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Uvod

Načrti za določen dan, teden in pogosto tista, ki so v daljšem časovnem obdobju, se izvajajo
skupaj z opravljanjem dela ali nalog, povezanih s študijem. Ponavadi ne govorimo o vsakodnevnih
razmišljanjih in načrtih načrtovanja kariere, ampak ravno takrat, ko projiciramo svojo prihodnost.
Raziskave kažejo, da večina mladih odloča o izbiri izobraževalnega ali strokovnega področja pod
vplivom odnosov s svojimi vrstniki ali mnenji, pridobljenimi iz socialnih mrež, ki so jih člani
(Rutten, Ros, Kuijpers, Kreijns, 2016). Sodobno razumevanje izraza kariere odraža te naravne
mehanizme sprejemanja odločitev, ki opredeljujejo načrtovanje kariere kot vseživljenjsko, krožno
interakcijo med posameznimi sposobnostmi, preferencami in trenutnim življenjskim stanjem
(Bańka, 2016, str. 80). Psihološki pristop k izobraževalnemu in strokovnemu razvoju poudarja tudi
vlogo različnih determinant potreb in poklicnih priložnosti ter njihovo spreminjanje v času.
Koncepti poklicnega razvoja v življenjski dobi (Savickas, 2011, Super, 1978) poudarjajo pomen
razvojnih faz, za katere je značilno, da so specifične za določeno fazo, potrebe po izobraževanju in
poklicnem usposabljanju. Koncepti socialnega učenja poudarjajo medsebojno vplivanje
posameznikovega ravnanja in okoljskih dejavnikov kot podlago za sprejemanje odločitve o svoji
karieri (Krumboltz, Foley, & Cotter, 2013; Mitchell & Krumboltz, 1987). Takšen trend je v skladu s
konceptom izobraževalnega in strokovnega razvoja, ki se nanaša na teorijo na področju poljske
sile Kurta Lewina (Burnes, 2004), ki vključuje okoljske vidike v izobraževalnem in strokovnem
procesu razvoja ter potrebo po samoizpolnitvi.
Trend svetovanja, ki temelji na pristopu k načrtovanju kariere, razumljenem kot
dolgoročna interakcija posameznika in okolja, predvideva, da je izbira izobraževalne in poklicne
poti ter življenjske posledice krožni proces. Ta proces vključuje občasno razmnoževanje, globlje
razmišljanje o stanju lastnega razvoja, njegovih ciljih in kontekstih ter dnevnih ukrepih, potrebnih
za doseganje teh ciljev (Peavy, 1996; Schiele, Weist, Youngstrom, Stephan, & Lever, 2014 ).
Karierne odločitve, ki se obravnavajo na ta način, se sprejemajo v interakciji z okoljem, kar se
odraža v narativnem pristopu k svetovalnemu dialogu (Hughes, Gibbons, & Mynatt, 2013;
McMahon, Watson, Chetty, & Hoelson, 2012; Zikic & Franklin , 2010) Poudarek na kontekstu
svetovanja, vključno s posamezno razvojno zgodovino, trenutnim statusom in okoljskimi pogoji
ter prihodnjimi cilji. Naša želja je podpreti tak proces s to publikacijo, ki jo nameravajo avtorji,
predstavlja vrsto orodij za pomoč pri diagnostiki osebnih virov, ki so pomembne za izobraževanje,
poklicno ali načrtovanje življenjske poti.
Knjiga opisuje, kako je bil razvit sklop vprašalnikov, testov in svetovalnih orodij za pomoč
pri načrtovanju kariere, ki se imenujejo Karierno drevo. Predstavlja strukturo, psihometrične
lastnosti in način uporabe celotnega sklopa orodij, ki so na voljo na spletnem naslovu
www.career-tree.eu. Knjiga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so prikazane faze
oblikovanja in diagnostične dimenzije kariernega drevesa, ki so bile vključene v naboru orodij. V
drugem delu je predstavljen opis psihometričnih lastnosti testnega kroga Career Tree. Tretji del
vsebuje navodila za uporabo orodij Career Tree in načela interpretacije rezultatov v
izobraževalnem in strokovnem svetovanju. Podrobnejša razprava o ključnih vidikih svetovanja in o
orodjih, ki jih uporablja, je v povezavi s to knjigo publikacijo "Svetovanje pri načrtovanju kariere",
ki je zbirka metodoloških gradiv, ki pomagajo svetovalci pri svojem delu in poglobiti znanje o
karieri načrtovanje poti.
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Drevo kariere predstavlja empirični pristop k oblikovanju testov. Vprašalniki so bili razviti
na podlagi teorije odgovora na postavko. Karierno drevo je nabor orodij, ki se uporabljajo za
diagnosticiranje potreb, zanimanja in izobraževanja ter strokovnega razmišljanja oseb, starih 1525 let, ki načrtujejo svoje poklicne poti. Skupina vprašalnikov in testov omogoča
večdimenzionalno diagnozo. Samodejno ustvarjeno poročilo zagotavlja smernice za razlago
rezultatov in orientacijsko orientacijsko orientacijsko orientacijsko izobraževanje in poklicno pot.
Karierno drevo vsebuje tudi dodatna orodja za oblikovanje in aktivno oblikovanje karierne poti,
vključno s samodejno ustvarjenim CV v standardu Europass in oblikovanjem portfelja
izobraževalnih in poklicnih izkušenj v kariernem obdobju. Namen sklopov vprašalnikov, testov in
svetovanja je pomagati svetovalcem pri podpori mladih pri cikličnem in trenutnem načrtovanju
kariere ter svojim uporabnikom omogočiti možnost samorefleksije in orodja za uporabo tega
samorefleksija pri oblikovanju široko razume- nega izobraževalne, poklicne in življenjske kariere.

Karierno drevo in priročnik, ki ga opisuje, so razvili zahvaljujoč izvedbi mednarodnega projekta
»Career Tree« (CAT). Projekt CAT (Career Tree) se financira iz sredstev EU v okviru programa
Strateški partnerstvo Erasmus + (Projekt No. 2014-1-PL01-KA200-003345). Mednarodna ekipa
psihologov in strokovnih svetovalcev iz Poljske, Španije, Slovenije, Turčije in Združenega kraljestva
je razvila projekt CAT, ki deluje pod vodstvom strokovnjakov Ekonomske in inovacijske akademije
v Lublinu (Poljska). Celotna ekipa strokovnjakov in avtorjev te knjige je bila vključena v zasnovo
orodij za karierno drevo, saj je bilo veliko oseb, ki v tej skupini niso omenjene po imenu, čeprav je
bil njihov prispevek pomemben. To velja zlasti za pristojne sodnike in osebe, ki se ukvarjajo z ad
hoc posvetovanji s predmetom na več stopnjah izvajanja projekta in prevodov besedil med
izvajanjem projekta. Za avtorje knjige je bila posebej pomembna povratna informacija, ki jo je
skupina več ducatov svetovalcev, psihologov in učiteljev, ki izvajajo pilotne in validacijske študije
orodij Career Tree v petih državah. Veliko podporo so dali tudi študentje Fakultete za psihologijo
Univerze za ekonomijo in inovacije v Lublinu (WSEI), ki so večkrat opravili test in skrbno prebrali
samodejno ustvarjena poročila, s čimer so sledili pravilnemu delovanju drevesa kariere na
različnih stopnjah zasnove . Izvajanje projekta ne bi bilo mogoče brez aktivnega sodelovanja
zaposlenih v projektih WSEI in Centra za mednarodno sodelovanje ter Fundaciji za razvoj
izobraževalnih sistemov v Varšavi, ki so sodelovali pri reševanju številnih organizacijskih izzivov.
Najpomembnejše, čeprav omenjeno na koncu, je bilo več kot 3200 študentov, mladi iz petih
držav, ki so prispevali k oblikovanju kariernega drevesa, tako da so se strinjali, da bodo izvajali
dolgoročne pilotne in validacijske študije ter dali pripombe in predloge za izboljšave orodja Career
Tree. Naša želja je, da se karierno drevo razvija poleg svojih poklicnih poti. S prizadevanji, da bi
Karierno drevo postalo uporabno orodje pri načrtovanju in upravljanju izobraževalnega in
strokovnega razvoja trenutno in v prihodnosti, bi bili hvaležni za povratne informacije
uporabnikov, ki bodo omogočili ciklično izboljšanje, dopolnjevanje in usklajevanje s trenutnimi
potrebami. Kontakt z avtorji in skrbniki Career Tree je možen preko zgoraj omenjenega
www.career-tree.eu.
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1. del Karierno oblikovanje in konceptualni okvir
1. Predpostavke
Opredelitev izobraževalne in poklicne kariere na večdimenzionalen, dolgoročen in
dinamičen način je treba v svetovanju analizirati veliko število dejavnikov. Diagnoza mora
vključevati značilnosti in kompetence oseb, ki jim je svetovanje zagotovljeno, življenjski kontekst,
v katerem delujejo, in dosežke, ki odražajo poklicno pot do zdaj. Hkrati je treba uporabno orodje
postaviti diagnozo na prilagodljiv in selektiven način, prilagojeno sedanjim ciljem in življenjskim
razmeram ocenjevane osebe, da bi se izognili shemi pregledovanja več različnih dimenzij
neposredno povezana z neposrednim diagnostičnim ciljem. Rezultati te diagnoze morajo biti
predstavljeni na razumljiv način, da jih ocenjevalec lahko dnevno uporablja brez specializiranih
kvalifikacij. Pri dolgoročnem načrtovanju kariere je bistveno, da presežejo zagotavljanje informacij
in zagotovijo podporo osebi, ocenjeni v nadaljnjih stopnjah izobraževanja in fazah iskanja
zaposlitve. Pomemben vidik je tudi zagotavljanje širokega, oddaljenega dostopa do načrtovanja
kariere z uporabo spletnih medijev. Takšne predpostavke so bile postavljene na podlagi načrta
testa za kariero. Avtorji so začeli postopek večdimenzionalnih orodij za diagnozo potreb in
oblikovanja izobraževalnih in strokovnih sposobnosti, namenjene izboljšanju že obstoječih rešitev,
ki pomagajo svetovalcem pri načrtovanju kariere pri svojem delu.
Svetovalci v svojem delu uporabljajo veliko orodij, vendar pogosto temeljijo na različnih
pristopih, kot so priljubljeni Scheinovi karierni siderji in vprašalniki za nizozemsko RIASEC, kar
povečuje težave pri tolmačenju in podaljšuje trajanje študije. Predpostavlja se, da mora komplet
preskusnih orodij ponuditi široko paleto diagnostičnih možnosti, ki jih vsebuje orodje na podlagi
enotnega konceptualnega okvirnega pristopa. Hkrati naj bi diagnoza zasedla čim manj časa.
Orodje mora omogočati tudi uskladitev diagnoze s posameznimi cilji in značilnostmi osebe, ki se
ocenjuje, in se prilagodi specifičnemu kulturnemu kontekstu, v katerem oseba deluje, kar se
včasih imenuje tudi ekološka veljavnost. Tako določena pričakovanja so omogočila uporabo
računalniško podprtih prilagoditvenih tehnik v oblikovanju kariernega drevesa. Adaptivno
testiranje (CAT - Computerized Adaptive Testing) omogoča fleksibilnost pri diagnosticiranju in
skrajšuje proces merjenja časa, hkrati pa ohranja svojo zanesljivost. Preizkusi, ki temeljijo na
prilagodljivem pristopu, uporabljajo računalniške algoritme za izbiro naslednjih vprašanj med
testiranjem na podlagi odgovorov na prejšnje vprašanje.
Glede na odprtost evropskega trga dela je bilo domnevano, da mora biti sklop testov
večjezičen in upoštevati kulturne značilnosti regij, kjer so se testirali. Kot ciljno prebivalstvo so bili
izbrani študenti poklicnih srednjih šol in mlajših odraslih, starih 15-25 let. Starost od 15 do 25 let
je ključna faza izobraževanja in poklicne kariere, v kateri sprejete odločitve močno vplivajo na
nadaljnji potek življenja. Je tudi življenjska faza, v kateri se zgodi prehod iz izobraževalne sfere, ki
ga podpirajo starši in vzgojitelji, na področje dela, ki zahteva lastne poklicne odločitve, ki vplivajo
na vse življenje. V odsotnosti poklicnih izkušenj in pomanjkanja prepoznavnosti lastnih
sposobnosti mladi na tej stopnji doživljajo številne težave pri pravilnem določanju svojih virov in
pri načrtovanju nadaljnje poklicne poti. Posebna pozornost je bila usmerjena na skupino ljudi s
poklicnim izobrazbo, ki se ob koncu formalnega izobraževanja zanimajo za nadaljnji razvoj njihovih
kompetenc ali želijo spremeniti svoje strokovno področje, vendar nimajo natančne ideje o
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nadaljnji usmeritvi iskanja. Predpostavljalo se je, da bodo ljudje v tako opredeljeni skupini mogli
uporabiti Karierno drevo na deloma neodvisen način, zato bi moral diagnostični sklop ustvariti
samodejna poročila za svoje uporabnike, vključno s ključnimi opisi in predlogi, ki jih je treba
upoštevati pri načrtovanju njihove poklicne poti . Dodatna orodja, ki omogočajo avtomatsko
ustvarjanje življenjepisov in omogočajo ustvarjanje spletnih portfeljev, ki predstavljajo dosežke in
dinamiko izobraževalnega in strokovnega razvoja, so bila vključena v karierno drevo. Glede na
posebnosti razvojne faze, na katero se nanaša sklop testov, je bila identificirana potreba po
uporabi grafičnih dražljajev pri oblikovanju orodja. Shematski načrti, ki prikazujejo poklicne
položaje, se uporabljajo za podporo poklicne diagnoze. Razvit je tudi niz testov, ki temeljijo na
nalogah, ki jih je treba opraviti. Te teste so tako imenovani preskusi moči, ki so bili razviti za
merjenje hitrosti in kognitivne učinkovitosti delovanja. Kognitivni testi se ne nanašajo na
samoocenjevanje in temeljijo na neverbalnem gradivu.
Postopek za zasnovo testa kariernih dreves je bil zasnovan na empiričnem pristopu in
dopolnjen s teoretičnimi in merilnimi indikacijami. V empiričnem pristopu je vir smernic za
oblikovanje orodij niz operativnih definicij, ki opisujejo pojavnost opaznih manifestacij pojavov, ki
bodo vključeni v diagnozo. Definicije pa ne izhajajo iz teorije, temveč izhajajo iz praktičnih izkušenj
in opazovanja, predhodne diagnoze in sprejete pravne ali socialno-kulturne konvencije. Gre za
pristop, ki poudarja vlogo utilitarnega namena preizkušanja, katerega namen je zagotoviti
ocenjene osebe praktične informacije. Empirični pristop je bil zelo koristen pri načrtovanju
poklicnega načrtovanja, saj ponuja možnost določiti diagnostične kazalnike na način, ki je v skladu
z vsebinskimi in pravnimi zahtevami ter psihološkimi pričakovanji, ki jih priznavajo opredelitve in
opisi dela v ISCO-08. Dopolnitev sprejetega empiričnega pristopa s sklicevanjem na teoretični in
kriterijski okvir je bila usmerjena v ohranjanje paradigmatske skladnosti določenih orodij in pri
opredelitvi enotne terminološke osnove za opredeljene kazalnike.

2. Faza testnega razvoja
Razvoj testiranj in orodij, ki pomagajo pri izobraževalnem in poklicnem načrtovanju, so
potekali na podlagi zgornjih predpostavk, ki jih je izvedla ekipa strokovnjakov iz petih držav:
Španije, Poljske, Slovenije, Turčije in Združenega kraljestva . Psihologi in strokovni svetovalci so
sodelovali pri delu mednarodne ekipe, jezikoslovcev in računalniških grafikov ter odvetnikov, ki so
bili povabljeni, da prispevajo k izpolnjevanju nekaterih nalog. Ekipe strokovnjakov IT iz Turčije in v
zaključni fazi projekta so prevzele odgovornost za informacijsko podporo projekta Career Tree.
Timsko delo so koordinirali psihologi na Ekonomski in inovacijski univerzi v Lublinu. Sprejet je bil
rotacijski delovni model, v katerem je vsaka ekipa razvila nadaljnje faze naloge in nato rezultate
prenesla v obliki razvitih delov definicij, kazalnikov, vprašanj in interpretacije rezultatov za
nadaljnji razvoj. Takšna organizacija dela je bila namenjena zagotavljanju kulturne univerzalnosti,
vključno z lokalnim kulturnim kontekstom, brez potrebe po navadah, ki se običajno uporabljajo za
to, prevodov, ponovnih prevodov in kulturnih prilagoditev. Prevod in kulturna prilagoditev sta bila
vključena v opravljanje rotacijske naloge. Ne glede na organizacijo rotacijskih del so nacionalni
strokovnjaki - pristojni sodniki neodvisni od ekipe avtorjev besedil v vsaki državi preverili vrsto
vprašanj. Poleg tega je bil izveden pregled vseh izdelkov strokovnjakov iz Poljske in ZDA. Poleg
tega so se med testiranjem kariernega drevesa, pilotnimi in validacijskimi študijami pojavile
dodatne koristi sprejetega delovnega modela. Koordinatorji raziskovalnih skupin iz vsake države,
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ki sodelujejo pri razvoju orodij, so imeli možnost, da bi imeli podroben pregled izdelkov v vsakem
od njihovih vidikov od samega začetka razvojnega procesa. To jim je omogočilo, da učinkoviteje
posodabljajo in vodijo nacionalni pilotni in validacijski študijski proces z zagotavljanjem pravilnih
odgovorov na vprašanja in dvome tako ocenjevanih oseb kot tudi ocenjevalnih svetovalcev.

3. Analiza dokumentov
Prvi korak v razvoju kariernega drevesa je bila analiza nacionalne in mednarodne
klasifikacije poklicev. Analiza je vključevala skupine poklicev, prikazane v tabeli 1.

Table 1
ISCED in ISCO skupine poklica, ki jih pokriva CaT

Izobraževanja - nega
umetnost
humanizem
sociala
Uparava in administracija
pravo
naravoslovje
Glavni
medicina
poklici
znsnost
inženiring
Arhitekruta in zgradbe
agrokultura
storitve
Vojska policija in podobni poklici
Šport in aktivnosti
Skupaj

Administracija
in storitve
N
2
1
13
6
1
1
8
6
1
39

Struktura
N
11
5
16

Elektrika
in
lektronika
N
2
1
1
7
14
25

Skupine poklicev
Agrokultura in
Mehanika pogozdovanje
Medicina
in
z
Turizem in
in
metalurgija okoljevarstvom gastronomija sociala skupaj
N
N
N
N
N
10
12
6
1
10
20
7
7
1
11
12
6
20
1
3
10
2
2
5
1
5
6
3
10
26
2
53
6
4
5
7
2
4
3
24
6
3
4
39
10
6
65
200

Območja diagnoze, ki naj bi se izvajala z uporabo orodij Career Tree, so se razlikovala na
podlagi pregleda Mednarodne standardne klasifikacije poklicev (ISCO-08, 2012). Glede na
potencial zmogljivosti je bilo naključno izbrano sedem velikih strokovnih skupin in med njimi
dvesto vzornih poklicev, ki imajo podrobne delovne značilnosti v partnerskih državah. Poklici so
bili razdeljeni v 15 izobraževalnih in poklicnih skupin, s čimer so smernice ISCO-08 združevale z
informacijami iz Mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja (ISCED 2011, 2012).
V skladu s tržnim povpraševanjem je bila večina poklicev izbrana iz skupine medicinskih in
socialnih, mehanskih in metalurških, upravnih in storitvenih poklicev. Turizem in gastronomija sta
bila najmanj zastopana strokovna skupina. Največje število poklicev, zajetih v analizi, povezanih z
interesi s področja tehnološkega inženirstva in storitev. Najmanj zastopani poklici so vključevali
šport in telesno dejavnost, kmetijstvo, gozdarstvo in znanost o življenju. Podroben seznam
poklicev je naveden v Prilogi 1.
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Opisi vsakega od 200 izbranih poklicev so bili analizirani, da bi bili navedeni kompetence
za vsak poklic in da bi jim zagotovili njihove psihološke značilnosti. Najpogostejše kompetence,
pomembne zaradi specifičnosti posameznih skupin in poklicev, so bile kategorizirane in združene
v sedem diagnostičnih področij. Na vsakem od teh področij smo razlikovali več dimenzij, pri čemer
smo dobili skupno 47. Tri dimenzije kompetenc in kvalifikacij, ki so bistvenega pomena za
opravljanje dela v določenem poklicu in zaradi pričakovanj delodajalcev, povezanih z določenim
poklicanostjo, je dopolnilo komplet. 8 področij, vključenih v končno oblikovanje orodja, so bile:

1. Strokovni interesi
2. Vrednote (prednostne naloge)
3. Osebnostne lastnosti
4. Temeljne sposobnosti
5. Medosebne spretnosti
6.

Podjetniške spretnosti

7.

Kognitivne sposobnosti

8.

Minimalne kvalifikacije

TPodročja diagnoze postavljajo temelje za razvijanje vprašalnikov in testov, ki so vključeni
v skupino orodij Career Tree. Dimenzije, na drugi strani, so izhodišče za oblikovanje vsakega
vprašalnika in preskusne lestvice. Vsaka od diagnostičnih dimenzij je bila natančno analizirana.
Podroben opis dimenzij diagnoze je predstavljen v naslednjem poglavju.

4. Pregled teorij in raziskav o dimenzijah Cat testa

V drugi fazi je bila organizirana terminologija in konceptualni okvir določenih testov. V ta
namen so bile razvite okvirne definicije področij in dimenzij, ki naj bi bile vključene v diagnostiko
potreb, izobrazbe in strokovne usposobljenosti ciljne skupine. Pri razvoju definicij je bila
značilnost predhodno razločenih dimenzij dopolnjena s podatki, ki opisujejo njihovo pojavljanje v
teorijah, povezanih s področjem razvoja, dela in načrtovanja kariere.
Teoretični kritični okvir je temeljil predvsem na razvojnih, izobraževalnih in poklicnih
teorijih načrtovanja kariere (Krumboltz i in., Peavy, 1996; Savickas, 2011), vendar je eklektični
pristop, ki se v glavnem nanaša na socialno-kognitivni trend teorije sprejetje odločitev, vključno s
faktorskimi, vedenjskimi ali aksiološkimi koncepti samoregulacije, ki temeljijo na teh vrednotah.
Teoretični okvir, na katerem temelji razvoj orodja Career Tree, je v nadaljevanju opisan v knjigi
Career Guidance, ki predstavlja metodološke dodatke za svetovalce, ki uporabljajo orodje Career
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Tree. Sistematični pregled literature je omogočil kompliment in določil merila, ki kažejo
izobraževalne in strokovne kompetence v skupinah poklicanosti, ki jih pokriva diagnoza.
Na podlagi terminološke osnove, ki izhaja iz pregleda literature, so bile spremenjene
predhodne značilnosti 7 področij in 47 diagnostičnih dimenzij ter razvit niz 227 kazalnikov, ki
opisujejo pojavljanje lastnosti, opisane v posameznih testnih dimenzijah. Osmo področje v zvezi s
tremi dodatnimi dimenzijami, ki opisujejo dosežke dosedanjega izobraževalnega in strokovnega
razvoja, potrjene z diplomami, potrdili in licencami, je ostalo brez vsebinskih opredelitev. Analiza
izobraževalnih poti, značilnih za države, ki jih pokriva projekt, formalne zahteve in načini njihovega
doseganja v posameznih državah, so pokazale pomembne razlike. Zato je bilo končno odločeno,
da je treba opis dimenzij z osmega območja razviti ločeno za vsako državo.
V nadaljevanju so vsa področja, ki so podlaga za razvoj testov kariere in vprašalnikov.
Predstavljene so bile značilnosti vsake od področij in dimenzij, na podlagi katerih so bili oblikovani
vprašalniki in preskusne lestvice. Značilnosti vsebujejo opis območja (v nadaljnjem besedilu test)
in dimenzij preskusa (tehtnice), vključno z:
1.

Pregled dokumentov, ki opisujejo dimenzijo (lestvico).

2. Definicije lastnosti, ki so bile sprejete v okviru razvoja orodja Career Tree.
3. Primeri kompetenc in kvalifikacij, ki pokrivajo določeno lastnino in se nanašajo na poklice,
vključene v test kariernega drevesa.
4. Primeri raziskav, ki se izvajajo v zvezi z zadevno nepremičninsko literaturo.
5. Kazalniki, sprejeti v testih kariernega drevesa.

4.1.

Poklicni interesi

Odločitve o usmerjanju vaše poklicne poti v šolsko izobraževanje ali delo se sprejemajo
predvsem na podlagi zanimanja. Poznavanje osebnih interesov omogoča napovedovanje njihove
izobraževalne in poklicne izbire, pa tudi uspešnosti dela in dolgoročnega uspeha v svoji karieri.
Študije kažejo pomemben pomen med poklicnimi interesi na področju poklicev, povezanih s
podjetništvom in socialnimi vlogami ter s etičnim področjem. Tisti, ki se manj zanimajo za etična
vprašanja v podjetjih, pogosto bolj zanima podjetniška dela. Strokovni interesi so prav tako
bistveno povezani s plačami, stopnjo vpliva, konkurenčnostjo, inovativnostjo in ustvarjalnostjo.
Vloga poklicnih interesov pri načrtovanju in izvajanju karierne poti ter njihovih socialnoekonomskih posledicah je večja od vloge osebnostnih lastnosti (Berings & Adriaenssens, 2012).
Izobraževalni in strokovni interesi so običajno opredeljeni kot človeške kompetence ali
lastnosti predmeta zanimanja. Poklicne interese je mogoče opisati kot "relativno stabilne
posamezne kompetence, ki vplivajo na vedenje prek preferenc za določene vrste dejavnosti in
delovno okolje" (Van Iddekinge, Putka, & Campbell, 2011). Tovrsten presečni pristop poudarja
trajnost interesov, ki presegajo kontekst trenutnega življenjskega stanja osebe. Trajnost interesov
je pomemben dejavnik, ki spodbuja izobraževalni in poklicni razvoj, nato pa tudi učinkovitost v
poklicnih dejavnostih. Interes, ki se razumejo kot lastnosti predmeta zanimanja, se lahko razlagajo
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na razvojni način kot "vir motivacije, ki spodbuja osebo, da deluje v skladu s svojimi željami v
položaju, v katerem obstaja možnost proste izbire" (Hurlock, 1978).
Poklicne interese lahko vidimo tudi kot lastnosti, ki se lahko oblikujejo. Proces
spoznavanja ali usposabljanja lahko močno pomaga pri kristalizaciji izobraževalnih in poklicnih
interesov. Glavna vloga svetovalca je podpreti osebe, ki so v postopku sprejemanja izobraževalnih
in poklicnih odločitev, ki jih zadevajo. Postopek svetovanja se začne s priznavanjem profila
poklicnih interesov. Razprava o izbiri šole ali poklica, tako imenovano poklicno načrtovanje, se
začne z določanjem prednosti in slabosti ocenjene osebe, njihovih interesov in talentov,
spretnosti, stališč, primernosti in osebnostnih lastnosti, ki so bistvene pri sprejemanju nadaljnjega
izobraževanja ali razvoja poklica smer (Savickas, 2011).
Profesionalni interesi, predstavljeni na naslednjih straneh, so bili podrobno analizirani in
opisani v prizadevanjih za oblikovanje testov, ki so sestavni del orodij Career Tree:


izobraževanje - skrb za nego



Umetniški



humanistične vede



družabno



upravljanje in upravljanje



pravno



naravoslovje



medicinski



Znanost



Iženiring



arhitektura in gradbeništvo



Kmetijstvo



Storitve



vojaške, policijske, uniformirane službe



športna in fizična aktivnost

1.1. Izobraževalno varstvo

Definicije in metode raziskovanja
Lahko se sklicujemo na izobraževanje - nudenje oskrbe kot "pomoč in človeški servisni grozd", kar
pomeni, da želimo pomagati ali služiti drugim, da bi zadovoljili njihove potrebe. To pomeni, da se
osredotočimo na odkrivanje in izpolnjevanje potreb strank ali strank (Spencer & Spencer, 2010.
str.185). Oddelek za psihoterapijo Ameriškega psihološkega združenja je preučeval specifične
dejavnike, ki so povezani z produktivnim odnosom: »razvijati terapevtsko zavezništvo, pokazati
empatijo in se osredotočiti na ciljno soglasje in sodelovanje« (Norcross, France et al., 2006, str. 3)
.
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Definicija in razlaga dimenzij
Izobraževanje - nudenje oskrbe je opisano kot pomoč drugim, starejšim in skrbi. Ljudje s
temi značilnostmi so povezani z oskrbo, izobraževanjem in poučevanjem otrok in mladih, ki
pomagajo oslabljenim in invalidnim osebam. Skrb za ljudi, ki so zainteresirani za vzpostavitev stika
z drugimi, so občutljivi na druge in njihove potrebe. Hočejo pomagati ljudem v stiski, invalidom in
socialno izključenim. Pogosto delajo na področjih, kot so izobraževanje, socialna pomoč,
poučevanje in predšolska vzgoja. Izobraževanje - nudenje oskrbe je močno povezano s čustveno
stabilnostjo, spretnostmi poslušanja in visoko stopnjo občutljivosti, iskanjem informacij, razvojem
drugih, organizacijsko zavestjo, timskim delom ter sodelovanjem in gradnjo odnosov.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Izobraževanje in oskrba sta bila izražena z različnimi izrazi. Za strokovnjake in strokovnjake
za oskrbo smo strokovnjake opredelili kot posameznike, ki nameravajo zadovoljiti nečloveške
potrebe, pomagati invalidom in invalidom, ki želijo poučevati in izobraževati mlade ali starejše
ljudi. Izobraževanje in oskrba sta ključna sposobnost v poklicih, kot so socialno-socialni delavci,
izobraževalci (pedagoški pedagogi, učitelji s posebnimi potrebami itd.), Strokovnjaki za socialno
delo in svetovanje, verski strokovnjaki itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Izobraževanje in oskrba sta bistvena za poklice, ki se osredotočajo na interakcije med
posamezniki: učitelji, socialni delavci, šolski svetovalci. Prizadevajo si poiskati informacije o
resničnih, osnovnih potrebah strank, poleg tistih, ki so bili prvotno izraženi, in jih uskladi z
razpoložljivimi (ali prilagojenimi) izdelki ali storitvami (Spencer & Spencer, 2010, stran 186).
Jeffrey A. Kottler piše pregled teorije in veščin pomoči metodam. Imenuje nekaj
pomembnih značilnosti ali lastnosti oseb, ki oskrbujejo: prijaznost in skrb, medosebna
občutljivost, samozavest, čustvena stabilnost, fleksibilnost in odprtost, nesmiselno in neudobno,
modrost, morala in etika (2008, str. 6).
Teven in Hanson identificirajo izobraževanje in oskrbo kot del verodostojnosti učitelja, ki
se zdi večdimenzionalna. Sklicujejo se na McCroskeya (1992), ki predlaga tri primarne dimenzije
verodostojnosti: usposobljenost, zanesljivost in zaznana skrb (2004, str. 40). Zato bi bili učitelji
kompetentni, če imajo znanje na določenem področju, sposobni odgovarjati na vprašanja
študentov in učinkovito komunicirati. Zanesljivost se nanaša na sposobnost učitelja, da ponudi
racionalna pojasnila za razvrščanje, enako obravnava študente, daje povratne informacije in nikoli
ne poseglja v učence ali uporablja verbalno zlorabo komunikacije do učencev. Zadnja razsežnost
verodostojnosti zaznava skrb, ki se nanaša na sposobnost učitelja, da se dobro veže s študenti
(ibid).

Kazalniki
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Občutljivost: Sposobnost čutiti občutke skozi čutila ali se počutiti moralno. Imajo učinkovite
fizične ali čustvene reakcije. Reagirati na čustva ali položaj drugih ali skrbeti za druge.
Empatija: želje razumeti druge ljudi. Imeti sposobnost poslušati in razumeti neizrečene ali delno
izražene misli, občutke in skrbi drugih.
Sposobnost poslušanja: Poslušanje je brezpogojno sprejemati druge, kakršne so. Poslušanje je
bistvena in najpomembnejša komunikacijska sposobnost; skupaj s povratnimi
informacijami daje dvosmerni značaj komunikaciji in zapre komunikacijski proces.
Iskanje informacij: to je niz operacij, katerih namen je zagotoviti informacije drugim kot odgovor
na vprašanja.
Organizacijska zavest: to lahko razumemo kot stalno osredotočenost na dosežke. Da bi to dosegli,
se moramo zavedati podjetja, poznati in biti sposobni razviti učinkovite strategije. Poleg
tega se bomo osredotočili na prizadevanja za postavitev zahtevnih ciljev in nenehnih
izzivov za nenehno izboljševanje naše uspešnosti.
Timsko delo: sodelovanje ljudi, da dosežejo določen rezultat.
Sodelovanje: rezultat strategije, ki se uporablja za proces ali delo, ki ga izvajajo skupine ljudi ali
institucije, ki imajo interes ali cilj, zaposleni na splošno uporabljajo te metode, da olajšajo
doseganje cilja ali cilja.

Oseba z visoko stopnjo usposobljenosti za izobraževanje:
- razume čustva drugih ljudi
- razume neizgovorjene misli drugih ljudi, skrbi ali občutke
- posluša odgovorno
- deluje za pomoč
- deluje kot zaupanja vreden svetovalec.

Kot bodoči zaposleni, ljudje z visoko stopnjo izobrazbe in profesionalnim zanimanjem
skrbijo za druge ljudi in njihove potrebe. Njihov glavni poudarek so težave drugih ljudi in
doseganje rešitev za njihove težave. So dobri timski delavci in dosegajo učinkovito sodelovanje.
Njihovi osebni cilji niso povezani z uresničevanjem lastne agende, temveč le, da so koristni in
odzivni. Razvoj drugih je skupna usposobljenost in cilj posameznikov z visoko izobrazbo in
skrbnostjo.

1.2. Umetniški interesi
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Definicije in metode raziskovanja
Interesi umetnosti so sklicevanje na način, kako ljudje izražajo ideje, čustva, izkušnje ali
čustva s pisanjem, jezikom, glasbo, gibanjem ali slikami. Ustvarjalnost in prožnost sta tudi osnovno
orodje za razvoj umetniškega znanja (glej Stuckey & Nobel, 2010). Vsakdo ima instinkt za
umetnost in ne glede na težave ali dnevne rutine, ki jih imamo, vedno obstaja želja po
razumevanju vsega, kar je okoli. In obstajajo ljudje, ki po literaturi, glasbi, plesu ali drami
poskušajo razumeti svet, naravo in družbo (Lemos, 2011). Umetniški interesi in umetnost se
uporabljajo tudi za rehabilitacijo in izboljšanje ljudi, ki jim grozi izključitev, kot zapornikov (npr.
Projekt Synergy Theater). Lemos (2011) izpostavlja nekatere možne koristi umetniških terapij za
ljudi, ki trpijo zaradi bolezni. Nekatere od teh koristi so: izboljšanje samozavesti; zmanjšati
simptome anksioznosti; povečanje duševne sposobnosti in zdravja; povečati medosebne odnose;
zmanjšati simptome depresije.

Definicija in razlaga dimenzij
Poklicni interesi umetniških poklicev so povezani z umetnostjo in kulturnimi dejavnostmi.
Ta dimenzija je povezana z ljudmi, ki se na določenem področju osredotočajo na talent in
umetniške spretnosti (npr. Plastika, glasba). Biti kreativen, nekonvencionalen in izviren je zelo
pomemben in motivira, da naredi prizadevanja, osredotočena na umetniške poklice. Primeri
študijskih programov, ki so zainteresirani za umetniško orientirano osebo: umetnostno zgodovino,
slikarstvo, glasbo, delovanje, režijo, obrt, fotografija, multimedijske vsebine. Primeri
zainteresiranih poklicev, ki jih oseba želi pridobiti: glasbenik, slikar, igralec, fotograf, grafik,
oblikovalec, arhitekt, novinar, učitelj, koreograf, urednik, ilustrator.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Kompetence in kvalifikacije umetnikov so umetnost, ustvarjanje estetike, ustvarjanje in
oblikovanje, pripravo in fotografiranje. Pomembne vrednote so tudi prilagodljivost, kritična,
odprtost in visoka zavest o samodisciplini.

Umetniški interesi so temeljnega pomena za poklice, kot so učitelji umetnosti, slikarji,
glasbeniki, igralci, režiserji, profesorji, fotografi, grafiki, pevci, draguljarji, arhitekti, knjižničarji,
vizualni umetniki, muzejski delavci galerije in drugi umetniški in kulturni poklici.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Nekateri pristopi so poskušali doseči sklep o vplivu umetnosti v našem življenju in razvoju,
bolj so povezani s freudskimi teorijami in razkrivajo, da so umetnosti potencialni izraz našega
nezavednega (Ruddy & Milnes, 2005). Nekatere druge teorije, v drugi roki, so bolj osredotočene
na teorije Junga in opredeljujejo umetnost kot naravno stanje, ki se razvija in ima vpliv na naše
vedenje (Collie, 2006). Nato Ardila (2006) podobno omenja psihoanalizo, kjer umetnost postane
abstraktna predstavitev zunanjega sveta. Kljub temu so umetnost in čustva povezana. Čeprav
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avtorji, ki so bili pred tem, niso neposredno povedali o čustvih (Learmoth, Huckvale, 2008). Dali
celoten pomen umetniških spretnosti potrebam in zmožnosti umetnika, da upravlja z njihovimi
čustvi. Vlada Irske (1999) izpostavlja, da so cilji umetnostne vzgoje povezani z izrecnimi občutki,
občutljivostjo, užitkom vizualnih, slušnih, otipnih in prostorskih izrazov. Nato se odražajo tudi na
pomenu izboljšanja potencialnih in osebnih sposobnosti, na primer domišljije, ustvarjalnega
razmišljanja, izražanja ali gibanja. Vrednote, vrednote, samospoštovanje in uživanje so del
umetniškega ozračja.
Umetniški procesi se nanašajo na ustvarjalne trenutke, ki so bistveni za vse, kar počnemo
v kateremkoli vidiku življenja: odnosi, družina, delo, skupnost. Ko sprejmemo nov pristop k tem,
kar počnemo in deluje, uporabljamo našo ustvarjalnost. Ko presegamo tradicionalne načine
reševanja problema z uspehom, ki vpliva na druge, naša ustvarjalnost nato pridobi vitalno socialno
razsežnost.
Raziskave Rostana (2003) kažejo edinstvene kognitivne sposobnosti umetnikov. V tej
raziskavi kaže, da so mladi umetniki opazni pri načrtovanju, spremljanju tekočega poslovanja,
učenju iz preteklih izkušenj in drugih modelih, vztrajanju in vrednotenju lastnega dela
Izraz "umetniške raziskave" se uporablja tako za opis samega umetniškega procesa, tako
da se nanaša na resnično disciplino, ki vključuje tudi ustvarjanje "dela" v predhodni fazi preiskave,
ki ustvarja znanje, ki se lahko prenese prek "estetskega izkušnje ", na primer pripravljanje govora
iz teoretičnih špekulacij; oblikovanje prototipa tehnološkega eksperimentiranja; raziskovanje
novih načinov uporabe določenega orodja, razvoj novih sistemov za vizualizacijo podatkov itd.
Po besedah Haroutouniana (1995) je v umetniškem svetu vgrajenih le štiri osnovne
procese: 1) Metaperception: sklicevanje na abstrakcijo, domišljijo in sposobnost uporabe čutov,
občutkov, čustev in dojemanja. 2) Perceptualna diskriminacija, ki se nanaša na zmožnost
privabljanja in ujetja skrbno čutov, ki imajo občutek umetniškega zavedanja. 3) Ustvarjalna
interpretacija in dinamika uspešnosti ne samo za ustvarjanje, ampak tudi za prikazovanje ljudem.
Inovacije in komunikacijske spretnosti so ključni pojmi v tem poglavju.

Kazalniki:
Estetika: obravnava narave umetnosti, lepote in okusa z ustvarjanjem in cenjenjem lepote,
presojami občutkov in okusa.

Ustvarjalnost in izvirnost: sposobnost ustvarjanja novih in uporabnih idej, biti drugačen,
divergenten razmišljanje, inovativen, večji delovni spomin, proaktivna osebnost,
samozavest, tveganje, vztrajnost, strpnost do dvoumnosti.
Nekonvencionalno: raje ne sledi obstoječim rešitvam, poskušaj stvari delati drugače,
neorganizirane, kritične do statuoznih, družabnih, raje manj sistematičnih nalog in situacij.
Tekoče ideje: Sposobnost priprave številnih idej o temi, število idej je pomembno, ne njihova
kakovost, pravilnost ali ustvarjalnost.
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IVizualizacija: zmožnost predstavljati, kako bo nekaj premišljeno, ko se premakne ali ko se deli
premaknejo ali preuredijo.
Neodvisnost: razvijanje lastnih načinov dela, vodenje z malo ali brez nadzora in odvisno od
samega sebe, da se stvari opravijo.

Oseba z visoko stopnjo umetniških interesov:


je ustvarjalen



je izviren



je zelo dobro obvladati naravo umetnosti, lepote in okusa



je sposoben ustvariti veliko novih in uporabnih idej



daje prednost manj sistematičnim nalogam in situacijam



je proaktiven



ne želi spremljati obstoječih rešitev



poskusite narediti stvari drugače

Kot bodoči zaposleni, oseba z visoko stopnjo umetniških interesov želi ustvariti nove stvari
in ceniti lepoto. Na splošno bodo lahko ustvarjali nove in uporabne ideje, mislili bodo na različne
in pogosto izstopajo iz množice. Biti inovativen in proaktiven ter navadno znan po vztrajnosti in
strpnosti do dvoumnosti. Včasih se lahko neorganizirajo in imajo manj sistematičnih nalog in
situacij.

1.3. Humanistične vede

Humanistične vede - definicije in metode raziskovanja
Humanistika je ena od razsežnosti poklicnih interesov. Prav tako je pomembno, da
podpira različne poklicne razsežnosti za posameznike. Obnašanja in kompetence iz človeških
področij so zelo prenosljivi v karierne kontekste. Po nedavnem poročilu (Ameriška akademija
znanosti in umetnosti, 2013), če si prizadevamo ustvariti bolj civilni javni diskurz, bolj prilagodljivo
in ustvarjalno delovno silo ter varnejši narod, humanistične in družbene vede so srce zadevo.
Tečaji, povezani s humanistiko, se osredotočajo na to, kako ljudje obdelujejo in
dokumentirajo človeške izkušnje. Ena od opredelitev za "humanistične vede" navaja: humanistike
preučujejo pomenske prakse kulture in prinašajo na svoje delo posebno razliko o tem, kaj pomeni
znanje in razumevanje; da so, čeprav so koristne za družbo v mnogih pogledih, še naprej
hvalevredno v nasprotju z ali z odstranitvijo instrumentalne vrednosti uporabe; da prispevajo k

16

človeški sreči; da so sila za demokracijo; in da so sami po sebi dobre, da jih vrednotijo "zase"
(majhen, 2014).

Definicija in razlaga dimenzij
"Humanistika" je opisana v testu CaT kot del poklicnih interesov. Vsi poklici uporabljajo
znanje o humanistiki in poklicni interesi na tem področju so običajno povezani z umetnostjo,
glasbo, jezikovnimi veščinami, lahkotnostjo izražanja, literaturo in zgodovino. Oseba piše
preprosto dobro besedilo in tekoče komunicira. Za njo je pomembno, da uporablja pravilne
besede. Z raziskovanjem humanistike se naučimo, kako ustvarjalno in kritično razmišljati, razumeti
in postavljati vprašanja. Ker te veščine omogočajo pridobivanje novih vpogledov v vsako področje
kariere, bo humanistično znanje, ki bo še naprej zagotavljalo idealno osnovo za raziskovanje in
razumevanje človeških izkušenj, ena pomembnih dimenzij za poklicno pot posameznikov.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Humanistika je disciplina, ki preučuje človekovo stanje, pri čemer uporablja metode, ki so
predvsem analitične, kritične ali špekulativne, kot se razlikujejo od večinoma empiričnih pristopov
naravoslovja (Hunt & Colander, 2016). Zato so opisane sposobnosti, da bi razumeli naravo
človeškega stanja in širše kulturne in družbene ureditve, ki sestavljajo človeško življenje. Področje
humanistike predstavlja kritično razmišljanje, raziskave, komuniciranje, kulturno inteligenco in
refleksijo v kulturnih / zgodovinskih kontekstih, da bi povezali ljudi in dogodke. Primeri poklicev na
področju humanistike so: sociologi, antropologi in sorodni strokovnjaki, filozofi, zgodovinarji in
politologi, verski strokovnjaki, glasbeniki, pevci in skladatelji ter plesalci.

Odnosi z drugimi dimenzijami v testu
Humanistika je povezana z vsemi poklicnimi interesi, osebnostnimi lastnostmi in
temperamentnimi značilnostmi na čustveno stabilnost in občutljivost. Prav tako je povezana z več
kognitivnimi sposobnostmi, kot so razmišljanje ustvarjalnosti, pozornosti, koncentracije in
prostorskih posnetkov.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Pomen humanističnih dimenzij v različnih disciplinah se pogosto razpravlja v literaturi, kot
so na področju medicine, inženirsko izobraževanje (Makienko & Panamaryova, 2014) in turizem
(Kellee, 2014). V teh dokumentih se zdi, da je ozadje v humanistiki nepogrešljivo, saj
posameznikom pomaga razumeti vprašanja na veliko bolj robusten način in izraziti ideje na
načine, ki so imeli večji učinek in resonanco. Po drugi strani pa so humanistične vede kot poklicni
interes opisane v več poklicnih slovarjih, kot je poklicna informacijska mreža O * NET (Dictionary
of Occupational Titles, 2003). Humanistično razsežnost je treba oceniti s pomočjo obeh kazalnikov
reprezentativnih vprašanj in z reprezentativnimi ukrepi in vrednotami poklicev, kot so
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jezikoslovec, pisatelj, zgodovinar in politolog. Različni poklici so vključeni iz politike v umetnost
(Hall, 1990).

Kazalniki:
Interesi v humanistiki: zanima umetnost, zanima glasba, zanima jezike, zanima literatura, zanima
zgodovina, zanima filozofija.
Dejavnost in izkušnje na področju humanistike: opravlja umetnost, pisanje besedil, pisanje dobrih
besedil ali pesmi, tekoče komunicira, ima dobre jezikovne spretnosti, predstavlja lažjo
izražanje in razpravlja o filozofskih vprašanjih.
Tako kot humanistike: rad humanističnih predmetov, rad učenja o zgodovinskih dejstvih in
procesih, je za njeno pravilno uporabo pravilnih besed, rad likovnih predmetov, rad
učenja glasbe, sestavljanje glasbe, rad slik ali skulptur, ljubše predmeti pred matematiko
in znanostjo.
Ustvarjalno razmišljanje: rad ima nove ideje in koncepte, lahko oblikuje nove kombinacije idej ali
umetniških oblik izražanja, izdelki njegovega / njenega ustvarjalnega razmišljanja so
navadno originalni.
Kritično razmišljanje: ocenjuje pridobljeno znanje, analizo in ponovno razmišlja o njej, se zaveda,
kaj je resnica, dobro ali pravičnost, ter jih naredi dokazljive ali trajnostne.

Oseba z visoko stopnjo humanistike


lahko z lahkoto vzpostavlja odnose z drugimi



misli kreativno



razume osnovne mehanizme za človeško vedenje



je kritičen mislec



razume kulturne značilnosti;



lahko primerjate lastno kulturo z drugimi



ahko analizira informacije iz različnih virov



je sposoben uporabljati svoj jezik tekoče



imajo tendenco izvajanja umetnosti

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko ravnijo humanistične dimenzije
zanimala za razumevanje človeškega vedenja in njeno povezavo z zgodovino in kulturo.
Primerjava različnih kultur je pomembna in za to je potrebno analizirati znanje iz različnih virov.
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Ljudje s težnjami v dimenziji humanističnih ved se morajo sposobno izražati z umetniškimi sredstvi
in tekočim komuniciranjem v ustnem in pisnem jeziku.

1.4. Socialni interesi

Definicije in metode raziskovanja
McKinney (2005) meni, da bi morali biti interesi, ne pa spretnosti, odločilni dejavnik pri
odločanju o tem, katere vrste delovnih mest se želijo prijaviti in kakšne smernice raziskujejo pri
lovu na delovno mesto. Socialno razsežnost lahko razumemo tudi kot medosebno razumevanje, ki
je tudi temelj za višje ravni storitev za stranke. To pomeni, da želijo razumeti druge ljudi in ga je
mogoče opredeliti tudi kot sposobnost, da natančno slišijo in razumejo neizrečene ali delno
izražene občutke in skrbi drugih. Ta opis je v skladu z značilnostmi, ki imajo visoko spretnost za
poslušanje. Medkulturna občutljivost je poseben primer medosebnega razumevanja, med
kulturnimi deli (Spencer & Spencer, 2010). Vključuje zbiranje, študiranje in analizo informacij z
uporabo logičnega razmišljanja, ki pomaga drugim ljudem pri določanju in reševanju osebnih
težav; lahko vključuje poučevanje drugih (Fogg, Harrington, Harrington 2012)

Definicija in razlaga dimenzij
Predstavljeni opis poudarja vidik stika in dela z ljudmi, timsko delo, upravljanje težav in
čustev, motiviranje, usposabljanje in zanimanje za sociologijo. Socialna razsežnost je povezana z
izobraževanjem in skrbnostjo. Oseba je zainteresirana za vzpostavitev medosebnih stikov in
sodelovanja, vključevanje v družbena in politična vprašanja ter odprta za druge. Primeri študijskih
smeri, ki jih zanimajo osebe, so: psihologija, sociologija, kulturne študije, politologija, ekonomija in
novinarstvo.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Opis socialne razsežnosti vključuje operativne izraze, ki smo jih uporabili pri opisu
poklicanosti. Sposobnosti, povezane s socialnimi interesi, so zmožnost samokontrole, empatije,
mentorstva in mentorstva, usposobljeni pri reševanju problemov in analitičnem razmišljanju,
imajo sposobnost komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur in s poznavanjem različnih držav in
socialnega ozadja. Socialni strokovni interes lahko najdemo med socialnimi skrbniki, sociologi,
antropologi in sorodnimi strokovnjaki, filozofi, zgodovinarji in politologi, psihologi in novinarji.
Potrebna je tudi ta dimenzija, da doseže nekaj drugih poklicnih interesov, kot so izobraževanje,
medicina, storitve ali upravljanje in uprava.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Ljudje s socialnimi interesi zaznavajo razpoloženje in občutke drugih in lahko to
razumevanje zlahka uporabljajo na podlagi poslušanja in opazovanja, da napovedujejo in se
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pripravijo na reakcije drugih. (Spencer in Spencer, 2010). Kadar so delodajalci in strokovnjaki za
človeške vire naprošeni, da imenujejo spretnosti, ki bi jih najbolj rad videl pri zaposlenem na
vstopni ravni, učinkovita medosebna komunikacija pogosto presega njihove sezname. Posledično
bodo razvijali spretnosti, o katerih smo govorili zgoraj, posamezne zelo tržne sposobnosti (France
et al., 2006).

Kazalniki
Socialne interese lahko priznavajo:
Samoregulacija: sposobnost nadzora lastnega vedenja, čustev ali misli, ki je odporen na motnje
zaradi nepomembne stimulacije; samokontrola
Empatija: razumevanje potreb drugih, sočutje do občutkov in čustev drugih ljudi, razumevanje
pogojev drugih ljudi iz njihove perspektive, občutek potrebe po pomoči drugim,
vzdrževanje pro-socialnega vedenja.
Mentorski in trenerski spretnosti: pripravljenost trenirati ali mentorirati druge, biti sposobni
vplivati na druge, imeti potrebo po lastni izkušnji, uživati v svetovanju in ozaveščanju o
posledicah, ki vplivajo na odločitve ljudi.
Analitično razmišljanje in reševanje problemov: potreba po pridobitvi več ali višje kakovostnih
informacij, organiziranje informacij, sklepanje sklepov, zadovoljstvo pri reševanju
problemov, sposobnost dobro analizirati podatke.
Medkulturna zavest: sposobnost komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur, držav in ozadij.
Uveljavljanje in spoštovanje do osebnih in kulturnih razlik, zavedajoč se različnih potreb,
občutkov in pogledov drugih ljudi, sposobnosti komuniciranja in dela z ljudmi iz različnih
držav in okolij, občutljivosti do socialne pravičnosti.

