vas kritizirajo. 

Sprejemanje neuspeha 
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Po teh kriterijih analiziramo posameznikovo temeljno naravnanost do življenja nasploh. Obstajajo ljudje,  katerih  
temeljna naravnanost  je  optimistična,  obenem pa  tudi  taki,  ki  se  zdijo  precej  resignirani.  Pri  delu  imajo  zadnji  
pogosto negativni vpliv tako na ljudi okoli sebe kot tudi nase.

Vaš rezultat: od OK do +3
Ste oseba z zelo pozitivnim razmišljanjem, ki se loteva dela zelo optimistično.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Trenutno ste nezadovoljni. Vaša temeljna naravnanost do dela je negativna. 

S tem faktorjem analiziramo, v kolišni  meri  se neka oseba počuti  gotovo oz. negotovo. Gotovost  pomeni,  da je  
posameznik primerno sproščen v prepričanju, da lahko sprejema tehtne, pametne odločitve v okviru logičnega, s  
stresom neobremenjenega duha.

Vaš rezultat: od OK do +3
Sposobni ste sprejemati natančne odločitve. Vaša samozavest je na opazno visoki ravni.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Pri odločanju imate probleme. Pogosto se zdite negotovi. Ne marate, da vas kritizirajo.

Med delovnim procesom je pogosto nujno prilagajanje novim situacijam, prekinitvam, spremembam prioritet, novim 
ljudem in strankam. Zelo fleksibilne osebe s tem ne bodo imele problemov. Zlahka se bodo znale odzvati na nove  
okoliščine in se temu ustrezno obnašati.

Vaš rezultat: od OK do +3
Ste zelo fleksibilni. Hitro in brez naporov se prilagajate na nove pogoje/situacije/sodelavce itd. 

Premalo potencialov bi pomenilo:
Precej slaba fleksibilnost. V življenju ne marate sprememb. Na nove razmere se težko privadite.
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Med vsakdanjim delom prihaja pogosto do situacij, ko se zdi, da se potrebe in interesi dveh ali več posameznikov  
izključujejo.  To lahko pripelje do večjega ali  manjšega konflikta,  trčenja interesov,  različnosti  mnenj,  odporov.  S  
faktorjem zadovoljstva pri delu analiziramo vašo trenutno raven zadovoljstva na sedanjem delovnem mestu.

Vaš rezultat: od OK do +3
S svojim trenutnim delom ste zadovoljni.

Premalo potencialov bi pomenilo:
Trenutno niste preveč zadovoljni s svojim delom.