Oseba z visokimi socialnimi interesi:
- razume druge čustva in potrebe,
- lahko vidijo druge ljudi,
- uživajte v pomoč drugim pri reševanju problemov,
- lahko vpliva na druge.
- lahko enostavno komunicira in vzpostavlja stik z drugimi tudi iz različnih kultur,
- ima visoko stopnjo samokontrole.
Kot bodoči zaposleni ima oseba z visokimi družbenimi interesi možnost, da obvladuje
svoja čustva in vedenje z veliko zavedanjem o potrebah, mislih in željah svojih in drugih. Te
sposobnosti bodo pomagale pri svetovanju, izmenjavi izkušenj in svetovanju drugim. Družbeni
interesi so povezani z interesi pri delu z ljudmi in cilji, ki so povezani z reševanjem socialnih
problemov.
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1.5. Upravljanje in upravni interesi

Definicije in metode raziskovanja
Ko govorimo o upravljanju, moramo razmisliti o nekaterih vprašanjih, ki se lahko pojavijo,
kot je razložil Londonski svet za prostovoljno delo (Adriondack, 1992):






Poslanci nimajo zaupanja in / ali so prevelika.
Ideali organizacije in delavcev se ne ujemajo
Vodstvo in strukture podjetja so nejasni ali neustrezni
Osebna vprašanja, vrednote, morala in etika v podjetju niso pomembni
slabo načrtovanje ali nejasna navodila
Ti primeri nam pomagajo razložiti nekatere administrativne in upravljavske naloge, ki jih
je treba razviti, da bi se izognili tem težavam. Kot na Aga Khan obstaja nekaj skupnih vprašanj, ki
jih mora imeti prihodnji upravitelj in skrbnik, da bi dosegli boljše rezultate pri delu: zaupanje,
zdrav razum in občutljivost sta glavna vprašanja. Pozornost, komunikacijske spretnosti, empatija
in učinkovitost so vključeni tudi v te delovne položaje. Znano je, da se ljudje s prevlado v
razsežnosti upravljanja in administracije na splošno zanimajo za znanje in strokovno znanje o
dejavnostih, ki vključujejo metode, procese in postopke. Ponavadi imajo sposobnost za delo z
ljudmi in ustvarjanje okolja, kjer se ljudje počutijo varne in svobodne, da izrazijo svoje mnenje.
V teh podobnih primerih je Maume (2011) analiziral vpliv delovnih mest, ki jih upravljajo
ženske in tiste, ki jih upravljajo moški, glede na različne vidike, odvisno od spola delavskega
direktorja.
Čeprav se zdi, da se sodobne družbe borijo proti razlikam med spoloma na upravnih in
vodstvenih položajih, nekatere študije še vedno razkrivajo razlike tukaj. Haveman et al. (2009)
ugotavljajo, da organizacijska dinamika verjetno ne bo zmanjšala razlike med spoloma. Nivo
zaposlitve, velikost podjetja in hierarhična ločenost spolov pojasnjujeta razlike med možnostmi
moških in žensk za selitev v nova podjetja.
V teh podobnih primerih je Maume (2011) analiziral vpliv delovnih mest, ki jih upravljajo
ženske in tiste, ki jih upravljajo moški, glede na različne vidike, odvisno od spola delavskega
direktorja.
Nekateri drugi preiskovalci o tej temi opredeljujejo druga vprašanja, ki opredeljujejo to
razliko, večina jih temelji na kulturi in zgodovini: ženske menedžerji imajo manj izkušenj na
področju delovne sile, njihovih delovnih mest in njihovih podjetij kot moških menedžerjev (Blau et
al., 2013)
Iz drugega vira je tudi rečeno, da je segregacija spolov glavni vzrok razlik v družbenih,
ekonomskih in psiholoških koristih (Reskin, McBrier, & Kmec, 1999).
Običajno imajo sposobnosti videti celotno sliko, prepoznati pomembne elemente v
situaciji in razumeti odnose med njimi. Ljudje v tej dimenziji imajo sposobnosti za reševanje
problemov na način, ki koristi podjetju; so učinkoviti, zlasti na najvišji organizacijski ravni.
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Med dejavnostmi, ki se izvajajo z nadpovprečnimi veščinami, so: ekonomisti, menedžerji,
uradniki, upravni poklici, računovodje, vodje prodaje in dobave, finančni analitik, strokovnjak za
back office, trženje in oglaševanje, podjetnik.

Definicija in razlaga dimenzij
Strokovni interesi ljudi v tej razsežnosti so povezani z gospodarskimi, upravnimi in
finančnimi nalogami. Ljudje za upravljanje in upravljanje želijo biti sistematični; so natančni, dobro
organizirani, s podrobnim načrtom delovnega časa in so dobro obogateni.
Želijo neposreden stik z ljudmi, vodenje, delo z računalniki in analiziranje. Vodilne veščine
so za njih pomembne. Zanimajo se tečaji študija: management in trženje, bančništvo in finance,
uprava, trženje in oglaševanje.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Pristojnosti in usposobljenost strokovnjakov v upravi in vodenju so organizacije za
upravljanje, finančna in davčna pravila, računovodska pravila za borzo, zakon o trgu dela,
podjetništvo, vodenje uspeha, načrtovanje in dejavnosti, posodabljanje in uporaba ustreznega
znanja in nadzora.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Paola Andrea Ruiz (2012), novinarka revije M & M, pojasnjuje nekatere raziskave in
študije o najuspešnejših podjetjih in vrsti skrbnikov ali menedžerjev, ki jih imajo. Govori o glavnih
sposobnostih:


Poznavanje področja dela in znanja izdelka, kar pomeni, da imajo vse potrebne
informacije za razvoj in reševanje problemov, ki se lahko pojavijo.



osebne in družbene sposobnosti, da bi prepričali, vodili, pomagali, delali in sočasno
sodelovali z zaposlenimi, da bi dosegli svoj potencial in se počutili udobno v njihovem
delovnem mestu.



Strateško in konstruktivno razmišljanje za načrtovanje in učinkovito organiziranje vseh
vidikov družbe.

Ti trije vidiki se razvijejo v osnovni način upravljanja, ki mu sledi odgovoren odnos in
vedenje. Za dosego teh ciljev mora usposobljeni vodja uvesti:


Vodstvena vloga: pogledati na vrsto skupine, ki jo imajo, področje dela, kulturo,
družbo in način razmišljanja. Vse vrste vodenja niso primerne za vse vrste vodstvenih
položajev.
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Krepitev moči: odgovornost delavcem in omogočanje, da jih podjetje čuti vrednotiti,
kar lahko poveča njihovo motivacijo in zaupanje.



Razvoj človeka in kadrov: na podlagi empatije, spoštovanja in krepitve moči.
Usposabljanje, pomoč in fleksibilnost so osnovne zahteve v tej dimenziji.



Učinkovito komuniciranje: imeti primerne odnose, izogibati se nesporazumom in
natančne informacije. Večina težav v podjetjih izhaja iz pomanjkanja razumevanja
med dvema stranema glede istih informacij.



reševanje problemov in pogajanja. (Ruiz, 2012)

Upravljanje varnosti in zdravja pri delu (1999) - Učinkovito vodenje komuniciranja je
povezano z nadzorom tveganj, učinkovitosti izvedenih ocen in ustreznostjo sistemov organizacije.
V kitajski analizi uprave so nekateri strokovnjaki ugotovili, da je neučinkovito upravljanje
običajno povezano z nezmožnostjo glavnih vodstvenih delavcev in pomanjkanjem spodbud. (Zhu,
1998, Zhang, 1999, Li 2002).
Upravni in upravni interesi so osredotočeni na uporabno družbeno vedo, namenjeno
študiju organizacij in tehnični odgovornosti za načrtovanje, organizacijo, upravljanje in nadzor
virov (človeških, finančnih, materialnih, tehnoloških, znanj itd.) Organizacije v Da bi dosegli
največjo korist. Ta ugodnost je lahko ekonomska ali socialna, odvisno od ciljev organizacije.
Vse te dimenzije vsebujejo nekatere skupne elemente. Obstoj cilja, na katerega se
osredotoča uprava, je pomemben za ljudi, ki jih zanima uprava in uprava. Učinkovitost se nanaša
na doseganje ciljev, vendar z najnižjimi stroški in najvišjo kakovostjo. Produktivnost je doseči
največje rezultate z najmanjšimi viri v smislu učinkovitosti in učinkovitosti. Administracija se pojavi
v družbenih skupinah. Za dosego skupnega cilja mora biti koordinacija virov.

Kazalniki:
Vodstvene veščine: radi podeljujejo naloge, lahko prevedejo organizacijske cilje in
prednostne naloge na operativno raven, motivirajo druge, hočejo biti frontman, voditi ekipe,
učinkovito pri načrtovanju dela in dejavnostih, radi revidirati, zagotavlja naloge usmerjeno
spodbuja, ima nove in zahtevne izzive.
Analitično razmišljanje: prepoznava pomembne elemente v situaciji, razume odnose med
sistemi, razume številke, pogosto opravlja analizo, zanimajo ustrezna znanja in tehnične veščine,
povezane s področjem zadevne dejavnosti.
Ciljna usmerjenost in učinkovitost: sposoben učinkovito izvajati, rad uresničevati vpliv na
dogodke, postavlja pametne cilje, zanima doseganje ciljev, je ciljno usmerjen.
Ekonomsko znanje: obveščeno o financah, davčnih predpisih, bančništvu in podjetništvu.
Reševanje težav: rad rešuje probleme na način, ki koristi ekipi / instituciji, predvideva
morebitna vprašanja in se prilagaja in prilagaja.
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Komercialno ozaveščanje: zanima trg, na katerem deluje podjetje, ima splošno
razumevanje uspešnosti poslovanja.
Obravnavanje dvoumnosti: lahko naredi najboljšo odločitev, ki temelji na razpoložljivih
informacijah, se lahko spopade z negotovostjo in tveganjem, se lahko zlahka prilagodi
spremembam.

Oseba, ki ima visoko raven upravljanja in upravnih interesov:
• has good leadership skills
• ima dobre vodstvene sposobnosti
• je sposoben učinkovito komunicirati na vseh organizacijskih ravneh
• ima dobre analitične sposobnosti
• ima tehnično znanje
• ima dobre medosebne spretnosti
• je ciljno usmerjen
• sposoben vzdrževati pozitivne odnose z drugimi zaposlenimi in delničarji
• ima dobre organizacijske sposobnosti
• je komercialno seznanjen
• ima dobre veščine za reševanje težav
• je sposoben učinkovito delovati pod pritiskom
• je sposoben obravnavati dvoumnost in negotovost
Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba, ki ima visoko stopnjo upravljavskih in
administrativnih interesov, uporabila analitične sposobnosti za obravnavanje numeričnih,
verbalnih in abstraktnih informacij s tehničnimi, specializiranimi znanji, povezanimi s področjem
strokovnega znanja (Katz, 1974). Poleg tega se pričakuje, da bo takšen zaposlenec imel dobre
medosebne spretnosti, da bo lahko gradil in vzdrževal pozitivne odnose z drugimi zaposlenimi in
delničarji ter učinkovito sodeloval v skupini. Spodbuja odprto komunikacijo in ustvarja varno
delovno okolje, v katerem se lahko drugi zaposleni prosto izražajo (Kaplan & Norton, 2000). On /
ona komunicira učinkovito na vseh organizacijskih ravneh (Katz, 1974). Oseba z vodstvenimi in
administrativnimi veščinami naj bi imela konceptualne spretnosti in tržno ozaveščenost, tj.
Sposobnost videti podjetje kot celoto, razumeti odnose med poslovnimi izzivi in potrebami, trg, na
katerem deluje podjetje, in se lahko kontekstualizira v širši gospodarski in politični kontekst (Katz,
1974, Hogan & Kaiser, 2005). Poleg tega se kot bodoči zaposleni pričakuje, da ima oseba, ki ima
visoko raven upravljanja in upravnih interesov, dobre vodstvene sposobnosti, kot so vodilne
ekipe, vplivati, podpirati in motivirati druge (Kaplan & Norton, Hogan & Kaiser, 2005).
Še ena spretnost, s katero se pričakuje, da ima oseba z vodstvenimi in administrativnimi
sposobnostmi usmerjenost k cilju, lahko določi jasne cilje in učinkovito doseže želeni rezultat.
Poleg tega lahko učinkovito rešuje probleme, to vključuje visoko raven prilagodljivosti in
prilagodljivosti položaju. Takšen zaposlenec lahko definira težavo, oceni informacije v zvezi s
specifičnim položajem in preuči načine pristopa in rešitve problema, odloči o najprimernejši način
reševanja problema, preuči posledice in preuči rezultate. Takšen delavec lahko dokaže analitične
in ustvarjalne sposobnosti, kaže logično sklepanje, stransko razmišljanje in lahko prevzame
pobudo. Takšen zaposlenec lahko učinkovito upravlja s časom, je sposoben razmišljati jasno,
ohranjati občutek miru in učinkovito delovati pod pritiskom, npr. majhen rok, velika delovna
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obremenitev. On / ona je tudi sposoben upravljati negotovo in dvoumnost (Katz, 1974), npr.
dobro presoditi z nepopolnimi informacijami

1.6. Pravno

Definicije in metode raziskovanja
Pravna je ena od razsežnosti poklicnega interesa, ki je usmerjena na pravo, kazenske in
civilne tožbe ter druge pravne postopke in pravne posle. Gruter in Morhenn (2000) navajajo, da
osnovni gradniki moralnih sistemov med primati razen človeka kažejo, da človeški pravni sistemi
in pravno vedenje niso samo proizvod okolja. "Preučitev nekaterih načinov, kako zmožnosti
vzajemnosti, poniževalnega vedenja, moralističnega agresivnega reševanja sporov, sočutja in
empatije igrajo vlogo v sodobnem zakonu in pravnem vedenju, kažejo, da so te zmogljivosti tako
navidezne in olajšale pravni sistem" (Gruter & Morhenn, 2000).

Definicija in razlaga dimenzij

Pravno je opisano v testu CaT kot interes, usmerjen v pravo, spremembe zakonodaje,
pravne ureditve, pravne vidike družbenih in gospodarskih dejavnosti. Prepričevanje, pogajanje,
pisanje, presoja in odločanje, kritično razmišljanje so glavne značilnosti pravnega interesa. Ta
opredelitev je prav tako zelo vzporedna z opredelitvijo Gruter in Morhenn (2000), ki je pojasnjena
v prejšnjem delu.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Pravni interes je v zvezi s poslovnimi transakcijami, odgovornostmi za terjatve,
priporočljivostjo pregona ali zagovarjanjem tožb ali pravnimi pravicami in obveznostmi, ob
poznavanju pravnih precedensov. Pravno opravlja upravne in upravne funkcije, povezane s pravno
prakso. Delo v okoljskem pravu, ki zastopa skupine javnega interesa, podjetja za odstranjevanje
odpadkov ali gradbena podjetja pri poslovanju z državnimi in zveznimi agencijami.
Poklice v pravnem obsegu se lahko imenujejo: pravniki, sodniki, pravni svetovalci,
odvetniki, tožilci in javni notarji. Za odvetnika je današnji poslovni model okrepljen z licenčnimi in
etičnimi pravili, ki so namenjena zagotavljanju teh kompetenc in lojalnosti interesom strank.
Tradicionalni poklicni model izpodbija alternativni model, ki temelji na prodaji pravnih informacij
na brezosebnih trgih izdelkov in kapitala. V tem novem svetu bi pravni inženirji v določeni meri
nadomestili pravne strokovnjake. (Bruce, Kobayashi, & Ribstein, 2011).
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih.
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V svoji raziskavi je Yizhu trdil, da ima pravno izobraževanje resen problem na Kitajskem.
Sedanje pravno izobraževanje na Kitajskem se sooča s problemom, da ni dovolj poklicne
usmeritve, pravne moralne vzgoje in poklicne izobrazbe, kar vodi k položaju, ki ga talenti
spodbujajo, ne more izpolniti zahteve kitajske pravne konstrukcije. Da bi rešili težavo, je treba v
pravno izobraževanje uvesti klinično pravno poučevanje. Za izvedbo kliničnega poučevanja je
treba poudariti in rešiti probleme kot samozadostitev študentov v kliniki, sredstva iz skladov, vire
in učno osebje (Yizhu, 2014).

Kazalniki:
Samo-motivacija in iniciativa: rad uresničuje svoj čas in energijo v nekaj, v kar verjame, se
zavzema za sledenje družbeno pomembnih vrednot in načel, pogosto velja za vrednote in
temeljne pravice, motivira druge, da sledijo pravnim pravilom.
Analitično in logično sklepanje: intelektualno aktivno ima živahno domišljijo, je kreativno, ima rad
opraviti analize, zlahka naredi kompleksno sintezo, rad rešuje problem in naredi to
učinkovito.
Prepričljivost: sposobnost spreminjanja odnosa ali obnašanja osebe ali skupine ljudi do ideje,
predmeta ali osebe z uporabo besed, občutkov ali sklepanja, rad prepričuje, želi biti
pomembna in vplivna oseba.
Ustna komunikacija: sporoča informacije na jasen, jedrnat in logičen način, posluša, uporablja
natančno terminologijo, radi govori in govori z ljudmi.
Pisna komunikacija: sestavlja bistvene dele spisov, radi razvrsti in organizira pisne informacije,
ustvarja ideje, misli, občutke in izkušnje oseb.
Spretnost pogajanj: vedno skuša doseči dogovor o določenem vprašanju, poskušati doseči cilj v
dogovoru z drugim delom.

Poznavanje materialnega prava in pravnega postopka: pozna osnove lokalnih pravnih sistemov in
nacionalnega prava, želi se naučiti pravnih pravil, zanima temeljna pravna načela in
uporablja ustrezno pravno terminologijo.

Oseba z visoko stopnjo pravnega strokovnega interesa:








je samomotiviran
pogosto prevzame različne pobude
misli analitično
je usmerjen na pravne vidike družbenih, gospodarskih in drugih dejavnosti
spoštuje zakonsko ureditev in pravila
govori ustno in pisno komunikacijo
je prepričljiv
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rad se pogaja
išče resnico, pravičnost

Kot bodoči zaposleni ima oseba z velikim pravnim interesom spoštovanje prava, ima
analitične sposobnosti, ki mu pomagajo obdelati veliko informacij in mu pomagati pri iskanju
trdnih argumentov. Poleg tega so posamezniki z visokim pravnim interesom vztrajni, zavezani,
imajo prednost svoje delo nad osebnim življenjem. Vlagajo veliko časa, da bi izpolnili svoje naloge.
Imajo tudi javno govorno znanje, raziskovalne sposobnosti in razvijajo zaupanja vreden odnos z
vsemi, s katerimi delajo.

1.7. Naravoslovje (znanost o življenju)

Definicije in metode raziskovanja
Zanimanje za naravoslovje je bistvenega pomena za poklice, kot biolog, geographer,
geolog. Vključuje razumevanje in uporabo znanstvenih načel in logike za reševanje različnih vrst
problemov (po možnosti v tehničnem ali znanstvenem laboratoriju) in preučevanje različnih oblik
življenja (Fogg, Harrington, Harrington, & Shatkin, 2012). Poklici, na katere se nanaša ta
razsežnost, so: biolog, mikrobiolog, geographer, učitelji geologov, botanika, ekologi, zoološki in
okoljski poklici. Poudarjeno je, da je "znanost v znanstveni skupnosti posredovana s primarno
literaturo, ki uporablja zelo tehnični jezik" (DebBurman, 2002, str. 155). Študenti morajo razviti
ustni in pisni besednjak, potreben za razumevanje in komuniciranje v znanstveni družbi. Številna
poročila v Evropski uniji ugotavljajo pomanjkanje visokokvalificiranega znanstveno-tehničnega
osebja. Butcherri et. al (2011) kaže, kako bi učitelji in učne metode lahko povečale interese in
samopodobe sposobnosti v znanosti. Metoda poučevanja se mora začeti v vrtcu, ko otroci
odkrivajo svoje talente in interese v obliki različnih samopodobe. Pravijo, da "bi ti ukrepi zagotovili
priložnosti za dekleta ali otroke s skromnim socialnim ozadjem, da bi do osnovnošolskega
izobraževanja pridobili znanje o osnovnih šolah" (str. 173). To vključuje učitelje, ki pozitivno
vplivajo na pričakovanja deklet glede uspeha, in sicer tako, da se "vključijo v dodelitev dodatka za
dekleta" (ibid.). Predlagano je tudi, da bi s povabilom (ženskih) predstavnikov industrije govorili o
svoji karieri, zato bi se lahko slike znanosti kot pretežno moškega prostora spremenile.

Definicija in razlaga dimenzij
Predstavljeni opis poudarja vidike interesov v naravi, ekologiji, biologiji in osnovni
genetiki. Naravne znanosti smo opisali kot sposobnost opazovanja, analize in reševanja
problemov, povezanih z naravo in ekologijo. Ljudje v tej razsežnosti imajo lahko tudi veliko
zanimanje za življenje usmerjene raziskave, evolucijo, živali ali humanistike.
Naravoslovna razsežnost je močno povezana s študijskimi predmeti, kot so: biologija,
geografija, geologija ali poučevanje. Povezana je tudi s študijskimi predmeti kot genetika,
mikrobiologija, biotehnologija, paleontologija, sociobiologija, zoologija. Lahko bi se nanašali tudi
na medicino, znanost, izobraževanje, javno zdravje ali kmetijstvo.
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Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Poklicni interes za naravoslovje je potreben pri naslednjih poklicih, opisanih v testu CaT:
ekološki revizor, ekolog, biolog, botanist, zoologist, strokovnjak za varstvo okolja ter kartografi in
geodeti.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Poklice z naravoslovno-tehničnimi interesi zahtevajo dobro akademsko sposobnost za
obvladovanje težkih tečajev znanosti o življenju in na nekaterih področjih tečajev matematike. V
svojih analizah uporabljajo logiko in znanstveno razmišljanje ter uporabljajo metodologije za
presojo. Priznavanje razlik v velikosti, obliki, barvi in teksturi je pomembno. Potreba po prstih,
usklajena uporaba oči in ročno gibanje ter sposobnost uporabe laboratorijske in znanstvene
opreme so vse zahteve. Pogosto je potrebna sposobnost vzdrževanja dolgotrajnih koncentracij
(Fogg i in., 2012). Prav tako je koristno, da imajo dobro razumevanje sposobnosti branja, kot tudi
motivacijo, kritično razmišljanje, čustveno stabilnost in sposobnost reševanja konfliktov.
Ženske so v znanosti precej premalo zastopane (Ceci, Williams, Ginther, & Kahn, 2014).
Mednarodno poročilo »Trendi v mednarodni matematiki in naravoslovni študiji primerjajo, kako
osem grederjev v različnih državah opravlja matematični test - rezultati niso pokazali nobenih (ali
zelo majhnih) razlik med spoloma« (ibid., 29). Čeprav ni razlik med fanti in deklicami v zvezi s testi
- obstaja veliko pri prijavi na znanstvene šole: "Dvakrat toliko fantov, kot dekleta, nameravajo iti v
znanost, vendar pa spolna razlika ni razložena s spolno razliko v testu ocene "(Ibid 30). Druge
raziskave tudi kažejo, da sta specifičnost spola in spolna neenakost pri znanstvenem izobraževanju
meddržavni problem (Buccheri, Gürber, Brühwiler, 2011).

Kazalniki
Analiza in reševanje kompleksnih problemov: prepoznavanje zapletenih problemov in
pregledovanje povezanih informacij za razvoj in ovrednotenje možnosti ter izvajanje
rešitev.
Zanimanje za naravo: kot da bi se ukvarjal z živalmi, rastlinami in zadevami, opazoval in analiziral
naravo in njen sistem.
Deduktivno razmišljanje: Sposobnost uporabe splošnih pravil za specifične probleme za izdelavo
smiselnih odgovorov.
Induktivno razmišljanje: zmožnost združevanja informacij v obliki splošnih pravil ali sklepov,
sposobnost iskanja povezave med nepovezanimi dogodki.
Logično in kritično mišljenje: Uporaba logike in sklepanja za prepoznavanje prednosti in
pomanjkljivosti alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k problemom.
Sistemska analiza: Določitev načina delovanja sistema in kako bodo spremembe v pogojih,
operacijah in okolju vplivale na rezultate.

28

Oseba z visoko stopnjo zanimanja v znanosti:


zanima biologija, kemija, fizika, geologija



radoveden je o naravi, živalih, ekologiji



je zainteresirana za iskanje temeljnih pravil in dejstev, ki temeljijo na naravnih, kemijskih
in fizičnih procesih



ima rad stike z naravo, rad ima naravno okolje



je pripravljen skrbeti za živali in / ali rastline



radi preizkušanja in vključevanja v opazovalne raziskave



rad razpravlja o predpostavkah in spodbuja napovedi iz teorij



zanima, kako stvari in sistemi delujejo

Kot bodoči zaposleni je oseba z velikim zanimanjem za naravoslovje raziskovalna,
radovedna, zainteresirana za podatke in procese. Pogosto ima analitične veščine in težnjo, da se
podrobno poglobijo. Želi obdelati veliko količino informacij in preveriti teorije ter racionalno
razpravo argumente z uporabo podatkov in številk. Pogosto ima svež in inovativen pogled in rad
prevzema pobudo za reševanje problema. Posamezniki z visoko stopnjo zanimanja za naravoslovje
so zavestni, zavezani, pogosto raziskujejo podatke in racionalno postavljajo pod vprašaj
priljubljene mite. Osredotočeni so na iskanje in uporabo sistemskih rešitev za izzive. Imajo tudi
javno govorno znanje, raziskovalne sposobnosti in razvijajo zaupanja vreden odnos z vsemi, s
katerimi delajo

1.8. Medicinski

Definicije in metode raziskovanja
Medicinski poklic opredeljuje Oxford slovar kot znanost in praksa diagnoze, zdravljenja in
preprečevanja bolezni (Oxford Dictionaries Online, Oxford University Press). Svetovna zdravstvena
organizacija iz besed Daniel Calahan (1973) je razkrila pomen zdravja kot stanje popolne duševne,
fizične in socialne blaginje (...) in ne samo odsotnosti bolezni. In zdravstvene službe in strokovnjaki
so tisti, ki ga upravljajo.
Zdravstveni delavci temeljijo na opravljanju svojega poklica na področju znanstvene
podlage zdravstvenih ved v svojih praksah uporabljajo znanstveno utemeljevanje in družbeno
miselnost. Avtonomna in moralna, etična in pravna odgovornost pri sprejemanju odločitev kot
zdravstvenega varstva. Spoštovanje življenja, uporaba etičnih in pravnih načel v praksi poklica
zdravstvenih ved. Solidarnost proti socialnim in zdravstvenim težavam posameznika, družine in
skupnosti. Sposobni so prepoznati determinante individualnega in kolektivnega zdravja ter
prepoznati in uporabljati načela celovite zdravstvene oskrbe.
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Arnetz (2005) in Wallance, Lemaire, Ghali (2009) sta govorila o pomenu nekaterih osebnih
značilnosti in čustev medicinskega osebja, ne le za njih, temveč tudi za razvoj boljše kakovosti
storitev. Ti kazalci so povezani s wellnessom, zadovoljstvom, stresom in zdravjem. Pomanjkanje
nekaterih od teh izjav lahko povzroči manj produktivnosti, napak, medicinske zlorabe,
neizpolnitve strank ali poklicnih težav.
Gérvas in Ortún (1995) navajajo, da zdravstveni položaj potrebuje nekaj dodatnih
strokovnjakov za razvoj dela: medicinske sestre, pomožne, socialne delavce in administrativno
osebje. Opredeljujejo štiri značilnosti te posebnosti zdravstvene oskrbe, ki se lahko razširi na vse
veje:


zanimanje za osebo in njihov wellness



Reševanje problemov, da bi dobili boljše zdravje



Odpravite se v situacijah, ko pogoji povzročajo upoštevanje več možnosti.



Sledite vzdolžnim procesom

Definicija in razlaga dimenzij
Ta dimenzija opredeljuje osebo, ki se zanima za medicino, zdravje in preventivno
zdravstveno varstvo. Želi imeti široko, podrobno znanje o fiziologiji in medicinskih vidikih, želi
pomagati in najti nove rešitve, zlahka vzpostaviti stik z drugimi in se nagibati k empatičnemu
razumevanju drugih. Zainteresirana področja študija so: medicina, zdravstvena nega, fizioterapija,
farmacija, biotehnologija, veterina.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Kompetence in kvalifikacije strokovnjakov, zainteresiranih za medicino, so znanje o
fiziologiji, funkcijah človeškega telesa in zdravstvenem varstvu, reševanju problemov, odprtosti do
novih idej in učenja, samoregulaciji in visoki samozadostnosti, sposobnosti sprejemanja ustreznih
odločitev in sočutja. Poklici, pri katerih so pomembni zdravstveni interesi, so npr. Zdravniki,
zobozdravniki, terapevti, optiki, zdravstveni delavci, medicinske sestre, medicinski tehniki, delavci
za osebno nego.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
V skladu z dokumentom, ki ga je objavila Medicinska fakulteta Univerze v Barceloni,
morajo biti spretnosti, ki jih mora imeti medicinski strokovnjak, (Palés, Argullós, 2005):







Klinična znanja
Spretnosti praktičnih postopkov
Spretnosti za preiskavo bolnikov
Spretnosti za zdravljenje / oskrbo bolnikov
Spretnosti za promocijo zdravja in preprečevanje bolezni
Spretnosti za komunikacijo

30








Spretnosti za informacije
Poznavanje osnovnih ved, družbenih in klinik ter njihovih načel
Prevzemite stališča in etične in pravne odgovornosti
Spretnosti za sprejemanje odločitev in razumevanja ter klinične presoje
Spretnosti za doseganje funkcij znotraj zdravstvenega sistema
osebni razvojni spretnosti
Osebe, ki se zanimajo za medicino, so bolj zainteresirane za študij v tem dokumentu, če so
bile izpostavljene modelom in strokovnjakom, ki že delajo. Študenti in začetniki medicine dela so
bolj motivirani, da se naučijo in razvijajo svoje spretnosti, če imajo ustrezen model. To so glavni
rezultati raziskav, ki so jih izvedli Wright, Wong in Newill (1997).

Kazalniki
Za medicinsko razsežnost je značilno:
Medicinski interesi: zanimanje za fiziologijo in funkcije človeškega telesa, skrb za zdravje drugih in
aktivno poskušanje krepitve.
Analitično razmišljanje in reševanje problemov: potreba po pridobivanju bolj ali bolj kakovostnih
informacij, organiziranju informacij, sklepanju sklepov, zadovoljstvu pri reševanju
problemov, sposobnosti za dobro analizo podatkov.
Potreba po spoznanju (NFC): z intelektualno radovednostjo, užitkom v kognitivnih dejavnostih,
osredotočanjem na reševanje problemov, odprtost do novih idej, intelektualno
angažiranje v aktivnostih.
Samoregulacija: sposobnost nadzora lastnega vedenja, čustev ali misli, odpornost na motnje pri
nepomembnih stimulansih; samokontrola.
Visoka samoučinkovitost: samozavest, prepričanje v lastno sposobnost za dokončanje nalog in
doseganje ciljev; zmožnost vztrajanja in uspeha z nalogo; sposobnost nadzora nad lastno
motivacijo, vedenjem in družbenim okoljem.
Odločanje: zmožnost odločanja z zaupanjem, možnost izbrati najbolj logično izbiro od
razpoložljivih možnosti. Biti sposoben tehtati pozitivne in negativne elemente vsake
možnosti in preučiti vse alternative.
Empatija: razumevanje potreb drugih, sočutje do občutkov in čustev drugih ljudi, razumevanje
pogojev drugih ljudi s svojega stališča, občutek potreba po pomoči drugim, vzdrževanje
pro-socialnega vedenja.
Oseba z visoko stopnjo zdravstvenih interesov:
lahko zbira in organizira informacije
•
je sposoben zaznati kavalnosti
•
lahko nadzira lastna čustva in vedenja
•
prenaša stres
•
sprejema učinkovite odločitve neodvisno
•
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•
•
•
•
•

je samozavesten
je sposoben razumeti čustva drugih
je motiviran
imajo intelektualno radovednost
je prepričljiv

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo medicinske razsežnosti
zanimala fiziologijo in delovanje človeka; skrbi za zdravje drugih in ga poskušajo izboljšati. Poklice,
povezane z zdravstvenim profesionalnim interesom, zahtevajo visoko stopnjo obvladovanja stresa
in samokontrole. V tem profesionalnem interesu, ki ima dobre komunikacijske spretnosti in
empatije; analiziranje in ocenjevanje informacij je pomembno. Tako morajo biti posamezniki z
zdravniškim interesom vsestranski.

1.9. Znanost

Definicije in metode raziskovanja
Znanost je ena od razsežnosti poklicnih interesov. Izhaja iz temeljev za večino tehničnih
poklicev, opisanih v tehnični razsežnosti. Znanost uporablja sistematične pristope, opazovanja in
eksperimente za rezultate, ki jih je mogoče testirati. Znanost je zanesljiva in poučna. Znanstvene
poklice so življenjskega pomena za trajnostni tehnološki razvoj človeških bitij. Osebe, ki se
ukvarjajo z znanostjo, se imenujejo znanstveniki in zahtevajo sistematično dejavnost pridobivanja
znanja.
Ena od opredelitev za "Znanost" sodi Sheldon Gottlieb iz Univerze v Alabami: Znanost je
intelektualna dejavnost, ki jo izvajajo ljudje, ki je namenjen odkrivanju informacij o naravnem
svetu, v katerem ljudje živijo, in odkrivanju načinov, na katere lahko te informacije biti organizirani
v smiselne vzorce. Osnovni cilj znanosti je zbrati dejstva (podatke). Končni namen znanosti je
ugotoviti vrstni red, ki obstaja med različnimi dejstvi in med njimi (Gottlieb, 1997).

Znanstvena dimenzija pri preizkusu CaT - opredelitev in utemeljitev
"Znanost" je opisana v testu CaT kot del poklicnih interesov. Vsi tehnični profili
uporabljajo rezultate znanosti. Najpogostejše značilnosti znanstvenikov so radovednost in
potrpežljivost. Znanstveniki so radovedni o svetu okoli njih in se želijo naučiti, kaj vse naredi delo.
Takšni ljudje so zainteresirani za fiziko, matematiko in računalništvo. Pomemben del njihovega
zanimanja je povezan z izvajanjem znanstvenih raziskav, analiziranjem in reševanjem kompleksnih
problemov ter izvajanjem eksperimentov.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Sposobnosti v znanosti poklici odražajo razumevanje ključnih temeljnih idej v fiziki, kemiji,
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znanosti o življenju in matematiki. Analiza težav in vrednotenje znanstvenih pristopov za rešitve
sta bistvena. Sposobnost na področju znanosti predstavlja kritično razmišljanje, raziskave,
komunikacijo, matematiko, fiziko in analizo podatkov. Primeri poklicev na področju znanosti so:
matematika, fizika, kemija, računalništvo. Primeri poklicev: fizik, matematik, računalništvo,
statistika.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Pomen znanstvene razsežnosti je očiten po vsej Evropi. Vse države poskušajo izboljšati
poučevanje naravoslovja v šolah z uporabo MODEM modelov izobraževanja, ki predstavljajo učne
predmete s pomočjo znanstvenih projektov. Po drugi strani pa je znanost kot poklicni interes
opisana v več poklicnih slovarjih, kot je poklicna informacijska mreža O * NET (Dictionary of
Occupational Titles, 2015).
Znanstveni kazalniki:
Informacije o obdelavi: znanstvene raziskave, analiza in reševanje kompleksnih problemov in
eksperimentov, zanimanja v fiziki, matematiki in računalništvo
Analiza podatkov: statistika, računalništvo, inšpekcija, čiščenje, preoblikovanje in modeliranje
podatkov s ciljem odkrivanja uporabnih informacij, predlaganje sklepov in podpiranje
odločanja.
Reševanje problemov: proces dela skozi podrobnosti problema, da dosežemo rešitev. Reševanje
problemov lahko vključuje matematične ali sistematične operacije in je lahko merilo
posameznikovega kritičnega mišljenja.
Biti natančen: pozoren na podrobnosti, samodiscipljen, nagnjen k perfekcionizmu, natančnemu,
racionalnemu, organiziranemu
Popolnost pri opravljanju nalog: natančnost, temeljita in podrobna analiza dejanj, odličnost pri
analizi podatkov, natančnost, pozornost do detajlov, natančnost, nagnjenost k
perfekcionizmu.

Oseba z visoko stopnjo znanstvene sposobnosti:Thinks critically
-

je zelo natančen in potrpežljiv

-

ima nadpovprečno inteligenco

-

je dobro s številkami

-

ima dobro razvite spretnosti za reševanje težav

-

misli zunaj škatle
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-

je dober pri izvajanju različnih raziskav

-

je radoveden

-

je dobro pri analizi informacij in obdelave podatkov

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bodo posamezniki z visoko stopnjo znanosti
sposobni zbirati, obdelovati in analizirati znanstvene podatke za napredne raziskave. Biti
kompetenten v znanosti pomeni tudi kritično razmišljanje zunaj polja. Reševanje problemov je
ključno za tiste, ki so znanstveno sposobni. Končno je oseba, ki je pristojen za znanost, naravno
radoveden znak, ki ga vodi želja, da odkrije nekaj novega.

1.10 Inženiring

Definicije in metode raziskovanja
Strokovni interes inženiringa je lahko po Foggu et al. (2012) opredeljena kot kombinacija
"ročnih" in "tehničnih ali mehanskih" sposobnosti in se nanaša na sposobnosti, da "usklajujejo
roke, prste in oči za upravljanje kos opreme, prilagodijo krmiljenje na strojih , za manipuliranje
ročnega orodja ali za sestavljanje nekaj, kar zahteva branje in naslednje smeri '' (stran 23).
Vključuje tudi sposobnosti, "da razumete tehnične ali mehanske izraze ali jezik, da upoštevate
ustrezne postopke pri nastavljanju ali upravljanju opreme, da upravljate naprave in da razumete,
zakaj stroji ne delujejo in da imate zmožnost popraviti ali popraviti jih "(Fogg et al., 2012).
Običajno inženirstvo vključuje štiri glavne tradicije ali discipline - gradbeništvo, kemijsko
inženirstvo, elektrotehniko in strojništvo ter nedavno tudi peto disciplino digitalnega ali
programskega inženirstva (Lucas, Hanson & Claxton, 2014, str. 6)
V poročilu iz leta 2014, ki ga je naročila Kraljevska akademija za inženirstvo, je bilo
ugotovljenih šest inženirskih navad, ki opisujejo načine, kako inženirji razmišljajo in delujejo.
Namen poročila je tudi pokazati, kako je izobraževalni sistem preoblikovan, da bi razvil inženirje.
Ugotovili so sistemsko razmišljanje, prilagajanje, iskanje problemov, ustvarjalno reševanje
problemov, vizualizacijo in izboljševanje (Lucas, Hanson & Claxton, 2014, str. 3).
Definicija in razlaga dimenzij
Inženirske razsežnosti vključujejo gradnjo, gradnjo, arhitekturo, izdelavo in popravilo
lesnih predmetov, tekstila, oblačil, klobukov, čevljev. Praktično razmišljanje, tehnične in
mehanske naloge, ročne dejavnosti so glavne dejavnosti, ki so potrebne za tehnični strokovni
interes. Osebe so usmerjene v gradnjo in delovanje strojev in tehnične opreme, tehnologije,
proizvodnje, avtomatizacije obdelave. Vključuje inženiring, strojništvo, metalurgijo, elektroniko,
robotiko elektrike in telekomunikacije.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
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Inženiring je ključno zanimanje za poklice, kot so inženirji (rudarski inženirji, metalurgi in
sorodni strokovnjaki, kemični, mehanski, okoljski, industrijski in proizvodni itd.), Inženirski tehniki,
gradbeni arhitekti, kovinski moulderji in nosilci žlebov, mehanike motorjev in serviserjev,
inštalaterjev in serviserjev za elektroniko in telekomunikacije itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Praktična in tehnična znanja so pomembna za inženirje, jih združujejo z analitičnimi in
intelektualnimi prizadevanji. Poseben odnos med tema dvema se lahko odloči, ali posameznik
deluje predvsem kot inženir ali kot tehnolog. V strojništvu najpogosteje sodelujejo tehnične,
mehanske in ročne spretnosti. Inženirji sledijo racionalnim načelom in so natančni, zelo
metodični. So ciljno naravnani, jih je težko odvrniti. So dobro organizirani in prevzamejo
odgovornost in nadzor (Fogg et al., 2012, str. 363). Fogg et al. (2012) nadaljuje, da se bo
povpraševanje po inženirskih vodstvih predvidoma povečalo, možnosti za vodje inženirjev bi
morale biti bolje na hitro rastočih področjih inženiringa, na primer v okoljskem in biomedicinskem
inženirstvu, kot na počasnejših rastiščih, kot je mehansko in elektrotehnično. Inženirji z
naprednimi tehničnimi znanji in močnimi komunikacijskimi sposobnostmi bodo v najboljšem
položaju, da postanejo vodje "(Fogg et al., 2012, str. 363). Perkins (2013) je v svojem pregledu
poudaril, da so ljudje, ki so študirali inženiring, primerni tudi za izpolnjevanje drugih poklicev
zaradi svojega analitičnega pristopa in spretnosti vodenja projektov (str.6). V svojem pregledu je
tudi opozoril, da "inženirski poklic še vedno trpi zaradi razširjenih napačnih predstav in
pomanjkanja prepoznavnosti, ki mlade in zlasti dekleta odvračajo od tega, da bi jo opravljali kot
kariero (Perkins, 2013, str. 17)."

Kazalniki:
Interesi na posebnem področju: zanima gradnje, želi vedeti, kako se stvari izvajajo, jih radi
konstruirati, pogosto popravljajo stroje.
Zmožnost ocenjevanja in dokumentiranja podatkov o preskusu ali analizi za prikaz skladnosti:
lahko preberete tehnično dokumentacijo, pogosto preberete tehnična poročila, radi
pripravite dokumentacijske skice.
Matematična in fizična kompetenca: rad izračuna, ima dobre ocene v matematiki in fiziki.
Analitične veščine: razume procese, rad sledi od delov do celote in med njimi so odnosi.
Praktično razmišljanje: rad se prilagaja okolju ali spreminja okolje, da ustreza cilju, ima rad
uporabiti znanje, pogosto rešuje praktične probleme v realnem svetu.
Imeti zmožnost popraviti ali popraviti: pogosto povrne stvari v stanje zvoka po poškodbi,
uporablja prostorske posnetke za izdelavo stvari in preproste stroje, ima ročno spretnost,
je kreativen in vzdržljiv.
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Oseba z visoko stopnjo inženirskega poklicnega interesa:







zanima se za stroje, gradnjo, arhitekturo
lahko upravljajo stroje
ima sposobnost popraviti ali popraviti stroje, orodja
ima praktično razmišljanje,
osredotoča se na ročne dejavnosti
sledi racionalnim načelom

Kot bodoči zaposlenec se pričakuje, da ima oseba z visokim inženirskim poklicnim
interesom dobro ročno spretnost, lahko manipulira z ročnim orodjem in lahko sestavi nekaj, kar
zahteva branje in naslednje smeri. Inženirji sledijo racionalnim načelom in so zelo metodični.
Odgovorni so in radi prevzamejo nadzor nad stroji ali ljudmi. V kombinaciji z naprednim tehničnim
znanjem in komunikacijskim znanjem bi lahko zasedli vodstvene položaje.

1.11 Arhitektura in gradbeništvo

Definicije in metode raziskovanja
Arhitektura je včasih priznana kot poklic, ki se nahaja nekje med umetnostjo in
inženirstvom. Stari grški arhitekt je bil glavni graditelj ali mojster tehnik vseh obrtnikov in
obrtnikov. Sodobna definicija arhitekture predstavlja to področje poklicne dejavnosti kot
umetnost in tehnika načrtovanja in oblikovanja zgradb, objektov in prostorov (Collins, Ackerman,
& Gowans, 2016). Konstruktorji in civilni / konstrukcijski inženirji načrtujejo, načrtujejo in
nadzirajo gradnjo in vzdrževanje gradbenih objektov in infrastrukture. Konstruktorji so
specializirani za ceste, železnice, letališča, mostove, pristanišča, jezove, namakalne projekte in
številna druga področja.
Na splošno arhitekti in konstruktorji določajo cilje in zahteve za strukture. Naloga
arhitektov je razviti končne gradbene načrte, ki prikazujejo izgled stavbe in podrobnosti za
njegovo gradnjo. Spremljanje teh načrtov so risbe strukturnega sistema; klimatske, ogrevalne in
prezračevalne sisteme; električni sistemi; komunikacijski sistemi; vodovod; in, morda, lokacijskih
in krajinskih načrtov (Moore, 2001).
Pri razvijanju modelov morajo arhitekti slediti državnim in lokalnim gradbenim kodeksom,
zakonskim predpisom, predpisom o požaru in drugim odlokom, kot so tisti, ki zahtevajo enostaven
dostop za ljudi s posebnimi potrebami. Arhitekti ocenjujejo število potrebnih materialov, opreme
in časa gradnje, pripravijo specifikacijsko strukturo, neposredne delavce, ki pripravljajo risbe in
dokumente, pripravljajo skice risbe z računalniško programsko opremo in ročno, pripravijo
pogodbene dokumente za gradbeno dejavnost, vodijo pogodbe o gradbenih delih, obiščejo
delovna mesta, da zagotovijo da gradnja upošteva arhitekturne načrte in najde novo marketinško
delo ter predstavi (Azizi & Torabi, 2015).
Arhitekti in konstruktorji morajo biti opremljeni s temeljnimi znanji, spretnostmi in
stališči, kot so:
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-

-

Zmožnost ustvarjanja arhitekturnih modelov, ki izpolnjujejo estetske in tehnične potrebe
ter so zasnovani tako, da so z vidika okolja trajnostni;
poznavanje likovne umetnosti kot vpliva na kakovost arhitekturnega oblikovanja;
ustrezno poznavanje urbanističnega oblikovanja, načrtovanja in spretnosti, vključenih v
proces načrtovanja;
razumevanje odnosa med ljudmi in zgradbami ter med zgradbami in njihovimi okolji;
ustrezno poznavanje sredstev za doseganje okoljsko trajnostnega oblikovanja;
poznavanje arhitekturnega poklica in vloga arhitektov v družbi;
poznavanje metod preiskovanja in priprave specifikacij osnutkov projektov;
poznavanje problemov konstrukcijskih konstrukcij, gradbenih in inženirskih problemov,
povezanih z načrtovanjem stavbe;
ustrezno poznavanje fizičnih problemov in tehnologij ter funkcije zgradb, da se jim
zagotovijo notranji pogoji udobja in zaščite pred podnebjem;
potrebne sposobnosti oblikovanja za zadovoljevanje potreb uporabnikov v mejah, ki jih
določajo stroškovni dejavniki in gradbeni predpisi;
ustrezno poznavanje industrij, organizacij, predpisov in postopkov, ki jih je treba
upoštevati pri oblikovanju konceptov stavb in vključevanje načrtov v splošno načrtovanje,
ki se prevaja;
ustrezno poznavanje financiranja, upravljanja in nadzora stroškov projekta
moralne kompetence in odnosi do etike (Reischl, Cavico, Mujtaba, & Pellet, 2010).

Definicija in razlaga dimenzij.
To področje zajema projektiranje in gradnjo različnih objektov in objektov. Strokovnjak, ki
dela na tem področju, je oseba, ki želi vaditi prostorsko domišljijo, zgraditi in je zainteresirana za
izumljanje in izvajanje novih rešitev pri gradnji. Območje zanimanja pokriva urbanistično,
arhitekturno, inženirsko.
Primeri področij študija: arhitektura, urbanistika, urejanje krajine, gradnja, oblikovanje.
Primeri poklicev: arhitekt, urbanist, inženir gradbeništva, sanitarni inženir, oblikovalec notranje
opreme, mizar, gradbeni inženir, upravljavec električnega in elektronskega servisa, vodovodar,
vodovodar, solarni toplotni inštalater in tehnik, učitelj, gradbeni tehnik, geotermalni tehnik,
ogrevanje in klimatizacija mehanik in monter (Smith, 2010).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Kompetence in kvalifikacije v arhitekturi in gradbeni dimenziji so gradbene, arhitekturne
in gradbene tehnike.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Strokovnjaki arhitekti in konstruktorji so zelo individualistični. Študija, ki je raziskala
mentalne modele poklicnega zdravja in varnosti gradbenih strokovnjakov (OHS), je bila opravljena
med šestdesetimi avstralskimi gradbenimi strokovnjaki (15 arhitektov, 15 inženirjev, 15
konstruktorjev in 15 strokovnjakov za OHS). Udeleženci so bili naprošeni, da razvrstijo fotografije,
ki prikazujejo različne sisteme stavbe, v mrežo na podlagi njihove presoje o verjetnosti naključne
škode, nastale pri gradnji vsakega od prikazanih stavbnih sistemov. Rezultati kažejo, da skupni
miselni modeli (SMM) verjetno ne obstajajo v projektnih skupinah, saj vsak posameznik uporablja
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svoj lastni referenčni okvir za razumevanje OHS. Avtorji študije priporočajo, da se v odločanje o
projektih vključi raznolikost stališč, da bi lahko učinkovito sprejemali odločitve pri izbiri ali
specifikaciji gradbenih sistemov (Lingard, Peihua Zhang, Blismas, Wakefield, & Kleiner, 2015).
Vloga arhitekta in graditelja vključuje odgovornost za varnost izvedbene faze gradbenih
projektov. Direktiva Evropske unije 92/57 / EGS o preprečevanju varnosti pri delu in zdravju pri
delu pričakuje v fazi načrtovanja projektov. Kvalitativne metode so obsegale posamezne
polstrukturirane intervjuje in fokusne skupine s strokovno skupino. Šestdeset posameznikov iz
gradbenih in s tem povezanih poklicev (arhitektov, inženirjev, konstruktorjev, razvijalcev in drugih
gradbenih strokovnjakov) je odgovorilo na 17 ključnih vprašanj, da bi ugotovilo nacionalno
dojemanje učinkovitosti Direktive 92/57 / EGS v Španiji in Združenem kraljestvu (Združeno
kraljestvo). Izvajanje PtD v fazi načrtovanja projektov v Združenem kraljestvu je jasnejše, saj
predpisi izrecno navajajo obveznosti projektnih oblikovalcev in koordinatorja. Intervjuji s
španskimi strokovnjaki kažejo, da se v Španiji preventivna kultura manj pogosto izvaja.
Najpomembnejše razlike med evropsko direktivo in nacionalnimi predpisi, ki vplivajo na PtD, so
povezane z koordinatorjem za zdravje in varnost ter dokumenti o zdravju in varnosti (MartínezAires, Rubio Gámez, & Gibb, 2016).
Konstruktorji naj bi sodelovali v skupinah, ki uporabljajo kompleksna programska orodja.
Usklajevanje mehanskih, električnih in vodovodnih sistemov je velik izziv za kompleksne zgradbe
in industrijske objekte. Proces vključuje iskanje opreme in usmerjanje povezovalnih elementov za
vsak gradbeni sistem. Ta multidisciplinarni napor je dolgotrajen in drag in zahteva znanje o
vsakem sistemu v življenjskem ciklusu projekta. Potrebno je biti pripravljen na široko uporabljati
hevristiko za razporeditev prostora in optimizacijo konstrukcij med gradbenim procesom ter
sodelovati v multidisciplinarni ekipi (Korman, Fischer, & Tatum, 2003).

Kazalniki
Interes in radovednost o oblikovanju: zanima tehnike, orodja in načela, ki so vključeni v izdelavo
natančnih tehničnih načrtov, načrtov, risb in modelov. Ustvari modele ali konstrukcije.
Meni, da so relativni stroški in koristi morebitnih ukrepov izbrani najustreznejši.
Interes in radovednost o gradnji in gradnji: zanima in zanima materiale, metode in orodja za
gradnjo ali popravilo hiš, zgradb ali drugih objektov, kot so avtoceste in ceste. Želi
analizirati potrebe in zahteve za izdelke.
Kompleksno reševanje problemov: prepoznavanje zapletenih problemov in pregled povezanih
informacij za razvoj in ovrednotenje možnosti ter izvajanje rešitev.
Kritično razmišljanje: uporaba logike in sklepanja za ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti
alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k problemom.
Vizualizacija: zmožnost predstavljati, kako bo nekaj premišljeno, ko se premakne ali ko se deli
premaknejo ali preuredijo.

Oseba z visoko stopnjo arhitekture in sposobnosti gradnje:
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-

Je točen in potrpežljiv

-

Je dober s številkami

-

Ima nadpovprečno inteligenco

-

Ima dobro razvite spretnosti za reševanje težav

-

Je radoveden

-

Je sposoben vizualizirati rezultate premikajočih ali preurejenih predmetov

-

Je zainteresiran za gradnjo

-

Je radoveden glede materialov in orodij za gradnjo

-

Rad odkriva in rešuje kompleksne probleme in razmišlja kritično

-

Je sposoben ustvariti modele, tehnične načrte

-

Je dobro pri analizi in izmenjavi informacij in obdelave podatkov.

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bodo osebe z visoko stopnjo arhitekture in
gradbenih kompetenc zanimale praktično razmišljanje, učinkovito opravljale tehnične in
mehanske naloge ter bi lahko opravljale ročne dejavnosti. Osebe z visoko stopnjo arhitekture in
gradbene usposobljenosti bodo zainteresirane za izgradnjo in delovanje strojev in tehnične
opreme, tehnologije in proizvodnje. Obdelava informacij in sodelovanje v skupinah, ki so
odgovorne za zakonodajne predpise, varstvo okolja in varnost je obvezen del odnosa in
zanimanja.

1.12. Kmetijstvo
Definicije in metode raziskovanja
Kmetijstvo je ena od razsežnosti poklicnih interesov. Njene korenine so se začele s
človeško civilizacijo in postale najpomembnejše poklicno področje, ki je neposredno povezano s
preživetjem človeških bitij. Po zadnjih statističnih podatkih Mednarodne organizacije dela
(Mednarodna organizacija dela, 2015) skoraj 1,2 milijarde ljudi dela v kmetijski proizvodnji po
vsem svetu. To predstavlja polovico celotne svetovne delovne sile. Le 9% kmetijskih delavcev je v
industrializiranih državah. Skoraj 60% jih je v državah v razvoju. Zato je kmetijstvo primarni sektor
gospodarstva.
Po mnenju ILO kmetijstvo pomeni gojenje živali, rastlin, gliv in drugih oblik življenja za
hrano, vlakna, biogoriva, zdravila in druge izdelke, ki se uporabljajo za vzdrževanje in krepitev
človeškega življenja (Mednarodna konferenca dela, 2000). Kmetijstvo je bil ključni razvoj v vzponu
sedentarne človeške civilizacije, pri čemer je pridelava udomačenih vrst ustvarila presežke hrane,
ki so negovali razvoj civilizacije.

Definicija in razlaga dimenzij
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Kmetijstvo je opisano v testu CaT kot del poklicnih interesov. Ljudje, ki delajo v kmetijstvu,
zanimajo kmetijstvo, pridelki, vrtnarstvo in ribištvo. Območje interesa je povezano z ekološkimi
vidiki naravnih ali kmetijskih dejavnosti, stika z naravo in živalsko proizvodnjo.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Pristojnosti v poklicih kmetij se razlikujejo glede na vrsto zanimanja. Nekatere pomembne
kompetence za kmetijstvo so; inšpekcijo izdelka, z uporabo znanstvenih metod za reševanje
problemov, poučevanjem drugih, kako narediti nekaj, popravljanjem strojev ali sistemov z
uporabo potrebnih orodij, načrtovanjem izvedbe, prepoznavanjem narave problemov, kritičnim
razmišljanjem, ustvarjanjem številnih različnih pristopov k problemom, vedeti, kako poiskati
informacije in prepoznati bistvene informacije in družbeno zaznavnost (Dictionary of Occupational
Titles, 2015).
Kvalifikacije za nekatera kmetijska območja so povezane z univerzitetno izobrazbo na
zadevnem področju. Vendar se večina kvalifikacij pridobi s seminarji, kratkimi tečaji in izkušnjami
na terenu. Med njimi so naslednje: proizvodnja kmetijskih živali, vožnja traktorjev, kmetijska
pridelava rastlin, pridelava rastlin, ohranjanje in izboljšanje habitatov, živalska anatomija in
fiziologija, poslovno upravljanje v kopenskem sektorju. Primeri poklicev so biologi, botaniki,
zoologi in s tem povezani strokovnjaki, gozdarji, zoo tehnik, agronist in kmet.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Obstaja veliko revij na področju kmetijstva, kjer se razpravlja in poroča o znanstvenih
dogajanjih in študijah. Eden od njih je časopis "Kmetijstvo in okolje", kjer se razpravljajo o
kmetijskih praksah in njihovem vplivu na okolje za trajnostni svet (Soet, 1974). V teh revijah
znanstveniki objavljajo svoje prispevke v sorodnih temah, kot so vsi vidiki pridelkov in živali, raba
zemljišč, vplivi kmetijstva in gozdarstva na okolje, vplivi podnebnih sprememb, biotska
raznovrstnost itd. V enem od zadnjih dokumentov o kmetijskih praksah po vsej Evropi , (Ingram,
2015) preučuje procese, ki povezujejo trajnostne kmetijske inovacijske mreže s kmetijskim
režimom. Sektor Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja vsako leto sprosti statistiko v
različnih kmetijskih kazalnikih (Evropska komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja, 2015).
Študija, ki jo je izvedel Conroy (2000), je zaključila, da so interesi kmetijstva zelo redki med
študenti, zlasti na področju tradicionalnih kmetijskih poklicev. Veliko več študentov zanimajo
poklice, povezane s kmetijstvom, kot so kmetijstvo, živila, vlakna in industrija naravnih virov.

Kazalniki
Kmetijske interese lahko priznava:
Ekološke vrednote: področje zanimanja je povezano z ekološkimi vidiki naravnih ali kmetijskih
dejavnosti, stika z naravo, skrb za rastline, talne in vodne vire, vzrejo in vzrejo živali.

40

Reševanje problemov: kritično razmišljanje, ustvarjanje številnih različnih pristopov k problemom,
vedeti, kako najti informacije, prepoznati naravo problemov
Tehnično znanje: Poznavanje surovin, proizvodnih procesov, kontrole kakovosti, stroškov in
drugih tehnik za povečanje učinkovite proizvodnje in distribucije blaga, strojne orientacije
Varnost in kakovost: varnost proizvodov, kakovost izdelkov, osebna varnost pri delu, vzdrževanje
in skrb za opremo, zakonodaja.
Spretnosti upravljanja: upravljanje s človeškimi viri, podpiranje financ, računovodstvo, prijava na
državne in EU ponudbe, poslovna administracija, nacionalni predpisi.

Oseba z visoko stopnjo kmetijstva


radi se ukvarjajo z naravo



podobne živali



skrbi za naravo



je sposoben reševati probleme z uporabo znanstvenih tehnik



raje neodvisnost



misli kritično



daje pomembnost kakovosti med opravljanjem dela



odgovoren in avtonomen

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo imela oseba z visokim deležem kmetijske
razsežnosti pri obvladovanju narave in živali. Tla, pridelki, pridelava živali, proizvodni obrati so
pomembni za kmetijsko razsežnost. Posamezniki, ki želijo delati na poklicih, povezanih s
kmetijstvom, morajo biti tehnično usposobljeni za surovine, tehnike predelave in sajenja. Poleg
teh; imeti morajo vodstvene sposobnosti in spretnosti za reševanje težav, da bi poslovanje
uspešno.

1.13. Storitve
Definicije in metode raziskovanja
Delavci, ki imajo veliko zanimanje za storitve, morajo opravljati svoje delo: "zanesljivo,
zanesljivo in v skladu z določenim protokolom, poln standardnih odgovorov na vprašanja strank,
vzpostavljene postopke za obravnavo nerešenih vprašanj in pritožb ter natančno opredeljene
smernice za ustrezen jezik, privlačnost, oblikovanje cen, vodenje evidenc in čas, porabljen za
transakcije s strankami '' (Lounsbury et al., 2012, str. 520). Lounsbury et al. poudariti, da so
raziskovalci ugotovili, da so posamezniki, ki so visoko vestni, na dobri poti dobro opravljeni (ibid.).
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Skupna opredelitev usmerjenosti na storitve za stranke je: » prizadevati si zagotavljati
visoko odzivno, prilagojeno, kakovostno storitev za (notranje in zunanje) stranke «; najprej
postaviti stranko in poskrbeti, da bo stranka zadovoljna, tudi če gre za preseganje običajnega
opisa ali politike dela "(Lounsbury 2008, str. 7).
Članek "Usmerjevalna usmeritev storitvenih delavcev: učinek osebnostne lastnosti na
ocenjevanje uspešnosti samih in nadzornikov" raziskuje mediacijsko vlogo usmerjenosti strank v
hierarhični model, kako vplivajo na lastnost osebnostnih lastnosti, in zaključijo: "Trije temeljni
značilnosti osebnosti (čustvena stabilnost, usklajenost in potreba po dejavnosti) pomenita 39%
variance v usmerjenosti uporabnikov do zaposlenih ... '' Vestnost predstavlja 26% variance pri
samozaposlitvi. Ukrep usmerjanja strank, skupaj z neposrednimi učinki vestnosti in
sprejemljivosti, predstavlja 12% variance v ocenah vodstva "(2002).

Definicija in razlaga dimenzij
Storitve so opisane v testu CaT kot ohranitveni in preventivni, vzdrževanje poslovnih,
vodilnih in pomočnih skupin, ki ponujajo informacije in storitve za stranke. Takšna oseba je
zainteresirana za področje storitev, turizma, rekreacije, kozmetike in biološke regeneracije. To
pomeni dokazovanje gostoljubnosti in vzpostavljanje novih stikov z ljudmi. Oseba s to
razsežnostjo ima prilagodljiv pristop k delovnemu času, možnost načrtovanja, organiziranja in
prenosa turističnih dogodkov. Ta dimenzija je močno povezana s socialno in skrbno razsežnostjo.
Poklici, povezani s to dimenzijo, so potovalni in turistični vodnik, logistični vodja, receptor,
potovalni agent ali vodja spa, maser, berber, kozmetičar.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Zanimanje za storitve se pogosto kaže v naslednjih poklicih: potovalni vodniki, potovalni
spremljevalci in potovalniki, službe za stranke, prevozniki, frizerji, kozmetiki in sorodni delavci,
natakarji in barterji ter prodajalci.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Lounsbury et al. (2012, str. 519) navaja, da je več raziskovalcev, ki se zanimajo za raziskave
potrošniških storitev, uporabilo veliko pet v svojih študijah. Frei in McDaniel (1998) sta v svoji
meta-analizi, ki je vključevala 6.945 zaposlenih, odkrila, da so bili ukrepi CS pozitivno in močno
povezani z dimenzijami sprejemljivosti, čustvene stabilnosti in vestnosti, zmerno povezani z
ekstravzicijo, vendar niso bili povezani z odprtostjo. S podobnimi rezultati, Mount et al. (1998)
ugotavljali, da sta vestnost, čustvena stabilnost, sprejemljivost in odprtost pozitivno povezani z
uspešnostjo dela za poklicne dejavnosti CS. Tudi Hurley (1998) je ugotovil, da so ekstravagiranje in
skladnost pozitivno povezani z vrhunskim CS.
Raziskave so pokazale tudi, da je orientacija storitev za kupce ena od ključnih lastnosti, ki
so bistveno povezane z zadovoljstvom pri zaposlovanju in karieri za IT strokovnjake (Lounsbury
et.al 2007, str. 1). Prav tako pomenijo, da je pomen storitve za kupce kot verjetnost, da se bo v
prihodnosti povečal značilen atribut zaposlenih v IT (str. 20). "Razlog za to je sodelovanje med IT
in tržnimi oddelki ter prodajnimi oddelki.
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Kazalniki
Odprtost in komunikativnost: sposobnost razumevanja vedenja drugih ljudi lahko razume od svoje
perspektive, daje jasne informacije drugim, zlahka razume potrebe ljudi, ima rad osebne
stike, je recept za telo.
Samozavest: deluje z realnim zaupanjem v lastno presojo, je prepričan, da je izbrani potek dejanja
najboljši ali najučinkovitejši, izraža občutke, misli in želje, uživa pri vzdrževanju udobnih
odnosov z drugimi ljudmi.
Interesi strank: poznajo mehanizme vedenja kupcev, razume potrebe kupcev, nagibajo k
predvidevanju želje kupca, uživa v zadovoljstvu z drugimi potrebami.
Upravljanje s časom: načrtujte čas, ki ga želite porabiti za dejavnosti, radi načrtujete in
organizirate lastne in timske naloge, je vesel, ima zadovoljstvo pri delu v predvidljivih urah
in razmerah.
Gostoljubnost: želi zabavati ljudi, skrbeti za njihovo dobro počutje, izkazovati spoštovanje različnih
potreb, osredotočiti se na zadovoljstvo strank, uživa v interakciji z ljudmi.
Večopravilnost: lahko hkrati opravlja dve ali več nalog, uživa pri preklopu z ene naloge v drugo ali
za opravljanje dveh ali več nalog v hitrem zaporedju.
Empatija: razume potrebe drugih, kaže sočutje do občutkov in čustev drugih ljudi, razume
perspektive drugih ljudi, mora pomagati drugim, ohranja pro-socialno vedenje.

Oseba, ki jo zanimajo:








spretnosti komuniciranja
dokazuje gostoljubnost
je dober organizator
je zanesljiv
ima sprejemljivost
ima čustveno stabilnost
enostavno vzpostavlja nove stike z ljudmi

Kot bodoči zaposleni oseba z visoko stopnjo storitev uživa v sodelovanju z ljudmi, ima
komunikacijske sposobnosti, je odprta in dobro organizira in načrtuje dogodke. On ali ona želi
vzpostaviti nove stike z ljudmi, in nima nobenih težav s prilagodljivim urnikom. On ali ona bo
verjetno ekstrovertiran in prijeten.

1.14. Vojaška, policijska, uniformirana služba

43

Definicije in metode raziskovanja
Vojaški, policijski, enotni službeni interesi so sklicevanje na način, kako ljudje spoštujejo
zakon, kako jih zanimajo varnost in obramba države, pa tudi varnost ljudi in njihove lastnine.
Sodelovanje v skupini in sposobnost liderjevanja se prav tako štejeta za osnovno znanje
(Celebioglu, 1999). Ključ do uspeha v poklicih v okviru te razsežnosti je imeti čustveno stabilnost
(Bartone, 1999a). Pomembno je tudi dobro fizično zdravje, glede na zahtevne zahteve tega
poklica. Prav tako je treba imeti močne moralne vrednote in poštenost (Bartone, 1999b, Bartone
& Snook, 1999). Ko ljudje potrdijo svojo namero, da postanejo strokovnjaki na tem področju,
morajo biti brez kakršne koli kršitve zakona, policijskih evidenc, obsodb, drog in / ali drugih
kaznivih dejanj

Definicija in razlaga dimenzij.
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s poklicem v okviru te razsežnosti, so ljudje, ki radi sodelujejo
v skupini, podpirajo spoštovanje prava in samodisciplino. Ti ljudje so zainteresirani za varnost in
obrambo države ter za varnost oseb in premoženja.
Primeri študijskih programov, ki jih zanima oseba: varstvo oseb in premoženja, javna
varnost, vojaška znanost, nacionalna varnost, policija. Primeri poklicev osebe, ki bi jih lahko
zanima: vojak, policist, gasilec, mejni stražar, telesni stražar.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Kompetence in kvalifikacije te dimenzije so javna varnost in varnost. Biti lojalen,
pogumen, discipliniran, spoštovan za druge, nesebična zaveza so pomembne vrednote za vojaške,
policijske in uniformirane poklice. Značilnosti osebnosti in temperamentni odnosi, kot so
samozavestni, odločni, pogumni, storjeni, odpornost na toleranco stresa, obstojnost,
prilagodljivost, aktivnost, nizka občutljivost, sposobnost dela v skrajnem pritisku, so opisani
poklici, povezani z vojaškimi, policijskimi in uniformiranimi storitvami.
Vojaške, policijske in uniformirane službe so temeljnega pomena za poklice, kot so
pooblaščeni vojaki vojaških sil, podčastniki vojaških sil, oborožene sile, drugi uvrstitve.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Študija o vodstvenih prototipih civilnega in vojaškega prebivalstva, ki jo je razvil Castro
Solano (2007), je pokazala, da civilni udeleženci bolj pogosto identificirajo individualistične
značilnosti, kot so inovacije, talent in doseganje ciljev; medtem ko so vojaški udeleženci imeli večji
pomen značilnosti, povezane z upoštevanjem privržencev - preučevanje, motiviranje in
abnegacija. V vojaškem kontekstu so bili izbrani atributi v zvezi s skupinsko usmerjenostjo, na
primer udeleženci izbrani atributi, povezani z učinkovitim upravljanjem virov, reševanjem težav in
ustrezno koordinacijo skupin (Abrahamsen, 2006). Po drugi strani pa vojaški in civilni udeleženci
kažejo negativen odnos do samouničnega vodstva. To pomeni, da vodja ne bi smel imeti dovolj
eksplicitnosti, ne bi smel biti družaben, osamljen, niti konkurenčen s člani njegove skupine
(Bartone & Snook, 1999)
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Podrobne informacije o ključnih značilnostih in kompetencah pri zaposlovanju služb
(vojaške, policijske, uniformirane službe) pokrivajo zaupnost, zato so omejene publikacije o tej
temi.

Kazalniki
Interesi enotnih storitev: zaščita oseb in premoženja, javna varnost, vojaška znanost, nacionalna
varnost
Usmerjenost k varnosti in pravili: socialna pravičnost, morala, pomoč, odgovornost, zvestoba,
nacionalna varnost, stabilnost družbenega reda, zaščita življenja
Vestnost: doslednost pri delovanju, ki deluje po predhodno sprejeti shemi, odločanju v akciji,
skrbnosti
Usmiljenje: ohranjanje besede tiste, ki je zanesljiva in zvesta, ker pravila pravijo tako, da
izpolnjujejo moralno (etično) dolžnost, občutek za dolžnost, biti zanesljivi, se lahko
zanesete na njih, verodostojnost
Samodisciplina: zmožnost mobilizacije, zmožnost motiviranja samega sebe, opravljanja naloge,
samozavesti, ko gre za zaveze.

Oseba z visoko stopnjo vojaške, policijske, uniformirane službe poklicnega interesa:
 has emotionally stability
 ima čustveno stabilnost
 je ukrepanje usmerjeno
 je pragmatičen
 je konzervativna
 je avtoritaren
 je odločen in nemiren
 je učinkovitost
 je sumljiv
 je sposoben reševati konflikte
 je odločilen
 je usmerjen v podrobnosti
 ima sposobnost hitrega odzivanja
Kot bodoči zaposleni, oseba z visoko stopnjo vojaškega, policijskega uniformiranega
storitvenega pomena upošteva zakon, je sposobna prepričati in vplivati na druge v različnih
situacijah. On ali ona bi morala biti sposobna oceniti, katere ukrepe je treba sprejeti, da bi dosegli
najboljše rezultate, vendar pa mora tudi verjeti, da je cilj včasih tako pomemben, da lahko utrpi
moral moralnih sredstev, ki se uporabljajo tam. Poleg tega mora imeti oseba "strast", ki se lahko
opiše kot posel in je povezana s stopnjo, do katere lahko uradnik utemelji uporabo sile. Poleg tega
lahko oseba ohranja ravnovesje med angažiranjem in perspektivo. bi moral pokazati veliko
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pobudo, ko gre za iskanje rešitev in biti potrpežljiv med interakcijami s hierarhično strukturo
diagnostičnih modulov, s ciljem uporabe diagnostičnih orodij za vojaške, policijske, uniformirane
storitve strokovni interes.

1.15. Šport in telesna dejavnost
Definicije in metode raziskovanja
Športna in telesna dejavnost je ena od razsežnosti poklicnega interesa, ki je povezana s
fizičnimi nalogami. Športna in telesna dejavnost vključuje oba, ki raje delata stvari in ljudi. Šport je
postal ena od podpore, usklajevanja in dopolnjevanja pristojnosti Evropske unije z ratifikacijo
Lizbonske pogodbe konec leta 2009, pri čemer je začel postopek, s katerim bodo posamezne
države članice spodbudile k izvajanju politik, ki temeljijo na dokazih, da bi izboljšali njihovo
zagotavljanje športnih zmogljivosti in priložnosti (Evropska komisija, 2010).
Raziskave kažejo, da telesno vzgojo poučuje skupina učiteljev z različnimi kvalifikacijami,
interesi in izkušnjami pri poučevanju predmeta. Nadalje športne izkušnje običajno prevladujejo
nad predmetom, s katerim se učenci ukvarjajo (Randall, Robinson, & Fletcher, 2014).
Poklicne preference med študenti, vpisanimi v švedsko fizioterapevtsko izobraževanje, po
končanem študiju poiščejo klinike športne medicine in fitnes centre na dveh najprimernejših
zdravstvenih ustanovah. V začetku univerzitetnega programa je bila izvedena vzdolžna študija z
uporabo vprašalnika, ki je bil namenjen kohorti 273 študentov. Rezultati kažejo, da večino
študentov močno podpira delo v zasebni praksi. Promocija zdravja je zelo cenjena. Skrb za starejše
in bolnišnično delo ni priporočljivo. Moški bolj verjetno izbirajo program zaradi svojega zanimanja
za šport in telesno dejavnost. Moški so tudi bolj odločeni o prihodnjih poklicnih dejavnostih,
medtem ko so ženske bolj odprti za več področij prakse. Moški raje postanejo lastnik zasebne
klinike in delajo z alternativnimi pristopi k zdravstveni oskrbi, kot je usposabljanje za fitnes v
klinikah za športno medicino (Öhman, Stenlund, & Dahlgren, 2001).

Definicija in razlaga dimenzij
Interes za šport in telesno aktivnost je v testu CaT opredeljen kot potrebo po gibanju in
vsakem dejanju, ki zahteva telesno ali duševno aktivnost. Cilj aktivnosti je, da si prizadevajo
postati bolj in bolj učinkoviti, da dosežejo najboljši možni rezultat v boju proti času, prostoru,
hendikepom ali umetni, elementi, konkurenti in na koncu sami. Osebe, ki se zanimajo za šport in
telesne dejavnosti, raje v neposrednem stiku z ljudmi, vodijo pa tudi kot člani ekipe. Primeri
poklicev so: opravljanje splošnih telesnih dejavnosti, poklicni športnik, poučevanje telesne
dejavnosti, trener.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Športni in fizični interesi se razlikujejo glede na stopnjo angažiranosti: gledališče spremljanje in opazovanje telesnih aktivnosti, ljubiteljska športna dejavnost - opravljanje splošnih
telesnih vaj za samo sprostitev, ekstremne in profesionalne športne dejavnosti - osredotočene na
doseganje izjemnih rezultatov in intenzivno usposabljanje. Ljudje, ki se zanimajo za šport in
telesne dejavnosti, ocenjujejo, svetujejo in zdravijo ljudi, da ohranijo vrhunsko telesno
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pripravljenost. Ti poklici bi morali imeti nekatere sposobnosti, kot so: induktivno razumevanje,
problemska občutljivost, izvirnost, deduktivno sklepanje, pridobivanje informacij in fleksibilnost.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Kjunghyunova raziskava ima nekaj rezultatov, ki ponavljajo razlike med spoloma v telesni
dejavnosti in zanimanju za telesno dejavnost ter predlagajo vlogo sistema vedenjskega aktiviranja
na telesni aktivnosti. Ti rezultati lahko zagotovijo koristne informacije za ljudi, ki se želijo ukvarjati
s telesno vzgojo in zdravniki (Kyunghyun, 2007). Rezultati, ki jih je dosegel Deaner et al. vendar
kažejo, da lahko spolne razlike v interesu športa izhajajo tudi iz različnih motivov, fizičnega
potenciala, potrebe po tveganju, fizičnih in socialnih veščin, potrebe po pripadnosti koalicijam
(Deaner, Balish, & Lombardo, 2015).
Raziskovalci so analizirali razmerje med profesionalnim športom in etiko. Pomemben
poudarek je, ker vse večja vloga medicinske priprave športnikov (Testoni, Hornik, Smith,
Benjamin, McKinney, 2013). Obstaja tudi raziskava, povezana s športom in telesno dejavnostjo, ki
jo izvaja Evropska komisija. V tej raziskavi; Razpravljali so o razlike med državami in razlikami med
spoloma (Evropska komisija, 2010).

Kazalniki
Upravljanje s časom: oseba, ki se zanimajo za šport in fizične aktivnosti, lahko določi kriterije,
prioritete v izvedbenih načrtih, pripravlja strategije načrtovanja projektov, želi čim bolj
zmanjšati čas za optimizacijo dejavnosti in razvoj pogleda nalog.
Uprava: upravlja moč, legitimira vodjo in nekoga, ki dobi oblast ali oblast nad skupino ljudi.
Fizične veščine: razvija shemo telesa, percepcijske motorične sposobnosti in koordinacijo, ki so
potrebna za optimalno delovanje v konkurenčnem okolju. raje čutijo občutke skozi čute.
se zavzema za aktiven, reflektiven in participativen pristop, ki spodbuja samozavest,
odgovornost, samokritičnost, progresivno avtonomijo odločanja in sposobnost, da
odlikujeta.
Izvirnost: lahko ustvari ideje in / ali dejavnosti, katerih značilnost je edinstvena, velika interesna
skupnost ali socialni prispevek.
Disciplina: lahko uveljavlja več načel o vrstnem redu in doslednosti tako pri izvajanju
vsakodnevnih nalog in dejavnosti kot tudi njegovega življenja na splošno, da bi dosegli
dobre ali smiselne rezultate. ima notranjo moč, ki mu omogoča stalno prizadevanje, da
uspešno izvaja svoje dejavnosti. preprečuje, da bi ljudje na začetku zapustili naloge in jih
spodbudili, da delajo do konca.
Proaktivnost: prevzame pobudo za svoje življenje in delo, ki temelji na tem, kaj lahko pomaga
doseči in izboljšati delo.
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Oseba z visoko stopnjo zanimanja za šport in telesno dejavnost je:









fizično aktivna
dobro organizirana
sposobna upravljanja časa
avtonomna
občutljiva na okolje
ustvarjalna
disciplinirana
proaktivna.

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo športne razsežnosti in
telesne dejavnosti imela visoko raven vzdržljivosti in bila dejavna. Od njih se pričakuje, da bodo
uporabljali svoj osebni vir, da bodo sposobni uspešno voditi in organizirati športne aktivnosti. Prav
tako morajo biti ustvarjalni, prilagodljivi in izvirni.

4.2.Vrednote (prednostne naloge) (priorities)
Vprašanje vrednot, ki jih človek izgovarja, tudi v kontekstu njegove kariere je vprašanje,
kaj si človek prizadeva. "Vrednost predstavlja osnovno in trajno prepričanje, da je določen potek
dejanja ali končno stanje obstoja osebno ali družbeno prednostna alternativnemu poteku ali
stanju obstoja" (Brzozowski, 2007). Vrednote, ki so razumljene kot želje in cilji človeških
prizadevanj, so temeljnega pomena za strukturo osebnosti - usmerjajo vse človeške dejavnosti.
Vendar pa je za želje, da se preoblikujejo v motivacije, potrebno imeti več dejavnikov, kot je
subjektiven občutek možnosti doseganja cilja ali izraza aktivnega odnosa do lastnega življenja
(Siuta-Stolarska, Siuta -Brodzińska, 2011).
Vrednostni sistem je zelo pomemben dejavnik pri preučevanju vedenja na delovnem
mestu. Znana Nizozemska teorija (1997) med drugim predvideva, da določeno poklicno okolje
sestavljajo ljudje določene vrste osebnosti - ljudje iščejo kraj dela, kjer lahko uporabijo svoje
spretnosti in kompetence, pa tudi mesto, ki jim lahko daje priložnost, da izrazijo svoje vrednote.
Zato je nesporno, da je poklic povezan s prednostjo določene vrste vrednosti. To je mogoče
opaziti na primer v poklicih, ki poleg omemanja splošnih načel in moralnih vrednot družbe še
dodatno utrjujejo svoje dejavnosti z natančnim etičnim kodeksom. To velja zlasti za tiste poklice, v
katerih je dobro druge osebe glavni in bistveni predmet dnevne dejavnosti (npr. Zdravniki,
psihologi) (Pezdek, 2010, Drzeżdżon, 2013).
Poleg tega po pravilih in vrednotah poklica "ustvarja" družine strokovnjakov, prispeva k
ustvarjanju posebnega načina življenja, poklicne kulture, vzorcev in stereotipov. Zato ni
presenetljivo, da si poklicne skupine prizadevajo razviti in izvajati določene moralna pravila, ki
zavezujejo svoje člane k želenim vedenjem, kar posledično predstavlja prestiž poklica "(v:
Drzeżdżon, 2013)
Pri presoji pomembnosti vrednot za strokovni razvoj je to mogoče videti z vidika obeh
vrednot (aspiracij, prednostnih nalog), ki so pomembne v osebnem in poklicnem življenju. Čeprav
vrednote osebnega življenja in sposobnost njihovega zadovoljstva vplivajo na vedenje delavcev na
delovnem mestu, pa je za delodajalca izjemno pomembna hierarhija vrednot, povezanih z delom.
Z znanjem in ozaveščenostjo o vrednotah in prednostnih nalogah, ki opredeljujejo poklicne poti,
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lahko delodajalci uporabljajo organizacijske sisteme za organizacijo dela, upravljanje, motivacijo,
karierne poti, pa tudi gradnjo poslovne strategije, ustvarjanje kulture dela,
Poleg tega bo poznavanje hierarhije vrednosti zaposlenih in ustrezna uporaba tega znanja
prešla v izboljšano produktivnost zaposlenih in povečana konkurenčnost.
Poklicne vrednote so povezane tudi z motivacijo za delo, spremembo ali avtoriteto in
začnejo poklicno dejavnost. Njihovo spoznavanje je ključnega pomena za razumevanje vedenja,
odnosov ali dejavnosti zaposlenih v določenih organizacijskih okoljih (Jurek, 2012). Profesionalne
vrednote je zato mogoče obravnavati kot osnovne elemente osebnosti, ki predstavljajo želje
osebe in vplivajo na odnos do dela in celotnega strokovnega razvoja (Zalewska, 2000). Super
(1970, po: Paszkowska-Rogacz, 2009) združuje poklicne vrednote z zadovoljevanjem potreb in jih
identificira z interesi. Po drugi strani Chatman (1991) trdi, da poklicne vrednote zaposlenih
vplivajo na smisel prilagajanja organizacije, v kateri delujejo - stopnja skladnosti med vrednostmi
zaposlenega in vrednotami organizacije določa hitrost prilagajanja in stopnja zadovoljstva z
delom.

Pri konstruiranem preizkusu CaT se vrednotijo (prednostne naloge), jih razumemo kot
dejavnike, ki usmerjajo in motivirajo sprejete ukrepe, pa tudi tiste, ki so odločilni za odločanje in
kažejo raven prizadevanj. Med njimi sta bili dve lestvici:
1) Zvestobo načelom (spoštovanje) - razumeti kot pozornost za ohranjanje in spoštovanje
etičnih, moralnih, pravilnih, pravnih predpisov; usmerjanje pozornosti na vrednote filozofskega in
univerzalnega značaja; humanizem in spoštovanje človekovega dostojanstva.
2) Potreba po vplivu (situacijah, ljudeh in podatkih) - razumeti kot pripravljenost za
sprejemanje pomembnih odločitev; ki je organ, ki ima socialni ugled in priznanje; zbiranje,
obdelava, analiza, interpretacija in prenos znanja ter želja po razumevanju pojavov in realnosti.

2.1. Načela
Načela - definicije in metode raziskovanja
Načela je izraz, ki je močno povezan z izrazom "morala", ki je pogosto opredeljena opisno
ali normativno. Opisna opredelitev se nanaša na kodekse ravnanja, ki so obvezni v družbi ali v neki
drugi skupini (npr. Veri ali ki jih posameznik sprejme za svoje vedenje). Normativna opredelitev se
nanaša na kodeks ravnanja, ki bi bil skupen vsem osebam pod določenimi pogoji. "Moralnost" v
opisnem smislu ima eno glavno razliko v primerjavi s normativnim pomenom: če posamezna
oseba ne pripada družbi ali neki skupini (s sprejetimi posebnimi kodami ravnanja), potem oseba
nima posledic za vedenje ( Stanfordska enciklopedija filozofije).
Lawrence Kohlberg je izjavil, da moralna domena združuje en sam element in da je "ime
te idealne oblike pravičnost" (v Fehr, Kai, Dang, 2015, str. 185). John Rawls je podobno trdil, da je
"pravica prva vrsta družbenih institucij". Za Kohlberga in Rawls je bila pravica osnova morale njegova opredelitev in edina značilnost. Elliot Turiel je ponudil široko priznano opredelitev
moralne domene kot "predpisne sodbe o pravičnosti, pravicah in blaginji, ki se nanašajo na to,
kako bi se ljudje morali med seboj povezati" (Fehr et al., 2015). Poslovni slovar definira načelo kot
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"osnovna predpostavka, koncept, doktrina, maksim ali predlog, ki se na splošno šteje za temeljno
ali resnično za neko znanje, ravnanje, postopek ali sistem razmišljanja in se uporablja kot osnova
za napovedovanje in ukrepanje" ( Poslovni slovar). Vedenje v skladu z načeli je del morale. Za
načela Aristotela so izhodišče utemeljitve posamezne sodbe. Pri odločanju, v katerem se načela
tekmujejo ali jih je težko uporabiti, je intuicija zaupanja ključna. Verjame, da »ljudje z nižjim
značajem pogosto delajo napačno, ne zato, ker imajo slaba načela, čeprav mnogi to počnejo,
ampak zato, ker njihove intuicije ne vodijo k temu, da bi jih razumeli pod pravimi načeli«
(Hartmann, 2006, str. -77). Dobra intuicija je rezultat dobre izobrazbe in življenjskih izkušenj. Pri
sprejemanju odločitev morajo ljudje izbirati med različnimi možnostmi, povezanimi z različnimi
načeli, vrednotami, pravili in običajno izbrati to možnost, s čimer jim dajejo najvišjo nagrado in ki
je v skladu s posameznimi cilji, vrednotnim sistemom ali družbenimi omejitvami (Osman,
Wiegmann, 2017)

Definicija in razlaga dimenzij
Načela se nanašajo na zavedanje o zaščiti in spoštovanju etičnih in moralnih načel, pravnih
ureditev. Pristojnosti načel so opisane kot spoštovanje prava in pravil, ki imajo etično usmeritev.
Nanaša se tudi na skladnost s spoštovanimi vrednotami, da delujejo na pregleden in pošten način.
Načela so povezana z dokazovanjem zavezanosti vrednotam, tudi kadar je to težko ali proti
čustvenim in družbenim povezavam. Del te kompetence je znanje o veljavnih pravicah in
obveznostih ter njeni vlogi v družbenem življenju, reševanju problemov in vzdrževanju javnega
reda.
Ljudje z načeli imajo pravne interese. McGettrick in Su (2012) trdi, da so poklicni
strokovnjaki v položaju, ki ima neko moč in vpliv. Zato obstajajo nekateri zaščitni ukrepi proti
zlorabi te pristojnosti v obliki profesionalnih regulativnih organov ali navsezadnje pravne države.
Zato obstaja potreba po "individualnih strokovnjakih za internalizacijo osebnih vrednot in
strokovnih kodeksov ravnanja, ki so na koncu etično temelji" (p. Ix). Jedro in edini namen katerega
koli poklica je, da "pri svojih posebnih storitvah postavlja interese drugih pred svojimi". To načelo
je torej bistveno načelo v vsakem poklicu (McGettrick in Su, 2012).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Načela, opisana v testu CaT, so še posebej pomembna za tiste poklice, v katerih mora
oseba odločati, kako vplivati na druge življenje, obnašanje, pri katerem je etična obravnava
ključna ali v tistih poklicih, v katerih mora učinek dela izpolnjevati visoke standarde. Načela
razsežnosti vključujejo osebno integriteto, resničnost spoštovanja načel, sposobnost etičnega
ravnanja, usmerjanja v etiko, pravo, vrednote in reda ter znanje o njih.
Poklice, ki se močno opirajo na pristojnosti načel, so: glavni računovodja, vodje,
načrtovalci, odvetniki in sodniki, zdravniki in osebje, regulativni vladni strokovnjaki, policijski
inšpektorji.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
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Nekaj desetletij so se različni teoretični etiki spraševali, ali se učinkovita moralna sodba
opira na ustrezen nabor moralnih načel, iz katerih izvirajo posamezne sodbe (Smith & Dubbink,
2011). Načela igrajo pomembno vlogo pri vodenju posameznikovih sodb in so bistvene značilnosti,
kako moralni agenti ugotavljajo skladnost med moralnimi razlogi, ki jih imajo v posameznih
primerih. Včasih je veliko primerov, ko načela ne morejo določiti, kaj naj naredi, potem se zdi, da
moralna načela niso praktično koristna. Wendel (v Kruseu 2012, str. 660) trdi, da »zakon
vzpostavlja stabilen okvir, znotraj katerega lahko državljani usklajujejo svoje dejavnosti kljub
globoki, vztrajni in končno nezdružljivi normativni polemiki, ki označuje moralno pluralistično
družbo.« »Najvišja raven moralni razvoj je zaznamovan z zavedanjem, da so etična načela
univerzalna in neodvisna od družbenega sistema ali posameznih prepričanj (Sachdeva et al.,
2011). Delovna situacija pa lahko prisili uporabo moralne presoje, značilne za prejšnjo fazo razvoja
moralnih razlogov. Raziskave Becka (1997) kažejo, da je stopnja moralnih razlogov odvisna, na
primer, od vidika članov delovne skupine. Razvoj moralnih sposobnosti sklepanja ni linearen z
jasnimi fazami, ko oseba postane bolj zrela v moralni domeni. Moralno sklepanje je precej proces
stalnega prilagajanja lastnih načel novim informacijam iz okolja (Hornsby, 2007).

Kazalniki:
Načela se lahko priznavajo:
Osebna celovitost: zmožnost ravnanja na način, ki je v skladu s tem, kar se pravi in spoštovane
vrednote. Zahteva dokazovanje zavezanosti odprtosti in etičnim vrednotam, zvestobe
spoštovanim vrednotam in načelom, osebni preglednosti, biti pregleden in pošten v vseh
odnosih z ljudmi, doživeti ponos, ki bi bil v skladu z načeli
Etična usmeritev: prepričanje o načelih socialne pravičnosti, prepričanje, da so pravice in načela
predpogoj za pravilno delovanje družbe, institucije, pogoj ohranjanja javnega reda,
potrebo po pritožbi na etična načela pri reševanju sporov.
Etično delovanje: sposobnost sprejemanja in ravnanja etično, tudi če je to težko storiti; da se
soočijo z neetičnimi ravnanji drugih, da dokažejo zavezanost najvišji možni vrednosti.
Sposobnost, da izzove močne osebe, da delujejo na zasvojenih vrednotah, opazujejo,
pričakujejo in delujejo v zvezi s pravičnostjo, preglednostjo in poštenostjo.
Etična zavest: zavest o pravilih in načelih kršitve, poznavanju veljavnih pravic in obveznosti,
prepričanju o pomembnosti pravic in načel pri gradnji družabnega življenja, prepričanju o
višji zakonitosti in obveznosti spoštovanja pravice do čustvenih in družbenih vezi.

Oseba z visoko stopnjo načel:


se zaveda morale in etike,



spoštuje zakon, pravila in etične zahteve,



ima zavest o ohranjanju in spoštovanju etičnih in moralnih načel, pravnih ureditev



je pošten in dosleden v svojih dejanjih, mislih in vedenju,



verjame, da so etična načela nujna za javni red,

51



je sposoben soočiti se z drugimi, kadar se obnašajo neetično.

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo načel ravnala z visokimi
moralnimi in etičnimi standardi, ravnala v skladu z načeli poštenosti, poštenosti in odgovornosti.
Ob načelih pomeni tudi razumevanje drugih perspektiv, negovati medsebojno spoštovanje in biti v
skladu s tem, kar je neko povedal, na katere moralne standarde se zavzema. Nazadnje, oseba z
visoko stopnjo načel lahko uteži pozitivne in negativne elemente vsake možnosti in preuči vse
alternative. Zato je ta oseba uspešna pri zbiranju informacij in ugotavljanju ključnih vprašanj iz
podatkovne baze in posledično ima sposobnost odločanja z ustrezno stopnjo zaupanja, ki temelji
na znanju.

2.2. Vrednote

Definicije in metode raziskovanja
Pregled obstoječe literature ponuja veliko število opredelitev vrednot, vendar obstaja pet
značilnosti, ki so skupne večini teh definicij (Allport, 1961, Levy in Guttman, 1974, Maslow, 1959,
Scott, 1965, Williams, 1968) . V literaturi so vrednote koncepti ali prepričanja o zaželenih koncnih
stanjih ali vedenju, ki presegajo specifične situacije, vodijo izbiro ali vrednotenje vedenja in
dogodkov ter jih odredijo sorazmerno.
Teh pet značilnosti opisujejo formalne značilnosti človeških vrednot. Druga značilnost,
končna stanja ali vedenja je enaka terminalu glede na instrumentalne cilje. Ker ta funkcija zahteva
razvrščanje vrednosti v eno od dveh kategorij, je v definiciji prvi vidik. Zgoraj omenjene formalne
značilnosti ne omenjajo pomembne vsebine vrednot. Vrednote so kognitivne predstavitve treh
vrst univerzalnih človeških zahtev: biološko zasnovane potrebe organizma, družbene interakcijske
zahteve za medosebno usklajevanje in socialne institucionalne zahteve za dobro počutje in
preživetje skupine (Becker, 1950; Kluckhohn, 1951; Parsons, 1957 Rokeach, 1973; Williams, 1968).
Glede na sodobnejše opredelitve kot prej, Sanmartín (2000) razume vrednote kot
nekatere kulturne modele, ki izhajajo iz moralnih načel, ki izhajajo iz socialne interakcije na eni
strani in zgodovine na drugi strani. Prav tako pravi, da je nezavedno, da ima nekaj vrednot, jih
naredi močnejše in bolj relevantne za vedenje osebe.
Sporno vprašanje o vrednotah se je pojavilo v Ameriškem pregledu javne uprave, ki se
sprašuje, ali je mogoče vrednote upravljati v podjetju. Avtor Paarlberg (2007) predlaga, da
vrednote izhajajo iz rezultatov rutinske interakcije in se razvijejo v družbeni proces. Predlaga
nekatere strategije za združevanje vrednot vsakega zaposlenega, ki temelji na veri, kulturi in
družbi ter vrednotah podjetja.
Definicije vrednot v Izobraževanju so že dolgo časa postale pomembna tema za razpravo.
Guevara et al. (2007) predstavljajo vrednote kot človeške konstrukte, ki temeljijo na družbenem
procesu pripadnosti skupini (družina, šola, kultura, religija, delo, politika itd.). Soglašajo z Josep
Maria Puig Rovira (2008) o pomenu prvih let izobraževanja pri razvoju vrednot v odraslosti.

Definicija in razlaga dimenzij
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Ta koncept opozarja na vrednote filozofske narave (dobrota, resnice, lepote), spoštovanja
vrednosti nadkulture, predanosti ideji in spoštovanju kulturne dediščine Vrednote opredeljujejo
Schwartz SH in Bilsky W. kot zaželeno trans- situacijski cilji, različni po pomembnosti, ki služijo kot
vodilna načela v življenju osebe ali druge družbene entitete. V tej definiciji vrednot kot cilja je
implicitno, da služijo interesom neke družbene entitete, lahko motivirajo delovanje - dajejo mu
smer in čustveno intenzivnost; delujejo kot standardi za presojanje in utemeljevanje dejanja, ki jih
pridobivajo tako s socializacijo do prevladujočih skupinskih vrednot in z edinstvenimi učnimi
izkušnjami posameznikov.
Za Schwartza (2001) je ključna motivacijska usmeritev, ki izražajo vrednote, saj v obliki
zavestnih ciljev predstavljajo odgovore, ki jih morajo vsi predmeti in družbe podati univerzalnim
zahtevam, kot so:
•
•
•

potrebuje kot človeška bitja.
Potrebe socialne interakcije.
Zahteve za pravilno delovanje in preživetje človeških skupin.

Študija Schwartza (1992) na 97 vzorcih iz 44 držav iz različnih kontinentov kaže, da je
mogoče vse predmete, ki jih najdemo na seznamih vrednot različnih kultur, vključiti v 10
motivacijskih vrst vrednot: moč, dosežek, hedonizem, stimulacija, - usmeritev, univerzalizem,
prijaznost, tradicija, skladnost, varnost. Posebno vprašanje je njihov razvoj v praksi, v katerem
lahko vsaka nasprotuje, na primer: poskus ohranjanja tradicionalnih vrednot se spopada s
prizadevanji za stimulacijo in novost. Torej raziskave o človeških vrednotah, povezanih s poklicem,
kažejo izjemne razlike kot posledica takšne bipolarnosti.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Splošno dobro, estetika, promocija kulturne dediščine, prispevek k razširitvi kulture,
načrtovanje poti, občutek lepote, umetnost, so kompetence in kvalifikacije, pomembne za
poklice, opisane v testu CaT.
Glede na analizo poklicev in kvalifikacij, razvitih v okviru testa CaT, je varovanje življenjskih
vrednot pomembno za zdravstvene delavce, zaščita kulturnih vrednot je pomembna za umetniške
poklice, vrednote znanja pa so pomembne za fizike in astronome. Vendar pa lahko vse poklice
povežemo z nekaterimi vrednotami, ki jih potrebujemo za njihovo razvijanje.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Študija Carmona et al. (2004) je pokazala, da so moralne vrednote skupaj s socialnimi
vrednotami pridobljene višje povprečne kategorije. Hierarhija je bila naslednja: moralne vrednote
(9.03); družbene vrednote (8.57); posamezne vrednosti (8.29); intelektualne vrednote (8.16);
telesne vrednosti (8,09); instrumentalno / gospodarsko (7,68); estetski (7,16); organski (6,58);
afektiven (6,39); versko (4.33). Natančneje, moralna vrednota je bila poštenost (9,57);
odgovornost (9,48); Zvestoba (8,74); poslušnost (8.33).
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Študija Veage, Ciarrochi in Heaven (2011) o dimenziji vrednot in njihovi povezanosti z
osebnostjo je pokazala, da so višje ravni nevrotizma povezane z manjšim pomenom pri vrednotah
zdravja in delovanju na prostem. Poleg tega je nevrotizem povezan s povečanim pritiskom, da si
prizadeva za bogastvo, zdravje in reševanje problemov, pri čemer je pritisk povezan tudi z
manjšim uspehom pri takih vrednotah.
Frondizi (1972) pa je opredelil tri kategorije vrednot, ki temeljijo na gospodarskih in
afektivnih (nižje vrednosti), intelektualne in estetske (srednje vrednosti) in najvišje vrednote, ki so
priznane kot moralne in duhovne. Ta vrsta razvrstitve lahko opozori na znano maslacko piramido.
Maslow se ni skliceval samo na vrednote, ampak tudi na motivacijo in svojo piramido razdelil v 5
korakov:
Na bazi so osnovne potrebe kot fiziološke potrebe. Drugi korak, potreba po varnosti;
tretja za ljubezen in odnose in četrta za spoštovanje. Nazadnje, na vrhu bo samospoznanje.
(Koltko, 2006)

Kazalniki
Ceniti lepoto: imeti občutek lepote; ki se nanašajo ali se nanašajo na čustva in občutke v nasprotju
s čisto intelektualnostjo. Lepota se lahko nanaša na naravo, umetnost, človeka, vesolje itd.
Filozofska narava: zanimanje za estetiko, etiko, epistemologijo, logiko, metafiziko, družbeno in
politično področje.
Umetniške težnje: pokazati talente in spoštovanje umetnosti, zgodovine umetnosti. Izvajati,
ustvarjati ali urediti dekorativno, okusno ali estetsko prijetno. Da je naravno nadarjen s
kreativno veščino.
Spoštovanje vrednosti vesolja: ki ga zaznamujejo narava, vesolje, metafizična vprašanja,
transcendenca.
Spoštovanje kulturne dediščine: kulturna dediščina je kulturna dediščina, podedovana od prejšnjih
generacij, zapuščina, ki jo oseba, ki spoštuje kulturno dediščino, pogosto želi identificirati
in ohraniti, ker krepi njegovo kulturno identiteto ali občutek, kdo je kot oseba.
Prispevek k razširitvi kulture: kulturna difuzija je širjenje kulturnih prepričanj in družbenih
dejavnosti iz ene skupine v drugo. Napredna komunikacija, promet in tehnologija so
pospešili mešanje svetovnih kultur z različnimi narodnostmi, religijami in narodnostmi.

Osebe z visoko stopnjo vrednot:


Sledi temu, kar misli



Je odgovoren



ima pooblastilo, da doseže nekaj



lahko sprejme boljše odločitve
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Je bolj organiziran



ima jasne ideje



ima občutek samozavedanja

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko ravnjo vrednosti delovala in delala
po vrednotah, ki so zanje pomembne. Odvisno od njih lahko razvijejo visoko komunikacijsko
znanje in družbeni odnos. Vedno bo odvisna od vrednot, ki jih imajo, in bodo povezani z vsemi
elementi o sebi, o drugih, o motivih in o prilagajanju na delovno mesto. Zaposleni s podobnimi
osebnimi vrednostmi, ki ga ima družba, bo verjetno najboljša izbira za delo v podjetju. Vendar se
lahko visoke vrednosti vrednosti sklicujejo na vrednote, ki se razlikujejo od večine in lahko
povzročijo nesporazume. Obstaja skupni del temeljnih kulturnih, družbenih in človeških vrednot,
ki so bistvenega pomena za spoštovanje, zlasti za bodoče zaposlene.

2.3. Cilji
Definicije in metode raziskovanja
Cilj je pomemben koncept za določanje vrednot in prednostnih nalog. Prav tako vpliva na
značilnosti poklica. Cilji se lahko imenujejo tudi kot namen ali namen. V skladu z Oxfordovimi
slovarskimi cilji je namen nekaj narediti ali poskušati doseči nekaj (Oxford University Press, 2015).
Cilj je splošni koncept, ki se uporablja v različnih disciplinah. Pravično ravnanje z drugimi in raje
ravnanje z njimi je pomembno za posameznike, ki postavljajo cilje kot pomembno vrednost
(Robbins & Judge, 2015). Posamezniki, ki cilje uvrščajo med svoje pomembne vrednote; vedo, da
ima njihov namen močno motivacijo za pravilno opravljeno delo, zaupanje v odnose z drugimi in
strastno posvečanje njihovega poslanstva (Northouse, 2013; Sagiv & Schwartz, 2004).
Definicija in razlaga dimenzij
Cilji, kot so opisani pri testu CaT, so humanizem, spoštovanje do življenja in zdravja,
spoštovanje do dostojanstva in njihovo sprejemanje kot najvišje vrednote, prav tako pa je
individualnost del te dimenzije. Ta opredelitev temelji na etični teoriji. Po etični teoriji;
posamezniki imajo sistem načel in pravil, ki jih vodijo pri odločitvi o tem, kaj je prav ali narobe; in
ta načela zagotavljajo osnovo za dostojno človeško bitje (Bardi, Lee, Hofmann-Towfigh in Soutar,
2009; Northouse, 2013).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Cilji se uporabljajo za opredelitev nekaterih poklicev in v nekaterih poklicih. Cilji so
pomembni za uspeh. V profesijah CaT Test, ki vključuje cilje, se osredotočajo na pomoč, varovanje
človeških življenj, varovanje življenja in zdravja. Biti humano je ključnega pomena. Poleg zdravja in
življenja, zaščita ljudi in njihovih zasebnih lastnosti ter najpomembnejše zagotavljanje enakosti so
tudi pomembne kompetence in kvalifikacije za poklice, ki vključujejo cilje.
Cilji so temeljna razsežnost v poklicih, kot so; pedagoške poklice (poklicno izobraževanje,
srednješolsko izobraževanje itd.), sodniki, policijski inšpektorji in detektivi, zdravniki in drugo.
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Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Obstaja več raziskav o cilju organizacijskega vedenja in upravljanja človeških virov.
Večinoma jih preučujejo s pomočjo organizacijske pravičnosti in etičnih, verodostojnih vodstvenih
tem. Organizacijska pravičnost je pravičnost na delovnem mestu. Na primer, v različnih kulturah je
distribucijska pravičnost na delovnem mestu pomembna in če so procesi v organizaciji pošteni,
zaposleni pozitivno pozdravijo negativne rezultate (Robbins & Judge, 2015). V pristnem in etičnem
vodstvu; etika in zaupanje so glavni poudarek in pozitivno vplivajo na uspešnost organizacije
(Robbins & Judge, 2015). Pri verodostojnih vodstvenih ciljih (kot pomenu in poslanstvu) vodje
vodijo pri reševanju problemov (Northouse, 2013).
Cilji vrednosti vplivajo tudi na motivacijo zaposlenih. Temelji na teoriji lastniškega
kapitala; zaposleni, ki se počutijo v neenakosti v delovnem okolju, imajo negativna čustva do
organizacije in njihov motivacijski upad (Sagiv, Schwartz, 2004). Občutljivost lastništva
posameznikov je drugačna in posamezniki, ki cilje sprejemajo kot pomembno vrednost, so lahko
bolj občutljivi na enakost (Mcshane & Glinow, 2010).

Kazalniki
Pomoč: pripravljenost žrtvovati svoj čas in sredstva za pomoč in zaščito vsakega človeka
Človeško življenje in zdravje: prepričanje, da je človeško življenje, zdravje in vse to
najpomembnejše
Spoštovanje dostojanstva: prepričanje, da je vsak človek vreden spoštovanja, pozitiven občutek, ki
se nanaša na spoštovanje človeškega bitja
Individualnost: spoštovanje individualnosti in avtonomije vsake osebe, socialne skupine
Zaščita: preventivna oskrba pred morebitnim tveganjem ali problemom
Solidarnost: solidarnost z drugimi, spoštovanje pravice in enakopravnost med ljudmi,
pripravljenost za spremembe in žrtev za pravičnost

Oseba z visoko stopnjo cilja:


pomaga in ščiti človeška življenja,



je humano,



ščiti življenje in zdravje,



ščiti ljudi in zasebne lastnosti,



zagotavlja kapital,



spoštuje človekovo dostojanstvo,



spoštuje individualnost in avtonomijo vsake osebe, socialne skupine.
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Kot bodoči zaposleni ima oseba z visoko ravnijo ciljev močno motivacijo, da ravna
pravično, da naredi pravo stvar in ima zaupanja vredne odnose z ljudmi. Posamezniki s cilji
poznajo njihov namen. Enakost, razvoj drugih in varovanje zdravja in življenja na splošno sta
glavna prednostna naloga. Človekovo življenje in njegovo dostojanstvo sta pomemben program za
ljudi z velikim ciljem. Posamezniki, ki sprejmejo cilje kot pomembno vrednost, so lahko bolj
občutljivi na enakost.

2.4. Razmere
Definicije in metode raziskovanja
Situacije, oziroma sposobnost nadzora ali vpliva na delo in vsakodnevne situacije, je
močno povezana z motivacijskim procesom. Ljudje, osredotočeni na situacije, motivira želja po
moči in nadzor nad dogodki in vpletenimi ljudmi. Moč je mogoče doseči le, če je oseba sposobna
sprejemanja odločitev, ki vplivajo na druge in njihovo delovanje (Zima, 1992). Zmožnost, da drugi
prepričajo druge, da izvajajo ukrepe, je že nekaj desetletij raziskovalno zanimanje za socialno
psihologijo, trženje in upravljanje (Greeenacre, Tung, Chapman, 2014). Spencer in Spencer (2010)
imenujejo "grozde in vpliv", ki izraža namero prepričati, prepričati, vplivati ali impresionirati
druge, da bi jih podprli z govornikom; ali željo po posebnem vplivu ali učinkih na druge. Dejanja in
namere morajo biti razumno socializirani - želeni učinek mora biti za splošno dobro ali vsaj ne
škodljivo (Spencer & Spencer, 2010). Ljudje z vplivom (voditelji) se pogosto pričakujejo kot
svetilniki morale (Fehr, Kay, Dang, 2015). Glede na vlogo morale nekatere učenjake razlikujejo dve
vrsti moči motivacije. Eden od tipov je potreba po vplivanju na ljudi za lastne interese ali celo proti
interesom drugih - samozaposlene vedenje. Druga vrsta je potrebo po vplivanju na interese drugih
ljudi, ki imajo socialne koristi (Magee & Langner, 2008).

Definicija in razlaga dimenzij
V preizkusu CaT so situacije opisane kot sposobnost in pripravljenost, da vplivajo (na vpliv)
na oblast s situacijo, dogodki (režiranje, organiziranje, promocija) in kot sposobnost odločanja.
Ljudje s tako poudarjeno razsežnostjo so pozvani k nadzoru storitve, vzdrževanju reda,
načrtovanju aktivnosti, promociji dogodkov v skupnosti, izboljšanju učinkovitosti dejavnosti,
upravljanju storitev in so proaktivni. Imajo tudi visoko samozavest, lahko privedejo k delu in
vzdržujejo red pri opravljanju nalog.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Zaradi potrebe po vplivu na situacije so značilnosti, značilne za vodje in vodje. Uspešen
vodja skupine je oseba z večjo potrebo po moči, potem pa potreba po dosežkih. Oseba, ki vpliva
na situacije, mora biti samodisciplinirana, mora imeti sposobnost nadzora lastnih reakcij. Druga
pristojnost načrtuje ukrepanje v korist organizacije, sprejemanje odločitev pa kljub nasprotovanju
skupine, vendar za koristi skupine (McClelland, Burnham, 2003).
Razsežnost situacije je razsežnost, pomembna za poklice, kot so: vodja prodaje, vodja
trgovine, inženirji, znanstveni inženirski tehniki, inšpektorji in operaterji na področju industrije,
policijski inšpektorji in detektivi.
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Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Oseba z visokim vplivom na situacije mora biti samozavestna. Ta lastnost je bila predmet
raziskave, ki so jo izvedli Greenacre et al. (2014), ki se osredotočajo na vlogo samozavesti pri
vplivanju na odločitve o nakupu drugih. Rezultati kažejo, da se ljudje z večjo stopnjo samozavesti v
socialnem položaju sprejemajo kot vodje. Njihovi vrstniki sledijo odločitvi o nakupu, ki so jo kot
posledica njihovega vpliva. Greenacre et al. (2014) dokazala, da mora biti oseba, ki ima vodilno
vlogo, samozavestna, verjeti v lastne sposobnosti in mnenja ter te kompetence voditi in upravljati
zaposlene bolj učinkovito.
McClelland in Burnham (1976, 2003) v svoji klasični študiji primerjajo skupine voditeljev, ki
se razlikujejo po stopnji učinkovitosti dela. Najmanj učinkovite menedžerji so osredotočeni na
odnose s člani skupin in imajo visoko stopnjo pripadnosti. Ponavadi jim je všeč, vendar imajo
zaposleni pri tem malo osebne odgovornosti in niso prepričani v postopke in naloge.
Najučinkovitejši voditelji želijo moč nad situacijo, želijo vplivati na razmere in delovanje drugih.
Moč je njihova motivacija, vendar se hkrati lahko sami obvladajo in odločijo dobro za organizacijo.
Namesto da bi zgradili osebno moč, poskušajo ustvariti organizacijsko okolje z močnim skupinskim
duhom in pozitivnim delovnim ozračjem. Njihov močni motiv je altruističen, ne samo-usmerjen.
Je preučeval tudi dva načina izražanja motiva moči v situacijah. (2014). Vodje, ki delajo na
poslovnem področju, kažejo višjo usmerjenost na moč in vpliv. Po drugi strani pa so tisti, ki delajo
na drugih področjih kot poslovni, bolj osredotočeni na pomoč, ne pa na vidnost.

Kazalniki:

Razsežnost situacij lahko priznava:
Biti proaktiven: usmerjenost k spremembam, zmožnost sprožanja vedenja s pomočjo samega,
usmerjenost v prihodnost, samoupravljanje, iniciativa in prilagajanje spremembam.
Odločilno: Izkazalo se je malo ali brez obotavljanja, končalo se je polemike, moči in kakovosti
odločanja, odločnosti in trdnosti
Vzdrževanje reda: običajno, raje red in delo za zagotavljanje reda, načrtovano in organizirano,
odločno, spodbujajo red.
Vodenje: zmožnost vplivati na ljudi, voditi in usmerjati druge, vizionarje, sposobnost postaviti cilje
in motivirati ljudi, da to dosežejo, komunikacijske spretnosti
Samozavest: samozavest v osebni presoji, sposobnosti, moči in podobno, prepričanje vase,
udobnost v raznolikem okolju, samozavestnost.

Oseba z visoko sposobnostjo nadzora ali vpliva na delo in vsakodnevne situacije:Has high listening
skills
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spretnosti komuniciranja in govora
lahko ustvari pozitivne spremembe
je organiziran
uporablja domišljijo in je ustvarjalen
misli in deluje z jasnim ciljem v mislih
rešuje probleme
je družaben

Kot bodoči zaposleni se lahko pričakuje, da bo oseba, ki je zmožna prepričati, preprosto
doseči cilje podjetja. Lahko so del odnosov z javnostmi zaradi svojih dobrih komunikacijskih
spretnosti, sočutja in prepričevanja. Spoznajo druge in jih prepričajo, da razmišljajo o drugem
drugem predmetu ali izdelku za dobro podjetja. Lahko pozitivno vplivajo na to, da ljudje in
podjetja razmišljajo o svojih dobrih in samorazvitih, motivaciji in dobri energiji. So prihodnost
usmerjene in prilagodljive, kaj podpirajo spremembe.

2.5. Družbene skupine

Definicije in metode raziskovanja
Ugotovitve štirih študij kažejo, da kulturne vrednote o moči vplivajo na način, kako se
ljudje odzovejo na organe tretjih strank na način, ki ga predvideva relacijski model avtoritete (T. R.
Tyler in E. A. Lind, 1992). Vrednosti moči odražajo prepričanja o ustreznem razmerju moči med
organi in njihovimi podrejenimi. Kot je bilo napovedano, so pri ocenjevanju oblasti tisti, ki imajo
nižje vrednosti v svojih močeh, dali večjo težo k kakovosti njihove obravnave s strani oblasti. V
nasprotju s tem so se tisti z višjimi močmi močneje osredotočili na privlačnost njihovih rezultatov.
(Yuen J. Huo et al., 2000)
Te ugotovitve kažejo, da na stopnjo, do katere lahko družbene skupine pridobijo sprejem
za sebe in svoje odločitve z zagotavljanjem dostojnega in spoštljivega ravnanja, vplivajo kulturne
vrednote udeležencev. Neformalni "alternativni" postopki reševanja sporov, kot je mediacija, so
bolj verjetno učinkoviti med tistimi, ki imajo nizke vrednosti moči.
Armando Rodriguez in ostali. v letu 2009 opredeljen odnos med ustvarjanjem družbenih
skupin in družbenimi normami, ki jih morajo ljudje pridobiti, da bi pripadali kateri koli družbeni
skupini. Socialne norme so bile tudi glavna tema preiskave J.M. Falomirja in sodelavcev. (2009), da
bi opredelili in razumeli sestavo družbenih skupin. Dejavniki, kot so grožnja, kultura, ideologija ali
nevarnost, so osnovni deli družbene organizacije.
V nekaterih raziskavah so Tyler & Degoey leta 1996 in Huo et al. tudi v letu 1996 se
ujemajo z rezultati, ki pojasnjujejo, da so sodni statusi, ki so pomembni za identiteto, neposredno
vplivali na sprejemanje in privolitev notranjih pravil skupine in organizacije. Braithwaite (1998)

Definicija in razlaga dimenzij
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Družabno skupino opredeljujejo sposobnost in pripravljenost, da vplivajo na oblast nad
drugimi (da vplivajo na). To razsežnost oblasti najdemo v družbenih skupinah, raziskovalnih
skupinah, skupinah in političnih frakcijah, ideoloških (vodenje, vodenje). Kot organ pomeni
posedovanje družbenega ugleda in priznanja s strani drugih članov socialne skupine.
Psihologi vse bolj prepoznavajo pomembno vlogo, ki jo ima kultura in kulturne vrednote
pri oblikovanju konfliktov in reševanju konfliktov. Posledično je ključno vprašanje za področje
pravne psihologije postalo stopnja, do katere psihološke vrednote ljudi v določeni družbi vodijo
določene oblike avtoritete, da so bolj ali manj učinkovite pri vzdrževanju družbenega reda, z
reševanjem sporov med posamezniki ali skupine (Damaska, 1986; Haley, 1991; Upham, 1987;
Yoon, 1990).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Vpliv na druge, nudenje strokovnih nasvetov, poučevanje drugih, poučevanje in razvijanje
drugih, tolmačenje pomena informacij drugim, svetovanje in svetovanje drugim, so kompetence
in kvalifikacije, povezane s to dimenzijo, pomembne za poklice, opisane v testu CaT.
Glede na analizo poklicev, ki jih je razvil CaT Test, je organ sposobnost, ki jo cenijo
zdravstveni delavci, različne poklice, povezane z inšpekcijskimi pregledi, strokovnjaki, ki delajo za
vlado, usposabljanje osebja, finančne in prodajne strokovnjake, osebje in poklicne strokovnjake,
strokovnjake za odnose z javnostmi, informatiko , sodniki, odvetniki, psihologi, verski strokovnjaki
in inženirji.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Relacijski model dinamike avtoritete nakazuje, da lahko oblasti premostijo konflikte med
posamezniki in skupinami prek relacijskih strategij za učinkovito izvajanje oblasti; to je z
obravnavanjem vseh, ki so vpleteni v spore z nevtralnostjo, dostojanstvom in spoštovanjem, pri
čemer so vsi sporni organi sklepali, da so organi, s katerimi se ukvarjajo, zanesljivi in dobronamerni
(glej Huo et al., 1996; Smith & Tyler, 1996; Tyler & Degoey, 1995; Tyler & Lind, 1992, 2001; Tyler &
Mitchell, 1994; Tyler & Smith, 1994, Tyler & & Huo, 1996). Čeprav obsežne raziskave podpirajo
preživetje relacijskih strategij za uveljavljanje avtoritete, so bile raziskave na splošno izvedene v
družbah, kot so Združene države, ki imajo nizke kulturne vrednote na daljavo. To je pomembno,
ker je kultura z majhno močjo tista, v kateri imajo ljudje socialne povezave z oblastmi, take
družbene povezave pa so osrednjega pomena za učinkovitost relacijskih strategij za uveljavljanje
avtoritete.
Predhodne študije so pokazale, da je relacijski model morda omejen. Deluje manj
učinkovito v situacijah, v katerih so socialne povezave z organi šibkejše. Relacijski model na primer
relativno opisuje razmerje med avtoritetami, kadar vpleteni organi niso člani skupine (Smith,
Tyler, Huo, Ortiz, & Lind, 1998; Tyler et al., 1998) ali kadar se vpleteni ljudje ne identificirajo z
skupine predstavljajo oblasti (Huo et al., 1996; Smith & Tyler, 1996). Tako se poveča verjetnost, da
relacijski model manj opisuje razmerje med avtoritetoma, ko imajo ljudje višje vrednosti moči na
daljavo. Ugotovitve vseh štirih študij podpirajo hipotezo, da relacijski model bolje opisuje
psihologijo avtorskih odnosov, kadar imajo ljudje, ki se preučujejo, nižje vrednosti moči na
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razdalji. Kot je napovedal relacijski model sam, nižje vrednosti moči na daljavo povzročajo večjo
zaskrbljenost zaradi relacijskih vprašanj pri presojanju dejanj oblasti. Zato relacijski model
avtoritete opisuje model za učinkovito izvajanje pravnega organa, ki deluje manj učinkovito v
kulturah ali organizacijah, v katerih prevladujejo velike vrednosti na daljavo. Široko je razvidno iz
ugotovitev študij, ki kažejo, da se učinkovitost posameznih strategij za uveljavljanje pravne
avtoritete razlikuje glede na kulturne vrednote prebivalstva v določeni družbi. Ker se zdi, da so
relacijski pristopi k uresničevanju pravne avtoritete v ameriški družbi, v kateri prevladujejo
majhne moči in na daljavo, iste strategije manj učinkovite pri doseganju prostovoljnega
spoštovanja odločitev pravnih organov po razmerjih, v katerih prevladujejo družbe kulturne
vrednote z visokimi močmi.

Kazalniki:

Vpliv na druge: sposobnost in pripravljenost vplivati na druge z močjo lastne oblasti. Imajo
resničen vpliv na druge, ki so avtoritativni; sposobnost prepričati druge, naj sprejmejo
ustrezne ukrepe in odločitve.
Moč mnenj: Verjamem v moč in izvirnost lastnih pogledov. Imeti željo in sposobnost izražanja
stališč in mnenj, da bi prepričali druge, da spremenijo svoja različna stališča. Prepričana je, da
je pomembno podpreti enako mislečo osebo. Zadovoljstvo, ki izhaja iz artikuliranja in
posredovanja pomembnih informacij in stališč.
Spretnosti treniranja: Imate sposobnosti pri treniranju, mentorstvu in razvoju drugih. Vodenje in
podpiranje drugih; omogočiti drugim, da razvijejo sposobnost pravilno sporočanja informacij;
sposobnost in izkušnje pri ustreznem ravnanju z drugimi; sposobnost prenosa informacij,
kompetenc in izkušenj drugim, da se jim omogoči njihova uporaba in da se ustrezno zavzame.
Spremljanje: sposobnost spremljanja in nadzora vedenja drugih, vplivati na družbeno in čustveno
vedenje posameznikov in družbenih skupin. Če verjamete v svoje sposobnosti. Imeti ustrezen
vpliv na vedenje drugih. Sposobnost, da spodbuja druge, da začnejo in vzdržujejo ustrezno
vedenje ter se izogibajo neprimernim dejanjem in reakcijam.
Poučevanje: imeti željo, da bi znanje drugim posredovalo s prevajanjem in razlago. Pridobivanje
zadovoljstva s sposobnostjo prenosa znanja na druge, oblikovanja njihovega pogleda na svet
in izmenjave njihovih pogledov in prepričanj. Pomagati drugim pri odkrivanju in razvoju novih
idej in rešitev.
Oseba z visoko stopnjo družbene razsežnosti


lahko vpliva na druge



ima sposobnost dela v skupinah



ima sposobnost nadzora lastnih čustev in vedenja



ima sposobnosti reševanja sporov



lahko komunicira z drugimi
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lahko razume druge potrebe in predstavlja znanje empatije



je sposoben načrtovati in organizirati



lahko posreduje informacije drugim



ima pripravljenost biti trener ali mentor drugim

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo razsežnosti družbenih
skupin vzpostavila odnose z drugimi v organizacijskem okolju. Ljudje z visoko stopnjo razsežnosti
družbenih skupin morajo podpirati timsko delo, svetovati in razumeti druge, pomagati pri
premagovanju konfliktov. Poleg tega; Prav tako bi morali podpirati druge, da bi nadgradili svoje
veščine in sposobnosti. V kratkem; ljudje z visoko stopnjo razsežnosti družbenih skupin bi morali
pomagati pri krepitvi notranjih in zunanjih mrežnih povezav. Poleg družbenih odnosov; ljudje z
visoko stopnjo razsežnosti družbenih skupin morajo biti sposobni določiti pomembnost ravni
nalog, jim dati prednost in načrtovati ter urediti, da bi bili prepričani, da se naloge izvajajo
učinkovito in učinkovito.

4.3. Osebnostne lastnosti
Osebnostne lastnosti vplivajo na vsakodnevno delovanje osebe, vključno z zmožnostjo
opravljanja določenega poklica. Vsak poklic ali delo ima svoje značilnosti - zahteva ustrezno
izobrazbo in kvalifikacije, vendar ima tudi ustrezne lastnosti osebnosti. Ti, skupaj z interesi,
sposobnostjo, temperamentom in inteligenco, so predpogoji za uspeh na strokovnem področju
(Bańka, 2005). Osebnost delavca se kaže v načinu izvajanja njegovega dela in vpliva tudi na smisel
prilagajanja zahtevam delovnega mesta. Po drugi strani pa Person-Organization Fit določa
občutek zadovoljstva z dela in stopnjo njegove uspešnosti (Jurek, 2012).
Če vemo, katera osebnost je značilna za osebo, bo lažje ugotoviti, katere poklicne poti, ki
jih on ali ona razmišlja, so v skladu z njegovim naravnim potencialom in s tem, katere dejavnosti,
ki jih bo delal, bodo bolj ali manj z večjo zavezanostjo in navdušenjem. Poznavanje osebnostnih
značilnosti zaposlenih nam omogoča sklepanje glede na njihove prednosti in slabosti, pogoje dela,
ki so zanje najbolj primerni, in način upravljanja, ki ga imajo prednost, ali vrste nalog in nadzora, ki
je za njih najbolj primerna .
Nizozemska dobro poznana teorija (1997) med drugim predvideva, da določeno poklicno
okolje ustvarijo ljudje določene vrste osebnosti - ljudje iščejo kraj dela, kjer bodo lahko uporabili
svoje znanje in sposobnosti, ampak tudi kraj, ki jim lahko daje priložnost, da izrazijo svoje
vrednote ali samo značilne lastnosti, osebnost. Avtor trdi, da je osebnost ljudi predsodkov na
posamezne poklice, izbira poklicne pa je predvsem oblika projiciranja osebnosti v svet dela
(Bańka, 2005).
Ena izmed najbolj priljubljenih sodobnih pojmov, ki priznava osebnost glede značilnosti, je
tako imenovana velika petica, petstopenjski model osebnosti Paul T. Costa in Robert R. McCrae.
Osnovne dimenzije osebnosti v tem modelu so pet značilnosti (dimenzije): nevrotičnost,
ekstravertnost, odprtost do izkušenj, sprejemljivost in vestnost. Menijo, da ta model omogoča
popoln opis osebnosti osebe in dobro napovedovanje njegove sposobnosti prilagajanja na šolo ali
poklicno okolje iz naslednjih razlogov:
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1) Koncept Big Five opisuje osebnost v nepatoloških kategorijah, kar je še posebej
pomembno pri študiju oseb brez invalidnosti, na primer kandidatov za delo (Dudek, Wichrowski,
2001).
2) Model petih pet preučuje osebnostne lastnosti, ki so v veliki meri genetske narave in so
zato manj dovzetne za okoljske vplive. Te značilnosti vplivajo na misli, občutke in dejanja (Jurek,
2012).
3) Splošnost je značilna za dimenzije v modelu, splošnost, ki je podobna tisti, v kateri se
ocenjuje stopnja uspeha pri delu. Obstaja teorija, da je najučinkovitejša napoved uspeha na
delovnem mestu, ko sta stopnja splošnosti napovedne značilnosti in kazalec uspešnosti enaka
(Ones, Viswesvaran, 1996; Hogan, Roberts, 1996). Razsežnosti velikih pet so torej posebej
primerne za napovedovanje splošnega uspeha pri delu, ne pa za specifična vedenja, ki jih
opazujemo na delovnem mestu (Dudek, Wichrowski, 2001). Takšno mnenje je bilo empirično
potrjeno v metaanalizi, na primer tistih, ki sta jih izvedla Barrick in Mount (1991) in Salgado
(1997).
Številne študije kažejo tudi napovedne vrednote osebnostnih lastnosti modela Big Five za
različne napovedi v delovnem okolju, na primer odprtost do izkušenj je pomemben prediktor
raziskovalnih predispozicij ter ekstravirnost in sprejemljivost - družbene predispozicije (Józefczyk,
Kolakowska, Świętochowski, 2015) . Costa in McCrae (1992, po Zawadzki, Strelau, Szczepaniak,
Sliwińska, 1998) pa so pokazali, da so za poklicne preference odprtost doživetij in ekstravagancev
zelo pomembna; Nevrotizem, po drugi strani, ne pomeni posebnih poklicnih preferenc, vendar je
negativno povezana z zadovoljstvom iz opravljenega dela. Druge študije kažejo tudi na lastnost
osebnosti, ki določa uspeh večine delovnih nalog, ne glede na njihovo zapletenost ali položaj. Ta
značilnost je vestnost (McCrae in Costa, 2005). Zaposleni, ki so obljubljeni, dobro organizirani,
točni in usmerjeni v ciljno naravnane dejavnosti, bodo bolj obremenjeni z večino nalog, ki jih
opravljajo v svojem poklicnem življenju (Jurek, 2012).
Izveden CaT test zato preučuje osebnostne lastnosti, ki so pomembne za poklicne
preference in ki temeljijo na modelu Big Five. Vključujejo:
1) Vestnost in popolnost - razumeti kot skrbnost dela, doslednost, pozornost do detajlov,
pravilnosti in premišljene rešitve.
2) Prilagodljivost in prožnost - odprtost do novih in nepredvidljivih izkušenj, odprtost do
perspektiv in uporaba inovativnih metod, sprejemanje sprememb, nekonvencionalnost.
3) Potreba po ukrepanju - pripravljenost, da se odločitev spremeni v namerno dejanje,
dejavnost, občutek zadovoljstva pri opravljenem delu.
4) Motiviranje dosežkov - visoka stopnja ambicije in močna motivacija za uspeh v življenju,
zavezanost delu, želja po izboljšanju samega sebe in pripravljenosti za izboljšanje lastne
kompetence.
5) Čustvena neodvisnost - Čustvena neodvisnost do drugih, zaupanje v potencial,
samozavest, nizka stopnja frustracije.

3.1. Vestnost
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Definicije in metode raziskovanja
Vestnost je osebnostna dimenzija, ki jo lahko samokontrola, sistematična pri delu in
doseženi cilji, učinkovito pri načrtovanju, organizaciji in opravljanju nalog. Prav tako se nanaša na
samodisciplino, naročilo, vodenje rokov, pripravljenost za trdo delo, prevzemanje odgovornosti in
upoštevanje pravil. Vse te lastnosti so značilne za ciljno usmerjeno osebo in vodjo. Po drugi strani
pa je lahko zelo vestnost povezana s kompulzivnim vedenjem ali tveganjem delodajalčevega
vedenja. Nasprotno pa je oseba z nizko vestnostjo, ki je osredotočena na druge stvari, kot da dela
po načrtu ali da je delo učinkovito. Vestnost je tudi eden od teorijskih dejavnikov velikih pet
(Costa & McCrae, 1992; Klang, 2012).
Roberts et al. (2014) zbirajo argumente o pomembni vlogi, ki jo ima vest na številnih področjih
delovanja, zdravja in dobrega počutja. Vestnost:
-

napoveduje številne zdravstvene težave, tvegano vedenje, telesno zdravje in tudi
dolgotrajnost,

-

napoveduje uspešnost dela, dosežke v šoli, dohodek in je povezana z učinkovitim
voditeljem.

Kljub številnim raziskavam, namenjenim vestnosti, ima ta razsežnost še vedno veliko
vidikov, ki jih je treba raziskati. Eden od teh vidikov je struktura vestnosti in identifikacije lastnosti,
ki tvorijo dimenzijo (Roberts et al., 2014).
Obstajajo različna obnašanja, povezana z vrsto vestnosti, kot so pravočasno izpolnjevanje
rokov in dokončanje nalog, urejenost, izogibanje poznemu na sestankih, dobro sprejetje odločitev
in obljube. Opazovanje nečloveškega vedenja in delovne uspešnosti je eden od načinov
ocenjevanja ravni vestnosti (Jackson et al., 2011).

Definicija in razlaga dimenzij
V CaT Testu vestnost je opisal kot temeljit in previden, saj je želel dobro opravljati naloge.
Biti učinkovit in organiziran, natančen in natančen. Obstaja težnja k popolnosti. Ta opredelitev
temelji na zgoraj omenjenih avtorjih, ki so raziskovali področje vestnosti. Jackson et al. 2011, ki se
nanašajo na različne avtorje, da obstaja vsaj pet vidikov, ki jih je mogoče razumeti kot sestavine
vestnosti: žilavost, urejenost, impulzni nadzor, zanesljivost in konvencionalnost. Tudi dodatni
vidiki so lahko del vestnosti, kot so vrlina in odločnost (Jackson, 2011).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Opis vestnosti vključuje nekatere operativne izraze, uporabljene pri testu CaT v opisu
poklicanosti. Zaznali smo kot vestne strokovnjake, ki izvajajo dosledne ukrepe, težijo k popolnosti
opravljanja nalog in so usmerjeni v popolnost pri analizi podatkov. Prav tako so natančnost,
pozornost do podrobnosti, sistematična, prisotna in pričakovana natančnost, sposobnost
dokončanja tekočih dejavnosti. Vestne osebe raje načrtujejo, dosledno in vztrajajo. Lahko
navedejo vztrajnost, pomembno je, da je natančnost ali natančnost. So pozorni na podrobnosti,
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zagotavljajo pravičnost, natančnost, natančnost in natančnost. Njihova odgovornost,
samodisciplina, poslanstvo, naklonjenost do perfekcionizma, natančnost so zlahka prepoznavne.
Imajo močan občutek za dolžnost, njihova dejavnost je racionalna in dobro organizirana.
Vestnost je pomemben dejavnik osebnosti v poklicih, kot so glavni računovodja, vodja
gradbeništva, ekolog, fizik in astronom, zdravniki in strokovnjaki za zdravstvene storitve,
zobozdravnik, farmacevti, fizioterapevti, učitelji in vzgojitelji, strokovnjaki IT, pravniki, inženirji,
novinarji, .

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Mount et al. (1999) dokazala, da združevanje vestnosti do delovne uspešnosti ne
zmanjšuje raven sposobnosti. Njihove raziskave tudi kažejo, da sta tako splošna mentalna
sposobnost (GMA) kot vestnost pomembna pri napovedovanju delovne uspešnosti. Raziskave so
pokazale, da sta vest in GMA osrednja vloga pri modelih, ki bi želeli razložiti delovno uspešnost
(Mount et al., 1999).
Nizka vestnost, v skladu z Eysenckim PEN modelom, je povezana z eksternalizacijo
nekaterih disfunkcionalnih obnašanj, povezanih z nizkim obvladovanjem tesnobnih impulzov v
vojaških poklicih (Porzak, 2014). Po Barrick et al. (2001), čustvena stabilnost razumemo kot
zanesljiv in trdni napovedovalec delovne uspešnosti po poklicih in delovnih nalogah. Po Barrick et
al. (2001) lahko sklepamo, da so posamezniki, ki so vztrajni, ciljno usmerjeni, organizirani in
zanesljivi, višji izvajalci na vsakem delovnem mestu; in obratno, tisti posamezniki, ki so impulzivni,
brezskrbni, neodgovorni, imajo nizko prizadevanje za dosežke, so ponavadi nižji izvajalci na vseh
delovnih mestih. Poleg tega Andreas Klang (2012) poudarja, da po Barrick et al. (2001), "vest je
osebnostna razsežnost, ki povezuje najmočnejše, vse dimenzije osebnosti, s splošno delovno
uspešnostjo, prek poklicev" (str. 6).

Kazalniki
Vestnost lahko priznava:
Upoštevanje in usklajenost delovanja: doslednost pri izvajanju nalog, previdnost, celovito
razumevanje situacije, logično delovanje, organiziranost, racionalnost, dobro
premišljen pristop k nalogam in odločanju, preprečevanje naglosti pri odločanju,
previdnost.
Popolnost pri opravljanju nalog: pozornost do detajlov; natančnost, temeljita in podrobna analiza
akcij, odličnost pri analizi podatkov, natančnost, pozornost do detajlov, natančnost,
nagnjenost k perfekcionizmu.
Usposobljenost: ohranjati svojo besedo, biti zanesljiv in zvest, ker pravila tako rekoč, ki jih
upravljajo, izpolnjujejo moralno (etično) dolžnost, občutek dolžnosti, da bi bili
zanesljivi, se lahko zanesete na njih, verodostojnost.
Rednost: usklajenost delovanja, skladna z dogovorjenimi načrti, ki deluje po predhodno sprejeti
shemi, odločanju v akciji, skrbnosti.
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Zaželenost delovanja: zmožnost dokončati sedanje dejavnosti in ukrepati ob upoštevanju
načrtovanja, zavedanja o pomembnosti dokončanja prejšnjih dejavnosti, poudarjanja
veljavnosti dokončanja njihovih načrtov, ustvarjalnega odnosa do težav, ko se
zavzema za doseganje ciljev , vodenje ciljev, zaznavanje nalog z vidika doseganja
ciljev.
Samodisciplina: zmožnost mobiliziranja, zavedanja samega sebe, zmožnosti, da se motivira, da
naredi (dokončati) nalogo, zagotovljeno po svoji volji in samozavesti, ko gre za zaveze.
Oseba z visoko stopnjo vesti:


idosledno deluje



je perfekcionist



natančne,



pozornost do podrobnosti,



sistematično,



natančno,



vztrajno,



pozoren na podrobnosti,



zagotavlja kapital,



odgovorni,



samoumevno,



organizirano,



racionalno.

Kot bodoči zaposleni je oseba z visoko stopnjo vesti višja na vseh delovnih mestih.
Vztrajnost in biti ciljno usmerjeni, organizirani in zanesljivi so zelo pomembne kompetence, ki jih
cenijo delodajalci in sodobna podjetja. Posamezniki z izraženo vestjo postajajo voditelji.
Prizadevamo si za perfekcionizem, pozornost do detajlov in sposobnost strateškega delovanja do
ciljev so prednosti, ki odprejo vrata vodilnemu položaju. Takšni delodajalci so zanesljivi,
sistematični, racionalni in dobro organizirani. Ljudje se lahko zanesejo na njih. Imajo močan
občutek za dolžnost in močno samokontrolo. Imeli bi manj fleksibilnosti in večje motivacije za
dosežke.

3.2. Prilagajanje in prilagodljivost

Definicije in metode raziskovanja
V skladu z Oxfordovim slovarjem je prilagodljivost kakovost, ki se lahko prilagodi novim
pogojem in zmožnosti, ki jih je treba spremeniti za novo uporabo ali namen. Prilagodljivost je
zmožnost prilagajanja spremembam s spremembo, če je potrebno, za doseganje določenih ciljev
ali novih informacij. Raznolika in učinkovita sposobnost hitrega odzivanja se prilagaja in / ali
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predvidi različne vrste sprememb. Prilagoditev se nanaša na vsestranskost vedenja, na
demonstracijo adaptivnih akcij in ne toliko na kognitivne spremembe tipa ali v vrednotnih
sistemih, pričakovanjih ali prepričanju.
Potrebe po duševni fleksibilnosti v gospodarsko - družbenem okolju, kjer je sprememba
zelo prisotna spremenljivka, je treba zavedati na zavest način, da spodbujajo idealno prilagajanje
okoliščinam. Kot je povedala Marta Blasco, učiteljica v CEF in UDIMA v besedilu Redondo leta
2014, sta fleksibilnost in sposobnost prilagajanja dve osnovni pristojnosti na delovnem mestu;
zagotovijo, da delavci niso ujeti na svojem območju udobja, kar jim omogoča napredovanje v
skladu z glavnimi cilji podjetja.
"Strokovnjaki se oblikujejo glede na potrebe podjetja. To pomeni, da ima geografska in
duševna mobilnost sposobnost razvijanja in napredka ter hitro prilagajanje delovnemu mestu. "
Kot je poudaril J. Moix (2011), učitelj psihologije družbe UAB, smo v tem kvadratku, v katerem
razumemo našo realnost, nagnjeni k temu, da naše življenje, okolje in druge pripadamo. Za Moixa,
da se naučimo, da je fleksibilen, ne pomeni biti podložen.
Piaget (1967) je vztrajal kot nekaj o adaptivni funkciji znanja; interpretiranje znanja kot
vrhunsko biološko dejstvo pri prilagajanju, saj je prilagoditev zelo širok izraz, ki zajema celotno
vedenje. Predlagal je tudi, da učni proces od otroštva temelji na ravnotežju med prilagodljivostjo
in togostjo; da se prilagaja vsem novim informacijam, ki so dovzetne za spremembe, obenem pa
utrjujejo vse te informacije. Zato so prilagodljivi, zato jim omogočajo, da so kritični in se vprašajo,
ali je ena od možnosti boljša od druge, ne da bi bila sploh vsebinska. Iščeta spremembe,
alternative, vprašanja, prevzemajo pobude in predlagajo nove ideje.
Skinner (1953) se je razglasil za prilagodljivo in selektivno vrednost ojačitve. Ne samo
vedenje govori o prilagoditveni funkciji v ravnanju. Poudarila je tudi psihologijo perceptivnih
procesov. "Merilo inteligence je sposobnost spreminjanja" - Albert Einstein.
Bermudez je v letu 2014 spodbujal človeški razvoj (Desarrollo Humano), ki poskuša
razsvetliti socialno, kulturno in ekonomsko preobrazbo, ki jo živimo. Da bi to dosegla, je poudarila
nekatere elemente, ki so ji ključni: prilagodljivost in fleksibilnost. Te sposobnosti so osnova za
pridobivanje novih perspektiv, razvijanje podjetništva in zagotavljanje koristi za skupnost.
Za njo so vključeni trije področji: kognitivni, psiho-afektivni in socio-kulturni

Definicija in razlaga dimenzij
Opisujemo fleksibilnost kot pripravljenost za reševanje nepredvidenih okoliščin in
vzdrževanje negotovosti, sprejemljivost sprememb in alternativnih pogledov; sposobnost hitrega
in učinkovitega prilagajanja okoliščinam, časom in ljudem, s takojšnjim odpravljanjem stališč in
stališč, da bi dosegli boljše sobivanje in razumevanje z drugimi.
Uči se, kako najbolje izkoristiti vsako situacijo in dokazuje zrelost, družabnost, zavezanost,
solidarnost, odprtost do komunikacije in pridobivanje novih izkušenj.
Prožnost, povezana s človeškimi viri, je mogoče opisati v treh dimenzijah:
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1. Produktiven, s katerim zaposleni pokaže svojo prilagodljivost in določa fleksibilnost
podjetja od nastanka, pridobljenega znanja, polivalentnosti in rotacije nalog.
2. Organizacijska struktura, kjer je heterogenost vodstvene ekipe, soobstoj različnih vizij, ki
olajšajo spremembe, sposobnost odkrivanja novih virov informacij, zajemanje postopka
odločanja, porazdelitev nalog, procesov in poti notranjega komunikacija, pomeni hitro in
agilno rešitev pred spremembami okolja.
3. Človek, ki poudarja prakso človeških virov, ki vodijo v prilagajanje in usmerjajo vedenje
človeških virov z identiteto in vodstvom, da dosežejo vrhunsko uspešnost
Iz teorije virov in zmogljivosti analiziramo fleksibilnost, s katero se sooča razred, v
katerem ima podjetje organizacijske sposobnosti in hitrost, s katero se izvajajo za izboljšanje
donosa organizacije. Ta prožnost odloča o virih in splošnejših zmogljivostih, ki jih ureja
organizacija; zato je človeška razsežnost ključni dejavnik konkurenčnosti, prikazan pri
usposabljanju kadrov, več kot v kapitalskih naložbah. Ni smisla vlagati v tehnologijo, če v zameno
ni nobenega vlaganja v oblikovanje in izobraževanje človeških virov, ki se bo ukvarjal s to
tehnologijo, kar bo na koncu pomembno prispevalo k primerni uporabi proizvodnih virov podjetje.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Strokovnjaki, ki imajo to znanje, so značilni za prilagajanje in enostavno sprejemanje
sprememb. So ustrezno obravnavajo več zahtev, takoj reorganizirajo prednostne naloge. Ponavadi
so spodbujevalci sprememb. Njihove odgovore in taktike prilagajajo spremenljivim okoliščinam.
Z lahkoto se lahko učijo o drugih sposobnostih in posledično lahko med seboj
pomagajo bolje in izkoristijo izkušnje drugih. Zato prilagodljivost in prilagoditev naj vsak delavec
prilagodi svoje vedenje ali način razmišljanja, da bi se lahko razvijal kot posameznik in kot celota.
(Reich, 2001)
Ljudje s to sposobnostjo so zmožni pridobiti nove spretnosti in se preprosto pridružiti
novi ekipi dela. Odpirajo se za nove informacije in se lahko premaknejo iz starih praks in se
prilagajajo novim časom, od novih okoliščin. Razumevanje, da je jedro prožnosti prilagoditev, je
zato treba najti pravo ravnovesje, da bi združili osebne delovne načine, navade, navade in načine
ravnanja z drugimi, da bi bili bolj produktivni in vzpostavili boljšo komunikacijo. Zato za
strokovnjake, ki imajo to kompetenco, ovire ne obstajajo niti v komunikaciji niti v razmerjih,
prilagoditev je naravna zanje, zato se bodo prilagodili v najbolj raznolikih okoljih.
Prilagajanje in prožnost se odzivajo na določeno situacijo kot spremembo svojega
odnosa in se lahko obravnavajo kot posamezne razlike in družbene interakcije. Obe adaptivni
odzivi se lahko opredelijo kot tisti, ki ščitijo in povečujejo učinkovitost in samokontrolo, in po drugi
strani tiste, ki delujejo na zahtevo, ki ureja čustva. (Lukey and Tepe, 2008).
Prilagajanje in fleksibilnost sta temeljna dejavnika osebnosti v poklicih, kot so
izobraževanje, socialno področje, področje upravljanja in uprave ter področje storitev.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
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Prožnost je povezana s trdnostjo, strpnostjo in sprejemanjem novih idej, dejstev ali
različnih situacij in je tudi povezana s preoblikovanjem. Prilagoditev je združena s prožnostjo. Da
se prilagodimo sami, je, da sprejmemo 100% trenutnega stanja. Torej, da organizacija, ki se
prilagaja novemu položaju, pomeni, da od direktorja podjetja do tistih, ki so odgovorni za smeti,
prevzamejo to novo stanje, kar je nekoliko enostavno za tiste, ki zasedajo vodstvene položaje, a
zelo koristno za podjetje, ki se srečuje z resna težava. Prilagajanje samemu sebi pomeni zapustiti
nekaj, na katerega je navajen, da bi bil nekdo drug. Morda takšna situacija vpliva na voljo,
toleranco in inteligenco, da se znebijo koristi, ki se ne štejejo za nove ali različne obveznosti.
Lahko primerjamo in rečemo, da je življenje človeka ob njegovi zgodovini velika družba,
kjer je zlasti v prvem življenjskem obdobju svoja volja postavila v ustvarjalnost in prizadevanja za
premagovanje težav; da je fleksibilen in da dokazuje svojo prilagodljivost sovražnemu okolju. To
so lastnosti, ki jih morajo podjetja spodbujati od svojih začetkov. Vendar pa se učenje prilagajati
spremembam, dokazuje ustvarjalnost pred težavami, da se bo soočila s težavami, vendar niso
samo značilni ključi, saj je potreben celoten sklop kakovosti, da bi ustvarili inteligentno obliko
organizacije, ki bi lahko soočajo se z različnimi situacijami.
Ena od prvih prilagoditev, ki naj bi se ljudje razvili, je raziskava pri prilagajanju
bipedalizmu. Raziskovali so ga Thorpe et al. (2007) glede na orangutansko vedenje.
Analizirana je tudi vedenjska terapija, da bi popravila in spodbujala pravi odnos. Na
primer, sprejemna in zavezujoča terapija (ACT) omogoča ljudem, zlasti otrokom, psihološko
fleksibilnost, da spremenijo svoje vedenje. Nekatera orodja, kot so ekonomija žetonov ali
načrtovanje, so uporabne metode za razvoj in preoblikovanje odnosov, ki temeljijo na prilagajanju
in fleksibilnosti. Eden od uspešnih študij primerov je izvedel Ruiz (2015) in potrjuje učinkovitost
nekaterih vedenjskih terapij, da bi razvili prilagajanje in prilagodljivost.
Na poti, da se prilagodijo delovne skupine spremembam, ki se trenutno zahtevajo, ali
potrebam, ki jih ponuja družba, se bodo pojavili tisti posamezniki, ki kažejo odpornost na
spremembe. Namreč, to so tiste, ki vedno vidijo negativne vidike, ki nakazujejo prednost za stanje
brez kakršne koli spremembe.

To odpornost proti spremembam lahko povzroči:
1. Hitrost, s katero potekajo spremembe, pomanjkanje motivacije vnaprej in nezadostne
informacije.
2. Psihološke značilnosti: strah, negotovost, odprti odpor do vseh vrst sprememb, delovna
paranoja (osebe, ki vedno mislijo, da bodo odpuščene)
3. Čustva nepreklicnosti. Za nekatere ljudi to lahko pomeni nevarnost izgube koristi, ki so jih
pridobili.

S citiranjem kot referenca Riso W. (2012) se sila prožne misli ujema s tem, da človeka,
kljub odpornosti in ovirami, izkusti, da teče s dogodki, ne da bi se poškodoval in ne poškodoval
samega sebe.
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Kazalniki
Odprtost do novih izkušenj: Prilagodljivost, intelektualna radovednost, estetska občutljivost,
prilagodljiva in strpna, ko se soočajo z novostjo, bolj avtonomna v svojih dejanjih,
aktivna domišljija, pozornost do notranjih občutkov, odprtost do novih izkušenj in
čustev, čustveno občutljiva.
Toleranca raznolikosti: prednost raznolikosti, iskanje novih rešitev, počutje prijetno v novih
okoljih, sprejemanje raznolikosti, brez čustvenega neugodja v novih situacijah,
strpnost do dvoumnosti, odpornost, prilagajanje spreminjajočim se okoliščinam.
Nekonvencionalnost: želja po poudarjanju izvirnosti rešitev, odpor do kritike drugih,
neupoštevanje mnenja drugih, izvirnosti v vedenju, osebnega stila, interesov, višjih
ravni samospoštovanja.

Oseba z visoko stopnjo prilagodljivosti in fleksibilnosti.


vidi vse kot celoto



kritično razmišlja



Je sposoben učiti



Je čustveno stabilen



Je kreativen



ima visoko stopnjo radovednosti



ima veliko zmogljivosti za spremembo



lahek ima nove perspektive



ima veliko orodij kot strateške kompetence

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo prilagodljivosti in
prožnosti imela prilagodljiv odnos ob soočanju s težavami ali različnimi situacijami. Biti fleksibilen
pomeni poslušati in imeti empatijo z drugimi načini dela in biti samokritičen za dobro podjetja.
Prilagodljiv delavec bo udobno razmišljal o novih perspektivah in pričakuje, da bo imel dobre
komunikacijske spretnosti in družabnost. Na splošno lahko rečemo, da prilagoditev in fleksibilnost
dajejo delavcu veliko občutka za izboljšanje in razvijajo spretnosti, s katerimi lahko najbolje
izkoristijo podjetje, od podrobnosti do celote, ob upoštevanju vseh delov.
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3.3. Smer delovanja

Definicije in metode raziskovanja
Smer delovanja (potreba po ukrepanju) je podrazsežnost osebnostnih lastnosti. Aktivnost
in motivacija se štejeta za gradnike človeškega vedenja, smer delovanja pa se lahko opredeli kot
pristopna tendenca do vedenja (Carver, Sutton, Scheier, 2000). Akcijska usmeritev je osebnostna
lastnost, vendar jo lahko prizadenejo situacije in okolje (Button & Mathieu, 1996). Tako se lahko
razvije v skladu s situacijskimi perspektivami. Ima značilnosti dispozicije. Smer delovanja (potreba
po ukrepanju) je mogoče opredeliti kot motivacijo za dokončanje nalog in opraviti (Hsieh et al.,
2007). Za akcijsko smer so potrebna fizična in psihološka moč, prožnost, da so aktivni in sledijo
ciljem za njihovo doseganje.

Definicija in razlaga dimenzij
V CaT testu je smer ukrepanja opredeljena kot pripravljenost za preoblikovanje odločitve
v ciljno usmerjeno dejavnost. Prav tako gre za pripravljenost, da zaščitijo izbrane ukrepe v obliki
diverzantnih predlogov. Tako je aktivna osredotočenost te dimenzije. Akcijska usmeritev je
večinoma opredeljena kot odhodna, težnja po dokončanju naloge, ustvarja učinkovito delo (Hsieh
et al., 2007). Pripravljenost za sprejemanje odločitve in načrtovanje ukrepov za dosego ciljev.
Pripravljenost, da se osredotočimo in se izognemo preusmerjanju iz akcijskega načrta.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Akcija za ukrepanje (potreba po ukrepanju) je bila izražena z različnimi izrazi pri razlagi
poklicev. Pripravljenost, popolna zaveza k zaposlitvi, občutek zadovoljstva z opravljenim delom in
zavezanost ukrepanju se uporabljajo pri testu CaT za opis delovanja smeri. Aktivnost, vzdržljivost
in učinkovito delo so tudi nekatere kompetence, ki se uporabljajo za razlago smeri delovanja.
Obstajajo različni poklici, ki zahtevajo razsežnost smeri delovanja v tem poklicu. Nekateri
poklici, ki zahtevajo akcijsko smer, so vodje prodaje, upravitelji trgovin, potovalni delavci in vodje
potovanj, uradniki za stranke, učitelji srednjega izobraževanja, finančni strokovnjaki, odvetniki,
pripadniki vojaških sil itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Akcijska usmeritev je v literaturi pogosto raziskana. Ciljna naravnanost je glavna
kompetenca, ki je bila uporabljena v raziskavah in pojasnjuje potrebo po ukrepanju. Učinek
osebnosti na smer delovanja in usmerjenosti k cilju; učinek smeri delovanja in cilja usmerjenosti
na nekatera stališča, kot so motivacija, samoučinkovitost ipd., so bili široko raziskani. Čustva
vplivajo tudi na dejanja. Posebna čustva usmerjajo ljudi v različna dejanja (Carver et al., 2000).
Akcija je tudi dosežek. Aktivnost prinaša nadzor nad opravljenim delom in povečuje učinkovitost
(Frese et al., 1987). Prav tako je razvidno, da je samoučinkovitost in usmerjenost cilja (Hsieh et al.,
2007).
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Teorija identifikacije dejanj je tudi učinkovita literatura. Teorija identifikacije dejanj
predpostavlja, da obstaja nekaj načel, ki pojasnjujejo, kako so ljudje misli povezani s tem, kar
počnejo. Razlaga je dejanja in podrobnosti. Po mnenju Vallacherja in Wegnerja (1987), ko
posamezniki konstruirajo abstraktno predstavo o deformaciji, potem pa doživijo neko obliko
motenj, se začno postopoma osredotočati na podrobnosti, s čimer se končno poveča njihova
sposobnost moduliranja in nadzora delovanja. Ko se ponovno obvlada mojstrstvo, bodo potem
zgradili abstraktno predstavitev nekega dela, ki je bil nekoliko spremenjen od prej, kar predstavlja
obliko reframinga.

Kazalniki
Ciljno naravnana: pripravljenost, da se odločitev spremeni v ciljno usmerjeno dejavnost,
sposobnost načrtovanja in določanja ciljev, z jasnim ciljem.
Stamina in poudarek: vzdržljivost, energija, vitalnost, telesna in psihološka moč, pripravljenost
slediti ciljem, da bi jih dosegli, osredotočenost na cilj.
Učinkovitost: produktivnost, nagnjenost k ustvarjanju učinkovitega dela, pomembnosti dosežkov,
obvladovanju dela.
Odpornost na preusmeritev: sposobnost nadaljevanja poteka kljub frustracijam in oviram na poti,
duševne žilavosti.
Zaveza: pripravljenost in odločnost za dokončanje začetih dejavnosti, zavezanost ukrepanju,
motivacija za dokončanje nalog in izvajanje, zavezanost k zaposlitvi

Oseba z visoko ravnijo delovanja (potreba po ukrepanju)


is resilient



je odporen



je ciljno usmerjen



ima visoko stopnjo vzdržljivosti



zavezani svojemu delu



je produktiven in učinkovit



je motiviran za izpolnjevanje svojih obveznosti



je samoumevno.

Kot bodoči zaposleni je oseba z visoko stopnjo delovne usmerjenosti ciljno naravnana in
ne razmerja, ki je usmerjena v delovne nastavitve. Dokončanje nalog je njihov glavni poudarek.
Med delom potrebujejo manj nadzora. Medtem ko delajo za doseganje svojih ciljev, če se soočajo
z ovirami. Lahko spremenijo načrte, močne soočiti se s temi ovirami in odpornimi. Ko določijo
svoje cilje, se jim zavežejo in jih poskušajo učinkovito izvesti. Tako; določitev cilja ali delovna
mesta z jasnimi cilji so za njih pomembna.
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3.4. Motivacija dosežka

Definicije in metode raziskovanja
Motivacija doseganja je proces, ki je usmerjen v uresničevanje aspiracije, doseganje uspeha in
izboljšanje uspešnosti (Rabideau, 2005). Opredeljen je kot želja po uspehu, doseči raven odličnosti
in zadovoljiti premagovanje ovir in napredovanje pri zahtevnih delih (Reeve, 2009). Motivacija
dosežkov je lahko povezana s prizadevanji, ki jo oseba naredi za uspešno opravljanje naloge,
uspešnejše od drugih, za reševanje težav in veščine (Li & Lee, 2004). Spencer in Spencer (2010)
opredeljujeta koncept motivacije dosežkov, saj je dosežek bolj usmerjen v opravljanje nalog kot
pa na vpliv na druge posameznike. Razumijo motivacijo dosežkov kot »skrb za dobro delo ali za
tekmovanje v primerjavi s standardno odličnostjo« (str.25) (posameznikova lastna pretekla
uspešnost ali uspešnost drugih ali objektivni ukrep ali kaj je kdo kdaj storil). Prav tako je mogoče
doseči dokaj visoke rezultate o motivaciji dosežkov brez velike zaposlitve. Ljudje na nižji ravni
zaposlitve, vključno z janitorji in tovarniškimi delavci, dosegajo dobre rezultate pri doseganju
motivacijskih testov: lahko najdejo načine za izboljšanje svoje uspešnosti ali določajo svoje lastne
cilje in lahko opravljajo analize stroškov in koristi (čeprav ne zagotavljajo " nimajo pooblastil za
izvedbo svojih idej) (Spencer in Spencer, 2010)

Definicija in razlaga dimenzij
Pri doseganju CaT testa je motivacija opredeljena kot visoko motivirana in ambiciozna.
Močna vožnja in delovna etika. Želijo okrepiti lastno uspešnost. Pripravljenost za reševanje izzivov
in težav. Predstavljeni opisi poudarjajo željo, da bi se izboljšali, vlagali v razvoj posameznikovega
lastnega znanja in sposobnosti, željo po soočanju z izzivi, vztrajnostjo, željo po tekmovanju,
pripravljenosti za tveganje, odprtostjo za tekmovanje in konkurenco, potrebo po potrditvi
kompetence in dosežke, vztrajnost, željo po doseganju cilja, visoki kakovosti dela, biti točni,
vztrajni in vztrajeni, da imajo smisel namen.
Razumevanje motivacije dosegamo kot visoko stopnjo ambicije in močno motivacijo za
uspeh v življenju, zavezo k delu. Pripravljenost za reševanje problemov in motivacija, da se
zahtevajo lastne predstave; pripravljenost za vlaganje napornih prizadevanj; motiviran za
nenehno izboljševanje lastne uspešnosti.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Skupna vedenja, ki izražajo motivacijo za dosežke, vključujejo: delo, ki izpolnjuje standard,
ki ga določi vodstvo, ob upoštevanju izračunanih podjetniških tveganj - zaveza pomembnih virov
in / ali časa za izboljšanje učinkovitosti, poskusite z novim, dosežite zahteven cilj (Spencer in
Spencer, 2010, str. 28). Motivacija pri doseganju je temeljna značilnost osebnosti v poklicih, kot so
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menedžerji (vodja plačilnega prometa, prodaja, trgovina na drobno in trgovina na debelo ...),
znanstvenik, glavni računovodja, industrijski in proizvodni inženirji, športni igralci in trenerji
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Skupna vedenja, ki izražajo motivacijo za dosežke, vključujejo: delo, ki izpolnjuje standard,
ki ga določi vodstvo, ob upoštevanju izračunanih podjetniških tveganj - zaveza pomembnih virov
in / ali časa za izboljšanje učinkovitosti, poskusite z novim, dosežite zahteven cilj (Spencer in
Spencer, 2010, str. 28). Motivacija pri doseganju je temeljna značilnost osebnosti v poklicih, kot so
menedžerji (vodja plačilnega prometa, prodaja, trgovina na drobno in trgovina na debelo ...),
znanstvenik, glavni računovodja, industrijski in proizvodni inženirji, športni igralci in trenerji

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Motivacija dosežkov je bila zasnovana na več različnih načinov. Raziskave so pokazale, da
je posameznikova motivacija za dosežke kompleksen proces, ki vključuje številne dejavnike, ki
vplivajo na vedenje, in je malo verjetno, da bi lahko »ena teorija ali niz povezanih konstruktov
zagotovil popolno razlago« (Pintrich in Li & Lee, 2004, str. 439). Teoretiki so trdili, da cilji dosežkov
ljudi vplivajo na njihove dosežke povezane vedenje in vedenje. Dve različni vrsti odnosov,
povezanih z dosežkom, vključujejo vključevanje nalog in vključevanje ego. Butler (v Rabideau,
2005) razume vključevanje nalog kot motivacijsko stanje, v katerem je glavni cilj osebe pridobiti
veščine in razumevanje, medtem ko je glavni cilj pri vključevanju ego dokazati boljše sposobnosti.
Razmerje med motivacijsko uspešnostjo in delovno uspešnostjo je bilo predmet raziskave,
ki sta ga opravila Halim in Zainal (2015). Uspešnost dela je mogoče napovedati glede na stopnjo
motivacije dosežkov, vendar jo je treba razlagati glede na druge dejavnike. Je močno povezana s
čustveno stabilnostjo, ki vpliva na kakovost motivacije. Še več, dosežena motivacija posreduje v
odnosu med delovno uspešnostjo in dvema lastnostma: vestnost in usklajenost. Lahko rečemo, da
ima motivacija dosežkov pomembno vlogo pri opisovanju delovne uspešnosti, vendar je odvisna
od drugih dejavnikov.

Kazalniki
Motivacijo dosežkov lahko priznavajo:
Pobuda: ni usmerjen indikator načrtovanega ali pričakovanega ukrepa. Pobuda je več,
kot je potrebno ali pričakovano na delovnem mestu. Vključuje aktivno iskanje novih boljših
možnosti za dejavnosti, sicer znane ali poiskati nove priložnosti.
Vztrajnost: notranja moč, ki nam omogoča vztrajnost in trajne napore, uspešno
izvajamo stvari, ki jih izvajamo. Vztrajni ljudje so zelo motivirani in imajo globok občutek
zavezanosti, ki jim preprečuje opustitev nalog, ki jih začnejo, in jih spodbujajo, da delajo do konca.
Vztrajnost pri uresničevanju ciljev: dosežek je pridobiti ali doseči, kar je bilo že
preizkušeno že nekaj časa in za katerega niso namenjeni tako duševni kot telesni napori, da bi
končno prišli in dosegli realnost tudi proti nasprotovanju drugih posameznikov in skupin. Vztrajna
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oseba še naprej poskuša kljub morebitnim napakam in se lahko učijo od vsakega od njih.
Vztrajnost je povezana tudi s premagovanjem ovir, ne glede na to, kako težko so.
Osredotočite se na uspeh: sposobnost koncentriranja najboljših zmožnosti pri
uresničevanju edinstvenega dosežka. Koncentracija se osredotoča na misel na eno misel, ki zbledi
vznemirjenost med tem procesom.
Odličen posameznik se osredotoča na predvideni namen: ne sme biti označen preveč
ciljev in mora delovati na prednostni nalogi, da doseže boljše rezultate.
Pripravljenost za reševanje težav: Za reševanje težav je potreben oseben napor. Will je
impulz, ki lahko premaga ovire in doseže cilje. Imate sposobnost, da vodite kakršno koli konfliktno
situacijo v produktivni smeri. Ta sposobnost vam omogoča, da sprejmete, da obstaja težava,
poiščite jasne informacije, analizirajte in















Oseba z visoko stopnjo motivacije dosežkov:
ima željo, da se izboljša,
vlagajo v razvoj lastne kompetence, spretnosti, sposobnosti,
je ambiciozen
ima željo po soočanju z izzivi
ima vztrajnost,
je konkurenčen,
pripravljeni prevzeti tveganja,
ciljno usmerjeno,
ima visoko raven kakovosti dela,
je točen,
skrbno
obstojna
imeti občutek za namen.

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo motivacijskih
dosežkov dober upravitelj zaradi svojega prizadevanja za uspeh, skrb za dobro delo ali tekmovanje
v primerjavi s standardno odličnostjo. Pripravljen je tvegati in se soočiti z izzivi ter zagotoviti
visoko raven kakovosti dela zaradi njegove skrbnosti, vztrajnosti in zavezanosti delu. Da bi uspeli,
je tudi oseba z visoko motiviranostjo dosežena pri reševanju problemov, fleksibilnosti in
sposobnosti dela pod pritiskom. Motiv za doseganje ciljev, ki so lahko povezani z delom ali osebni
- samo za izboljšanje sebe, kažejo boljše sposobnosti - dajejo enake rezultate: uspeh. Kot delavci
težijo k prevzemanju višjih, strateških, vodilnih delovnih mest.

4.4. Temeljne značilnosti
Območje temperamentnih značilnosti dejavnosti osebe se nanaša na dedne lastnosti,
povezane z značilnostmi živčnega sistema. Obsega take sfere kot čustva, obvladovanje stresa,
občutljivost na zunanje dražljaje in raven aktivnosti živčnega sistema (Rothbard, 1981).
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Temperatura, ki je genetsko določena, v veliki meri določa razvoj drugih osebnostnih lastnosti in
trendov, vidnih v vedenju posameznika. Je relativno neodvisen od okolja, ki vpliva na druge
lastnosti, povezane z osebnostjo (Pervin, 2002).
Dimenzije temperamenta, ki se prevajajo v vedenje osebe, lahko razdelimo na devet
kategorij: stopnjo aktivnosti, intenzivnost reakcije na stimulacijo, stopnjo senzorične občutljivosti,
odziv na nove dogodke in situacije, sposobnost prilagajanja na pogoje in situacij, cirkadijskih
ritmov in pravilnosti osnovnih funkcij biološkega telesa, razpoloženja in načina doživljanja čustev,
odpornosti na distraktorje, pozornosti in ohranjanja osredotočenosti. Ta vrsta kategorizacije
dimenzij temperamenta je široka in posamezne kategorije se prekrivajo v smislu in funkciji
(Dumont, 2010). V modelu, ki so ga razvili Eysenck (Eysenck in Zuckerman, 1978; Eysenck, 1991)
sta bila določena dva osnovna temperamentna dejavnika, ki določata vedenje. Prva razsežnost je
ekstravirnost - introversion, druga čustvena ravnotežja - nevrotizem. Izkrivljanje in introversijo se
nanašajo na atribute, povezane z družabnostjo, impulzivnostjo, senzorično občutljivostjo,
stopnjami aktivnosti in odpornostjo proti zunanjim distraktorjem. Dimenzijsko čustveno
ravnotežje - nevroticizem definira tendenco reakcije z napetostjo, anksioznostjo ali mirnostjo in
strpnostjo v različnih situacijah. To je povezano s stopnjo čustvene reakcije variance,
intenzivnostjo izkušenj, odločanjem pod vplivom čustvenih reakcij. Ti dejavniki omogočajo
diferenciacijo štirih tipov osebnosti: ekstrovertne in čustveno uravnotežene osebe (sanguine tipa)
ter ekstrovertne in nevrotične osebe (choleric type), introvert in čustveno uravnotežene osebe
(flegmatični tip), osebe in introvert in nevrotične osebe (melanholični tip).
V delovnem okolju ljudje z različnimi temperamentnimi značilnostmi reagirajo drugače na
stresne in oteževalne situacije. Enake delovne situacije lahko zaposleni prepoznajo kot stresne ali
ne, odvisno od posameznih značilnih značilnosti. Ljudje z visoko stopnjo aktivnosti in nizko
občutljivostjo so bolj odporni proti škodljivim vplivom oteževalnega položaja in pogosteje kažejo
mir in veselje. Hkrati jih lahko dojemajo tudi njihovi kolegi kot osebe, ki opravljajo nepotrebna
tveganja in ne upoštevajo težav. Po drugi strani pa zaposleni z nizko stopnjo čustvene
nestabilnosti pogosteje doživljajo napetost, tesnobo, utrujenost in preobremenjenost v poklicni
situaciji. Zavedanje lastnega odziva in temperamentnih lastnosti podpira učinkovito obvladovanje
stresa v delovnem položaju (Deguchi et al., 2016).
Obvladovanje stresa v delovnem okolju je odvisno zlasti od temperamenta zaradi močne
povezave med slogom čustvenega odziva in temperamentnimi značilnostmi. V skladu s Strelajevo
regulativno teorijo temperamenta (1998) je temperament niz sorazmerno enakomernih
osebnostnih lastnosti, ki se v vsaki situaciji manifestirajo v različnih stopnjah in so
najpomembnejše za uravnavanje vedenja v okoliščinah, ki jih oseba zazna kot oteževalne in
stresne . Značilnosti spreminjanja lastnosti temperamenta so naslednje (Strelau, 1998):



Emocionalna reaktivnost - težnja k močnim čustvenim reakcijam



Vzdržljivost - sposobnost vzdrževanja učinkovitosti delovanja kljub obremenitvi



Aktivnost - težnja po iskanju virov spodbud, pripravljenosti za visoko aktivnost,



senzorična občutljivost - odziv na dražljaje in stimulacijo nizke intenzivnosti,



Brzost - nagnjenost k hitremu odzivanju in ohranjanje visokega učinka,
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Vztrajnost - nagnjenost k ohranjanju ali ponavljanju določenega načina izvedbe ali
čustvenega stanja.

Visoka stopnja čustvene reaktivnosti in vztrajnosti je povezana s stilom odzivanja na
stresne situacije, ki se osredotoča na čustva, poskušajo spremeniti negativne izkušnje in s težnjo,
da podcenjujejo možnosti za učinkovito spopadanje s težavami. Nasprotno, visoko intenzivnost
dveh temperamentnih lastnosti, briljantnosti in vzdržljivosti spremlja manj pogosto doživljanje
negativnih čustev v stresnih situacijah in se osredotoča na aktivno reševanje problemov. Visoka
raven dejavnosti je najbolj povezana s poudarkom na cilju in pozitivnih čustev v času poslabšanja
in stresa (Heszen, 2012).
Naslednje lastnosti, povezane z odzivom v delovnem položaju, so bile zaznamovane in
operacionalizirane med razvijanjem temperamentne dimenzije kot del diagnostičnega sklopa
Career Tree:


Čustvena stabilnost - stopnja čustvenega ravnotežja; zmožnost obvladovanja napak in
neuspehov, sposobnost nadzora lastnih čustvenih reakcij.



Delo pod pritiskom - pripravljenost za delo pod pritiskom in prepričanjem, da imajo
spretnosti za delo pod pritiskom, odpor do oteževalnih situacij.



Visoka stopnja aktivnosti - se nanaša na raven energije v vedenju osebe, raven aktivnosti,
potrebo po stimulaciji.



Visoka stopnja občutljivosti - nasprotno od visoke stopnje aktivnosti in povezana z željo po
stabilnem, znanju in miru.

4.1. Čustvena stabilnost
Definicije in metode raziskovanja
Čustvena stabilnost je ena od dimenzij temperamentnih značilnosti in pomembna za
ravnotežje in prožnost. Čustvena stabilnost se pogosto razpravlja tudi v klinični psihologiji in
psihoanalizi (sodnik, Van Vianen, in De Pater, 2004). Po teoriji velikih pet osebnosti je nevrotizem
in čustvena stabilnost dva konca kontinuuma (Costa & McCrae, 1992). Čustveno stabilnost lahko
opredelimo kot sposobnost osebe, da prenese stres. Ljudje, ki so čustveno stabilni, so ponosni,
stabilni, samozavestni in varni. Čustvena stabilnost ima tudi negativne korelacije med živčnim,
razdražljivim, anksioznim, depresivnim, iracionalnim in negotovim (Robbins & Judge, 2015).
Definicija in razlaga dimenzij
Čustvena stabilnost je opisana v testu CaT kot stopnja, da so čustvene reakcije
uravnotežene in ne hlapne. Prav tako je zmožnost, da se opomore od poraza in neuspeha ter
zmožnosti nadzora lastnih čustvenih reakcij. Ta opredelitev temelji na definiciji nevrotizma, ki je
nasprotna čustveno stabilnosti in odraža tendence ljudi, da doživijo negativna čustvena stanja,
občutijo stisko in na splošno gledajo sebe in svet okoli njih negativno (Widiger & Costa, 2002;
George & Jones, 2012).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
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Čustvena stabilnost je bila izražena z različnimi izrazi pri razlagi poklicev. Poleg čustvene
stabilnosti; samokontrola, čustvena stabilnost, toleranca odpovedi, mirnost, ravnotežje,
samodisciplina, fleksibilnost in čustvena kontrola so bili uporabljeni tudi za pojasnjevanje
čustvene stabilnosti poklica. V teh pogledih so ključni trije pojmi; nadzor, ravnotežje in
fleksibilnost, ki so tudi glavne sestavine čustvene fleksibilnosti.
Čustvena stabilnost je pomembna dimenzija za temperamentne značilnosti in je potrebna
za večino poklicev. Nekateri poklici, ki zahtevajo čustveno stabilnost, so psihologi, strokovnjaki za
socialno delo in svetovanje, finančni strokovnjaki, odvetniki, inženirji itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Ker je čustvena stabilnost široko obravnavan koncept v psihologiji, organizacijskem
vedenju in vodstvenih disciplinah, obstajajo razne raziskave o tem. Po Hills in Argyle (2001) je
čustvena stabilnost močno povezana s srečo in bolj povezana s srečo kot ekstrovertnost. Čustvena
stabilnost vpliva tudi na zadovoljstvo pri delu in v življenju. Z manj negativnim razmišljanjem in
manj negativnimi čustvi; ljudje, ki so čustveno stabilni, imajo večjo zadovoljstvo pri delu in
življenju. Prav tako imajo nižjo stopnjo stresa (Robbins & Judge, 2015). Iz ocenjevanj v otroštvu je
razvidno, da je čustvena stabilnost močno povezana z zadovoljstvom pri delu, dohodkom in
poklicnim statusom odraslosti. Ugotovljeno je bilo, da sta tako vestnost kot čustvena stabilnost
pomembna spremenljivka za uspeh v karieri (sodnik, Higgins, Thoresen, Barrick, 1999). Rezultati
raziskav Bubic & Ivanišević (2016) so pokazali, da so čustvena kompetenca statistično pomembna
napovedovalna samoučinkovitost kariere, medtem ko je bila čustvena stabilnost razkrita kot
pomemben napovedovalec kariernih vprašanj.

Kazalniki:
Nadzorovanje čustev in reakcij: zmožnost nadzora nad lastnimi čustvi in vedenjem, odpor do
iracionalnih strahov in skrbi, potrpljenja, mirnosti, izogibanja nasilju (neposredni ali
posredni), učinkovito obvladovanje motečih čustev in impulzov, ravnotežje čustvenih
reakcij, mirnost.
Zadovoljstvo z življenjem: pozitiven pogled na življenje, ki deluje od upanja na uspeh in ne na
neuspehu, zadovoljstva z enim jazom, pogled na življenje kot nagrajevanje, vztrajnost
pri iskanju ciljev kljub oviram, verjame v lastne zmogljivosti.
Psihološka varnost: ob zaupanju lastnih sposobnosti se počutite varne v različnih situacijah in
okoljih, pozitiven odnos do sebe, samozavest in samopomoč.
Upravljanje s stresom: sposobnost prenosa stresa, mirnost pod pritiskom, občutek zaupanja v
kopiranje s stresnimi situacijami
Povrnitev zmogljivosti: opomore od poraza in neuspeha zlahka, odpornost na napake, iskanje
rešitev v primeru okvare, razlaga neuspeha kot priložnost za učenje.
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Čustvena fleksibilnost: prilagoditi se konstruktivnim spremembam v okolju; reagirati z ustreznimi
čustvi, ko se situacija ali drugačno vedenje spremeni glede na kontekst; prepoznati in
razumeti čustveno reakcijo drugih
Oseba z visoko stopnjo čustvene stabilnosti


lahko nadzira svoje občutke in reakcije



je samokontrola in miren



je optimističen



odloča neodvisno



prenaša napako



sposobnost obvladovanja stresa in dela pod pritiskom



je sposoben razumeti čustva in reakcije drugih

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo čustvene stabilnosti
nadzorovala svoja čustva in vedenja. To je ključnega pomena v delovnih okoljih in je pokazatelj
profesionalnosti. Biti uravnotežen in miren, ko se soočamo z različnimi in nepričakovanimi
razmerami, je pomembno, da se nadzira za uspeh, zlasti za vodstvene položaje. Poleg tega;
posamezniki z visoko stopnjo čustvene stabilnosti morajo prenašati negativnosti in biti
optimistični. Razumevanje čustev drugih je ključno tudi za to razsežnost in vse te značilnosti se
pričakujejo na ravni upravljanja.

4.2. Delo pod pritiskom

Definicije in metode raziskovanja
V delovnem kontekstu je tlak mogoče opredeliti kot stres zadev, ki zahtevajo pozornost,
težko nositi fizične ali duševne stiske in omejitev okoliščin. Heugten (2011) opredeljuje stres kot
stisko, ki jo doživljamo, ko menimo, da se ne moremo soočiti z zahtevami, ki se običajno
imenujejo stresorji. Besede, kot so stresor ali pritisk ali povpraševanje po nalogah, ki vplivajo na
zaposlene, se medsebojno pritožujejo.
Kobasa in Puccetti (1983) sta razvila koncept trdote, ki se lahko uporabi kot sinonim za
sposobnost dela pod pritiskom. Trdnost, zmožnost prenesti težke ali neugodne razmere, je
konstelacija treh ključnih značilnosti osebnosti - zavezanost, nadzor in izziv. Predstavljen je kot
»olajšanje načina zaznavanja, vrednotenja in spopadanja, ki vodi do uspešnega reševanja
položaja, ki ga povzročajo stresni dogodki« (str. 840). Posamezniki z zmožnostjo trdote nimajo

79

težav pri opravljanju svoje naloge, se pogosto ne počutijo nemočne in verjamejo, da imajo nadzor
nad dogodki. Sprememba je za njih običajen izziv, ne pa grožnja. Hardy osebe najdejo možnosti za
odločanje v posebnih stresnih dogodkih v življenju, to je priložnost za postavitev novih ciljev.
Raziskave so pokazale, da lahko trdovratni ljudje razvijejo dve vrsti strategij spoprijemanja
- ena strategija se lahko imenuje pristop usmerjena in se spoprime s soočanjem s problemom;
druga je pogosta za tiste, ki so usmerjeni v preprečevanje neposrednega obravnavanja problema
(Soderstrom et al., 2000). Heugten (2011) trdi tudi, da stres, delovno mesto povzroča ne moremo
prezreti - preveč stresa in premajhna podpora vodi k prometu osebja, višjih stopnjah bolniških
odsotnosti in prezentizmu.

Definicija in razlaga dimenzij
Delo pod pritiskom v CaT razumemo kot zaupanje v sposobnost, da je zelo odporen in
robusten ter pripravljenost za preveliko delovno obremenitev. Sposobnost dela pod pritiskom
lahko vključuje obvladovanje omejitev, ki so pogosto zunaj nadzora osebe. Učinkovito odzivanje
na stres in pritisk je zelo pomembno v vseh vrstah dela.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Zmožnost učinkovitega odzivanja na pritisk in stres je izredno pomembna v vseh vrstah
dela. Pristojnosti, povezane z učinkovitostjo pri obvladovanju delovnega pritiska, so strpnost,
vztrajnost, nadzor nad lastnimi metodami, odločitvami in situacijami, čustvena samoučinkovitost,
mirna situacija v konfliktnih situacijah in njihova kontrola, osredotočena na delovne cilje. Delo pod
pritiskom je temperamentna značilnost, izražena v mnogih poklicih, opisanih v testu CaT, kot so
vodstveni poklici, oblikovalci, različni inženirski poklici, negovalci, odvetniki, sodniki, finančni
strokovnjaki, novinarji, igralci, prodajalci in nabavljači ter posredniki, oboroženih sil in oboroženih
sil.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Po besedah Kobase in Puccetti (1983), ki dela pod pritiskom, je rezultat zmožnosti
posameznika, da stresne dogodke spremeni v možnosti in priložnosti za svoj osebni razvoj.
Ganster in Perrewe (2011) trdita, da je nekaj poklicev zelo tvegano ali stresno, razlog za to pa je
narava dela, ki od zaposlenih zahteva, da se sooči s številnimi poklicnimi stresorji. Poklici, ki od
svojih delavcev zahtevajo, da se spopadajo z nesrečami, izrednimi dogodki in drugimi
travmatskimi dogodki ter njihovimi posledicami, so bili skovali "kritične" poklice. Hallett in
Hoffman (2014) v preglednem članku povzemata raziskave o usposabljanju za delo pod pritiskom.
Rezultat raziskave kaže, da je mogoče premisliti o sposobnosti, da se doseže visoka raven
učinkovitosti tudi v tlačnem kontekstu. Vendar pa je uspeh usposabljanja odvisen od podnebne
podpore sodelavcev in vodij dela. Druga težava je vrsta ciljev, ki jih določijo delodajalec in
zaposleni. Učinkovitost pod pritiskom je lažje doseči, če je oseba osredotočena na proces in ne na
izid.

Kazalniki:
Sposobnost dela pod pritiskom lahko prepozna:

80

Toleranca stresa: učinkovito nadaljevanje delovanja pod časovnim pritiskom in soočanje s kvotami
in težavami. Zaznati je treba resnično nujnost določenih nalog in dejanj, ki dosledno
dosežejo njegovo dokončanje v kratkem časovnem obdobju, ne da bi kdaj upočasnili delo
drugih. Učinkovito se osredotočiti na nalogo, kljub občutku ogrožanjaali stresa.
Vztrajnost: trdnost in vztrajnost pri izvajanju namenov. Pripravljenost, da stojijo trdno in trdno v
prizadevanju za ukrepe in projekte stabilno ali neprekinjeno do cilja. Aludira na notranjo
moč, da vztraja. Ohranjanje kakršnega koli vedenja, usmerjenega v doseganje osebnega in
organizacijskega cilja. Sposobnost, da ostanejo učinkovite v primeru zavrnitve ali obsežne
delovne obremenitve.
Nadzor: sprejemati odločitve, ki zagotavljajo nadzor nad metodami, osebami in situacijami.
Uporaba volje za dajanje energije in osebnih virov za izpolnitev naloge. Občutek nadzora
nad dejavnostjo.
Čustvena samoučinkovitost. Sprejemanje brezpogojno in občutite, kako želite počutiti, v skladu s
svojimi moralnimi vrednotami. Zavedajte se lastne učinkovitosti tudi v primeru kritike in
brez zadovoljstva.
Miren: umiriti napetost in preprečiti stres v konfliktnih ali izrednih razmerah. Razvijati okolje
ravnotežja in miru med ljudmi. Spoznati, kako čustva vplivajo na dejanja in jo nadzirajo.
Cilj koncentracije: premagati ovire in dosegati cilje, tudi če so viri omejeni in pogoji niso optimalni.
Pripravljenost za aktivno delo v daljšem delovnem času.
Oseba z visoko stopnjo temperamentne značilnosti za delo pod pritiskom







je vztrajna
ciljno usmerjeno
ima vzdržljivost in vzdržljivost
je odporen na stres
je sposoben ostati miren
je pripravljen prevzeti težke delovne obremenitve

Kot bodoči zaposleni ima oseba z visoko stopnjo sposobnosti za delo pod pritiskom
čustveno stabilnost, zelo se zavzema za delo in lahko brez težav izzove kot priložnost ni grožnja.
Kot delavec pogosto obvlada dogodke in ima sposobnost, da ostane miren. Stresni dogodek
predstavlja možnost in priložnost za njegov osebni razvoj. Posamezniki z visoko sposobnostjo dela
pod pritiskom lahko delajo tudi dolge ure in potrebujejo ukrepe in dosegajo cilje. Raziskave so
ugotovile tudi pozitivno povezavo med sposobnostjo dela pod pritiskom in zdravjem. Delavci z
poudarjeno trdnostjo bodo verjetno ostali bolj zdravi in se lahko zlahka spopadajo s stresom.

4.3. Visoka raven dejavnosti

Definicije in metode raziskovanja
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Značilnost visokega nivoja aktivnosti je ohranjanje ustrezne ravni učinkovitosti, ne da bi
pri tem preprečili sposobnost analitične in argumentacijske sposobnosti, kadar se posameznik
sooča z visokimi zahtevami, v katerih je velik časovni pritisk in / ali delovna obremenitev. Ima tudi
povezavo z možnostjo hkratnega usmerjanja pozornosti na različne naloge na učinkovit in
učinkovit način, ki omogoča razvoj alternativnih odzivov za dosego ustrezne ravni rezultatov. Ta
kompetenca kaže, da oseba pokaže zmožnost, da hkrati izvaja več prednostnih nalog (Zuckerman,
M., Kuhlman, 2000).
Vsi posamezniki ne delujejo dobro pod pritiskom. Obstajajo ljudje, ki so hitro
preobremenjeni in prej ali slej morajo poiskati delovna mesta z nižjim pritiskom zaradi nevarnosti
stiskanja stresa (Zuckerman, M., Kuhlman, 2000).
Na vseh področjih življenja, izpita, intervjuja za službo, napada, orla, kirurgije obstajajo
scenariji, v katerih situacija zahteva odziv na težave, s katerimi se soočajo, da bi jih premagali. To
so izzivi, ki povzročajo psihološki stres.
Za visoko stopnjo aktivnosti je značilna potreba po zasedenosti in vzdrževanje močnega
motoričnega vedenja. Biti zainteresiran za različne dejavnosti, odhod na nova mesta, jedo
nenavadne stvari ali preizkušanje novih alternativ, so dejanja, ki ponavadi opredeljujejo visoko
aktivno osebo.
Lahko ga razumemo tudi kot kombinacijo potrebe po stvari, pomanjkanja sposobnosti
sproščanja in splošne prednosti trde delovne sile ali izziva. V tem primeru upošteva tudi dva
različna vidika: celotno dejavnost in delovni napor.
Po mnenju Allporta, predhodnika sodobne teorije osebnosti, lahko rečemo, da bi
temperament lahko razložil z obstojem značaja. Funkcija predstavlja stabilne vedenjske
sposobnosti. To pomeni, da so značilnosti razmeroma stabilne in trajne skozi celotno življenje.
Hall (2002) je ponovno opredelila zadušitev kot zvišanje ravni tesnobe, ki jo povzroča delo
pod pritiskom, kar vodi k kritičnemu poslabšanju običajnega izvajanja uspešnosti. Ta koncept
psihološkega pritiska se razlaga kot resno poslabšanje uspešnosti običajnih procesov, ki je
posledica povečane anksioznosti, kar lahko privede do znatnega zmanjšanja učinkovitosti.
Stres je običajno povezan z visoko stopnjo aktivnosti zaradi nujnosti aktivnega, reševanja
problemov, dinamičnosti in dela pod pritiskom časa ali menedžerjev. Vendar se visoke stopnje
aktivnosti ne nanašajo le na fizični napor, kot ga je mogoče razumeti, temveč velja tudi za
kognitivno ali senzorično visoko stopnjo aktivnosti. Visoka duševna aktivnost je lahko
osredotočena na težave s stresom in boleznimi, če je nenadzorovano. Vendar pa je sposobnost
upravljanja in samonadzora tega vprašanja lahko bistveno izboljšala učinkovitost.

Definicija in razlaga dimenzij
Visoka motivacijska raven je bistvena za asimilacijo in prilagajanje vsakodnevnemu
soočenju dejavnosti. Prav tako je bistvenega pomena za razvoj poklicnega interesa in nenehno
prizadevanje za samopodobo, ki prispeva k samozavedanju, oglaševanju stilov, s katerimi se
soočamo z dejavnostjo in njenim razvojem, razvijamo moč in občutek lastne osebnosti, kar vodi
do tega v prihodnjo projekcijo.

82

Na ta način se visoka raven dejavnosti nanaša na energijsko raven, ki jo opazujemo pri
osebi, potrebo po stimulaciji in aktivnostih ter nizko občutljivost za delo pod pritiskom.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za strokovnjake, opisane v testu CaT
Posamezniki, ki imajo to temperamentno značilnost, so ponavadi motivirani, pozorni,
nadzorovani stres in tesnoba ter imajo visoko stopnjo samozavesti.
Lahko se osredotočijo na končni cilj; tj. pri različnih zaporednih ukrepih, ki jih je treba
opraviti z nizko stopnjo napak, brez motečih elementov. Posebni poklici zahtevajo selektivno ali
osredotočeno pozornost v nasprotju z razdeljeno pozornostjo ljudi z nizko stopnjo aktivnosti.
Imajo tudi visok čustveni nadzor.
Potencialna raven aktivnosti postaja višja in višja. Dejansko se zahteve okolja lahko
konceptualizirajo v pozitivnih in negativnih pogojih. Visoka raven dejavnosti je temeljna
temperamentna značilnost pri poklicih, kot so športna in telesna dejavnost.
Tisti poklici, opisani v testu CaT, ki so v glavnem povezani s socialnimi mrežami, ki
presegajo individualni razvoj, so primerni za delavce na visoki ravni: izobraževanje, umetnost,
storitve, šport in telesna dejavnost, arhitektura / gradbeništvo ali inženiring.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Visoka stopnja aktivnosti je povezana z motivacijo, ki je opredeljena kot niz spremenljivk,
ki določajo izbiro dejavnosti, intenzivnost v praksi te aktivnosti in vztrajnost in uspešnost nalog.
McClelland (2015) in Atkinson (glede na: Shafer, 2008) pojmujejo kot relativno stabilno
nagnjenje k uspehu dogovora o dosežkih, nezavedno individualno lastnost, ki vključuje strah do
neuspeha. Avtorji so ga opredelili kot težnjo k ukrepanju. Zadovoljstvo, ki prihaja z uspehom in
sramom, povezanim z neuspehom.
Eden od vidikov, ki ga posamezniki z visoko stopnjo aktivnosti ne morejo prezreti, so
psihološke sposobnosti, ki jim omogočajo, da na višjih ravneh izvajajo veščine, kot so pozornost,
koncentracija, motivacija in čustveni in duševni nadzor (Garcia-Naveira, 2010)
Ključni dejavnik pri teh posameznikih je samozavest, prepričanje, da lahko uspešno
izvedejo želeno vedenje, ki je bistveno za premagovanje strahu pred prikrajšanimi situacijami, da
se ustrezno izvaja, da izboljša lastna znanja in spretnosti ter si prizadeva trdo in postavlja višje cilje
.
V celoti, to zaupanje jim omogoča aktiviranje pozitivnih čustev, vztrajanje pri ciljih,
povečanje napora, izboljšanje strategij in olajšanje njihove koncentracije.

Kazalniki
Ekstravertnost: biti asertiven, socialen, boljši medosebni odnosi, udoben z ljudmi, čustveno
izrazen, z večjo družbeno prevlado, aktiven in energičen.
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Multi-tasking: Bodite previdni pri podrobnostih pri izpolnjevanju več nalog hkrati, sposobnost
osredotočanja na naloge, ki imajo selektivno pozornost, uresničitev več ciljev hkrati, ob
pozitivnih čustev in odnosa za večopravilnost.
Potreba po stimulaciji: osredotočiti se na naloge s fizičnim in psihološkim delovanjem, sredstvom
ali pogojom, motiviranim in energičnim, ki jih manj izvajajo stresne situacije,
Prednostna raznolikost: hkrati se osredotočiti na različne naloge, hkrati pa je uspešnejša pri
hkratni obravnavi več nalog ali odgovornosti, hkrati pa je sposobnost, da istočasno
prednostno razvrsti več dejavnosti, da je celovitost, upravljanje časa in stresa ob soočanju
z delovno obremenitvijo.
Oseba z visoko stopnjo aktivnosti:


ima visoko stopnjo samozavesti



je motiviran



analizira situacije, da jih aktivira



dobra in pozitivna energija za razvoj nalog



je inovativen in ustvarjalen



je izziv



prilagodljiva in aktivna osebnost



večnamenska zmogljivost



zaveza z družbo in delavci

Kot bodoči zaposleni bo oseba z visoko stopnjo aktivnosti koristna za večtočne zaposlitve.
Ta sposobnost zagotavlja visoko duševno in fizično sposobnost za različne stvari v istem trenutku
in za aktivno delovanje v različnih situacijah. Hkrati lahko oseba z visoko stopnjo aktivnosti opravi
različne naloge v manj časa kot oseba z nizko stopnjo aktivnosti, ki ima zato več časa za druge
naloge. Ponavadi so ljudje, ki se počutijo kot pomembni pri teh delovnih mestih, povečujejo svojo
motivacijo in samospoštovanje. Če jim delovno mesto omogoča aktivno delo, se bodo odzvale z
visoko stopnjo zavezanosti in povečale proizvodnjo podjetja.

4.4. Visoka stopnja občutljivosti
Definicije in metode raziskovanja
Visoka stopnja občutljivosti je ena od dimenzij tempera- turnega značaja in je povezana s
prednostno stimulacijo. Visoka raven občutljivosti vpliva na okoljske spodbude. Regulacija
stimulacije je pomembna za posameznike in vsak posameznik ima različne stopnje in nastavitve
občutljivosti (Fajkowska, Zagorska, Strelau, Jaskowski, 2012). Nekateri posamezniki so bolj odzivni
na spremembe okoljskih spodbud in so bolj občutljivi (Gregory, 2004). Posamezniki z visoko
stopnjo občutljivosti so bolj odzivni na stimulativne in energetske spremembe.
Definicija in razlaga dimenzij
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Visoka stopnja občutljivosti pri preizkusu CaT je povezana z energijsko ravnijo
posameznika in se nanaša na stopnjo občutljivosti, ki jo opazimo pri osebi. V tej dimenziji je
vključena količina želenih stimulacij. Ljudje z visoko stopnjo občutljivosti večinoma želijo nizek
hrup, nizko gibanje in strukturirano okolje (Aron, 1996). Stimulacija je osnova percepcije in
vedenja. V literaturi je spodbuda opredeljena kot sprememba energije (zvok, temperatura in itd.),
Ki se opazi preko čutil. Posamezniki, ki so z lahkoto prizadeti na takšne spremembe energije in
odziven, imajo "visoko stopnjo občutljivosti" in vplivajo na njihovo vedenje in spoznanje (Gregory,
2004).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT

Visoka stopnja občutljivosti je bila izražena z različnimi izrazi pri razlagi poklicev.
Potrpežljivost, raje rutinske naloge in aktivnosti so bili nekateri izrazi, ki se uporabljajo pri testu
CaT. Poleg teh se intuitivnost uporablja tudi kot kvalifikacija za izražanje visoke stopnje
občutljivosti.
Visoka stopnja občutljivosti je ena od dimenzij temperamentnih značilnosti pri testu CaT
in je zahteva za nekatere poklice. Poklice, ki zahtevajo visoko stopnjo občutljivosti, so delavci v
rudarstvu, gradbeništvu, proizvodnji in transportu; glavni računovodje, mestni in prometni
načrtovalci itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Raven občutljivosti in količine stimulacij se pogosto razpravlja v osebnostnih teorijah in
učnih teorijah (Heszen, 2012). Po Dunnu in Dunnu (1979), ne glede na njihovo starost,
sposobnost, socialno-ekonomski status in dosežek, se posamezniki različno odzivajo na svoje
okolje. Nekateri posamezniki so bolj uspešni pri nizki temperaturi, nejasni svetlobi ali dnevni
svetlobi, tihi okolici itd. (Dunn & Dunn, 1979). Tako ima vsak posameznik edinstvene učne načine.
Posamezniki se lahko koncentrirajo v različnih okoljih. Njihova občutljivost je drugačna od
okoljskih dražljajev. Če se lahko učenci naučijo sloga; učilnice so lahko zasnovane ustrezno in se
odzivajo na njihove individualne potrebe za tiho ali zvočno, svetlo ali mehko osvetlitev, toplo ali
hladno sobno temperaturo, ureditve sedežev, mobilnost ali skupine (Dunn, Beaudry, & Klavas,
2002). Poleg tega so po raziskavah posamezniki, ki imajo visoko stopnjo občutljivosti (raje tišina,
nejasna svetloba, strukturirano okolje in podobno), na desno polkrogu večji kot pri levi polobli
(Dunn, Beaudry, Klavas, 2002). Tako uporabljajo svojo desno hemisfero več za učenje. Temeljne
značilnosti in osebnost sta zelo povezana in ta raziskava je bila v literaturi zelo raziskana
(Derryberry & Rothbart, 1988). Na primer, po Hebb (1955), introverti raje sorazmerno nizko raven
stimulacije in pristop k blažim oblikam stimulacije (Derryberry & Rothbart, 1988; Aron & Aron,
1997). Poleg tega obstaja več raziskav za razumevanje učinka spodbud na vedenje. Odziv na
stopnjo stimulusa in občutljivosti vpliva na vedenje posameznikov.
Kazalniki:
Potreba po nizkem stimulacijskem okolju: potreba po delu z nizkim hrupom, majhnim gibalnim
okoljem, okoljem z malo možnimi destruktorji, željo po minimalnih spremembah energije,
potrebi po mehki osvetlitvi, stabilnih sobnih temperaturah.
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Strukturirano okolje: da raje poznamo znano in nespremenljivo okolje, predvidljivo okolje, nadzor
nad lastnim okoljem in njegove spremembe.
Prednost rutinskih nalog in dejavnosti: občutek udobnosti in prednost pred nalogami in
dejavnostmi, ki so dobro znane in se ne spreminjajo, potrebujejo jasna pravila, raje opravljajo
rutinske, konvencionalne naloge, običajne aktivnosti.
Odkrivanje sprememb: hitro zaznavanje sprememb, sposobnost zaznavanja majhnih sprememb,
premikov ali hrupa.
Majhna odpornost proti stresu: nizki stresni prag zaradi visoke občutljivosti, kopičenje večjega
dražljaja lahko povzroči stisko, občutek poudarjen v nejasnih situacijah z veliko različnih
dražljajev.

Pozornost na podrobnosti: sposobnost, da se osredotočijo na podrobnosti, delajo s
podrobnostmi, številkami, zadovoljijo delo, ki zahteva natančnost in monotonost.
Introverznost: občutek udobnosti, ko se samota, nagnjenost k refleksiji in osredotočenost na
duševno življenje, raje samotne dejavnosti.

Oseba z visoko stopnjo občutljivosti


določanja in uresničevanja sprememb v okolju



raje delajo v okoljih z nizko stopnjo dražljajev, kot so nizki glas, toplota in itd.



lahko sledi pravilom in rutinam



zazna majhne spremembe, premike ali hrup



je pozoren na podrobnosti in se raje osredotoča na podrobnosti



je občutljiv



ima težave pri obvladovanju stresa



je bolj udobno v strukturiranih okoljih

Kot bodoči zaposleni pričakuje, da oseba z visoko stopnjo občutljivosti upošteva
pravila in rutine. Nastavitve strukturirane organizacije so bolj prilagojene ljudem z visoko stopnjo
občutljivosti. Ljudje z visoko stopnjo občutljivosti so lahko bolj učinkoviti pri poklicih, ki so bolj
konvencionalni; vključuje podrobnosti in računanje. Poklici, ki se izvajajo v ustvarjalnem,
spreminjajočem in prilagodljivem okolju, lahko med delom poudarijo te ljudi (glej tudi Evers,
Rasche & Schabracq, 2008).

4.5.

Medosebne spretnosti
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Učinkovito izvajanje strokovnih nalog zahteva stalni razvoj znanj in strokovnih spretnosti
ter tako imenovane mehke veščine. Blok mehkih znanj se nanaša na zmogljivosti, ki olajšajo
prilagajanje razmeram in situacijam in se uporabljajo za vsakodnevne naloge. Ta vrsta sposobnosti
vključuje medosebne in komunikacijske spretnosti, sposobnost odločanja in reševanja problemov,
upravljanje časa, samouresničevanje in uresničevanje lastnih izkušenj, spopadanje s stresom,
ustvarjalnostjo in ustvarjalnostjo v razmišljanju (Jasińska, Podgórska, 2015). Medosebne veščine
so povezane z interakcijo z drugimi ljudmi - komuniciranje, razumevanje drugih in razumevanje,
vzpostavljanje in vzdrževanje individualnih in skupinskih odnosov, branjenje lastnih pravic,
reševanje konfliktov. Visoka stopnja medosebnih znanj je priznana kot eden bistvenih pogojev za
poklicni uspeh (Griffin, 2013, Jung, Schin, 2015).
Medosebna komunikacija je proces, ki se pojavi med pošiljateljem in prejemnikom (ali
prejemniki) sporočila, katerega namen je posredovanje informacij in ujetje. V procesu je
pomembno, od pošiljateljeve perspektive, besedilo sporočila, ki se posreduje, razumevanje
prejemnika sporočil, prilagajanje sporočila prejemniku in situacijske potrebe, poskušanje
preprečiti morebitne ovire. Z vidika prejemnika je pomemben pozoren sprejem sporočila, aktivne
sposobnosti poslušanja in želja po razumevanju pošiljatelja so pomembne (Krizan in ostali, 2008).
Učinkovitost komunikacije, zlasti v situacijah posredovanja govora na forumu skupine, je odvisna
od vsebine govora in načina organiziranja govora. Pravilen sprejem in razumevanje sta med
drugim odvisna od tega, ali je izjavo, oblikovano v poklicnih situacijah, značilna: preprostost
izražanja, vsebnost, izogibanje specializiranim besednjakom in razlaga osnovnih pojmov,
preglednosti in reda (Thun, 2004). Ključna spretnost pri poskusu razumevanja drugih oseb in
njihovega govora je sposobnost aktivnega poslušanja. Aktivnost pri poslušanju pomeni
koncentracijo pozornosti in osredotočenost na pošiljatelja in njihovega izražanja, verbalno in
neverbalno potrditev poslušanja (npr. S parafraziranjem ali postavljanjem dodatnih vprašanj),
empatijo kot sposobnost sprejemanja nekoga drugega stališča o položaju (Tyburczyk et al., 2015).
Komunikacijske kompetence, razen stanja pogovora ali govora na forumu, so pomembne
za sodelovanje v skupini zaposlenih. Učinkovito sodelovanje zaposlenih v skupini zahteva, da je
komunikacija med njimi odprta in da je treba sprejeti odločitve na podlagi vsebinskih dejavnikov,
ki se obravnavajo znotraj skupine. Kakovost sodelovanja v ekipi je med drugim odvisna od stopnje
komunikacijske usposobljenosti svojih članov (Krizan in leta 2008). Kar je najpomembnejše za
učinkovito sodelovanje, je sposobnost članov, da aktivno poslušajo, pa tudi njihovo sposobnost,
da na jasen način oblikujejo govor in predstavijo stališča. (Hawkins, Fillion, 1996).
Naslednja dva medosebna kompetenca, ki sta pomembna z vidika delodajalcev, sta
trdnost in pogajanja. Odpornost je sposobnost izražanja lastnih mnenj, mnenj, stališč, občutkov in
vrednot na odprt način, ob spoštovanju pravic drugih, da to storijo. Uspeh je avtentičen in ne
odreka drugim, da bi bili sami. Pasivno in agresivno vedenje je v nasprotju s trdim vedenjem. Prvi
se nanaša na ljudi, ki težijo k večji pomembnosti nečloveških pravic kot njihovi. Nasprotno,
agresivne osebe ne spoštujejo odnosov in občutkov ljudi iz svojega okolja (Benedikt, 2003, Krizan,
2008). Spretnosti pogajanj spodbujajo k doseganju sporazuma v konfliktnih situacijah. Učinkovito
vodenje pogajanj je usmerjeno v doseganje lastnih ciljev ob upoštevanju vedenja in ciljev druge
stranke. Tako je proces, katerega cilj je sprejemati najugodnejšo odločitev o spoštovanju pravic
drugih ljudi do neodvisnosti, ni konkurenca ali prevlada (Fisher, Ury, Patton, 1994).
Večina delodajalcev priznava medosebne spretnosti in osebne kompetence kot
najpomembnejše merilo pri zaposlovanju novih zaposlenih. Sposobnost učinkovitega
komuniciranja je najpogosteje omenjena med kompetencami "idealnega univerzitetnega
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diplomanta". Poleg učinkovite komunikacije delodajalci cenijo visoko sposobnost dela v skupini in
sposobnost vodenja pogajanj (SGH Varšava ekonomska šola, 2012).
Z diagnosticiranjem področja medosebnih spretnosti z uporabo testov kariernega drevesa
preizkušene osebe preučujejo svojo sposobnost v petih dimenzijah:






Spretnosti komuniciranja - sposobnost sporočanja svojih mnenj, stališč, občutkov, čustev
in stališč v pogovorih in javnih govorih.
Spretnosti poslušanja - prepoznavanje in razumevanje namenov, potreb, čustev drugih
oseb, sposobnosti sprejemanja nekoga drugega stališča in razumevanja.
sodelovanje med ekipami - pripravljenost za vzpostavitev in vzpostavljanje stikov z
drugimi, vzpostavitev in vzdrževanje mreže odnosov; sposobnost sodelovanja in dejavno
podpiranje ciljev skupine, skupinsko usmerjeno sodelovanje.
Odsotnost - vztrajnost pri uresničevanju svojih ciljev kljub nesrečam drugih. Zaupanje v
posedovane sposobnosti za obrambo prepričanj in namenov na način, ki izkazuje
spoštovanje do drugih.
Spretnost pogajanj in spretnosti pri reševanju konfliktov - zmožnost doseganja dogovora
in reševanja konfliktov in nesporazumov. Uskladitev dveh nasprotnih stališč z namenom
doseči skupne rešitve in skupno stališče.

5.1. Komunikacijske sposobnosti

Definicije in metode raziskovanja
Spitzberg in Cupach (1984) trdi, da komunikacijska kompetenca (znana tudi kot
"medosebna komunikacijska spretnost", za več informacij o nomenklaturi glej Hargie in Dickson
(2005): Kvalificirana medosebna komunikacija: raziskave, teorija in praksa) je zmožnost obnašati
primerno in učinkovito v določeni situaciji. Medosebna kompetenca omogoča, da dosežejo svoje
komunikacijske cilje, ne da bi zmanjšali verodostojnost in podobo pred drugimi. Medosebno
komuniciranje je treba razumeti kot interakcijo med dvema ali več ljudmi, ki vključuje verbalna in
neverbalna sporočila (Devito, 2013).
Najpogostejši model, ki opisuje kompetenco, je sestavni model, ki vključuje tri
komponente: znanje (to pomeni, da vedo, kakšno vedenje je najbolje za dani kontekst), spretnost
(sposobnost, da to vedenje uporabi v določenem položaju) in motivacijo to pomeni, da si želijo
komunicirati kompetentno). Bagarić in Djigunović (2007) se nanašata na različne avtorje, ki
pojasnjujejo, katere komunikacijske kompetence so, razumeli kot »sintezo osnovnega sistema
znanja in spretnosti, potrebnih za komunikacijo« (str. 96). V tem kontekstu je znanje treba
razumeti kot individualno znanje o jeziku in drugih vidikih uporabe jezika. Raven tega znanja lahko
prepozna razumljivost nekoga govora ali pisnih izjav in uporaba tehnik, ki omogočajo pravilno
razumevanje
sporočil
(McLean,
Moman,
2012).

Definicija in razlaga dimenzij
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Komunikacijska spretnost je medosebna spretnost, ki je ključni dejavnik sposobnosti
komuniciranja svojih lastnih potreb, mnenj, misli, čustev, stanja in želja v javnem položaju in med
pogovorom. Ena od priljubljenih definicij komunikacijske spretnosti, ki sta jih opredelila Cooley in
Roach, se nanaša na znanje o vzorcih učinkovite in ustrezne komunikacije ter na sposobnost
uporabe teh vzorcev v različnih situacijah in jih prilagaja pogojem (v Jones Jr., 2015).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT

Opis komunikacijskih veščin pri testu CaT vključuje izraze, ki so bili upoštevani pri opisu
nalog poklica. Spretnost komuniciranja je mogoče prepoznati z natančnostjo in pravilnostjo
govorjenja in pisanja ter jasnosti in skladnosti. Prav tako je sposobna govoriti v javnih situacijah in
med predstavitvami na zanimiv in razumljiv način, ki ustreza potrebam občinstva. Sposobnost
komuniciranja pomeni tudi, da poslušalci pravilno razumejo masaže, zavedajo pomena
neverbalnih signalov, gesta in znaka. Znanje o jeziku, metaforah, metonimijah, idioma itd.
Spretnosti komuniciranja se izražajo prek različnih izrazov v poklicih. Vsak poklic potrebuje
drugačno raven razvite komunikacijske spretnosti, vendar je potrebna komunikacijska znanja v
širokem spektru poklicev. Komunikativna spretnost je ključna sposobnost v poklicih, kot je glavni
računovodja, vodja plač, vodja prodaje, vodja gradbeništva, učitelj in vzgojitelji, vodje starih služb,
skrbniki socialnega skrbstva, menedžerji na drobno in na debelo, vodja trgovine, ekološki revizor,
fiziki in astronomi, ekolog , zdravniki.

Examples of studies described in scientific papers
Spretnosti komuniciranja je treba naučiti in razviti v varnih in udobnih pogojih, v katerih
predavatelji spodbujajo učence, da se posvetujejo o svojih težavah in stopnjah usposobljenosti. Ta
priporočila so rezultat študije Asemanyi (2015). Veliko let raziskav, ki so jih izvedli znanstveniki iz
komunikacij, kažejo, da je komunikacija zaskrbljujoča pri študentih. Komunikacijsko vznemirjenje
je opredeljeno kot »strah ali tesnoba, ki jo doživi oseba zaradi dejanske ali domišljene
komunikacije z drugo osebo ali osebo« (v Priem in Solomon, 2009, str. 260). Ta strah vključuje
različne oblike komuniciranja, ne samo javnega govora. Javno govorna anksioznost je "specifična
podtipa komunikacijske anksioznosti, pri kateri posamezniki doživljajo fiziološke, kognitivne in
vedenjske reakcije, ko se soočajo z resnično ali domišljeno predstavitvijo" (Bodie 2010, str. 71).
Bodie (2010) neprestano javno govoreče. Anksioznost lahko preusmeri iz vaše običajne
komunikacije in vodi druge ljudi, da vas vidijo na način, ki ni bil vaš namen, čeprav ste inteligentni,
pripravljeni in motivirani. Guclu (2016) je v svoji raziskavi izkazal pomembno vlogo izobraževanja
komunikacijskih vešč med študenti. Tisti, ki se udeležujejo tečajev, so izboljšali svojo sposobnost
izražanja čustev, razumeli druge, da so postali empatični. Raziskovalci so izjavili, da bi moral biti
vsak učenec usposobljen za komunikacijske spretnosti, da bi bil bolje pripravljen na delovne
obveznosti in poklicne odnose z drugimi.

Kazalniki:
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Sposobnost komunikacijskih veščin je prepoznana v CaT:
Natančno sporazumevanje: odsotnost napak pri komuniciranju z drugimi; pravilno
komunicirajo, da prevladujejo ne samo govoriti, temveč napisati, v katerih so slovnica in
črkovanje. Izražati, kaj mislimo in nič drugega, da natančno komuniciramo s potrebami in čustvi.
Samozavest v komunikacijskih spretnostih. Namera za izvajanje natančnosti komuniciranja.
Jasnost in skladnost: biti verodostojni in pristni. Zavedanje pomanjkanja prileganja med
verbalno in neverbalno komunikacijo. Za odpravo odnosov, ki izkrivljajo sporočene informacije.
Spoznajte, kako govoriti na razumljiv in razumljiv način.
Javno govorjenje: prilagajanje komunikacije situaciji in značilnostim druge osebe. Za
komunikacijo na način, ki povzroči nizke napore, ki jih sprejemnik za zajemanje. Zagotoviti v govor
koristne informacije, ki so namenjene naslovniku. Občutite samozavest in mir, ko govorite v
javnosti. Razumevanje potreb in značilnosti občinstva. Zaželeno govoriti in odgovarjati na stopnjo
obveznosti občinstva.

Ponavljajoči se koncepti: Prepričajte se, da poslušalec razume in sprejme sporočilo.
Vedeti, kako reagirati, če je pomanjkanje razumevanja. Z ponavljanjem konceptov, da zagotovimo
kontinuiteto in doslednost komunikacije ter prodremo v mislih prejemnika.
Neverbalna komunikacija: Pošiljanje in prejemanje sporočil brez besed, to je s pomočjo
znakov, kretenj in znakov. Komunikacijske masaže s pomočjo kretenj, drže, izraza obraza in
kontakta z očmi. Odzivanje na poteze drugih ljudi. Znanje o pomenu gesta in neverbalnih signalov.
Jezikovne sposobnosti: razumevanje in izražanje metafore, metonimij, idioma in drugih
oblik figurativnega jezika. Izražajo celo kompleksen pomen na skladen način. Biti zainteresiran za
učenje jezikov. Poskušam izraziti isto sporočilo na različne načine.










Oseba z visoko stopnjo komunikacijske sposobnosti:
has the ability to behave appropriate in given situation
ima sposobnost, da se obnaša primerno v danem položaju
ima znanje o uporabi jezika
je dober pri javnem govoru
lahko komunicira potrebe in čustva
lahko pošlje naslovniku koristne informacije
lahko zazna neverbalno komunikacijo
lahko interpretira možen odziv druge osebe

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko ravnijo komunikacijske spretnosti
vzpostavila odnos z drugimi. Zaradi svoje zmožnosti vedeti, zakaj, kdaj in kako se obnašati, ima
visoko verodostojnost in podobo pred drugimi. Javne situacije ne prestrašijo posameznikov z
visoko komunikacijsko sposobnostjo. Dobra komunikacijska spretnost pomeni tudi, da lahko
takšna oseba reši konflikte, probleme in je dobra pri mreženju in odnosu. Dobre komunikacijske
spretnosti omogočajo delavcu vzpostaviti povezave, vzpostaviti povezave in dogovorjene zaveze.
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5.2. Spretnosti poslušanja

Definicije in metode raziskovanja
Poslušanje je postalo najbolj uporabljeno komunikacijsko orodje. Čeprav komunikacija vključuje
verbalne in neverbalne prilagoditve (Harryman, Kresheck in Nicolosi, 1996), je poslušanje še
vedno najpogosteje uporabljeno.
Robbins leta 1991 je določil, da govornik, ki se osredotoča na dialog, zagotavlja učinkovit in
aktiven poslušalec. Iz teh besed je Univerza Baylor University (2004) opredelila štiri bistvene
zahteve za obstoj in aktivnega poslušalca: empatijo, sprejem, intenzivnost in pripravljenost za
popolnost.
Collins (2009) navaja, da oseba porabi za poslušanje 55% svojih komunikacijskih časov, 23% za
govor, 13,3% pri branju in 8,4% za pisanje. Collins (2009) v raziskavi pojasnjuje, da je
povprečje podatkov, ki jih je poslušalec poslušal, približno 50%, 25% pa je delež, ki ga
zadržimo po 48 urah. In to ni zato, ker ne mislimo, da je to pomembno, vendar ga ne sledimo
in nanj nismo pozorni. Torej, vprašanje, ki jo sprašuje, kako učinkovite so naše slušne
spretnosti?
Erik Van Skyle (1999) je opredelil, da je šest ravni poslušanja, odvisno od stopnje pozornosti
(pasivno, pozorno, aktivno ...) in nekatere ovire za učinkovito poslušanje kot čas, posamezne
razlike ali čustva med drugim.
Večji del delovnega dne se porabi v komunikaciji, v povezavi s težavami in postopki na delovnem
mestu, z dobavitelji in odjemalci. Dober komunikacijski spretnosti so bistvenega pomena za
učinkovitega zaposlenega. Da bi dosegli uspeh na delovnem mestu, ta spretnost prihaja samo
na znanje o delovnem mestu.
Celovito poučevanje o branju in pisanju je univerzalno, vendar poučevanje ustnih komunikacij in
spretnosti poslušanja v šolah je redko. Takšno usposabljanje je običajno povezano z dramami
in podobnimi izbirnimi predmeti. Usposabljanje na področju spretnosti poslušanja je malo.
Pomembnost govorice telesa in govora sta ključni elementi učinkovitih verbalnih
komunikacijskih spretnosti. Delavci morajo razumeti razliko, ki jo ima njihov ton glasu in
telesnega jezika o tem, kako jih slišijo in zaznavajo. Usposabljanje za ustno komunikacijsko
znanje na delovnem mestu odraža trenutne okoliščine na delovnem mestu in uči zaposlenim,
da prepoznajo svoj prevladujoči slog komuniciranja, kako je to očitno, in jih uči, da cenijo in
razumejo različne pristope v slogu, pri čemer prilagodijo svoj prevladujoči slog, kot je
primerno.
Mnogi veliki delodajalci priznavajo pomen spretnosti poslušanja in zagotavljajo ustrezno
usposabljanje za svojo delovno silo. To kaže na potrditev, da je izboljšano zadovoljstvo strank,
manj napak, večja produktivnost in boljša izmenjava rezultatov takšnega usposabljanja, kar
lahko vodi tudi k inovativnim in ustvarjalnim izboljšavam.
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Uspeh številnih vodilnih podjetij in podjetnikov je bil posvečen poslušanju spretnosti. Dobre
izkušnje pri poslušanju ohranjajo ugodne človeške odnose. Čas, porabljen za razmišljanje in
razvijanje sposobnosti poslušanja, je pomemben del uspešne kariere.
Odrasli preživijo v povprečju 70% svojega časa, ki se ukvarjajo z nekakšno komunikacijo, od tega
povprečno 45% porabi poslušanje v primerjavi z 30% govori, 16% branje in 9% pisanje. (Adler,
R. et al., 2001). Kako bi se lahko sklicevali na nekoga, ki ima dobre spretnosti poslušanja?
Poleg tega, da razumemo in obdelamo podobno sporočilo tistemu, ki ga je ponudil naš
govornik, obstaja še nekaj drugih veščin, ki bi jih lahko identificirali pri osebi, ki ima to
sposobnost. Elementi, kot so pozornost, stik z očmi, spoštovanje, empatija, postavljanje
vprašanj za boljše razumevanje, dajanje povratnih informacij in razumevanje neverbalnih
sporočil, niso edini kazalniki, ki jih potrebuje dober psiholog, temveč tudi ustrezen poslušalec.
(Dianne Schilling, 2012)

Definicija in razlaga dimenzij
Dimenzija poslušanja je opredeljena kot prepoznavanje in razumevanje namenov, potreb,
čustev drugih; sposobnost razumevanja stališča osebe in sposobnost prikazovanja poslušanja in
zanimanja za to, kar je bilo rečeno. Kako natančno ljudje razlagajo in sprejemajo sporočila? To je
osnovno vprašanje za razumevanje procesa spretnosti poslušanja.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Strokovnjaki, ki imajo medosebne spretnosti, so značilni za njihovo empatijo, svetovanje,
občutljivost, sočutje, aktivno poslušanje, občutljive na potrebe drugih, svetovanje in pomoč. V
skladu s kompetencami in kvalifikacijami, opisanimi v testu CaT, so izkušnje poslušanja v skoraj
vseh poklicih osnovna, vendar je bistvenega pomena za nekatere poklicne dejavnosti, strojevodje,
voznike, hotele in restavracije, čiščenje delavcev, prodajne strokovnjake, poklicev za socialno
varstvo, inženirjev, zdravstvenih delavcev, učiteljev, strokovnjakov za odnose z javnostmi, pravnih
strokovnjakov, psihologov, verskih poklicev, novinarjev, prevajalcev in tolmačev, glasbenikov,
igralcev, plesalcev, umetnikov in vodnikov. Lahko predlagamo, da je dimenzija spretnosti
poslušanja osnovni del komunikacijskih veščin, potrebnih in potrebnih za vse vrste družbenih in
medosebnih delovnih mest.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Modrost in učinkovita vrednost poslušanja sta bila že stoletja priznana, vendar je
družbena znanost preučevanja poslušanja, vključno s poučevanjem umetnosti poslušanja v
kurikulumu, nedavni razvoj, ki je pridobila zaupanje v zgodnje delo Ralpha Nicholsa (Nichols, 1948;
Nichols & Lewis, 1954), vključno z njegovim inovativnim besedilom "Ali slišiš?" (Nichols & Stevens,
1957). Zgodnja raziskava Paul Rankin (1926) je kategorizirala komunikacijo v štiri diskretna
vedenja: branje, pisanje, govorjenje in poslušanje. Podatki raziskave kažejo, da je poslušanje
najbolj uporabljan komunikacijski način. Podobno je v modelu Shannon in Weaver (1949)
sprejemnik vključen v komunikacijski napredek kot samostojna komponenta. Poslušanje je bilo
reified ločeno in edinstveno, deluje neodvisno od drugih komunikacijskih vedenj, izvedljivo zaradi
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osrednje točke tega zgodnjega dela. Ta pogled se v določeni meri nadaljuje danes (q.v. Wolvin in
Coakley, 1996, str. 67).
V študiji Campion, Palmer in Campion (1997) so bila napisana vprašanja za intervjuje,
da bi ocenili socialne spretnosti in značilnosti, potrebne za uspešno delovanje, kot je bilo
ugotovljeno pri analizi dela. V tej študiji so bile sposobnosti poslušanja povezane s
komunikacijskimi veščinami, družbeno zaznavnostjo, koordinacijskimi veščinami, storitveno
usmerjenostjo, spretnostmi upravljanja časa, sodelovanjem in strpnostjo. Kot je bilo že rečeno,
večina poklicnih interesnih dimenzij v testu potrebuje dobre komunikacijske spretnosti, da bi
lahko uspeli.
Čeprav nove tehnologije ustvarjajo in odpravljajo različne vrste delovnih mest, prav
tako poudarjajo izboljšanje nekaterih veščin. Poslušanje in govorjenje sta še bolj uporabljena in
pogosta komunikacijska orodja. Ta zaključek dokazujejo Carnevale, Gainer in Meltzer leta 1988 v
dveletnem raziskovalnem projektu. Po njihovem mnenju povprečna oseba porabi 55% časa
poslušanja časa komunikacije, dvojnega govora in večjega branja in pisanja. Uspeh na delovnem
mestu je popolnoma povezan z dobrimi komunikacijskimi veščinami. V tej študiji zaključujejo tudi
pomen pomoči, razumevanja in pomembnosti vpliva prenosa in prejema informacij. Ta študija je v
glavnem povezana z delom, vendar je lahko povezana tudi z vsemi dnevnimi dejstvi.
Podoben zaključek je dosegel tudi doktor komunikacije King v The Concise
Encyclopedia of Communication, ki ga je napisal Blackwell leta 2015. Doctor King je predložil nekaj
podatkov, da bi pokazal, da se spretnost poslušanja veliko bolj uporablja kot druge komunikacijske
dimenzije. Skliceval se je tudi na delo Shannona in Weaverja (1949), ki je dejal, da poslušanje
deluje neodvisno od drugih treh komunikacijskih orodij.
Konceptualizacija komuniciranja kot transakcije, kjer se dekodiranje in kodiranje
sporočil zgodita istočasno sčasoma iz predhodnega linearnega pogleda komunikacije, ki je bil
razčlenjen na tri komponente: zvočnik, poslušalec in sporočilo. Prav tako so bili poskusi merjenja
poslušanja kot diskretnega vedenja (kot razumevanje poslušanja) ocenjeni kot neutemeljeni
(Kelly, 1965 in 1967). Akademiki so začeli opisovati poslušanje v smislu številnih okvirov obdelave
informacij, in sicer spomina, sluha, pozornosti in različnih vidikov vrednotenja in interpretacije
sporočil (Bostrom & Waldhart, 1980; Brownell, 1996; Goss, 1982; Steil, 1983; Weaver, 1972 Wolf
& Marsnik, 1992). Iz razloga, ker je bil poslušanje sprva obravnavan kot ločen in enoten, zdaj pa je
razumevanje, da poslušanje vključuje različne veščine za obdelavo informacij, poskusi določanja
poslušanja so bili številni in soglasje ni bilo doseženo. (Wolvin & Coakley, 1966). Bostrom (1990),
ki je pregledal ta vprašanja, je preprosto zaključil, da je »dober poslušalec« postal sinonim za
negovalno osebo, ki je druga oseba.

Kazalniki
Empatija: razumevanje čustev in stanja drugih iz svoje perspektive, postavite se v čevlje in
poskušajte razumeti in čutiti, kaj čutijo; povečuje pro socialno vedenje.
Zmožnost podajanja povratnih informacij: zmožnost vrniti informacije o rezultatu procesa,
dejavnosti ali med pogovorom, da izboljša uspešnost ali izdelek in obogati pogovor.
Dajanje povratnih informacij bi moralo biti pozitivno, ne težko, treba ga je dati takoj in
natančno.
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Spretnosti svetovanja: vodenje in pomoč drugim, pomoč drugim pri izboljšanju njihovega znanja
in spretnosti, občutljivost za potrebe drugih; znanje o tem, kako se odzvati v nečem
kriznem položaju. Da bi rad pomagal drugim.
Opazovanje neverbalnih reakcij: analizirati in razumeti informacije, ideje in čustva, ki jih drugi
predstavljajo prek telesa jezika, da bi poskušali razumeti pomena reakcij telesa in
obraza v pogovoru, analizirati neskladja med telesnim jezikom in besedami.
Prepoznati in razumeti pomen pogovora: razumeti in poslušati informacije in ideje, ki so jih drugi
predstavili ustno, in posvečati vso pozornost, kar drugi pravijo, poskušajo razumeti
vsebino in pomene besed in stavkov, da bi pokazali, ali razume, kaj je pravilno povedal
prek postavljanja vprašanj in ne prekinil v neustreznih časih.
Oseba z visoko sposobnostjo poslušanja:


Je bolj družaben



Je bolj odprta



Je bolj fleksibilen pri odločitvah



Je samokritičen



ima visoko stopnjo empatije



Ljudje se počutijo bolje in ustvarijo pozitivno okolje



Je sposoben analizirati situacije z več informacijami in manj interpretacije



Z lahkoto se naučite iz izkušenj drugih



Je bolj ustvarjalen, radoveden in domišljen

Kot bodoči zaposleni je oseba z visoko stopnjo spretnosti poslušanja primerna za
socialne delovne položaje, kjer so potrebne komunikacijske sposobnosti. Ta oseba je bolj
osredotočena na druge pred seboj in lahko razvije visoko stopnjo zavezanosti s podjetjem in
delavci. Če lahko poslušate z zanimanjem (aktivno poslušanje), delavcu omogočite, da pridobi vse
informacije, ki jih potrebujejo od kupca ali odjemalca, da se izognejo nesporazumom in
morebitnim težavam v prihodnosti. Pričakuje se, da bodo imeli dobre komunikacijske spretnosti,
ne samo poslušanje, temveč tudi govorjenje in dobro prisotnost v telesnem jeziku. Ti ljudje vedno
kažejo potrpljenje in premišljenost, da drugim omogočajo, da izrazijo, kar hočejo ali potrebujejo

5.3. Usmerjenost ekipe
Definicije in metode raziskovanja
Usmerjenost ekipe je ena izmed poddimenzij medosebnih spretnosti in njen glavni
poudarek je timsko delo in sodelovanje. Skupine delovnih skupin, katerih individualna
prizadevanja so rezultat večje od vsote posameznih vložkov (Robbins & Judge, 2015; Delamare Le
Deist, Winterton, 2005). Timsko delo je mogoče opredeliti kot sposobnost dela v skupini in
ustvariti skupinsko delo, osredotočeno na doseganje ciljev projekta (ComTal, 2012). Danes v
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poslovnih življenjskih skupinah so resnično pomembne za večino poklicev, ki podpirajo uspešnost
organizacij. V skupinah se ljudje dopolnjujejo, cilj je skupna uspešnost in pozitivna sinergija med
člani skupine (glej Watson, Johnson & Merritt, 1998). Za skupinski uspeh je sposobnost in
osebnost članov ključnega pomena, zato je ekipa usmerjena v poklicno življenje. Usmerjenost v
ekipo lahko opišemo kot posameznikovo nagnjenost k delovanju kot del ekipe in stopnjo, do
katere posamezniki raje delajo v skupinskih nastavitvah za opravljanje nalog (Driskell & Salas,
1992; Oleksyn, 2006). Usmerjenost ekipe ni naloga, temveč gre za splošno težnjo posameznikov,
da se kombinirajo v skupinah (Mohammed & Angell, 2004). Usmerjenost v ekipo je v literaturi
označena tudi kot skupinska prednost (Robbins & Judge, 2015). Prav tako ga lahko okrepijo
interakcije in odnosi med člani skupine (Watson, Johnson, & Merritt, 1998).

Definicija in razlaga dimenzij
Usmerjenost v ekipo je opisana v testu CaT, ker je pripravljena in raje pričakuje stik z
ljudmi. Oblikovanje in vzdrževanje delovnih in zasebnih odnosov in mrež je prav tako vključeno v
ekipi. Določanje vrednosti za timsko delo in sodelovanje, pripravljenost za dejavno podporo
timskim procesom, pripravljenost za žrtvovanje lastnih interesov v korist delovne skupine prav
tako opredeljujejo ekipi. Temeljijo na definiciji, ki opredeljuje timsko usmerjenost kot
posameznika, s pomočjo usklajevanja in sodelovanja ter s soodvisnostjo s člani skupine za
uspešnost skupine (Driskell & Salas, 1992).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Usmerjenost ekipe je razložena z različnimi kompetencami in kvalifikacijami v testu CaT.
Timsko delo, sodelovanje, naravni stik z ljudmi, zmožnost dela z ekipami in vzdrževanje mreže so
vključeni v ekipi. Poleg tega, ko imajo občutek odgovornosti za druge, zagotavljajo storitve
drugim, so v ekipi usmerjeni tudi delo s sodelavci, ki so prijazni do nekonkurenčnega okolja.
Usmerjenost na ekipa ima tudi usmerjenost prenosa informacij, s čimer zagotavljajo informacije
nadzornikom, sodelavcem in podrejenim so tudi kompetence ekipi.
V današnjem delovnem okolju je ekipa usmerjena v različne poklice, da bi bila uspešna. Za
večino vodstvenih položajev je ekipa usmerjena. Nekateri primeri so: vodja prodaje, vodje službe
za nego staršev, upravljavci socialnega skrbstva, industrijski in proizvodni inženirji.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Obstajajo različne raziskave o vplivu dinamike skupin na uspešnost organizacije. Za
uspešnost ekip je tudi raziskana usmerjenost ekipe ali skupinska prednost. Na primer, obstajajo
raziskave o raznolikosti, ekipi in usmerjenosti ekip (glej Driskell & Salas, 1992). V eni raziskavi se
domneva, da je lahko, če je ekipa usmerjena, negativni učinki kategorizacije in demografske
razlikovalnosti manj verjetni, člani pa se lahko bolj zavzemajo za delo z razlikami. Poleg tega lahko
ekskluzivna usmerjenost v skupine pomaga nevtralizirati negativne učinke raznovrstnosti površin
(spola) na konflikt odnosa (Mohammed & Angell, 2004). Obstajajo tudi različne raziskave, ki
kažejo, da ekipa usmerja pozitivno na uspešnost ekipe in lahko napoveduje uspešnost ekipe z
različnostjo (npr. Watson, Johnson, & Merritt, 1998). Usmerjenost ekipe vpliva na uspešnost ekip
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medsebojne odvisnosti. Opaziti je, da so posamezniki, ki imajo visoko ekipno usmerjenost, bolj
verjetno, da se bodo udeležili naloge drugih članov skupine in izboljšali njihovo uspešnost med
ekipno interakcijo, kot so bili egocentrični člani ekipe (Driskell & Salas, 1992). Usmerjenost ekipe
ni stabilna značilnost in se domneva, da ga je mogoče razviti. Nekateri raje delajo same; nekateri
posamezniki so nagnjeni k članstvu v timu (Dan, Gronn, & Salas, 2004). Obstajajo raziskave v
disciplini upravljanja človeških virov o tem, kako bi ljudje izboljšali ekipne igralce in povečali svojo
ekipno usmerjenost. Predpostavlja se, da usposabljanje in spodbude vplivajo na prednost
posameznika. Usposabljanje o komunikaciji, pogajanjih, upravljanju konfliktov lahko izboljša
timsko delo (Robbins & Judge, 2015). Iz raziskav lahko sklepamo, da se lahko razvije usmerjenost,
ki vpliva na uspešnost in dinamiko ekipe.

Kazalniki
Odhodna narava: osebna pripravljenost in želja po vzpostavitvi stika z ljudmi, pogovor,
preprostost pri ustvarjanju novih stikov, naravni stik z ljudmi, odprtost, socialne
spretnosti.
Izgradnja odnosov in omrežij: zmožnost dela z ekipami, gradnja in vzdrževanje delovnih in
zasebnih odnosov in mrež, ki poznajo veliko ljudi
Nagnjenost k timskemu delu: naravna tendenca, da deluje kot del ekipe, da je v ekipi udobna,
timsko delo in sodelovanje kot osebna vrednost, ki je nagnjena k članu ekipe, verjame
v možnost uspeha pri delu v skupini delati sam
Skupinski interes pred interesom: pripravljenost dejavno podpirati timske procese, pripravljenost
žrtvovati lastne interese v korist ekipe.
Odnosi z drugimi: občutek odgovornosti za druge, zagotavljanje storitev drugim, sodelovanje s
sodelavci v prijaznem nekonkurenčnem dvorcu, pripravljenost na kompromis,
pogajanje, reševanje konfliktov, gradnja odnosov, deljenje ciljev in odgovornosti z
drugimi v skupini
Prenos informacij: izmenjava informacij, zagotavljanje informacij nadzornikom, sodelavcem in
podrejenim.


Oseba z visoko stopnjo dela v ekipi:
lahko z lahkoto vzpostavlja odnose z drugimi



je družbena in pogumna



ima sposobnost dela v skupinah



je sposoben reševati konflikte



skrben



razume verbalno in neverbalno komunikacijo



daje pomembnost dobroti ekipe



delnice in zagotovijo informacije
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je prilagodljiv

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko ravnijo ekipa usmerjena v
prilagodljivo in ima dobre komunikacijske spretnosti. Timsko usmerjeni posamezniki bi morali
najprej raje delati v skupinah in se počutiti udobno, da bi bili člani ekipe. Da bi to dosegli, je
pomembno, da je prilagodljivo, družbeno, govorno, skrbno in sodelovalno. Ekipo usmerjeni
posamezniki se ne osredotočajo le na sebe; skrbijo tudi za druge in se bolj osredotočajo na
interese ekipa kot na lastne interese. Sposobnost vzpostavitve in vzdrževanja omrežja je ključnega
pomena tudi za to, da je član skupine.

4.4. Odpornost

Definicije in metode raziskovanja
Za družbene odnose in socialne spretnosti je samozavedanje na odločen način eden
pomembnih elementov. Ugotavljajoča oseba obravnava pravice in okuse drugih ljudi, se nagiba k
temu, da se izogne izterjanju drugih pravic in jih ne pokvari. Odpornost je spretnost, ki
posamezniku omogoča, da vztraja pri svoji logični zahtevi in kaže neprijetno vedenje, da brani
zahteve (Lounsbury et al., 2003). Odpornost je zmožnost osebe, da izraža prepričanja in jih brani,
izražajo interese in čustva v vredno in brez strahu (v Lizarragi et al., 2003). Uveljavljata oseba
sprejema odgovornost za svoje vedenje ali izbire. Ima dovolj samozavesti, ima pozitivno čustvo,
misli in stališča o sebi in drugih in svojem vedenju. Odporna oseba je odkrito in odkrito zase in z
drugimi (Townend, 1991). Odporna oseba uporablja komunikacijske spretnosti, ki omogočajo
podporo lastnega samospoštovanja in sledijo sreči in izpolnjujejo zahtevane zahteve. Ljudje, ki so
sposobni samorazumevanja, zlahka kažejo visoko stopnjo samozavesti in samospoštovanja
(Raudsep 2005). Odpornost se nanaša na posameznike, ki govorijo jasno in brez dvoma in so
prisiljeni (Costa & McCrae, 1992).
Definicija in razlaga dimenzij
Odpornost je medosebna spretnost, opisana v testu CaT kot vztrajnost pri prizadevanju
za doseganje ciljev tudi proti odpornosti, opisana je tudi kot občutljivost za motnje. Odločnost je
mogoče opredeliti kot zaupanje v obrambo osebnih idej in ciljev ter jih komunicirati na taktilen
način. Ustrezno definicijo lahko najdemo tudi v drugi literaturi, na primer na trdnosti Rakos
(1991). Njegovo razumevanje asertivnosti vključuje proaktivni odziv v težkih situacijah, ki
nasprotujejo pasivnim ali agresivnim reakcijam (Rakos, 1991). Biti zanesljiv omogoča
posameznikom, da rešijo težave, sodelujejo z ljudmi, da dokončajo naloge in dosežejo rešitve.
Odpornost pomaga zgraditi samozavest in je lahko zelo koristna za izboljšanje delovnih odnosov.
Odpornost tudi izziva družbeno utrjene ideje, da bi ženske morale vedeti vljudno, kar lahko oslabi
samozavest. Poleg tega ženske učinkovite profesionalne komunikacijske sloge potrebujejo bolj
zapletene strategije, kot da bi bile bolj zahtevne (Pfafman in McEwan, 2014, str. 202).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
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Odprtost je bila opisana z različnimi operativnimi izrazi, ki opisujejo poklice. Odpornost je
opisana kot prepričevalna, prepričljiva, samozavestna in vztrajna pri doseganju ciljev, sposobnost
izražanja lastnih mnenj in obramba na taktilen način, spoštovanje pravic drugih.
Odločnost je osrednja usposobljenost za vse te poklice, kjer so dobro razvite
komunikacijske spretnosti potrebne in so ključni del opisa delovnih mest. Takšni poklici so: vodje
menedžerjev, načrtovalcev mesta in prometa, para medicinskih delavcev, strokovnjakov za
oglaševanje in trženje, strokovnjakov za odnose z javnostmi, nepremičninskega agenta,
odvetnikov, novinarjev, glasbenikov, pevcev in skladateljev, plesalcev in koreografov, filmskih,
scenskih in sorodnih režiserjev in producentov, igralce, predvajalnike na radijskih, televizijskih in
drugih medijih, nadzorniki zgradb in gospodinjstva.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Mount trdi, da šest podmernih dimenzij, vključenih v širšo dimenzijo osebnosti, nanaša na
Toplost, Grožnjost, Odpornost, Aktivnost, Iskanje po navdušenju in Pozitivna čustva (v Klang,
2012, str. 4). Poudarjajo, da raziskave kažejo, da bodo ekstrovertirani posamezniki verjetno
navdušili nad poklicni, ki od posameznikov zahtevajo druženje in biti zelo interaktivni z drugimi
posamezniki.
Sarkar (2013) pojasnjuje, da je asertivnost "izrazila osebne pravice in občutke brez strahu
in se zavzemala za pravice, ne da bi posegla v druge pravice. Biti zanesljiv je, da se spoštuje dovolj
samega sebe, da bi navedel in kaj hoče od drugih ljudi «(str.141). Odpornost pomeni tudi
spoštovanje pravice drugih ljudi, da izrazijo svoje potrebe in spoštujejo posameznike, kot so
(Sarkar, 2013). Odpornost obnašanja pomaga, da se počutite pozitivne o človeku do
samospoštovanja, omogočite iskreno izražanje potreb, želja in čustev ter dovolite drugim
posameznikom, da izrazijo svoja stališča, ne da bi jih razbili ali žalili (Sarkar, 2013).

Kazalniki
Odločnost lahko priznava:
Samozavest: Ali je intimno prepričanje, da je mogoče uspešno opraviti določeno nalogo ali
poslanstvo ali izbrati najboljšo alternativo, ko pride do težave. Če želite delovati neodvisno od
sodbe drugih, da imate vero, da tudi če se drugi ne strinjajo ali nasprotujejo, nadaljujte z izbranim
projektom.
Vztrajnost pri uresničevanju ciljev: doseči ali doseči, kar je bilo že preizkušeno že nekaj
časa in za katerega niso namenjeni tako duševni kot fizični napori, da bi končno prišli in dosegli
realnost tudi proti nasprotovanju drugim posameznikom in skupinam. Če želite nadaljevati poskus
kljub morebitnim napakam in se lahko naučite od vsakega od njih. Za premagovanje ovir, ne glede
na to, kako težko so. Močno verjamejo in se zavedajo svojih pravic.
Izražate in branite mnenja: jasno in jasno izrazite svoje mnenje. Razmišljate, kaj boste
povedali; predstavi ideje v skladen, jasen in jedrnat, brez izdelave; uporabite besedne zveze, ki
pojasnjujejo, kaj pregleduje; odprto prikazati ustrezne izraze; povezave, ki se uporabljajo za jasno
ali jasno utemeljitev položaja, ki ste ga izbrali; sprejemajo druge veljavne razloge in vključujejo
pridevnike in samostalnike ali fraze, ki izražajo spoštovanje resničnosti. Izražanje lastnih mnenj in
stališč tudi brez dogovora ali sprejetja drugih; braniti se na taktilen način.
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Prepričljivost: je prepričati ali prepričati osebo, da verjame ali kaj naredi; je sodba, ki
temelji na podlagi, sposobnosti ali spretnosti, da mora nekdo spremeniti odnos ali ravnanje osebe
ali skupine ljudi do ideje, predmeta ali osebe z uporabo besed, občutkov ali sklepanja.
Prepričljivost se doseže z vplivom. Namen je, da posameznik spremeni svoje razmišljanje ali
vedenje, je treba na njih vplivati s svojimi čustvi ali posredovati nekaj informacij.
Spoštovanje pravic drugih: zavedati se je, da ima druga pravica lastno mnenje, veruje in
želi ter se obnaša s spoštovanjem drugih in spoštljivo. Imeti odprte misli in srca spoznati in
razumeti kulturne, družbene in moralne vrednote, ki opredeljujejo vsako človeško bitje, kjer
vzajemno spoštovanje zagotavlja harmonično obliko soobstoja. Spoštovanje do drugih je stalen
odnos, beseda in dejanje ter način življenja, kjer ima sinergija veliko vlogo. Nasprotni odnos se
počuti ogroženo zaradi raznolikosti in mnenj, ki so neznani.
Oseba z visoko stopnjo asertivnosti







ima močno samozavest
je prepričljiv
spoštuje mnenje in prepriča druge ljudi
sposobnost braniti svoje zahteve
ve, kaj hoče
ima spretnosti komuniciranja

Kot bodoča zaposlena oseba, ki ima samozavest, ima samospoštovanje in pozitiven
odnos do sebe in drugih. Njegovo vedenje je pošteno. Je usmerjen v cilj in njegovo komuniciranje
je zelo taktično. Biti zanesljiv omogoča posameznikom, da rešijo problem, delajo z ljudmi, da
končajo nalogo in dosežejo rešitve. Odpornost je zelo koristna za izboljšanje delovnih odnosov.
Omogoča vljuden in še osredotočen pogovor, kjer se vse vključene stranke počutijo slišane,
spoštovane in na poti do konstruktivne rešitve, pridobljene za vse.

5.5. Pogajanja in reševanje sporov
Definicije in metode raziskovanja
Mednarodna enciklopedija socialnih in vedenjskih ved opisuje zanimivo definicijo
konflikta, ki jo je napisal Pruitt (2001). V njem pravi, da je konflikt lahko javen, če vključuje dva ali
več ljudi, in subjektivno, kadar gre za drugo stranko. Odslej in v obeh primerih se zmožnost
reševanja konfliktov nanaša na zmanjšanje ravni konfliktov, da bi se ublažile posledice. Singh
(2008) se je skliceval na šerifa, ki je delal na tem področju in opredelil splošno pravilo za
obvladovanje težav, "nadrejene cilje". Poudarek je na skupnih prizadevanjih in doseganju
podobnih ciljev, da bi določil kooperativne probleme.
Glede na vrsto spora in naravo vpletenih ljudi se lahko stranke premaknejo k rešitvi ali pa
so lahko ovira. Od takrat sta Fisher in Keashly (1990) predlagala metodo za uspeh intervencije za
reševanje problemov: uporaba miru pri vseh vrstah konfliktov; spodbuditi in podpreti zrelost
delovanja ter načinov soočanja s težavami; ponuditi tretjega nevtralnega terapevta, da bi
moderirali temo.
Iz besed Mortona Deutsha (1998), ki opredeljujejo, da so konflikti lahko pozitivni in
negativni (ali konstruktivni in destruktivni), lahko povzamemo pomen ustvarjanja problemov
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konstruktivno. To pomeni, da cilj ni le odpraviti vse konflikte. Prav tako se sklicuje na naravo
vključenih oseb in njihove značilnosti, da bi dosegli enostavno rešitev ali kako drugače. Težave, ki
jih razumemo kot dve možnosti (črno-beli), togi ljudje ali stari konflikti, so bolj verjetno, da bodo
razvili težave pri reševanju problemov.
Nadler in ostali (2003) poudarjajo navodila, da so dobri pogajalci. Vse te indikacije so bile
povezane z učenjem. Torej, odvisno od vrste učenja, bi bilo lažje imeti dobre pogajalske spretnosti
ali ne. V svojih poskusih je bila zmožnost ljudi, da povečajo sposobnost pogajanja, neposredno
povezana z mehanizmom, ki je bil uporabljen za njihovo uvajanje v to temo. V tem primeru bi
lahko vizualne informacije in podobni podatki povečali sposobnost pogajanj precej boljši od
ukazov, ki so bili posredovani didaktično ali samo razkriti podatki.
Večje stranke, vključene v konflikte mešanih motiv, imajo konkurenčne in zadružne
interese. Konflikt je lahko konstruktiven in uničujoč, vendar je s povezavo z vojno, socialnimi
nemiri in psihopatologijo dosegel slabe rezultate. Konflikt je kanal, s katerim je mogoče rešiti
probleme in doseči rešitve, in je vir sprememb, socialnih in osebnih. Konflikt ima veliko pozitivnih
komponent (Coser, 1967).
Znanstveni in socialni problem ni preprečiti ali izkoreniniti konfliktov, temveč razviti
modrost, da bi ustvarili razmere, ki povzročajo produktivno razpravo namesto smrtnega spora.
Konkurenčni in zadružni interesi strank v konfliktu imajo za posledico dva značilna procesa
reševanja. Walton in McKersie (1965) sta ti procesi pomenila "trgovinsko pogajanje" in
"integrativno pogajanje". Deutsch (1973 jih imenujejo "konkurenčni" in "sodelovalni" procesi. Oba
procesa sta povezana z različnimi taktikami in strategijami, različnimi vplivi in komunikacijskimi
procesi ter značilnim odnosom do vsake stranke.
Pomembni dejavniki, ki vplivajo na konfliktni proces in ali bo za vpletene strani prišlo do
konstruktivnega ali destruktivnega rezultata, bodo primerjalne prednosti konkurenčnih in
zadružnih interesov znotraj pogodbenic in ali se ti med seboj razlikujejo konflikta.
Obstaja potreba po pogajanjih o konfliktnih vrednotah, prepričanju in interesih med
narodi, skupinami ali posamezniki z različnimi kulturnimi okoliščinami, prav tako pa se lahko
zahteva tudi tesno sodelovanje v organizacijah. Obnašanje, nesporazumi in predsodki se lahko
pojavijo zaradi kulturnih razlik, kar bi lahko povzročilo nenamerno kršitev, s čimer bi ustvarjale
ovire za interakcijo, kar otežuje doseganje konstruktivnih pogajanj.
Definicija in razlaga dimenzij
Razsežnost pogajalskih spretnosti in spretnosti za reševanje konfliktov je opredeljena
kot sposobnost doseganja kompromisa ali dogovora ter izogibanja argumentom ali sporu,
sposobnost doseganja najboljšega možnega rezultata; proces med dvema ali več strankami, ki
iščejo rešitev za skupno težavo. Prav tako se sklicuje na prepoznavanje problemov, razvoj in
ovrednotenje možnosti ter izvajanje pravilnih in natančnih rešitev.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Oseba, usmerjena v pogajanja in reševanje konfliktov, ima spretnosti za reševanje
sporov, pogajalske sposobnosti, čustveno neodvisnost in stabilnost, strateške kompetence,
organizacijo, komunikacijske spretnosti in sposobnosti reševanja problemov. Z raziskavo CaT Test
o kompetencah in kvalifikacijah smo ugotovili, da so spretnosti pogajanj in reševanja sporov

100

pomembne za strokovnjake različnih vrst revidiranja, policijske inšpektorje in detektive, delavce
za otroke in učitelje, prodajne strokovnjake, menedžerje na splošno, trgovce na drobno, inženirje,
arhitekte , nekateri zdravstveni delavci in vsi visoki uradniki. To je kompetenca, ki jo potrebujejo
večina delovnih mest, hkrati pa iščejo večino iskalcev zaposlitve.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Raziskali smo številne različne pristope k spreminjanju med skupine predsodkov,
stereotipov in diskriminacijskega vedenja (Worchel & Austin, 1986): medskupini stiki, informacije
in izobraževanje, usposabljanje za občutljivost ali delavnice za reševanje težav, pogajanja vodij
skupin in uporaba sodelovalnih postopkov. Raziskava, ki jo je razvil Stephan leta 1985, je preveč
obsežna, da omogoča več kot nekaj kratkih izjav. Prvič, očitno je, da se najbolj poglobljene in
trajne pozitivne spremembe v medskupinskih odnosih pojavljajo, ko se spodbuja uspešno
sodelovanje pri doseganju skupnega ali nadrejenega cilja (Cook, 1984, 1985, Johnson & Johnson,
1989, Gaertner, SL & Dovidio, JF, 2000). Družbeni kontekst sodelovanja krepi učinkovitost vsakega
od drugih pristopov in brez sodelovanja v zvezi z njimi imajo lahko drugi pristopi malo trajnega
učinka. Drugi dejavnik, ki krepi učinkovitost vsakega od različnih pristopov, je ugoden normativni
okvir, v katerem sprejeta oblast ali vplivne tretje strani močno podpirajo pozitivne odnose med
skupinami.
Ljudje, ki so pozvani k pomoči v konfliktu, v katerem nasprotne stranke potrebujejo pomoč pri
reševanju konflikta, konstruktivno zahtevajo štiri vrste spretnosti:


spretnosti, povezane z učinkovitim delovnim odnosom z vsako od nasprotnih strank, tako
da bodo zaupali tretji osebi, se sporazumevali z njim in se odzvali na njegove predloge o
urejenem postopku pogajanj (glej Folberg & Taylor, 1984, Kressel, 1985, Kressel & Pruitt,
1985, Rubin, 1980).



Spretnosti, povezane z vzpostavljanjem zadruge za reševanje problemov med
nasprotujočimi stranmi do konflikta, (Deutsch, 1973; Brewer, M. B. 1999).



Spretnosti, vključene v razvoj kreativnih skupinskih procesov in skupinskih odločitev.
Takšen proces pojasnjuje naravo problemov, s katerimi se spoprijemajo strani, pomaga
razširiti vrsto alternativ, za katere se domneva, da so na voljo, olajša realno oceno njihove
izvedljivosti in želje ter olajša izvajanje dogovorjenih rešitev ( glej Blake & Mouton, 1984;
Fisher & Ury, 1981; Janis & Mann, 1977).



Obsežno znanje o vprašanjih, na katerih se spopada osredotoča.

Kazalniki:
Spretnosti za reševanje konfliktov: da bi razumeli naravo konflikta in jo rešili, sposobnost
razlikovati naloge, proces in konflikte odnosov, omejiti negativne vidike konfliktov in
povečati njegove pozitivne vidike; poznavanje tehnik reševanja konfliktov; da se ne
bojijo konfliktov in se ne izogibajo; išče pozitivne rezultate konfliktov in ga interpretira
kot način za vzpostavitev tesnejših odnosov.
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Spretnosti pogajanj: Sposobnost odločanja o tem, kako razporejati vire med dvema ali več
strankami, učinkovito pogajanje, etično usmerjenost, sposobnost določanja potreb
drugih; poznavanje pogajalskih tehnik.
Spretnosti za reševanje težav: najti generične ali nove rešitve težav, razumeti različne perspektive,
opredeliti rešitve in probleme ter jih povezati s cilji; ločena čustva iz težavnih vzrokov;
razlagati problem kot stvar, ki jo je treba rešiti, in ne kriviti drugih.
Toleranca na mnenja in stališča drugih: sposobnost razumevanja in sprejemanja različnih mnenj in
stališč, poskušajte ceniti ideje in mnenja drugih z učinkovito komunikacijo,
spoštovanje in strpnost do različnih mnenj.
Izogibanje argumentom ali sporu: obvladovanje lastne jeza in frustracije, obvladovanje nečloveške
agresije, ohranjanje miru v primeru argumentov, izražanje mnenja in želja na taktilen
način, pomiritev drugih z lahkoto.

Oseba z visoko stopnjo pogajanj in sposobnosti reševanja:


misli kritično



je realističen



sposoben in usmerjen k samoregulaciji



je samozavesten



ima sposobnosti odločanja in odločanja



enostavno rešuje konceptualne probleme



je učinkovit



ima jasno komunikacijsko znanje.

Kot bodoči zaposleni je oseba z visoko ravnijo pogajalskih in ločitvenih veščin
osredotočena predvsem na rezultate in cilje. Pomembna točka je, da stvari potekajo po pozitivni
poti. Ljudje postanejo pomembni zanje, če so del cilja, zaradi česar bi bili bolj družabni, če to
zahteva cilj. Po navadi imajo "kameleonsko" osebnost, vedno usmerjeno in osredotočeno na
rezultate. To naredijo, kar je potrebno za dosego cilja. Dvom je beseda, ki jo ne razumejo. So
učinkoviti in proaktivni ljudje z ambicijo in se osredotočajo na doseganje novih in različnih izzivov.
Z ljudmi uporabljajo jasne in koristne informacije, da jih organizirajo in ne izgubljajo časa.

4.6.

Podjetniške spretnosti

Podjetništvo je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na blaginjo družb. Podjetniške
kompetence so glavni viri zaposlovanja, gospodarska rast in inovacije, ki spodbujajo kakovost
izdelkov in storitev, konkurenco in ekonomsko fleksibilnost. Je tudi mehanizem, s katerim mnogi
ljudje vstopajo v gospodarsko in družbeno mainstream v družbi, pomagajo pri oblikovanju kulture,
integraciji prebivalstva in socialni mobilnosti (R. Hisrich, Langan-Fox, & Grant, 2007).
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Definicija podjetništva je odvisna od znanstvene discipline. Podjetniki se najdejo v vseh
poklicih: arhitekturi, poslovanju, izobraževanju, inženiringu, pravu, medicini in psihologiji. Za
vključitev vseh vrst podjetniškega vedenja lahko uporabimo priljubljeno definicijo: "Podjetništvo
je proces ustvarjanja nekaj novega z vrednostjo, tako da poskrbi za potreben čas in trud, ob
predpostavki spremljajočih finančnih, psihičnih in socialnih tveganj in negotovosti ter sprejemanje
posledične koristi denarnega in osebnega zadovoljstva "(RD Hisrich, Peters, Shepherd, 2010).
Podjetništvo se ekonomsko razume kot proces iskanja poslovnih priložnosti pod pogoji
tveganja (Ebert & Griffin, 2017). S psihološkega vidika podjetniki predstavljajo posebne lastnosti.
Schumpeter (1934) je podjetnike opredelil kot »posameznike, ki izkoriščajo tržne priložnosti s
tehničnimi in / ali organizacijskimi inovacijami« (Schumpeter, 2008), kar je pogosto predstavljeno
kot ustvarjalno uničenje - neločljivo značilnost kapitalizma. Podjetništvo je bilo razvrščeno v
Schein kot eno od osmih tem, imenovano Career Sider. Karierno sidro v Scheinovem modelu
predstavlja edinstveno kombinacijo zaznanih poklicnih kompetenc, motivov in vrednot. Ljudje
ponavadi ostanejo zasidrani na enem področju in njihova kariera bo to ponovila na več načinov.
Schein je opredelil osem tem in pokazal, da bodo ljudje prednostno imeli prednostne nastavitve
za te namene. Eden od kariernih sider je podjetniška ustvarjalnost. Ljudje z visoko podjetniško
ustvarjalnostjo so motivirani z ustvarjanjem novega, kar je lastno. Pogosto prinašajo nove zamisli
na mizo in poskušajo razviti nove perspektive ali predmete (Klapwijk & Rommes, 2009).
Treba je opozoriti, da so podjetniške lastnosti in kompetence osredotočeni na prestopanje
lastnih in drugih meja. Biti avtonomni, samoumeti in motivirani za doseganje boljših rezultatov
kot drugi ljudje povzročajo primerjavo z drugimi in lahko vodijo v konkurenco, ki ni povezana s
socializacijo. Močna potreba po avtonomiji lahko povzroči tudi nevarnost socialnega in
medosebnega odtujenosti. Razlaga socialnih dobičkov in tveganj, ki izhajajo iz naraščajoče
podjetniške usmeritve, je odvisna od vrednot in ciljev družbe in načina izobraževanja in
spodbujanja podjetniških kompetenc med mladimi.
Podjetniške kompetence, analizirane v zbirki orodij CaT, opisujejo:


strateške kompetence



Prepoznavanje priložnosti



Mreženje in povezava



načrtovanje in organiziranje



Zaveza

6.1. Strateške kompetence
Definicije in metode raziskovanja
Strateške kompetence organizacijam in posameznikom omogočajo, da delajo v okviru
svojih kognitivnih omejitev tako, da so sposobne vzdrževati ustrezno stopnjo odzivnosti na njihove
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nepredvidljive dogodke (Hodgkinson & Sparrow, 2006, str. 1). Da bi lahko razmišljali in delali
strateško, so za te sposobnosti ključne strateške kompetence. S strateškimi kompetencami lahko
upravljavci, načrtovalci in oblikovalci politik sprejemajo kontekstualne odločitve, primerne za
dinamiko določenega položaja (Wigboldus, 2009).
Hodginson in Sparrow (2006) sta opredelili strateške kompetence kot zmožnost
organizacij (njihovih članov), da pridobijo, shranijo, odpokličejo, razlagajo in ukrepajo glede
informacij, pomembnih za dolgoročno preživetje in dobro počutje organizacije.
Definicija in razlaga dimenzij
Strateške kompetence so opisane kot določanje, vrednotenje in izvajanje dolgoročnih
strategij prihodnosti podjetja in pobude. Predstavljeni opisi poudarjajo vidik postavljanja ciljev in
proaktivnosti, sposobnost preoblikovanja vizije v delovanje, splošne vodstvene sposobnosti,
sposobnosti sprejemanja odločitev, iniciativnost in neodvisno razmišljanje. Strateško razmišljanje
je močno povezano s "kognitivnimi kompetencami, ki so ključnega pomena za strateško odzivnost
in zmožnost organizacije, da se učijo in obnavljajo" (Hodgkinson & Sparrow, 2006, str. 3).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Opis strateškega razmišljanja vključuje nekatere operativne izraze, ki smo jih uporabili
pri opisu poklicanosti. Zanje smo opredelili strokovnjake s strateškim mišljenjem, ki postavljajo
cilje in so proaktivni, imajo sposobnost pretvarjanja vizije v delovanje, imajo splošne vodstvene
sposobnosti, trenutne sposobnosti odločanja, iniciativnost in neodvisno razmišljanje.
Strateško razmišljanje je pomembna dimenzija za temperamentne značilnosti in je
potrebna za večino poklicev. Nekateri poklici, ki zahtevajo strateško razmišljanje, so menedžerji na
različnih področjih industrije (upravljavec dobave, storitve za starostno oskrbo, trgovci na drobno
in trgovina na debelo itd.), Oblikovalci, načrtovalci, oglaševalci in marketinški strokovnjaki,
prodajalci, ekonomisti itd.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Vloga strateških voditeljev je "pomagati preoblikovati družbeni kapital, ki se nahaja v
tihem znanju organizacije v bolj eksplicitni intelektualni kapital" (Whittington in Hodgkinson &
Sparrow, 2006, str. 18). Strategisti so dobro opremljeni z ocenjevanjem pravih virov in nato z
uporabo teh, da bi pretvorili posebne pristojnosti v konkurenčne prednosti, ki ustrezajo tržnim
zahtevam. Takšne sposobnosti so pomembne kot sredstvo za doseganje konkurenčne prednosti.
«(Brown, Squire 2001, str. 3). Strateška usmeritev upravitelja je pomembna zaradi določitve
konkurenčne strategije podjetja, da bi dosegli trdno konkurenčno prednost (Noble et al., HaroDomínguez et al., 2010, str. 954). Hkrati bo ta usmeritvena strategija zagotovila podjetje korektno
prilagajanje njegovemu okolju s pomočjo izvajanja strateškega vedenja, ki lahko zagotovi
rezultate, ki so boljši od konkurence (Miles et al., Haro-Domínguez et al., 2010, str. 954).

Kazalniki :
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Strateško mišljenje: sposobnost ustvarjanja dolgoročne vizije za prihodnost, potreba po
načrtovanju in organiziranju, inovativnosti pri ustvarjanju taktike, proaktivnega
razmišljanja, samozavesti v lastne odločitve.
Analitično razmišljanje in reševanje problemov: potreba po pridobivanju bolj ali bolj kakovostnih
informacij, organiziranju informacij, sklepanju sklepov, zadovoljstvu pri reševanju
problemov, sposobnosti za dobro analizo podatkov.
Odločanje: zmožnost odločanja z zaupanjem, zmožnost izbire najbolj logične izbire od
razpoložljivih možnosti. Biti sposoben tehtati pozitivne in negativne elemente vsake
možnosti in preučiti vse alternative.
Potreba po spoznanju (NFC): z intelektualno radovednostjo, užitkom v kognitivnih dejavnostih,
osredotočanjem na reševanje problemov, odprtost do novih idej, intelektualno
angažiranje v aktivnostih.
Inovativnost: ustvarjalnost in skupna usmerjenost, pripravljenost izvajati in izboljševati
učinkovitost, produktivnost in kakovost s spreminjanjem starih oblik in praks,
naklonjenostim spremembam.
Proaktivno vedenje: sposobnost prepoznavanja in izkoriščanja priložnosti, zaupanje v svoje znanje
in zdrav razum, nagnjenost k hitremu delovanju, potreba po dražljajih.
Prepričevanje, vplivanje in pogajalska spretnost: zmožnost prepričati druge, da ukrepajo, občutijo
konflikt, se osredotočijo na doseganje dogovora, užitek pri nadzoru vedenja drugih
ljudi, zanimanje za mehanizme človeškega vedenja.
Samoregulacija: sposobnost nadzora lastnega vedenja, čustev ali misli, ki je odporen na motnje
zaradi nepomembne stimulacije; samokontrola.

Oseba z visoko stopnjo strateških sposobnosti:


vplivati in prepričati druge



ima sposobnost dela v skupinah



ima sposobnost nadzora lastnih čustev in vedenja



je inovativen



sposobni razmišljati analitično in strateško



je reševalec problemov



je aktiven



je sposoben načrtovati in organizirati



biti prepričani v svoje odločitve



ima intelektualno radovednost
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Kot prihodnji zaposleni se od ljudi z visoko stopnjo strateške kompetence pričakuje,
da bodo odločitve in ideje pretvarjali v dejanja in vedenje. Za doseganje teh posameznikov z
visoko stopnjo strateške kompetence je treba organizirati in morajo vplivati in prepričevati druge.
Poleg tega; morajo podpirati timsko delo, premagati težave v organizacijah, zato morajo biti
proaktivni in ne reaktivni. Razmišljati strateško in analitično ter nadzorovati svoje vedenje in
občutke, da bodo odražale strateške operacije organizacije.

6.2. Prepoznavanje priložnosti
Definicije in metode raziskovanja
Priznavanje priložnosti, teorija, ki temelji na podjetništvu, pomeni, da ljudje
uporabljajo poseben kognitivni proces, da prepoznajo potencial nove poslovne priložnosti. Ideja
temelji na upoštevanju preteklih izkušenj, tveganj in tržnih trendov, da bi prepoznali potencial
poslovnega projekta in sprejeli odločitev o tem. Podjetništvo vključuje odkrivanje, vrednotenje in
izkoriščanje priložnosti, novih izdelkov, storitev in produkcijskih procesov; novinarske strategije in
oblike organizacije, nove trge za izdelke in vložke, ki jih prej ni bilo (Sarasvathy et al., 2003).
Možnosti prepoznavanja priložnosti v podjetju še vedno niso vrednotene gospodarsko. Podjetniki
igrajo osrednjo vlogo pri ustvarjanju podjetij, s pogostimi primerjavami podjetnikov in
menedžerjev v študijah, ki so poskušale prepoznati značilne lastnosti podjetnikov. Podjetnik mora
odkriti priložnosti in sredstva za izboljšanje in uspeh (Baron, 2004, 2007, Kaish in Gilad, 1991,
Shane, 2003).
Definicija in razlaga dimenzij.
Prepoznavanje priložnosti je bilo opredeljeno kot sposobnost pridobivanja in
sistematiziranja operativnih virov, potrebnih za začetek in rast novega podjetja, sposobnost
prepoznavanja in predvidevanja izkoriščanja priložnosti. Poslovne priložnosti obstajajo, ker imajo
različni agenti različna prepričanja o relativni vrednosti virov samih ali kadar so vložki pretvorjeni v
produkte (Alvarez in Busenitz, 2001). Kuriloff in Hemphill (1983) poudarjata, da so možnosti
pogosto blizu podjetniku. Glavni viri novih poslovnih idej so: izum, lasten interes, opazovanje
socialnih trendov, opazovanje pomanjkljivosti drugih, opazovanje odsotnosti, odkrivanje novih
uporab za navadne stvari itd.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Za podjetnike, ki imajo spretnosti za priznanje priložnosti, so značilni sledi inovativnim
trendom, izvajanju projektnih priložnosti, priznavanju izkoriščanja priložnosti in proaktivnosti.
Prepoznavanje priložnosti je temeljna spretnost v poklicih, kot so vodje prodaje, upravljavci
dobave, upravitelji plač, prodajni zastopniki in posredniki, učitelji in vzgojitelji.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Prepoznavanje priložnosti je katalizator podjetniškega procesa. Zato ni presenetljivo,
da je priznanje o priložnostih že dolgo temeljni koncept na področju podjetništva. Vendar pa je po
Baronu (2007, str. 170) do nedavnega »(...) vloženih malo truda, da bi ga preučili kot proces«.
Dejansko Baron trdi, da predhodne raziskave "v veliki meri ignorirajo vprašanje, kako pride do
priznanja priložnosti".
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Raziskave na to temo so se osredotočile na dve kategoriji: dostop do informacij in
možnost obdelave. Eno raziskovalno vprašanje je dostop do informacij, ki prinašajo priložnosti za
začetek poslovanja. Rezultati kažejo, da je vlaganje časa za iskanje in asimilacijo informacij
povezano z večjo podobo odkrivanja nove priložnosti. Empirično podporo za razmerje med
vedenjem iskanja in prepoznavanjem priložnosti ponujajo Kaish in Gilad (1991).
Teoretiki socialnih mrež so trdili, da struktura družbenih odnosov določa količino
informacij, kakovost informacij in hitrost, s katero lahko ljudje pridobijo informacije, potrebne za
odkrivanje poslovnih priložnosti (Aldrich in Zimmer, 1986). Nedavne študije dajejo empirično
podporo pomembnosti raznolikosti socialnih mrež za ustvarjanje novih podjetij. Na primer,
Renzulli (2000) je ugotovil, da podjetniki z omrežji, ki se širijo na različne domene družbenega
življenja, pogosteje organizirajo ustanavljanje podjetij.

Kazalniki
Prepoznavanje priložnosti se lahko meri:
Izkoriščanje priložnosti: izkoriščanje priložnosti, povezovanje znanih izdelkov z obstoječim
povpraševanjem, izkoriščanje priložnosti.
Prepoznavanje priložnosti: prepoznavanje obstoječih možnosti, prepoznavanje nepoznanega
povpraševanja po znani dobavi in iztržkih, znano povpraševanje, ki spodbuja iskanje
nepoznane ponudbe, dobro povezovanje pik, razmišljanje zunaj polja, občutljivost na
družbeno okolje in trende, pozornost deliti.
Ustvarjanje vrednosti: ne obstaja niti ponudba niti povpraševanje, ena ustvarja svoje priložnosti,
ustvarja potrebe, vizionar, inovativnost in začne novo podjetje.
Proaktivnost: deluje pred prihodnjo situacijo, namesto da se samo odzove, prevzame nadzor in
ustvarja stvari.
Predhodno znanje: imajo veliko omrežje, intenzivno iskalno obnašanje, dostop do različnih virov,
čas, namenjen iskanju - vedno na razgledu, odprtost do zanimivih idej in podatkov,
neverbalno skeniranje.

Oseba, ki ima visoko stopnjo prepoznavnosti priložnosti:
•
sposobnost prepoznavanja, ustvarjanja in izkoriščanja priložnosti
•
ima podjetniško vizijo
•
je inovativen
•
is proactive je proaktiven
•
gradi socialna omrežja in ohranja pozitivne odnose
•
je odprt za izkušnje
•
ima abstraktne sposobnosti razmišljanja (lahko vidijo vzorce in odnose v podatkih)
Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da ima oseba, ki ima visoko stopnjo
prepoznavnosti, podjetniško vizijo, biti proaktivno, inovativno, preučevati priložnosti, ne bo strah
za tveganje in izkoristiti priložnosti. Takšna oseba ima dobro dojemanje o možnostih, gradi
socialne mreže (npr. Uporablja socialna omrežja za prepoznavanje priložnosti), ima predhodno
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znanje, ki temelji na izkušnjah (npr. Nauči iz napak, ima široko znanje na tem področju), ima
samoučinkovitost obravnava različne situacije in zahteve ter se obvlada v vsaki situaciji) (Wang,
Ellinger, Wu, 2013).

6.3. Mreženje in odnosi
Definicije in metode raziskovanja
Mreženje in odnosi so ena od pod dimenzij podjetniških veščin. Za to razsežnost sta
ključnega pomena sodelovanje in interakcija. Mreženje in odnosi so pomembni tako za
organizacije kot posameznike v današnjem poslovnem življenju. Mreženje in odnos lahko
opredelimo kot poskus posameznika, da razvije in ohranja osebne in poklicne odnose z drugimi
strankami. Namen teh odnosov je vzajemno korist za delo in kariero (Forret & Dougherty, 2001).
Povezovanje v mreže je pozitivno povezano z vrsto poklicnih rezultatov, uspehom v poklicnem
življenju, iskanjem zaposlitve, nadomestilom za delo in napredovanjem ter delovnimi storitvami.
Mreženje je tudi glavni način za posameznike, da izboljšajo svoj socialni kapital. Učinkovite
mrežne povezave temeljijo na zaupanju in se sčasoma razvijajo (Janasz & Forret, 2008). Mreženje
je tudi pomembno vodstveno znanje in kot vodstveno znanje socializira, politizira in sodeluje s
strankami zunaj organizacije (Robbins & Judge, 2015).
Definicija in razlaga dimenzij
Mreženje in povezava v testu CaT je opredeljena kot gradbena mreža stikov in
podpiranje poslovanja prek uporabe stikov in povezav, prepričljive sposobnosti, komunikacije in
reševanja konfliktov ter splošnih medosebnih spretnosti. Mreženje in povezava ustvarjajo
kontekst sodelovanja in zaupne osebe; ali individualno do skupinskih interakcij. Ta opredelitev
temelji na opredelitvi Forreta in Doughertyja (2004) za mrežno povezovanje. To je razvijanje in
vzdrževanje osebnih odnosov z drugimi, ki jim lahko pomagajo pri svojem delu ali karieri.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Mreženje in povezava je v nekaterih poklicanih potrebna, da so uspešni, nekateri
kompetenci in kvalifikacije pa so našteti za izražanje mrežnega povezovanja in razmerja v testu
CaT. Za razlago te razsežnosti se uporablja graditev odnosov, ki je prepričljiva, prepričljiva,
komunikativna in družbena. Upravljanje s kompetencami, kot so timsko vodenje, vodenje ljudi,
motiviranje in medosebno reševanje problemov, se uporablja tudi pri testu CaT za reševanje
mrežnega povezovanja in dimenzije razmerja. Mreženje in odnosi so osrednja razsežnost v
poklicih, kot so: strokovnjaki za odnose z javnostmi, prodajalci, strokovnjaki za oglaševanje in
trženje, psihologi in akterji itd.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Obstajajo razne raziskave v mreženju in uspehu managerjev. Uspešni upravitelji
porabijo 48% svojega časa na omrežju; to ne prinaša učinkovitosti upravljavcem. Učinkoviti
menedžerji porabijo 11% svojega časa za mreženje in 44% svojega časa za komunikacijo (Robbins
& Judge, 2015). Ob dobro uveljavljenih odnosih in socialnem vplivu na subjektivno dobro počutje
pozitivno (Baumgardner & Crothers, 2010).
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Mreženje in odnosi so prav tako pomembni za uspeh v karieri. Mreženje ponuja nove
ideje, pravočasne informacije, zaposlitvene možnosti, poslovne voditelje, vpliv in socialno
podporo (Baker, 2000). Odnosi, vzpostavljeni prek mrežnega povezovanja, olajšajo stik z ljudmi;
lahko delijo več informacij in lažje spoznajo priložnosti (Janasz & Forret, 2008). O odnosih med
mreženjem in osebnostjo smo obravnavali tudi v prejšnji literaturi. Ekstravertirani posamezniki
imajo bolj trajne odnose in lažje sodelujejo v mrežnih dejavnostih (Forret & Dougherty, 2001).
(Janasz & Forret, 2008) Prav tako je opaziti, da obstajajo razlike med spoloma pri mreženju.
Ženske se ukvarjajo z več mrežnimi dejavnostmi kot moški (Van Emmerick et al., 2006). Mreženje
in odnosi vplivajo na uspešnost zaposlenih s pomočjo dostopa do političnih in drugih ključnih
informacij ter pozitivne samo-predstavitve (Thompson, 2005).
Kazalniki:
Ustvarjanje in upravljanje partnerstev in mrež: si prizadeva ustvariti priložnosti za sodelovanje, se
lažje seznaniti s priložnostmi, sodeluje z zainteresiranimi stranmi, aktivno podpira,
vzdržuje in črpa mrežo stikov, močno zavzema ljudi in sodeluje v partnerstvu.
Ustvarjanje in podpiranje sodelovanja: sodeluje pri skupni delovni aktivnosti, ustanavlja skupine
ali delovne skupine in jih vključi v doseganje ciljev, zagotavlja, da sta ekipa in neto
člani zadovoljni s procesom in rezultatom sodelovanja, rad čutijo timski duh.
Reaktivno in proaktivno uporabljate socialno usposobljenost: razume svojo vlogo v ekipi, izrazi
mnenja in išče povratne informacije, tako da ima vlogo člana ekipe in vodje.
Socialno kompetentno: ima splošne medosebne spretnosti, ima radi biti timski igralec, je
zainteresirano za prejemanje in izmenjavo informacij, razumevanje odnosov znotraj
ekipe, enostavno prepoznavanje skupnih ciljev in interesov, uporabo skupnih ciljev za
združevanje ekip.
Oseba z visoko stopnjo povezovanja in mreženja:










ohranja osebne in strokovne interese
neguje socialni kapital
je dobro sodelovati
je prepričljiv
ima splošne medosebne spretnosti
je socialna
je ekstrovertiran
lažje se seznani z možnostmi
sprejema in deli informacije

Kot bodoči zaposleni oseba z visoko mrežno povezavo in veščinami povezovanja zlahka
gradi mreže stikov in lahko podjetju prinese veliko poslov. Njegov / njen socialni kapital in odnosi
mu pomagajo pri poslovanju, iskanju poslovnih voditeljev in podpori. Prejme veliko informacij;
zato je lahko pomembna prednost podjetju. Posamezniki, ki imajo mrežno povezavo in spretnosti
za odnose, so dobri prepričevalci in timski igralci. So zelo kooperativni in zanesljivi.

6.4. Konceptualne kompetence

109

Definicije in metode raziskovanja
Konceptualna kompetenca je opredeljena kot zmožnost ustvarjalnega razmišljanja,
analize in razumevanja zapletenih in abstraktnih idej. Z dobro razvitim konceptualnim
spretnostnim znanjem morajo biti vodje podjetij na najvišji ravni sposobni pogledati svoje
podjetje kot celovit subjekt, videti medsebojne povezave med njenimi delitvami in razumeti, kako
se podjetje prilagaja in vpliva na njegovo splošno okolje (poslovni Slovar) .Konceptualno
razmišljanje je opredeljeno kot "sposobnost prepoznavanja vzorcev ali povezav med situacijami, ki
niso očitno povezane, in za prepoznavanje ključnih ali osnovnih problemov v zapletenih
situacijah" (Lyle, Spencer, 1997, str. 10). Da bi bila organizacija uspešna v globalno konkurenčnem
in zapletenem okolju, morajo organizacije zaposliti managerje z intelektualno sposobnostjo, da
vizualizirajo, kar ni morda očitno, nato pa nadzornikom prenese nalogo izvajanja
strategije. Greeno, Riley in Gelman (1984) opozarjajo, da je eden od okvirov, ki opredeljujejo
kompetence v kognitivnih nalogah, konceptualna kompetenca. Konceptualna usposobljenost po
njihovem mnenju vključuje razumevanje splošnih načel področja nalog, ki omejujejo in
upravičujejo pravilno delovanje (prim. El-Dali, 2015). Resnick (2007) poudarja, kako je zmožnost
kreativnega razmišljanja in uporabe dobro razvitih konceptualnih veščin ključ do uspeha v
današnji hitro spreminjajoči se družbi. Pomembno je v poklicnem in osebnem življenju. Brickman
(2008) opisuje konceptualno kompetenco kot: "sposobnost zbiranja poslovnih modelov, določitev
ciljev, strategij, prednostnih nalog in operativnih načrtov (str. 43) "Poudarja, da konceptualna
usposobljenost ne pomeni nujno visoke stopnje inovativnosti, ampak kot rezultat načrtovanega in
strukturiranega postopka. Videnje podjetništva je povezano s konceptualno usposobljenostjo,
vendar drugačno. Sklicuje se na več avtorjev, ki trdijo, da podjetniško znanje še posebej vključuje
inovativnost.

Definicija in razlaga dimenzij
Konceptualna kompetenca je opisana v testu CaT kot sposobnosti odločanja,
zmožnost absorpcije in razumevanja kompleksnih informacij, sposobnosti in občutljivosti na
samoregulacijo z učenjem iz napak in tudi kot inovativnost, usmerjena v rast poslovanja in zaščito
pred tveganji. Prav tako je omenjeno, da je konceptualna kompetenca močno povezana s
kritičnim razmišljanjem, realnim in ustvarjalnim razmišljanjem, inovativnostjo in intelektualno
radovednostjo. Prav tako je močno povezan z zmožnostjo inoviranja in ustvarjanja novih idej, biti
finančno pismen in sposoben reševati probleme konceptualno. Definicija eklektično integrira
naturalistično razumevanje konceptualne kompetence (prim.Satne, 2014) z interpretističnimi in
kausalističnimi modeli. To pomeni, da se pojmovna kompetenca razume kot družbeno učena.

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Konceptualna kompetenca je bila izražena z različnimi izrazi pri razlagi poklicev. Opis
konceptualne kompetence vključuje nekatere druge operativne izraze, ki se uporabljajo pri opisu
poklicanosti. Kot konceptualno kompetenco smo kot sposobnost razmišljanja kritično, realistično
in ustvarjalno, inovativni in intelektualno radovedni. Konceptualna kompetenca določena v
poklicih, ki potrebujejo finančno pismenost, sposobnost inoviranja in ustvarjanje novih idej, da bi
lahko imeli konceptualno reševanje problemov. Konceptualna usposobljenost je temeljna

110

sposobnost v poklicih, kot so: glavni računovodja, vodja prodaje, upravljavci socialnega skrbstva,
direktorji in trgovci na debelo.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Kot je že bilo rečeno, je eden od elementov konceptualne kompetence sposobnost
odločanja. Odločanje vključuje pet procesov: iskanje in obdelavo informacij, presojo (tj.
Ocenjevanje možnosti in verodostojnost informacijskega vira), prepoznavanje alternativ (iskanje
nove rešitve dileme odločanja), sprejemanje odločitve in izvedba ter ocenjevanje ( Mann et al.,
1989; Ross, 1981, v: Okwumabua, 1999). Zato mora imeti pristojni nosilec odločanja možnost
določiti ali opredeliti zadevno odločitev, določiti ustrezna merila za obravnavo alternativnih smeri
ukrepanja, oceniti alternative z merili, sprejeti odločitev in jo izvesti ter preveriti izid odločitve
(samozaposlene osebe, Mann et al., 1989; Ross, 1981, v: Okwumabua, 1999).
Odločanje pomeni tudi prepoznavanje vzorcev, pripravo logičnih zaključkov in dajanje
priporočil za ukrepanje. Oseba uporablja dobro urejen pristop za reševanje problemov in razumno
presojo pri sprejemanju odločitev kljub oviram ali odpor (Giesecke in McNeil 1999).
Po Jarvisu (2003) so visokokakovostne, aktualne in celovite informacije le del pomoči
učencem pri zagotavljanju trdnih akademskih in izobraževalnih odločitev. Študenti potrebujejo
spretnosti za učinkovito uporabo informacij, medtem ko poskušajo samozaznavanje
raziskovati. Morajo razviti samozavest in se osredotočiti na delovne aktivnosti, ki so zanje
pomembne. Potrebujejo smer, da se naučijo, katere možnosti na delovnem mestu lahko
zagotovijo izpolnjevanje in zadovoljstvo, tako da lahko iščejo načine za pridobitev
priložnosti. Nenazadnje potrebujejo prilagodljivost, spretnost, da se kar najbolje spremenijo. Ta
vidik zahteva, da se znanje odločanja v širšem kontekstu osrednjih kompetenc.
Kazalniki
Abstraktno razmišljanje: Sposobnost razmišljanja v smislu konceptov, splošnih načel, v
nasprotju s konkretnim razmišljanjem, sposobnostjo razumevanja generalizacij.
Izvirnost in ustvarjalnost: sposobnost ustvarjanja novih in koristnih idej, biti drugačen,
divergenten, inovativen, večji delovni spomin, proaktivna osebnost, samozavest, tveganje,
vztrajnost, strpnost do dvoumnosti.
Sposobnost razumevanja kompleksnosti: Sposobnost prepoznavanja ključnih ali
osnovnih problemov v zapletenih situacijah, razumevanje odnosov v zapletenih situacijah,
divergentnega razmišljanja.
Inovativnost: Sposobnost ustvarjanja novih zamisli in odgovorov na razmišljanje o
delu, alternativno razmišljanje.
Kritično razmišljanje: uporaba logike in sklepanja za ugotavljanje prednosti in
pomanjkljivosti alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k problemom.
Intelektualna radovednost: odprtost do novih izkušenj, preiskovanje, delo z idejami,
podrobno razmišljanje in iskanje dejstev.
Oseba z visoko konceptualno usposobljenostjo:
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misli kritično



je realističen



sposoben in usmerjen k samoregulaciji



misli kreativno



je inovativen



predstavlja intelektualno radovednost



je sposoben inovirati in ustvarjati nove ideje



predstavlja finančno pismenost



enostavno rešuje konceptualne probleme

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo konceptualne kompetence
obravnavala različne izzive in težave, kot se pojavljajo, ali celo napovedujejo prihodnje težave. Biti
konceptualno kompetenten pomeni, da je sposoben prepoznati, pravilno označiti in razvrstiti
problem ter ga postaviti v kontekst. Pomembno je, da si lahko ogledate izzive in težave iz različnih
zornih kotov, da izberete pravilen pristop in ga uporabite. Pri tem je pomembno reagirati na
spremembe ali dražljaje, ki jih prinaša problem in rešitev. Nazadnje, konceptualno usposobljena
oseba ocenjuje, kaj se je zgodilo in kaj smo se naučili ne le o tem, temveč tudi o sebi.

6.5. Načrtovanje in organiziranj
Opis in metode raziskovanja
Organizacija in načrtovanje sta zmožnost določanja ciljev in prednostnih nalog pri
opravljanju naloge, razvoj projektnega območja ali dogovarjanja o ukrepih, rokih in virov, ki jih je
treba uporabiti. To je sposobnost, ki jo morate začeti, ko se morate udeležiti usklajenih akcij
skupine ljudi, čas in stroškovno učinkovit način, da izkoristite najučinkovitejši način, da se
dosežejo morebitna prizadevanja in cilji. To je proces določanja poteka ukrepov in postopkov,
potrebnih za doseganje ciljev in ciljev. Načrt določa, kaj je treba storiti, da doseže želeno končno
stanje (Cortes, 1998).
Načrtovanje in organizacija sta povezana z drugimi pristojnostmi na zelo osnovni, fiziološki
ravni. Na primer Tirapu et al. (2002) je raziskala nevrokognitivno organizacijo spretnosti skupine
ljudi, ki uporabljajo Hanoi stolp ali vaja v Londonu. V obeh primerih morajo udeleženci načrtovati
in organizirati sami, da bi reproducirali sliko s predmeti. Te sposobnosti lahko odražajo
pomanjkanje zrelosti nekoga. Rezultati kažejo, da sta načrtovanje in organizacija strukturno
povezana s prefrontalno skorjo in funkcionalno do izvršilnih procesov: delovnega pomnilnika,
nadzornega pozornega sistema, obdelave somatskih markerjev, načrtovanja vedenja, družbene
presoje.
Študija Stuss in Alexander (2000) in Anderson (2002) navaja obstoj štirih ravni izvršilnih
funkcij, ki opredeljujejo sposobnost načrtovanja in organiziranja:
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Pozorni nadzor, ki vključuje selektivno pozornost in samoregulacijo.



Obdelava informacij in hitrosti, tekočina in učinkovitost.



Kognitivna fleksibilnost, delovni spomin, porazdeljena pozornost



Ustanovitev, načrtovanje in organizacija ciljev

Poskus z otroki Matute et al. (2008) odraža popolno natančnost pri odzivu načrtovanja in
organiziranja okoli 9-10 let in od 15 je zmogljivost načrtovanja in organizacije podobna odraslim.
Za pojasnitev teh procesov, Zelazo et al. (2002) razkrivajo, da v mlajših letih izvršilne sposobnosti
niso odsotne, temveč so nezrele. Z leti postane neodvisen sistem funkcionalnosti. Vendar pa je
večina najnovejših študij, opravljenih za oceno sposobnosti načrtovanja in organizacije, temeljila
in upoštevala število uspehov ali število zadetkov, upoštevaje celotno število gibanj (Espy et al.,
2001). Le s temi parametri študije odražajo rezultate na teh dveh vidikih. Ti poskusi nam lahko
prikažejo nekaj poševnikov v postopku, še posebej, če vidimo, da imajo nekatere druge preiskave
različne premisleke, kot jih je opravil Anderson P (1996).

Definicija in razlaga dimenzij

Načrtovanje in organiziranje podjetniške kompetence je v testu CaT opredeljeno kot
naročanje in združevanje različnih notranjih in zunanjih človeških, fizičnih, finančnih in tehnoloških
virov, vključno z izgradnjo skupin, vodenjem zaposlenih, usposabljanjem in kontroliranjem.
Razumejo jih kot posebne sposobnosti in osebne veščine, ki lahko prispevajo k razvoju
pomembnih podjetniških spretnosti. Sposobnost določanja ciljev, usmerjenosti, ločljivosti,
stalnosti, strategije, prožnosti in zaviranja impulzivnosti so pomembni elementi, ki jih lahko
najdemo tudi pri načrtovanju in organizaciji. (Davidson et al., 2006)

Primeri kompetenc in kvalifikacij, pomembni za poklice, opisane v testu CaT
Načrtovanje in organizacija so značilne dejavnosti vodstvenih delavcev na srednji ravni.
Mintzberg razvršča načrtovanje in organiziranje v svojem desetem vzorcu vloge v kategoriji
kategorij, kot je značilen za vlogo razdeljevalca virov (Mintzberg, 2013). Kompetence in
kvalifikacije podjetnikov s sposobnostmi načrtovanja in organiziranja, opisane v preizkusu CaT, so:
organizacijske sposobnosti, sposobnost razvijanja procesov organizacija timskega dela, discipline,
samo-discipline, samoorganizacije, vodenja poslovnih evidenc, vednosti, kako ravnati s papirnimi
dokumenti kot so naročila za delo, skalirne in operativne liste, tehnične spretnosti, delovna
motorna vozila, tehnične spretnosti, poznavanje poti, geografije in telesne pripravljenosti.
Načrtovanje in organiziranje spretnosti so ključne veščine vodstvenih poklicev, pa tudi za grafične
oblikovalce, zdravstvene delavce, učitelje, poslovne administracijske poklice, pravne strokovnjake,
knjižničarje, filozofe, matematike, umetnike, inženirje in športne poklice.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
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Načrtovanje in organizacija se običajno preučujeta, da bi določili dejavnike, ki pomagajo
doseči cilje. Raziskave se izvajajo med institucijami, da bi ocenili svojo organizacijsko strukturo in
med ljudmi, da bi ocenili sposobnosti, ki prispevajo k učinkovitosti. Raziskave vodij, ki izvajajo
nove organizacijske rešitve za strukturo malih in srednjih podjetij (MSP), kažejo, da so prednostne
organizacijske rešitve odvisne od stopnje podjetništva, spola, starosti in izobrazbe (Mirela, 2016).
Samozaposleni podjetniki so v večji meri izvajali prilagodljiv delovni čas, nove tehnologije in IKT
kot upravljavci. Več žensk kot moških je trdilo, da izvajajo prilagodljiv delovni čas, vendar je več
ljudi kot žensk uvedlo novo tehnologijo IKT. Več anketirancev, mlajših od 35 let, sta izvedla
prilagodljiv delovni čas in IKT, vendar je več novih anketirancev, starejših od 35 let, uvedlo novo
tehnologijo. Visoko izobraženi ljudje izvajajo prilagodljiv delovni čas, nove tehnologije in IKT v
večjem obsegu kot srednje izobraženi ljudje (Mirela, 2016).
Nekateri strokovnjaki trdijo, da tradicionalno vodstvo ne bo dovolj za reševanje izzivov
poslovnega trga, za katerega je značilna vse večja volatilnost, negotovost, zapletenost in
dvoumnost (VUCA). Načrtovanje in organizacija je ena od pristojnosti, ki je omenjena kot ključna
za prihodnje podjetnike, ki delujejo v takšnih konkurenčnih okoliščinah. Vendar pa morajo biti
načrtovalne spretnosti bodočih voditeljev bolj kot internalizirani, avtomatizirani in tržno zasnovani
kot običajno načrtovanje. Podjetniške kompetence bi morale vključevati tudi večjo sposobnost
animiranja samoorganizirane "inteligentne mob" in dinamične organizacije svojih dejavnosti,
namesto ustvarjanja statičnih organizacijskih struktur (Johansen, Voto, 2014).
Sposobnosti načrtovanja in organizacije so predmet izobraževanja, vendar jih je mogoče
razumeti drugače. Nekatere šole služijo tem spretnostim kot del kurikuluma posameznih
predmetov (Anday-Porter in drugi, 2000; Bakunas, Holley, 2004). Usposabljanje pri načrtovanju in
organiziranju spretnosti se lahko izvaja tudi v sistemskem modelu na ravni celotnega šolskega
okolja na način, ki se imenuje učna organizacija. Šolski voditelji delujejo v modelu učne
organizacije, ki poudarja učenje na vseh ravneh in v vseh šolskih skupinah, podpira kulturo
odločanja v skupnosti, reševanje skupinskih problemov in zagotavljanje orodij in procesov za
razširjanje znanja, ki omogoča samoučenje in poučevanje za vse člane skupnosti (Scanlan, 2011).
Ta pristop prispeva k ustvarjanju zgoraj omenjene "inteligentne mob" s poudarkom na kulturnih
in družbenih funkcijah učenja, ne pa predvsem kognitivnih. Cilj učenja v učnih organizacijah je
ustvariti sposobnost samostojnega organiziranja posameznikov in človeških skupin. Učni predmeti
so zaznani kot dokaj ad-hoc "plemena" namesto ločenih enot ali celo njihovih možganov (Scanlan,
2011).

Kazalniki
Učinkovito načrtovanje in organiziranje lahko priznavajo:
Organizacijske spretnosti: načrtovanje in organiziranje individualnih in timskih nalog, obnašanje,
potreba po vrstnem redu, zadovoljstvo pri delu v predvidljivih razmerah.
Analitično razmišljanje in reševanje problemov: potreba po pridobivanju bolj ali bolj kakovostnih
informacij, organiziranju informacij, sklepanju sklepov, zadovoljstvu pri reševanju
problemov, sposobnosti za dobro analizo podatkov.
Upravljanje s časom: zavest o časovnih mejah, določanje prednostnih nalog in izvajanje dejavnosti
okoli njih, sposobnost spreminjanja vedenja, da se zagotovi skladnost s časovnimi roki.
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Samodisciplina: zavest o svojih čustvih in željah, samokontrola nad impulzi in neželeno vedenje,
sposobnost takojšnjega zadovoljstva in takojšnjega zadovoljstva v korist dolgoročnega
zadovoljstva z doseganjem bolj pomembnih ciljev; strpnost za neugodje in težave, ki se
lahko pojavijo med opravljanjem nalog.
Oseba z visoko stopnjo načrtovanja in organizacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

have organization skills
imeti organizacijske spretnosti
enostavno komunicirajo z drugimi
je analitičen
je sposoben delati v skupinah
sodeluje in ogroža
je samokontroliran in discipliniran
daje pomen časovnemu upravljanju
je konflikt in reševanje problemov

Kot bodoči zaposleni se pričakuje, da bo oseba z visoko stopnjo načrtovanja in
organiziranja razsežnosti obravnavala s kompleksnostmi in analizirala situacijo z različnih točk.
Upoštevati je treba opredmetena in neopredmetena sredstva. Vendar pa je potrebno načrtovanje
in organizacija znanja v vseh poklicih; je bolj pomembno pri srednji in najvišji ravni upravljanja.
Poleg načrtovanja načrtovanja in organiziranja kariere je tudi spretnost za upravljanje z življenjem.
Posamezniki z visoko ravnijo načrtovanja in organiziranja spretnosti so boljši pri življenju.

5.6. Zaveza

Definicije in metode raziskovanja
Zaveza je usposobljena za podjetniške spretnosti. Samozavest in pogum sta pomembna v
zavezanosti. Zavezanost lahko opredelimo kot načine, kako posamezniki v vlogi in socialni
strukturi vlagajo samomotivirano vedenje in se povezujejo s socialno strukturo (Burke in Reitzes,
1991). Posamezniki se morda zavezujejo različnim stvarem in zavezo povezujejo posameznike z
vrsticami dejavnosti, organizacijami ali partnerji (Burke in Reitzes, 1991). Organizacijske zaveze in
poklicna zaveza so tista, ki se v literaturi pogosto obravnavajo in sprejemajo. Organizacijska
zaveza je opredeljena kot posameznik, ki se identificira z določeno organizacijo in njenimi cilji ter
želi ostati v tej organizaciji (Robbins & Judge, 2015). Zavezanost kariere je drugačna od
organizacijske zavezanosti. Lahko ga opredelimo kot motivacijo za delo v izbrani poklicni vlogi,
navezanost nanj in prepoznavanje njegovih ciljev (Blau, 1985). V poklicni in organizacijski zavezi
posamezniki raje ostanejo v svoji sedanji organizaciji in karierni poti ter jih prevzemajo kot
tvegane vrednosti. Stranske koristi predanosti vlogi, organizaciji ali partnerju vplivajo na vedenje
posameznikov (Burke & Reitzes, 1991).
Definicija in razlaga dimenzij
Zavezanost je opredeljena v testu CaT kot prepričanje in zaupanje, ki omogoča, da oseba
nadaljuje s poslovanjem, je pogon v prihodnosti. Ob pozitivnem odnosu do sebe in celotnega
podjetja, ki je prepoznana kot obetavna in tvegana vrednost, prav tako razložimo dimenzijo
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zavezanosti. Ta opredelitev je vzporedna z opredelitvijo zavezanosti kot pripravljenosti, da se
zaveže k sodelovanju s partnerjem brez mehanizmov za varnost in sankcijo. Zaupanje do druge
stranke je pomembno v zavezanosti (Fink, Harms, Kraus, 2008).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
V nekaterih poklicih je obveznost, da je uspešna in da so na seznamu CaT Test našteti
nekatere kompetence in kvalifikacije, ki izražajo velikost obveznosti. V razlagi poklica se
uporabljajo pogum, pripravljenost za prevzemanje tveganj, samozavest, zavezanost ciljem in
pozitiven odnos ter zaupanje v lastne sposobnosti in organizacijo. Zaveza je temeljna razsežnost v
poklicih, kot so: vodje prodaje, nepremičninski agenti, filmski producenti, pisatelji, športni
trenerji, svetovalci, novinarji, piloti letala in itd.

Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
V literaturi smo že prej razpravljali in raziskali zavezanost, samozavest in organizacijsko
zavezanost. V povezavi z zavezo; vloga vloge na identiteti je bila raziskana, ker se domneva, da
zaveza povezuje posameznika z identiteto in opazimo, da zaveza olajša odnos med študentsko
identiteto in uspešnostjo vlog, tako da je odnos močnejši za osebe z višjo zavezo (Burke in Reitzes,
1991 ). Učinek samozavesti na mednarodne družbe se je v literaturi pogosto razpravljal. Nekateri
avtorji kažejo, da je za mednarodno sodelovanje pomembno, da se zavzemajo za večnacionalne
korporacije (Fink et al., 2008). Organizacijska zaveza in uspešnost odnosa tudi raziskati v literaturi
široko. Obstaja pozitivna povezava med produktivnostjo dela in organizacijskimi zavezami.
Posamezniki, ki imajo visoko organizacijsko zavezanost, so lojalni organizaciji in imajo večje
zadovoljstvo pri delu (Robbins in sodnik, 2015). Zavezanost je bila prav tako priznana kot
najpomembnejši in neposredni napovedovalec vztrajnosti pri delu. Prav tako ima vlogo pri
posredovanju ravni zadovoljstva pri delu, pri iskanju alternativ in pripravljenosti za naložbe
(Rusbult, Martz, Agnew, 1998; Meyer, Vandenberghe, Becker 2004).

Kazalniki
Zaveza lahko priznava:
Samozadovoljstvo: pripravljenost dati svoj čas in energijo nekaj, za kar verjameš, se ukvarja.
Organizacijska zaveza: zvestoba organizaciji, identifikacija z organizacijo, željo, da ostanejo v
organizaciji in delajo v svojo korist.
Zavezanost ciljem: identifikacija s cilji, pogum za doseganje zastavljenih ciljev, iskanje načinov za
doseganje ciljev.
Tveganje: pripravljenost prevzeti tveganja, pripravljenost za izvajanje brez mehanizmov za varnost
in sankcijo, izračunano tveganje, pogum.
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Pozitivni odnos in zaupanje: optimizem in verovanje v sebe in organizacijo, samozavest.
Oseba z visoko stopnjo zavezanosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je ciljno naravnan in določen
je prepričan v svojo odločitev
deluje skozi konflikte in je odporen
ohranja visoke principe
si prizadeva za dosežke
ima motivacijo, pripravljenost za napor in energijo, potrebno za premagovanje ovir
je allegantan, vključen in odgovoren na delovnem mestu
je zavezana k organizaciji
počuti čustveno pripadnost organizaciji

Kot bodoči zaposleni so ljudje z visoko stopnjo zavezanosti globoko vključeni v življenje
podjetij. Za te ljudi je značilen optimizem in odpornost. Poleg tega bi jih bilo treba motivirati, da bi
naredili dodatna prizadevanja, da bi uspeli, in ne bi smeli oklevati, da sprejmejo pomembne
ukrepe ali odločitve, ki imajo razmeroma dolgoročne posledice. Še več, ti ljudje bi morali verjeti,
da je zvestoba pomembna in zato občutek moralne obveznosti, da ostanejo. Odločeni so za
doseganje namernih izidov. Posamezniki, ki imajo visoko stopnjo zavezanosti, morajo biti zelo
prepričani v svoje odločitve in morajo doseči poslanstvo, izvajati svojo strategijo in ustvarjati
pomembne poslovne rezultate. Poleg tega bi bila oseba z veseljem preživela preostanek svoje
kariere v organizaciji, za katero trenutno dela.

4.7. Kognitivne sposobnosti

Diagnoza kognitivnih sposobnosti je zelo pomemben element v procesu preverjanja
strokovnih kompetenc. Renzulijev klasični model tristranske zasnove nadarjenosti temelji na
naslednji predpostavki: za napovedovanje bodočih dosežkov in uspehov študentov je treba
analizirati njihovo uspešnost na treh področjih: a) nadpovprečne kognitivne sposobnosti (rezultati
so vsi kognitivni testi), b) motivacija in vztrajnost, c) ustvarjalna sposobnost in odnos. Zaradi tega
naj kompleksna diagnoza upošteva rezultate vseh teh testov. Analizirati je treba visoke kognitivne
sposobnosti (npr. Spomin, pozornost) skupaj z rezultati testa ustvarjalnosti in vrednosti (delo s
podatki) in preizkusi zanimanja (na primer znanost, znanosti o življenju, inženiring).
Prostorska domišljija je koristna pri načrtovanju in organizaciji (lestvice podjetniške
usmeritve), zato je treba te module diagnozo povezati skupaj. Visok kazalec prostorske domišljije
bi moral biti povezan tudi z zanimanjem za šport. Usposabljanja za domišljijo so pogosto elementi
rednih treningov. Zamislite si položaj krogle, na primer v golfu ali svojem telesu, na primer v
ritmični gimnastiki, igra ključno vlogo pri učinkovitosti športnika.
Numerično razumevanje kot bistveni element splošne inteligence je treba upoštevati pri
diagnosticiranju podjetniških sposobnosti in veščin vodenja. Neodvisne rezultate v numeričnem
preizkusu je treba analizirati skupaj z interesi: uprave in managementa, znanosti o življenju,
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znanosti, inženiringa, arhitekture. Poleg numeričnih razlogov je treba raziskati tudi rezultate
vrednotnih testov: delo s podatki, popolnost pri opravljanju nalog in uporaba znanja.
Študije o numeričnih lestvicah v primerjavi z osebnostnimi in inteligenčnimi testi kažejo
pozitivne korelacije med visoko raven numeričnega razmišljanja in inteligence ter racionalnostjo
kot osebno lastnost. Ugotovljene so bile negativne korelacije med numeričnim razmišljanjem in
ekstravzicijo ter nevrotizmom (Brooks, Pui, 2010). Merjenje pozornosti kot kompetence je
ključnega pomena za vse interese, povezane s prevozom, pilotiranjem, vožnjo in spremljanjem
prometa.
Delež pozornosti je tudi pomembna povezava ustvarjalnosti. Martindale (1981, glej tudi
Kasof, 1997) trdi, da določena vrsta odsotnosti prispeva k ustvarjanju številnih duševnih
kombinacij, nenavadnih konfiguracij in širšega percepcijskega polja v prvi fazi ustvarjalnega
procesa. Bolj obsežna pozornost, večje število večplastnih mentalnih konstrukcij. Martindale
(1981) trdi, da je pozornost ena najpomembnejših korelacij za ustvarjalnost. Večja pozornost je
obsežna, lažje je preučiti veliko možnosti, iskati rešitve. Več pozornosti je intenzivno, da je lažje
dokončati delo (slikanje, izum, pesem, govor). Stopnja pozornosti se spreminja in je odvisna od
faze procesa ustvarjanja.
Ustvarjalni odnos igra pomembno vlogo v podjetništvu; zato je treba te module
diagnosticirati skupaj. Definicije podjetništva kažejo, da je ustvarjalnost njen ključni element.
Visoke kazalnike ustvarjalnosti bi morali biti povezani tudi z umetniškimi vrednotami in interesi.

4.7.1 V središču pozornosti

Definicije in metode raziskovanja
Pozornost je kognitiven proces izbiranja in zmanjševanja informacij ter se osredotoča na
izbrani vidik. Kot posledica tega človeško bitje obdeluje samo nekatere informacije, s katerimi se
srečujejo (Kahneman, 1973; Maruszewski, 2011). Posamezniki z velikim poudarkom pozornosti se
lahko dolgoročno osredotočijo na določen vidik, ne da bi jih motili.
Eden od najbolj znanih psiholoških eksperimentov desetletij je eksperiment, ki ga je
Stroop izvajal glede selektivne pozornosti. Stroop (1935) je prosil udeležence, naj v štirih
eksperimentalnih situacijah preberejo besedo in navedejo barvo s skladnimi ali neskladnimi
dražljaji, npr. bere besedo "črna" v rdeči barvi, bere besedo "črna" v črni barvi, označuje barvo
besede "črna", napisana v rdeči barvi, in poimenuje barvo besede črna črno. Poimenovanje barv v
poskusih z neskladnimi dražljaji je bilo za udeležence najtežje, ker - poenostavitev
eksperimentalnega položaja - to je bil neavtomatski odziv z distraktorjem. Poskus Stroopa je začel
serijo študij selektivne pozornosti in prvih poskusov diagnostičnih meritev.
Bourdonovo testiranje preklica pisma (udeleženci so izbrali določeno črko v nizu črk), test
Toulouse-Piéron (iskanje simbolov) in aritmetični test Kraepelina (Matczak, 1994) temeljijo na
klasični paradigmi v študijah o selektivnost, kontinuiteto in iskanje funkcij. V takih preskusih je
treba poiskati vnaprej določen element. Dejavnost je navadno preprosta in vsa načela so jasno
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opredeljena. Glavne težave vključujejo: hitrost, število in nabor distraktorjev, časovni okvir in
stalno budnost med nalogo. Ta klasična paradigma je bila vključena v baterijo CAT, kjer je zaradi
svoje kulturne nevtralnosti uporabil neverbalni in abstraktni material.
Koncentracija pozornosti je zelo omejena, ker mora um izbrati milijarde dražljajev, ki
prihajajo iz okoliškega sveta. Koncentracijska pozornost zahteva veliko energije iz organizma. To
pomeni, da se preiskava pozornosti ne more opraviti po določenih drugih testih, na primer
dolgem vprašalniku (Kahneman, 1973). Po drugi strani pa mnogi znanstveniki verjamejo, da ima
kratka "pripravljalna naloga", imenovana "ogrevanje", pozitiven vpliv na rezultate testa (Navon,
Gopher, 1980; Špiewak, Ziaja, Doliński, 2003).

Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Ključne funkcije osredotočenosti pozornosti temeljijo na funkcionalnem / vizualnem
iskanju, selektivnosti, budnosti in razdeljeni pozornosti. Zaradi selektivnosti se posamezniki
osredotočajo na izbrani sklop elementov, medtem ko ignorirajo druge. Na primer, voznik,
osredotočen na cesto, kaže drugačno dojemanje kot pozoren potnik. Medtem budnost omogoča
ljudem reagirati v nenavadnih situacijah. V kognitivni psihologiji je pozornost opredeljena kot
pričakovanje signala in ignoriranje hrupa v daljšem časovnem obdobju. Je značilnost, ki je še
posebej koristna za pilote letala, ki zajemajo dolge razdalje, čezatlantske lete. Drugi element
pozornosti - iskanje funkcij - posameznikom omogoča, da skenirajo ponudbo potovalnih agencij,
medtem ko ignorirajo distraktorje (nezaželene cilje, nesprejemljive cene) in se osredotočijo le na
izbrano merilo (Cherry, 1953, Treisman, 1986, Maruszewski, 2011 ). Razdeljena pozornost, to je
sposobnost opravljanja več kot ene dejavnosti hkrati zaradi distribucijskih kognitivnih virov, je ena
od neprecenljivih funkcij pozornosti (Kahneman, 1973, Nęcka, Orzechowski, Szymura, 2013).
Fokus je ustrezna usposobljenost za poklice, računovodje, davčne strokovnjake,
matematike in zdravnike, biologe in kemike, mehanike, električarje, proizvajalce in strojnike,
zobozdravnike, laboratorijske delavce, odvetnike, sodnike, novinarje, inženirji, vodje motorjev,
detektivi, upravni delavci, fotografi, oblikovalci glasbenih instrumentov in producenti, kontrolorji
zračnega prometa in piloti, večinoma čezatlantskih letov, kjer je osredotočenost ključna
kompetenca.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Poskus Stroop je klasičen primer eksperimentalnih raziskav (opisanih zgoraj). Druge
študije o selektivni pozornosti so bile večinoma osredotočene na tehnike senčenja (Cherry, 1953)
in pošiljanje različnih sporočil obema ušesoma, pri čemer so pozornost posvečali samo enemu
kanalu hkrati. Navedlo je, da je bil vložek iz enega vira zavrnjen in izgubljen. Spraševali so se,
kateri podatki o stanju so bili zavrnjeni: pred dekodiranjem pomena ali na semantični ravni. Grey
in Wadderburn (1960) sta hkrati prikazala številke in besede vsakemu ušesu; ti elementi so
ustvarili pomemben stavek. Izkazalo se je, da so jih udeleženci lahko ponovili, čeprav so bili
različni ušesni steni predstavljeni različnim ušesom!
Na poljskem osrednjem zavodu za zaščito delavcev so bili analizirani primerjalni kazalniki
psihičnih sposobnosti, ki so bili pristojni sodniki (psihologi, ki opredeljujejo primernost za poklice).
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Katera sposobnost je potrebna za posamezni poklic? Med desetimi zmožnostmi se osredotočimo
na pozornost in tehnične sposobnosti najpogosteje navajamo (Łuczak, 1999).
Kazalniki
V testu so upoštevani dve kazalci:

sposobnost koncentracije - delež pravilnega in nepravilnega odgovora

(število napačnih odgovorov - nepravilno pritisnjeno ali se ne odzove, ko je prikazan dober vzorec)

število identifikacijskih vzorcev (pravilnih in nepravilnih), vse hitrejše - hitrost delovanja
4.7.2 Kratkoročni pomnilniški procesi
Opredelitev in metode raziskovanja
Spomin je proces kodiranja, shranjevanja in pridobivanja izkušenj. Njegova ključna naloga
je najti odnose med odpoklicani podatki (tako imenovani delovni pomnilnik) (Baddeley, 1998).
Test pomnilnika v CAT bateriji meri zmogljivost kratkotrajnega vizualnega pomnilnika. V
skladu z modelom Baddeley-Hitch je delovni pomnilnik tip pozornosti (centralni izvršni organ), ki
podpira dva podsistema: vizualno (visuo-prostorsko sketchpad) in verbalno (fosilno zanko). Jedrni
sistem nadzira ta dva podsistema in dodeljuje naloge, povezane z njihovo kratkoročno shranitvijo.
Zato se centralna izvršilna zmogljivost sprosti za naloge, ki zahtevajo obdelavo podatkov in iskanje
odnosov.
Posamezniki z visoko stopnjo spominskih procesov kažejo dober vizualni pomnilnik, ki jim
omogoča učinkovito obdelavo vizualnih podatkov.
Test temelji na paradigmi, ki jo je razvil Jacobs leta 1887! (Baddeley, 1998). Udeleženec
opozarja na vrsto elementov postopoma naraščajoče dolžine. Če trikrat v določeni seriji naredijo
napako, se preskus samodejno konča. Večina posameznikov bi lahko dobila pribl. 7 znakov;
vendar so nekateri udeleženci lahko zapomnili le 4 predmete, drugi pa celo 10 predmetov.
Maruszewski je analiziral podatke o zmogljivosti, obliki in občutljivosti dolgoročnega in
kratkotrajnega spomina na izgubo podrobnosti. Trdi, da pribl. 7 (+/- 2) predmeti se lahko hranijo v
kratkoročnem pomnilniku; nasprotno, dolgoročni spomin je neomejen vir (Maruszewski, 2011).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Pomnilnik na dobri ravni se pogosto imenuje dober spomin, pomnilnik elementov, vizualni
pomnilnik. Spomin je ustrezna usposobljenost za poklice, kot so: kemiki, zdravniki, veterinarji,
farmacevti, učitelji šol in univerzitetni učitelji, odvetniki (sodniki, odvetniki in odvetniki), finančni
strokovnjaki, novinarji, psihologi, socialni delavci, prevajalci in tolmači, , koreografi, glasbeniki,
zgodovinarji, filozofi, kuharji.
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Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih.
Proces memoriranja - tudi v testu pomnilnika - podpirajo različne tehnike spomina.
Rodriger (Maruszewski, 2011) je primerjal učinkovitost top-4 tehnik pridobivanja informacij 24 ur
po predstavitvi udeležencev, da bi jih lahko zapomnili. Izkazalo se je, da so lahko v povprečju
zapomnili 7,6 besed, ko niso uporabili tehnik, 8,2 z mnemoničnim pegword-sistemom, 10,6 z
metodo loci in 11,2 z interaktivnimi posnetki. Vendar pa je treba opozoriti, da posamezniki pri
določenih tehnikah izkazujejo določene preferenciale; jih dojemamo tako lažje in jih je torej treba
uporabiti (* mnemonični pegword-sistem je povezovanje stavb med sklopi predmetov in
kljukicami ali kljukami, npr. štetje iger / rime, rime, vizualizacija cifre; * metoda loci je sestavljanje
povezav med nizom elementov in fiksnim zemljevidom mest / lokusov; * interaktivne slike se
nanašajo na združevanje stavb med nizom elementov in slikami). Študija ne zajema verbalnih
tehnik, kot so akronimi.

Kazalniki
Preskus vključuje naslednje kazalnike:
zmožnost spomina - največja dolžina zapomnjenega serija
trajanje preskusa
povprečje v preskusni skupini (zmogljivost pomnilnika)
4.7.3. Numerično sklepanje

Opredelitev in metode raziskovanja
Razmišljanje je zapleten miselni proces, v katerem nastajajo nove predstavitve s
preoblikovanjem razpoložljivih podatkov. Preoblikovanje poteka v različnih miselnih operacijah, tj.
S sklepanjem, ustvarjalnim reševanjem problemov ali presojami (Zimbardo, 1999).
Numerično sklepanje je iskanje povezav med števkami in odkrivanjem pravic, ki urejajo niz
številk. Ta sposobnost je nekaj več kot aritmetično znanje, ker proučuje tudi logično razmišljanje.
Je eden od ukrepov splošne inteligence, ki se pogosto imenujejo tako imenovane podrobne
sposobnosti tako v konceptu inteligence kot Thurston ali Cattel. Numerično sklepanje dokazuje
veliko obremenitev faktorja g pri faktorskih analizah (Brooks, Pui, 2010, Johnson-Laird, 2006,
Matczak, 1994; Matczak, 1992, Nosal, 1990, Stricker, Rock, 1987).
Visoka raven numeričnega razmišljanja pomeni dobro logično razmišljanje in obravnavo
številk. Numerične naloge zahtevajo osnovne aritmetične operacije, ne le vsote ali odštevanja,
temveč tudi na primer korenine. Če bi bile operacije preveč preproste, bi zahtevale izračun, ne pa
sklepanje. Če bi bilo veliko operacij, bi bile podobne preizkusu pozornosti. Če bi bili izredno težki
in niso zahtevali logičnega razmišljanja, bi bili bolj v testu doseganja. Ključ je izbira primerne
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stopnje težavne naloge in zahteva izdelave sklepov. Če se poveča matematična težava naloge, je
razmerje med razumevanjem na simbolnem materialu in aritmetičnimi veščinami močnejše
(Matczak, 1994). Iskanje načel v nizih številk je bilo med drugim uporabljeno v Wechslerjevi
odrasli inteligenčni lestvici, testu GRE in Mensinim testom (Wechsler, 1939, Stricker, Rock, 1987).
Grafična predstavitev, uporabljena v bateriji CAT, je bila izpeljana iz delavnic Carterja in Russella
(2006), katerih namen je bila razvoj splošne inteligence.
Merjenje intelektualnih sposobnosti zahteva udobne razmere in svež um. Jutro je boljši
čas dneva, da opravite preizkus pred kakršnimi koli drugimi aktivnostmi. Utrujenost ima zelo
negativen vpliv na rezultate testov (Wechsler, 1939, Hornowska, 2004, Matczak 1994).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Visoka raven numeričnega sklepanja je izražena z različnimi izrazi v opisih delovnih mest:
zmožnost analize (numerični / kvantitativni podatki), logično razmišljanje, (matematično)
reševanje problemov in aritmetične veščine.
Numerično sklepanje je ključna usposobljenost za poklice, kot so: računovodje, davčni
strokovnjaki, prodajni predstavniki, koordinatorji dobave, prodajalci, vodje prodaje, zdravniki,
matematiki, astronavti, statistiki, biologi in sorodni poklici, inženirji na splošno, posamezniki,
industrija (arhitekti, notranji oblikovalci), kartografi, koordinatorji mestnega prevoza, zdravniki,
medicinsko laboratorijsko osebje, učitelji, finančniki, oblikovalci programske opreme, oblikovalci
podatkovnih baz, ekonomisti, znanstveniki, električarji in vojaki.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih.
Psihologi, ki so preučevali človeške sposobnosti induktivnega in deduktivnega sklepanja
(uporaba logičnih sillogizmov v razmišljanju) se spraševali o dejavnikih, ki krepijo ta način
razmišljanja, ali dejavnike, ki pojasnjujejo, zakaj je logično razmišljanje velik problem za ogromno
skupino posameznikov. Sklicujoč se na evolucijo, je razvila teorijo družbenih pogodb, ki je iskala
prilagoditveno funkcijo shem obrazložitve. Socialno pogodbo lahko preprosto opredelimo kot: "če
ima oseba privilegij / korist, bi jo morali plačati". Oseba, ki ne spoštuje tega načela, se imenuje
goljufija v teoriji. V študijah Cosmides (Cosmides, Tooby, 1994, Lewicka, 2004) je prišlo do
naslednje raziskovalne situacije. V fiktivnem plemenu so le poročeni moški imeli dostop do
redkega in okusnega korena casavave - so bili tetovirani na njihovih obrazih; medtem ko so bili
neporočeni moški hranjeni z neutrudnimi molo. Naslednji listi papirja so bili pred udeleženci:
"poje casava korenine (P), jedo molo matice (ne-P), tatoo - poročen (Q), brez tatoo (ne-Q). S
preverjanjem samo dveh od štirih dokumentov so udeleženci odkrili, kaj je bilo napisano na
papirju, in če je bilo upoštevano pravilo "samo poročeni moški jesti koruze koruze". Edini primer,
ko je bila implicija napačna, je bilo, če je bila povezava predhodnika pogojne resnična in je bila
negacija njegovega predhodnika resnična. Sliši se težko; vendar je v verodostojnem in posebnem
scenariju naloge, ki temelji na načelih prednosti in stroškov, v večini primerov lažje najti goljufije
kot v nalogah brez konteksta. Naloge, ki temeljijo na socialnih načelih, kaznih in nagradah, so
naloge posameznikom lažje.
Kazalniki
Pri testu upoštevamo nekaj kazalnikov:
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Število pravilnih odgovorov
Število napačnih odgovorov (* naloga brez rešitve = napačen odgovor)
Pravilnost: delež pravilnih in napačnih odgovorov
Čas izvedbe vsa naloga (test ima rok)
Povprečje v preskusni / pilotni skupini - čas izvedbe
Povprečje v preskusni / pilotni skupini – pravilnost

7.4.4 Razdeljena pozornost
Opredelitev in metode raziskovanja
Kognitivni procesi gradijo in spreminjajo človeško znanje o okoliškem svetu; Posledično
imajo neposreden vpliv na človeško vedenje. Um ne razvije pasivnega znanja o svetu z absorpcijo
senzoričnih dražljajev. Povsem nasprotno, je zelo aktiven, procesira dražljaje, ustvarja simbolne
strukture
in
interpretira
vhod
(Maruszewski,
2011).
Razdeljena pozornost se nanaša na distribucijo omejenih miselnih sredstev (Kahneman, 1973).
Teorije in meritve deljene pozornosti se nanašajo predvsem na stroške izvajanja vzporednih
dejavnosti.
Posamezniki z visoko stopnjo porazdeljene pozornosti lahko hkrati obravnavajo več kot
eno dejavnost. Običajno svojo hitrost preusmerjajo z ene naloge v drugo hitro.
Ena od študijskih paradigem je tako imenovana dvojna naloga (Baddeley, Chincotta in
Adlam, 2001; Duff in Logie, 2001). V CAT bateriji smo uporabili Hunt in Lansman "enostavno
trdno" paradigmo (1982). V skladu s to shemo udeleženec hkrati opravlja osnovno nalogo
povečevanja težavnosti in sekundarne naloge. Paradigma predpostavlja, da obstaja prelomna
točka - trenutek, ko stopnja težavnosti primarne naloge onemogoča opravljanje sekundarne
naloge (Nęcka et al., 2013).
Kahneman (1973) v svoji teoriji virov trdi, da obvladovanje dveh dejavnosti istočasno
zmanjša kazalnike vsaj enega od njih. To je tako imenovana strukturna motnja. Nasprotno, Allport
(1980) v svoji moduli teorije virov dokazuje, da se motnje pojavljajo v dveh vzporednih nalogah le,
če obe nalogi uporabljata iste senzorične modele. V razdeljenem testu pozornosti v CAT bateriji
smo uporabili obe: naloge postopnega povečevanja težav in nalog različnih modulov (vizualno in
zahtevno usklajevanje oči).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Porazdelitev pozornosti se običajno imenuje razdeljena pozornost, večopravilnosti ali
sposobnost usklajevanja več kot ene dejavnosti.
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Razdeljena pozornost je bistvena pri poklicih, kot so: računovodje, finančniki, predstavniki
prodaje, mehaniki, proizvodni inženirji, zdravniki, veterinarji, logopedi, trenerji, razvijalci
programske opreme, direktorji, inženirji in administrativno osebje. Bistvenega pomena je pri delu
prevajalcev in tolmačev, kontrolorjev ladijskega prevoza, kontrolorjev prometa, voznikov,
vlakovnih operaterjev in pilotov.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih.
Delež pozornosti je ključna usposobljenost voznikov, pilotov in gonilnikov motorjev. V
mnogih državah opravijo obvezne preizkuse pozornosti, s katerimi se lahko izdajajo licence za
opravljanje teh poklicev.
Bednarek (2011) je opravila raziskave, ki so zajemale 29 vojaških pilotov. Izkazalo se je, da
so mladi piloti s slabšo razdeljeno pozornostjo in pozornostjo bolj nagnjeni k prostorski
dezorientaciji. Morebitne omejitve postopkov pozornosti so neposredno povezane z iluzijami, ki
so zelo nevarne za pilote.
Verjetnost nesreče se štirikrat poveča za voznike, ki govorijo o telefonu med vožnjo
(zavarovalni zavod za varnost na cestah, 2005, ZDA). Ko hkrati potekajo dve hkratni dejavnosti vožnja in govorjenje - eden od njih je oviran zaradi omejenih miselnih sredstev, ki jih imajo
posamezniki na voljo.
Kazalniki
Test vključuje naslednje kazalnike:
Število pravilnih odgovorov (prednostna naloga)
Število nepravilnih odgovorov (naloga prority)
Pravilnost = razmerje pravilnih in nepravilnih odgovorov
Časovni odziv - vaša povprečna (prednostna naloga)
Povprečje v preskusni skupini (prednostna naloga): čas in pravilnost
Število pravilnih reakcij (motorična naloga)
Število napačnih reakcij (motorizirana naloga)
Pravilnost: delež pravilnih in napačnih odgovorov
Časovni odziv - vaša povprečna (motorična naloga)
Povprečje v preskusni skupini (motorična naloga): čas in pravilnost

7.4.5 Prostorska domišljija
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Opredelitev in metode raziskovanja
Slike in ideje so notranje reprezentacije prejšnjih senzoričnih doživetij ali fantazij.
Pojavljajo se, ko ni podatkov iz opazovanj (Reber, 2000). Treba je opozoriti, da je percepcija
proces od spodaj navzgor, t.j. vizualni receptorji spodbujajo stimulans, medtem ko je domišljija
proces od zgoraj navzdol, ki ga ustvarjajo potrebe in cilji. V percepcijskih procesih je tako
imenovana hipoteza o zaznavanju zgrajena na podlagi retinotopskega kartiranja in podatkov iz
receptorjev. Vendar pa se v domišljijskih procesih hipoteza percepcije ustvarja na podlagi
imaginarnega pouka. Slikanje se lahko sproži z ukazom "imagine" (navidezno navodilo) ali z
metaforo ali zvokom (prikrita navodila) (Francuz, 2007).
Kosslyn (1995) trdi, da se domišljija lahko spusti na dve glavni funkciji. Prva je identifikacija
predmetov in njihovih značilnosti, kot so barva, tekstura itd. Da bi odgovorili na vprašanje: kaj je
večje: teniška krogla ali žarnica s 100 W? eden običajno vizualizira oba predmeta, ki pridobivata
njihovo velikost. To se zgodi samo pod pogojem, da:
1. funkcija, ki jo je treba obnoviti, je vizualna;
2. dano funkcijo ni mogoče lažje sklepati na podlagi drugih informacij, shranjenih v enem
pomnilniku, npr. splošna kategorija, ki ji pripada objekt;
3. funkcija ni bila označena v kratkem času.
Druga domišljijska funkcija je napovedovanje, kaj se bo zgodilo z objektom, če bo spremenil svoj
položaj; z drugimi besedami, predvidevanje sprememb v prostorskih razmerjih predmetov, ki so
predmet preoblikovanja. Objekti, vedenje ali fizični videz ljudi lahko spremenijo. Ta funkcija
posamezniku pomaga npr. Urediti pohištvo v svoji sobi.
Visoka raven prostorske domišljije pomeni dober občutek smeri in vizualizacije objekta pri
različnih kotih. Prostorska domišljija določa dobro napovedovanje in primerjavo objektov
(Kosslyn, 1995).

Obstaja veliko metod merjenja prostorske domišljije. V CAT bateriji prostorski preizkus inovativno
združuje klasično tehniko nalog duševne rotacije (Cooper, Shepard, 1973, Cooper, 1975, Shepard,
Metzler, 1971) in naloge psihološke sinteze (Glushko, Cooper, 1987, v: Nowak, 1987 ), ki temelji
na paradigmi merjenja zapletene imaginarne operacije (Pękalska, 2013). V študijah o psihičnih
operacijah niso bile uvedene nobene časovne omejitve.
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Prostorna domišljija je opredeljena v opisu usposobljenosti kot prostorsko usmerjenost in
prostorski spomin.
Je pomembna usposobljenost za poklice, kot so: konstruktorji, strojni inženirji, ustvarjalci,
astronavti, inženirji, arhitekti, kartografi, pisatelji, režiserji, vizualni umetniki, piloti, fotografi,
oblikovalci notranjosti, nekatera področja izdelave.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih.
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Pri preizkusih duševne rotacije je opaziti linearno relacijo med kotom geometrijskih oblik in
časom odziva. Široki kot (do 180 stopinj), daljši čas odziva (Cooper, Shepard, 1973, Cooper, 1975,
Shepard, Metzler, 1971). Če je kot širši od 180, udeleženec zazna obliko, kot da se zavrti na drugo
stran. To razmerje je tudi linearno, vendar zmanjšuje naravo. Ta pojav, imenovan učinek nihala,
kaže na gospodarno delovanje človeških možganov. Seveda bo rezultat drugačen, če je smer
vrtenja vnaprej določena; potem se bo čas odziva linearno povečal in noben učinek nihala ne bo
prišel.
Naslednji predmeti so bili uporabljeni v eksperimentalnih paradigmah, usmerjenih v merjenje
duševne rotacije: črke (Cooper, Shepard, 1973), mnogokotnike (Cooper, 1975) in 3d trdne snovi
(Shepard, Metzler, 1971). Študije o mnogokotnikih (številke, omejene s segmenti ravne črte) so
bile usmerjene v zavrnitev trditve, da so združenja vplivala na rezultate testov duševne rotacije.
Neisser in Kerr (1978, v: Nowak, 1991) so dokazali, da odkrite pravice domišljije, npr. Razmerje
med kotom rotacije predmeta in časom odziva pri odločanju, ne zadevajo zgolj vizualnih podob,
temveč tudi haptične slike .
Kazalniki
Preizkus upošteva štiri kazalnike:
Število pravilnih odgovorov
Število nepravilnih odgovorov
Pravilnost - delež pravilnih in napačnih odgovorov
Časovni odziv - povprečen.
4.8 Ustvarjalni odnos
Definicije in metode raziskovanja
Ustvarjalnost (Stein, 1978) je opredeljena kot proces, ki je ustvaril nov in dragocen
izdelek. Izvirnost in valenca je mogoče oceniti le v določenem času za določeno skupino ljudi.
Stein uvaja določeno vrsto relativnosti v definicijo. Kreativni izdelek ni samo izvirnost, temveč tudi
uporaben, na primer na pragmatičnih ali estetskih področjih.
Strzałecki (1979, 2012) je razvil teorijo vedenja ustvarjalnega sloga. Na podlagi naknadne
analize (glavne komponente, rotacija Varimax) izolira štiri naslednje dejavnike (z visoko stopnjo
zanesljivosti):
1. Notranje krmiljenje (α = 0,927) - neskladnost, zmožnost ponovnega zagona v primeru okvare.
2. Kognitivna fleksibilnost (α = 0,747), - izvirnost in inovativnost razmišljanja, fleksibilnost
obnašanja, zmožnost ustvarjanja večkratnih rešitev, iskanje analogij, estetska občutljivost.
3. Samo-aktualizacija (α = 760) - ambicija, cilj, odloženo zadovoljstvo.
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4. Sila Ego (α = 0,891) - prepričanje v svoj potencial, osredotočanje na reševanje problemov kljub
oviram, neodvisnosti in stabilnosti.
Runco (1990, 2014) postulira triado kreativnih osebnostnih lastnosti: zavestno vlaganje
časa, napora in individualnih značilnosti (predvsem iz področja: avtonomija, prožnost, odprtost do
izkušenj, občutljivost, sprejemanje tveganja, notranja motivacija, učinkovitost, radovednost). To
pomeni, da je ne le fleksibilnost razmišljanja bistvena, ampak tudi zavezanost.
Po eni strani je ustvarjalni odnos neposredno povezan z osebnostjo. Nanaša se na to, kako
posameznik zaznava svet, kateri stil njihovega vedenja raje, katere vrste drugih obnašanja
sprejemajo. Po drugi strani pa so veščine, ki ustrezajo ustvarjalnosti, kot element kognitivnih
kompetenc povezana z dejanskim ustvarjanjem novih, koristnih idej. V svoji diagnozi je treba
uporabiti odprta izvršna naloga, če se od udeleženca zahteva, da opravi nalogo številnih pravilnih
rešitev (Weisberg 2006, Runco 2014).
Mere in utemeljitev
Nęcka (2002) je analizirala psihološke mednarodne raziskave o lastnostih ustvarjalnih ljudi.
Ugotovil je, da v literaturi obstajajo tri glavne teme:
1. Neodvisnost - neskladnost, rešitve izvirnosti (ki se nanašajo na notranje krmiljenje v vedenju
kreativnosti)
2. Odprtost - iskanje novih rešitev, radovednost o svetu (ki se nanaša na kognitivno prožnost)
3. Vztrajnost - osredotočanje na reševanje problemov kljub težavam (ki se nanašajo na silo ega
in samo-aktualizacijo).
Primer kompetenc in kvalifikacij, pomembnih za poklice, opisane v testu CaT
Posamezniki z ustvarjalnim odnosom so avtonomni in odprti za nove izkušnje in
eksperimentiranje. Ne bojijo se izzivov, ki so običajno povezani z uvajanjem inovativnih izdelkov /
konceptov.
Ustvarjalni odnos je ključna usposobljenost za poklice, kot so: prodajne predstavnike,
vodje prodaje, inženirji, arhitekti prostorskega oblikovanja, arhitekti, načrtovalci mestnega
prometa, grafični oblikovalci, razvijalci programske opreme, univerzitetni in šolski učitelji,
strokovnjaki za odnose z javnostmi, razvijalci programske opreme, pisatelji, glasbeniki, koreografi,
igralci, režiserji, dekoraterji, menedžerji, oblikovalci nakita in producenti, kuharji.
Primeri študij, opisanih v znanstvenih dokumentih
Spodnji odstavek je osredotočen le na študije o odnosih med ustvarjalnostjo in poklicno
uspešnostjo. Har, Stevenson, Dail (1995; Shumpeter, 1934) postulirajo, da je ustvarjalnost
neposredno povezana s podjetništvom. Podjetnik ustvari nov izdelek ali išče nove trge za
obstoječe izdelke in na koncu predlaga novo obliko distribucije. Osnova njegovega uspeha je
inovativnost in tveganje.
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Strzelecki (1981) je ugotovil razmerje med ustvarjalnostjo in oblikovalskim delom. Limont
(1996) verjame v edinstveno vlogo ustvarjalne domišljije v likovni umetnosti, ki je že v skupini
mladih otrok.
Weisberg (2006) trdi, da je ustvarjalnost temelj dveh področij: umetnosti in znanosti.
Znanstvenik na nameren način sodeluje v ustvarjalnem procesu s kognitivnim procesnim
sodelovanjem.

Kazalniki
Preizkus kreativnega odnosa CAT analizira tri glavne kazalnike:
neodvisnost - neskladnost in avtonomija;
prilagodljivo razmišljanje - izvirnost, fleksibilnost, odprtost do izkušenj, estetska občutljivost,
radovednost o svetu
vztrajnost - ambicija, samoocenjevanje, delovanje kljub oviram, neodvisnosti, naporu, notranji
motivaciji in zapoznelemu zadovoljstvu, učinkovitosti.

4.8.

Minimalne kvalifikacije - potrdila in dovoljenja

4.8.1. Potrdila

Opredelitve
Dimenzija certifikata je del modula pridobljenih kvalifikacij. Njegova vloga ni povezana z diagnozo
predispozicije ali psiholoških lastnosti, temveč zbira informacije o obveznostih, ki jih je testirana
oseba že izpolnila in ki so potrebna za začetek dela na izbranem območju.

Te obveznosti so odvisne od države in glede na sistem izobraževanja in lokalne potrebe na trgu
dela. Lahko se razlikujejo med državami, vendar se v glavnem nanašajo na dokončno stopnjo
izobrazbe, dodatne tečaje, delavnice in usposabljanja.
Definicija dimenzij in kazalniki
Pred razvijanjem razsežnosti certifikata je sledila analiza okupacijskih značilnosti, analiza nalog,
vključenih v poklice in izobraževalne poti, ki so začeli delati v poklicu.
Na Poljskem je analiza temeljila predvsem na klasifikaciji poklicev in specialitet, ki so jih objavili
Ministrstvo za družino, delo in socialno politiko, poklicne izkaznice in značilnosti, ki jih je objavilo
to ministrstvo, in seznam študijskih programov in specializacij, ki jih je objavilo Ministrstvo za
znanost in Višja izobrazbaCertifikate lahko priznavajo:
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-

končana stopnja izobrazbe

-

vrsta diplom, pridobljenih med izobraževanjem in profilom ali področjem izobraževanja.

4.8.2. Dovoljenja

Definicija
Dimenzija dovoljenja je del modula pridobljenih kvalifikacij. Glavni namen te razsežnosti je
pridobiti informacije o specializiranem izobraževanju, ki je končana kot preizkušena oseba in o
potrebnem dovoljenju za začetek dela v določenih poklicih.
Dovoljenja so pristojnosti, ki jih morajo tržiti in zakoniti, ki jih je treba pridobiti, če želi oseba
delati na specializiranih področjih. Zanj je značilno pravo in se sklicuje na seznam reguliranih
poklicev.
Definicija dimenzij in kazalniki
Pri CaT testnem dovoljenju dimenzija temelji na obveznih predpisih v določeni državi. To je
seznam dovoljenj, ki jih mora oseba pridobiti, da začne delati. Preizkušena oseba mora odgovoriti
na vprašanje o lastnih dovoljenjih in jih primerjati s seznamom obveznih za načrtovanje
nadaljnjega izobraževanja.
V primeru poljske preizkusne različice seznam obveznih dovoljenj temelji na klasifikaciji poklicev in
specialitet, ki jih objavlja Ministrstvo za družino, delo in socialno politiko v skladu z Uredbo
ministra za družino, delo in socialno politiko z dne 7. novembra 2016.
Dovoljenja so priznana na podlagi uradnega seznama kvalifikacij, ki jih je objavilo ministrstvo, in so
povezane s poklici, vključenimi v test CaT.

8.3. Tržna pričakovanja

Definicija
Dimenzija tržnih pričakovanj je del modula pridobljenih kvalifikacij. Sestavlja dodatna pričakovanja
delodajalcev, pričakovanja, ki niso uradno obvezna, vendar zagotavljajo ustrezno učinkovitost pri
delu. Tržna pričakovanja se lahko nanašajo na trda in mehka znanja.

Definicija dimenzij in kazalniki
V testu CaT je razsežnost tržnega pričakovanja namenjena merjenju, če testirana oseba,
pridobljena med formalnim ali neformalnim izobraževanjem, pridobi dodatne veščine, ki jih lahko
pričakujejo delodajalci. Priprava razsežnosti je temeljila na uradni značilnosti poklica, dejanska
pričakovanja delodajalcev pa so opisala delovna mesta in spletne vire zaposlitvenih delavcev.
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5. Vprašanja in naloge v razvoju

Tretja faza dela na projektu Career Tree je vključevala oblikovanje vprašanj in grafičnih
dražljajev, ki so spremljali skupino testov. V skladu s strukturo karierne drevesne strukture in
predstavljenimi značilnostmi dimenzij, namenjenih za izpit, je bil nabor dražljajev iz leta 1946,
vključno s 1673 testnimi vprašanji in 243 grafičnimi različicami kognitivnih dražljajev ter 30
odprtimi ali večkratnimi vprašanji o kvalifikacijah in zmogljivosti so bile razvite. Testna vprašanja
so bila oblikovana tako, da so razvili vedenjske kazalnike, predstavljene v opisu določene
dimenzije, tako da so v diagnozo vključili čim več vidikov usposobljenosti, ki izhajajo iz definicij
poklicev. Za vsak kazalec so bili oblikovani trije tipi vprašanj, ki so povezana s čustveno voljensko,
kognitivno in vedenjsko kroglo. Vprašanja v zvezi z vsako od treh področij so bila oblikovana tako,
da zagotavljajo raznolikost stališč, notranjih in zunanjih. V prizadevanjih za prilagajanje elementov
pripovednega pristopa za namene psihometrične diagnoze je bila poskrbljeno, da se vprašanje
časovno spreminja in jih povezuje z opisom preteklosti in sedanjosti ter izjavo o prihodnosti.
Nekatera vprašanja so bila razvita kot obrnjena vprašanja, to pomeni, da je negativni odgovor
potrdil prisotnost preizkušene lastnine. Skupni izhodni obseg vključuje naslednje število vprašanj
in spodbud na posebnih področjih testiranja:
1. Vrednosti - 233 vprašanj, ki zajemajo 6 razsežnosti
2. Osebnostne lastnosti - 200 vprašanj, ki zajemajo pet dimenzij
3. Temperament - 170 vprašanj, ki zajemajo štiri dimenzije
4. Medosebne kompetence - 222 vprašanj, ki zajemajo 5 dimenzij
5. Podjetniške kompetence - 254 vprašanj, ki zajemajo 6 razsežnosti
6. Poklicne preference - 567 vprašanj, ki zajemajo 15 razsežnosti
7. Kognitivna uspešnost in ustvarjalni odnos - 243 grafičnih dražljajev in 27 vprašanj, ki
obsegajo 6 dimenzij
8. Kvalifikacije in licence - 30 vprašanj, ki zajemajo 3 razsežnosti
Odgovori na vsa vprašanja v zvezi s prvimi šestimi dimenzijami so bili oblikovani v obliki
likertne lestvice s petimi kategorijami, homogenih za vse lestvice testa:
1. Močno se ne strinjam
2. Ne strinjam se
3. Nimam mnenja
4. Strinjam se
5. Močno se strinjam
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Vsaka od nalog za diagnozo kognitivne uspešnosti je bila zabeležena v skladu s stopnjo
ocenjevanja, pri kateri 0 točk (Nepravilen odgovor) - 1 točka (pravilen odgovor). Odgovori na
vprašanja, ki opisujejo kvalifikacije in sposobnosti, so bili bodisi v obliki večkratne izbire med
številom različnih kategorij ali pa so bili deskriptivni odzivi na odprta vprašanja in niso bili predmet
štetja.
Vprašanja je preverila skupina pristojnih sodnikov iz petih držav, ki sodelujejo v projektu. Sodniki,
ki sta oba psihologa z znanstvenim okoljem v psihometriji in karierni svetovalci z dolgoletnimi
izkušnjami, so ocenjevala vprašanja v dveh merilih: veljavnost vprašanj z namenom ovrednotenja
dimenzije, katere definicija jim je bila dodeljena, in jezikovna pravilnost vprašanje
(komunikativnost). Ocenjevanje pristojnih sodnikov iz petih držav je bilo povprečje in na podlagi
tega 177 vprašanj Likerta (približno 9%) z najnižjimi povprečnimi rezultati so bile zavrnjene,
ocenjene kot neprimerne za merjenje lastnosti, na katere so bile namenjene. Preostalemu
vprašanju in nalogam v višini 1.769 je bila opravljena jezikovna revizija in delna korekcija
veljavnosti na podlagi pripomb sodnikov. Vprašanja v zvezi s kvalifikacijami in licencami so bila
prilagojena specifičnosti izobraževalnega in certifikacijskega sistema, ki je učinkovit v državah,
vključenih v razvoj orodja za orodje Career Tree. Ta vprašanja predstavljajo ločen bazen, ki ni bil
psihometrično potrjen.
V zaključni fazi priprave testnih predmetov so bili zasnovani grafični dražljaji, ki ustrezajo
vsebinam strokovnih interesov in nalogam, ki diagnosticirajo kognitivno sfero. Kognitivni dražljaji
so bili predstavljeni v obliki poenostavljenih ikon ali geometrijskih elementov. Dražljaji, ki
ponazarjajo vsebino vprašanj o interesih in poklicnih preferencah, so bili prvotno zasnovani kot
fotografski materiali in video posnetki. Za ohranitev grafičnega dražljaja kulturne univerzalnosti so
bile prvotne dražljaje zamenjane z grafičnimi ilustracijami, ki jih je za vsako vprašanje posebej
pripravila skupina grafikov - grafični oblikovalci. Te so bile poenostavljene, pogosto zabavne
vizualizacije razmer, povezanih s kontekstom določenega poklica, in vsebine vprašanj. Grafične
dražljaje je razvila skupina petih ilustratorjev: Ryszard Kudzian, Bernadeta Bieda, Anna Kamycka,
Katarzyna Foszcz, Justyna Kieruzalska. Ekipa je delala pod nadzorom profesorja Jerzyja Tomale,
vizualnega umetnika iz Univerze v Rzeszówu.
Ekipa za umetnost je prejela niz priporočil za univerzalnost kulturnih dražljajev, ki so jih
razvili predstavniki petih partnerskih držav in delali v skladu s temi priporočili, pri čemer se je
izognil uporabi kulturno, rasno ali versko pomembnih simbolov. Eno od priporočil je bilo, da se
ustrezno skrbi za spol in rasno-etnično raznolikost risanih likov, kakor tudi raznolikost slogov
risanja, da bi olajšali prepoznavanje različnih lastnosti s strani preizkusov. Vsak od ilustratorjev je
delal z nizom naključno dodeljenih vprašanj. Število dražljajev, ki so bile dodeljene posameznim
karikaturistom, je bilo sorazmerno s številom vprašanj, namenjenih uporabi v različnih
razsežnostih testa strokovnih interesov. Namen naključnega izbora je bil preprečiti vpliv risalnega
sloga na način, kako se odzvati na testna vprašanja. Za nekaj vprašanj smo pripravili več risb. Vse
risbe so se posvetovali s strani mednarodne ekipe projekta Career Tree.

6. Preizkušanje prilagodljivosti in izobraževanja - strokovno
profiliranje
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Algoritemska različica razporeditve vprašanj, ki je bila uporabljena v Career Treeu, je
temeljila na dveh parametrih: težave pri vprašanju in standardna merilna napaka. Prvo vprašanje,
ki je prikazano preskušanim osebam, je izbrano tako, da je stopnja njegove težnosti približno
enaka standardizirani vrednosti, ki je enaka 0 (Xu, Wang, & Shang, 2016). Ta vrednost velja tudi za
začetni rezultat preizkuševalca. Da bi dodatno zmanjšali število vprašanj, potrebnih za oceno
lastnosti, izmerjene v najobsežnejšem testu intenzivnosti poklicnih intenzivnosti, se na 15 meril
(preskusov) uporabljajo dodatne prilagoditve zgornjega pravila. Ocenjenim osebam se na začetku
testa prosi, da iz imen 15 razsežnosti, vključenih v oceno interesov, izberejo 3 področja poklicne
dejavnosti, ki se zdijo najbolj ustrezajo njihovim značilnostim. Preizkušenemu osebju se naroči:
»Preberite seznam in kliknite skupino poklicev, ki se najbolje ujemajo z vami, vašimi lastnostmi in
spretnostmi.« Testiranje se začne z merami, ki jih označuje preiskovana oseba. Prvo vprašanje je
vedno naključno izbrano tri vprašanja obsega, kjer je standardizirani parameter težavnosti za
osrednjo kategorijo odziva pozitiven in najbližji 0, od intervala (0; 1). To pomeni, da so prva tri
vprašanja tipična za osebe, ki prejemajo rezultate višje od povprečja na lestvici. Kar zadeva 12
drugih lestvic, je eno vprašanje naključno izbrano iz treh vprašanj, za katera je vrednost
standardizirane težave za srednjo kategorijo negativna in najbližja 0, interval (-1; 0), ki je nižji od
Za vse druge lestvice tipa Likert se prva vprašanja izberejo naključno od treh vprašanj, za katera je
vrednost standardizirane težave osrednjega odziva kategorije negativna in najbližja 0, iz intervala
(-1; 0) in če takih vprašanj ni, je vrednost kategorije negativna in najbližja 0, vendar je mogoče
izbrati iz intervala (-1; 1). Odpraševalci se morajo izogibati, če je mogoče, osrednjim odzivom.
Izbor naslednjih vprašanj temelji na oceni standardne napake pri oceni izmerjene
nepremičnine. Standardna napaka pri oceni je preoblikovanje merila za informacije in je manjše,
manjše pa je diferenciacija naknadnega odziva ocenjene osebe glede na ocenjene značilnosti.
Algoritem preneha s preskusom, potem ko doseže povprečno oceno napake pri 0,315 ali manj, kar
zagotavlja 90-odstotno verodostojnost doseženega rezultata, to je zanesljivost v smislu klasične
teorije testov. Alternativni pogoj je izčrpanje vseh postavljenih vprašanj, ki so na voljo v lestvici
(16-43), kar je mogoče, če prejemnik prejme zelo neuravnotežen odgovor in ne doseže cilja
največje napake v napaki. V primeru prejema odgovora na vprašanje, ki je značilno za osebe, ki v
preskusni lestvici prejmejo visoke rezultate, bo naslednje vprašanje postavljeno še bolj značilno za
osebe, ki imajo na testni lestvici visoke rezultate, kar je "težje". Naslednje postavljeno vprašanje
bo po prejemu odziva za osebe z nizkimi rezultati "lažje" (Karwowski, Jankowska in Stanaszek,
2015). Izračun razmerja verjetnosti se začne, ko testirana oseba odgovori na prva tri vprašanja.
Nato lahko določimo odzivno varianco, ki je sestavni del verodostojnosti. Če so odgovori preučene
osebe skladni, se odstotek odziva pade pod sprejeto mejno vrednost, kar omogoča dokončanje
meritev. Najmanjše število vprašanj, postavljenih v treh preizkusnih lestvicah izobraževalnih in
strokovnih interesov, ki so opredeljene kot najbolj ustrezna značilnostim ocenjene osebe, je 6. V
drugih interesih so preskusne lestvice minimalno število vprašanj 4 in v drugih testih Likert 5.
Standardizirani rezultat, ki ga dobi preiskovana oseba, se pretvori v ocene sten. V standardizaciji je
referenčna točka povprečna populacija in standardni odkloni za splošno prebivalstvo oseb, starih
od 15 do 25 let, iz zadevnih držav.
Pri lestvicah kognitivnih sposobnosti se prilagoditveno testiranje ne uporablja. Takšna
odločitev je bila sprejeta zaradi uporabe merilnih mehanizmov, značilnih za preskuse moči (število
pravilnih odgovorov v časovni enoti, merjenje odvračanja v vnaprej določenem časovnem
intervalu), pa tudi številka omejenega števila v skupini nalog (Sahin & Weiss, 2015). Izbor
nadaljnjih dražljajev (nalog) v kognitivnih testih poteka na podlagi hierarhije težavnostnih
dražljajev, ki se določijo na podlagi rezultatov pilotnega testiranja. Pogoj zaključka je potek časa
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merjenja ali izčrpanost preskusnih elementov za merilo. Lastnosti teh lestvic so bile ocenjene na
podlagi klasične teorije testov.
Število testov, uporabljenih v študiji, je odvisno od ocene popravljene medsebojne
podobnosti rezultatov testiranja interesa testov in želene konfiguracije interesov v poklicnih
skupinah in posameznih poklicih, vključenih v preskus. Tri lestvice testa zanimanja, ki jih je ocenila
oseba, so vedno predstavljene najprej v naključnem vrstnem redu. V nadaljevanju so
predstavljena vprašanja iz drugih 12 naključno izbranih meril za izobraževalni in poklicni interes.
Na podlagi standardiziranih rezultatov, ki opisujejo najvišje število 15 meril za zanimanje, ki so
vedno predmet preizkušanja, se navedejo tri izobraževalne in poklicne področja najvišje ocene za
preskušeno osebo. V okviru vsake od teh treh področij so potrebne preizkusne dimenzije za
preverjanje, katere namen je ugotoviti, kateri od 200 primerov poklicanosti, opisanih v kariernem
drevesu, najbolj ustreza značilnostim ocenjevanega osebja za nadaljnjo diagnozo. Te razsežnosti
so prikazane na podlagi analize poklicanih profilov za vsakega od 200 primerov poklicev. Vse
razsežnosti, potrebne za določanje predlogov, se diagnosticirajo v naključnem vrstnem redu.
Končno, indeks verjetnosti za poklicni profil izračuna kot vektor v n-dimenzionalnem evklidskem
prostoru, kjer je n število preskušenih lestvic (Brzeziński, 1987, Schroger, Rauh, Schubo, 1993). Po
uvedbi popravka glede na razliko števila lestvic med profili je v vsaki skupini navedena ena zgledna
poklica, najbližja profilu, na diagnosticirane lastnosti ocenjene osebe.

7. Oblikovanje računalniške različice

Programska oprema, potrebna za uporabo orodij Career Tree, je bila pripravljena v dveh
različicah. Prva različica je bila namenjena zbiranju podatkov o odzivu ocenjenih oseb na testna
vprašanja in kognitivne dražljaje na testnem testu CaT. Ta različica prikaže vsa Likert vprašanja
poznejših preskusnih lestvic v naključnem vrstnem redu. Kognitivni dražljaji so bili razdeljeni v
vnaprej določenem, naraščajočem težavnem zaporedju ali naključno, odvisno od postopka
preskusa. Preizkušane osebe so bile pozvane, da opravijo vse naloge tudi po vrsti nepravilnih
odgovorov. Ankete o vrednotenju so bile poslane preskušancem in zbirali predhodne predloge za
izboljšanje orodij Career Tree.
Za udeležence pilotske študije so bila pripravljena poročila z opisom rezultatov. Poročila za
osebe, preizkušene s prvo različico testov, so bile pripravljene izven spletne programske opreme z
uporabo lokalne podatkovne baze, izdelane po oceni psihometričnih lastnosti vprašanj in lestvic
ter izdelavo preskusnih lestvic z vprašanji z najboljšimi rezultati. Za pripravo podatkov,
uporabljenih za generiranje poročil, je bil uporabljen statistični paket IBM SPSS različica 24.
Poročila so nastala v paketu MS Office.
Druga različica testa za karierno drevo je bila razvita v obliki, podobni ciljni obliki.
Vprašanja Likerta so bila preskušancem prikazana v skladu s pravili, opisanimi zgoraj, ki so se
uporabili pri prilagodljivem testiranju računalnika. Programska oprema za spletno diagnostiko je
delovala na strežniku, ki podpira tehnologijo Flask, Python in MySQL. Programska oprema na
strani odjemalca je uporabila standardni HTML5, z uporabo JavaScripta, AJAX, JSON, XML
tehnologije. Programska oprema je bila prilagojena za delovanje v najbolj priljubljenih brskalnikih:
Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera in Edge. Ustanovljene so bile 4 hierarhične ravni
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uporabnikov: preizkuševalec, preizkuševalec / svetovalec, nacionalni administrator, splošni
administrator.
Po zaključku pilotske študije je bila baza podatkov preoblikovana in programska oprema za
distribucijo vprašanj je bila spremenjena. V fazi validacije so se široko uporabljali moduli Joomla,
posebej prilagojeni potrebam projekta. Uporabniški vmesnik je bil zasnovan tako, da podpira 5
jezikov, v katerih je bilo karierno drevo prvotno pripravljeno in omogočilo možnost dodajanja
dodatnih jezikovnih različic v prihodnosti. Jezikovna različica se samodejno izbere na podlagi
razširitve internetnega naslova, vendar se lahko spremeni glede na uporabniške nastavitve. Izdaja
jezikovnega vmesnika, vključno z vprašanji, je možna na ravni nacionalnih uprav. Za dodajanje
novih vprašanj in poročil je potrebna programska dela
Dokumentacija o programski opremi je bila pripravljena v standardu ISO15554 SPICE, ki
vsebuje diagram MySQL baze podatkov, da se zagotovi prihodnji razvoj in sprememba kariernega
drevesa. Podrobna razprava o teh dokumentih pa presega obseg tega priročnika za uporabnike
orodij. V pilotnih in validacijskih študijah so bili pripravljeni podrobni priročniki za testne
uporabnike in svetovalce. Navodila so vključevala zaslone in opis vsake faze delovnega orodja
Career Tree. Navodila, prilagojena trenutnemu uporabniku, najdete v tretjem delu tega
priročnika.
Anonimno ocenjevalno anketo je bilo priloženo orodjem v fazi validacije, zasnovani kot
zunanja rešitev za sistem Career Tree v obliki preglednice Google. Anketa v jeziku, prilagojenemu
preskusni različici, ki jo je uporabila preizkušena oseba, je bila samodejno prikazana po končani
preiskavi s preskusnimi nizi. Po pridobitvi povratne informacije od preiskovanih oseb in
svetovalcev je bila uvedena še vrsta serij številnih izboljšav programske opreme, pripravljenih na
podlagi povratnih informacij uporabnikov v anketi.

8. Preizkusi rezultate in poklicno svetovanje

Rezultati testiranja modula in prikaz poklicnih nasvetov so bili dodani testu CaT pri
pripravi validacijske različice. V modulu so prikazana ločena poročila za preizkušeno osebo in
svetovalca. Poročilo vsebuje:
1. Kvantitativni rezultati.
2. Kvalitativna analiza rezultatov, dobljenih s testom na naslednjih področjih (za preskušeno
osebo in svetovalca).
3. Indikacije za svetovalce, da okrepijo predstavljena področja preiskovane osebe.
4. Navedba moči preskušene osebe glede na opravljanje določenih poklicev.
Kvantitativni rezultati so predstavljeni za preskušeno osebo kot niz grafikonov. Podroben
kvalitativni tekstovni opis rezultatov vsebuje informacije, ki se razlikujejo glede na raven
rezultatov v vsaki dimenziji (preskusna lestvica). Kadar so rezultati med 1 in 4 stenami ali med 6 in
10 stenoma, se prikaže tudi dodaten opis informacij, kaj je vredno imeti v mislih take lastnosti in
izbiro predlaganega poklica. Svetovalci v svoji različici poročil lahko vidijo tudi tabelo z ocenami
sten in dodatne informacije s predlogi za svetovanje. Poročilo o preskusni osebi se izdela kot
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datoteka PDF takoj po preskušanju. To je mogoče prebrati ali prenesti kasneje po testiranju.
Poročilo se samodejno shrani v osebni spletni katalog uporabnika. Izbrani odstavki tega poročila
se samodejno kopirajo v CV in E-Portfolio, ki jih je treba urediti.
Karierni nasvet se ustvari v skladu s posameznimi rezultati testov na podlagi opisov
poklicev ISCO-08, analiziranih v prvi fazi priprave orodij CaT. V poročilu za poklicnega svetovalca
(vključno s psihologom ali pedagogom) za preizkušeno osebo je značilen popoln opis rezultatov, ki
omogoča raziskovanje osebnosti, temperamentnih ali družbenih predispozicij pregledane osebe.
Vsebuje opis prednosti in področij, ki jih potrebuje izboljšanje preiskovane osebe, možnosti
njihove uporabe in podpiranje specifičnih vedenj in situacij, v katerih se razkrijejo.
Preizkušena oseba in starši, učitelji, mentorji, ki spremljajo učenca v procesu
prepoznavanja strokovne sposobnosti, dobijo rezultate, ki so ustrezno opisani glede na potrebe
naročnika. To je psihološka interpretacija rezultatov, ki omogoča pregledanim osebam, da svoje
lastnosti raziščejo na jasen in dostopen način. Pisano je z uporabo besedišča (pojmi, opisi), ki ga
oseba razume, če se ne ukvarja s poklicnim ali psihološkim svetovanjem. Prednosti in slabosti so
predstavljene kot področja za nadaljnji razvoj in možnosti za krepitev. Nekateri prikaz namena te
različice orodja za svetovanje je dejstvo, da lahko vsak učenec sam (posamezno) reši tak test in
preberi razumljiv opis rezultatov. Razlaga kaže pozitivno perspektivo rasti priložnosti in
pridobivanje novih znanj.
Ob koncu kariernega nasveta so informacije o izobraževalni poti, ki je potrebna za delo v
poklicu, predstavljenem kot zgledno s pomočjo orodij CaT. Lahko je videti spodaj na sliki 1.

Izobraževalna pot za delo kot glavni računovodja:

splošna srednja šola

Diploma iz področja
ekonomije (specializacija
za finance in
računovodstvo ali
administracijo in
management

Povečate lahko svoje možnosti za delo kot glavni računovodja:
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Certifikati iz
finančnega
področja

Certifikati za
opravljanje
knjigovodskih
dejavnosti

Certifikat za
angleški jezik

Slika 1. Primer izobraževalne poti

9. Portfolio in življenjepis Europass
Med gradnjo glavnih delov CaT je bil pripravljen tudi dodaten sklop orodij za podporo
proaktivnemu iskanju zaposlitve. Eno od teh orodij je posamezni portfelj, pripravljen kot spletni
katalog in spletna stran. Portfelj je povezan s samodejno ustvarjenim VC v standardu Europass.
Portfelj CaT, ki je koristen za iskanje zaposlitve, zagotavlja možnost predstavitve "učnih
rezultatov, pridobljenih med formalnim, neformalnim, neformalnim izobraževanjem" in
zgodovino kariere. Portfolio je seznam kompetenc in dejstev uporabnika, povezanih s kariernim
razvojem (rezultati CV + CaT testov + drugi naloženi / napolnjeni npr. Slike, fotografije,
programska koda, povezave do spletnih strani). Portfelj se delno samodejno ustvari, ko preskus
uporabnika CaT opravi preskus. To pomeni, da so podatki, ki jih izpolni uporabnik med
testiranjem, naloženi in vidni kot ločena spletna stran z nekaterimi podatki + prazna polja s
predlogi, ki jih je treba izpolniti). Uporabnik si bo lahko ogledal lastne veščine in kompetence v
časovnem formatu. Povezavo na to spletno stran bo mogoče poslati delodajalcem med
zaposlovanjem..
Portfelj sestavljajo:
Layer 1: Enostavna, kratka različica, infografika s povzetkom preizkusa CaT: info o
predlaganih poklicih + močnih točk / točk, ki jih je treba izboljšati - kompetence in spretnosti, ki so
bile razkrite s testom CaT v zvezi z vsakim poklicu. Predstavlja vrsto kompetenc / spretnosti v
privlačnem in zanimivem uporabniškem načinu. Ta sloj je privzeto zaseben in ga uporabnik ne
more urejati, vsa polja se samodejno napolnijo v skladu z rezultati testa. Uporabnik se lahko
odloča:
- Kateri deli (ločene dimenzije ali plasti) rezultatov testa CaT bodo javni ali zasebni (za
mladoletnike so vsi deli vedno zasebni);
- o razpoložljivosti rezultatov CaT testa (profila) v podatkovni bazi za iskanje delodajalca.

E-portfelj v takšnem sloju 1 zajema takšne podatke (uvožene iz rezultatov testa: modul
nasvetov), kot so:
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 ime uporabnika
 slike in imena predlaganih poklicev
 rezultati testa (opis in graf) iz dimenzij, ki so bili izmerjeni (opis B1 iz modula
svetovanja) z opombo: Rezultati testa CaT. Izdaja ni dovoljena.
 akcijski gumbi: uredite podroben portfelj, zaprite.

Layer 2: Podroben seznam kompetenc in spretnosti, predstavljenih v časovnem okviru. Ta
sloj lahko ureja, popravi in izbriše uporabnik. Polja jih ročno napolni uporabnik ali jih samodejno
izpolni sistem. Vsaka skupina podatkov iz portfelja je lahko javna ali zasebna (za mladoletnike so
vsi deli vedno zasebni). Poleg tega bo uporabnik v tem razdelku sposoben:
-

Naložite lastna dela vzorca: fotografije, programska koda, pesmi itd. Največ 10 MB

-

- Pripravite samo-opis: O meni; Strokovni cilji; Moje prednosti - moje slabosti.

Najpomembnejši cilj E-Portfelja je izmenjava spletnih informacij o:
Izobraževanje in usposabljanje, opisano v kategorijah:

 Od
 V (možnost »tekoče«)
 Organizacija, ki zagotavlja izobraževanje in usposabljanje
 Ime
 Naziv izobrazbe
 vrsta potrditve (diploma, potrdilo, potrditev, drugo)
Delovne izkušnje:


Od



V (možnost »tekoče«)



Zaposlitev ali delovno mesto



Glavne dejavnosti in odgovornosti



Delodajalec:



Ime

Osebna znanja in kompetence:
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 jezikov s potrdili in podatki o ravni
 Družbene veščine in kompetence: samopregledovanje
 Organizacijske spretnosti in kompetence: sam opis
 Sposobnosti in kompetence, povezane z delovno silo: samopregledovanje

Časovni pogled portfelja omogoča uporabniku, da vidi in urejata predložene informacije v
časovni obliki. Podatki o delovnih izkušnjah ter izobraževanju in usposabljanju so privzeto vidni na
časovnem mestu samo za uporabnika. Uporabnik lahko uredi časovno linijo z dodajanjem drugih
pomembnih korakov v karieri. Časovna vrstica se razširi od prvega elementa na seznamu do
današnjega dne. Elementi so razvrščeni kronološko. Uporabnik za odrasle lahko odloči, ali je
časovna vrstica zasebna ali javna

Doživetje/dogodek 3
Doživetje/dogodek 2

Doživetje/dogodek 1

Slika 2. Primer časovne vrste

Informacije iz portfelja in iz testov CaT se lahko pretvorijo v spletni življenjepis v formatu
Europass. Povezavo s spletnim življenjepisom je mogoče poslati delodajalcu med iskanjem
zaposlitve. CV lahko prenesete tudi v formatu pdf za shranjevanje na namizju. CV vsebuje
samodejno dodano povezavo do portfelja, predstavi dosežke in potrditve kompetenc.
Dodatna funkcija je iskalna zbirka podatkov za delodajalce. Delodajalci, registrirani v
sistem CaT (registracija, potrebna za prepoznavanje delodajalcev in zaščita profilov uporabnikov),
bodo lahko:
-

Izberite skupino poklicev ali poklic s seznama 200, opisanih kot primerov v sistemu, in
začnite iskati. Posledično bo delodajalec dobil informacije o številu preizkušenih oseb,
ki so prisotne v zbirki podatkov CaT, ki jim je bila ponudjena iskana skupina poklicev
ali iskani poklic.

-

Pripravite želeni profil bodočega zaposlenega s točkovanjem vsake dimenzije,
merjene s testom CaT. Po poravnavi želenega profila lahko delodajalec dobi
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informacije o številu preizkušenih oseb, prisotnih v zbirki CaT, ki ustrezajo
pričakovanemu profilu na vnaprej določeni stopnji podobnosti.
-

Pošljite e-poštno povabilo za vabilo na vse izbrane osebe. Sporočilo informira o
delodajalcu (njegove kontaktne podatke iz registracije, opis položaja, ki ga ponuja
(izpolniti obvezno polje pred iskanjem baze podatkov), nekaj posebnih pričakovanj
(država dela, jezik, pričakovane poklicne izkušnje, nekatera dovoljenja / potrdila ki
niso omenjeni v CaT). Sporočilo obvešča o volji delodajalca, da dobi CV za postopek
zaposlovanja.

- Vsaka oseba, ki je prejela sporočilo, lahko kot odgovor pošlje kot e-poštno sporočilo,
ki vsebuje povezave do spletnega življenjepisa (ali datoteke s CV) z izbranim
podrobnim profilom in / ali opisom rezultatov testa, izbranimi elementi portfelja,
neposrednimi podatki za stik.
- Obstajala bo možnost obveščanja (obeh strani) o rezultatih (zaposlen / ne zaposlen,
zadovoljen s postopkom zaposlovanja). To je vir statistike za začetno stran.

Navodila za dodatna orodja, ki podpirajo dejavnosti na odprtem evropskem trgu dela, in
jih najdete v tretjem delu tega priročnika.
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2.del Psihometrične lastnosti testa za kariero

1. Postopek validacije testa
Psihometrični model

Da bi ocenili psihometrične lastnosti posameznih izjav in kognitivnih nalog ter izbrali tiste,
ki bodo vnesli končno verzijo testa, je bila izvedena študija in rezultati so bili predmet analize na
podlagi teorije odgovora na teorijo (IRT). Teorija odgovorov na postavko, podobno klasični teoriji
preizkušanja, opisuje način pridobivanja znanja o intenzivnosti meritev, izmerjenih v testu.
Merilna orodja, zasnovana na osnovi modela IRT, v primerjavi s preskusi, zasnovanimi na podlagi
klasične teorije preskusov, zagotavljajo večjo natančnost dejanske ravni ocene lastnosti, izmerjene
pri preskusnem pregledu na vzorcu značilnosti, ki se razlikuje od validacijskega preskusa (Hawrot,
2015, str. 294). Ta lastnost modelov IRT je bila pomembna za teste kariernega drevesa, ki so bili
pripravljeni na podlagi časovno spremenljivega kriterijskega modela in so se razvili z namenom
razširitve na različne skupine študentov in odraslih.
Teorija IRT predpostavlja, da se lastnost preizkusa lahko oceni na podlagi posameznega
sloga odgovora testnih elementov, če so znane njihove psihometrične lastnosti. V teoriji IRT se
domneva, da vsak odgovor na preizkusno vprašanje vsebuje informacije o intenzivnosti lastnosti
(lastnosti) preizkušene osebe s karakteristiko verjetnosti za dano vprašanje in v primeru
odgovorov na več odgovorov za določen odgovor kategorijo. Ta pristop se razlikuje od tistega, ki
se uporablja v klasični teoriji preizkusov, ki se osredotoča na splošni rezultat preskusa. V IRT se
domneva, da:
a) vedenje osebe, preučene v rezultatih testa, iz ene same lastnosti,
b) odgovori na dani testni postavki niso odvisni od odgovorov na katerokoli drugo
testno postavko,
c) verjetnost odziva na določen preizkusni element se lahko predstavi v obliki
grafične podobe matematične funkcije, imenovane karakteristične krivulje
preskušanca, ki prikazuje moč diskriminacije preskusne postavke glede na njeno
težavo in verjetnost ugibanja Odziv (Avsar & Tavsancil, 2017, Balsis, Ruchensky, &
Busch, 2017, Hornowska, 2010, str. 193-196).

Pilotsko učenje

Vrednotenje psihometričnih lastnosti setov kariernih dreves je bilo opravljeno v okviru
pilotske in validacijske študije. V pilotni fazi je bil izveden pregled s polno različico celotnih testov,
ki so bili razviti na način, predstavljen v prejšnjih poglavjih. Vsaka ocenjena oseba je odgovorila na
vsa vprašanja in izvedla vse kognitivne naloge. Odziv na širok nabor vprašanj in nalog je ponavadi
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študente od 3 do 7 ur. Pregled je bil razdeljen s 3 na 6 stopenj, odvisno od starosti študentov in
delovnega časa.

Struktura lestvice

Po zaključku pilotske študije so bila vprašanja Likerta iz začetnega bazena razdeljena v
lestvice. Empirični pristop, ki je bil sprejet pri oblikovanju testov kariernega drevesa, ima okvirni
značaj, ne da bi se nanašal na enotne teoretične entitete. Iz tega razloga smo uporabili
raziskovalno faktorsko analizo (EFA), pri kateri smo faktorje ekstrahirali z metodo glavnih
komponent za vsakega od šestih testov (vsebinskih slojev), ločeno z uporabo poševnega
(neorthogonal) obračanja, ki prevzema korelacije med lestvicami. Ta pristop je dal pregled nad
empirično strukturo, ki kaže na število dejavnikov, pridobljenih iz zbirke vprašanj kot vodilnih
(Flora & Flake, 2017; Howard, 2016). Analize so bile izvedene v statističnem programskem paketu
IBM SPSS različice 24. V zvezi s kognitivnimi testi moči ni bila izvedena analiza kategorizacije
kategorij dražljajev, saj je bila vsaka od lestvic konstruirana kot enodimenzijsko orodje.

Lastnosti vprašanj

Vodilni cilj pilotnih študij je bila ocena psihometričnih lastnosti sklopa vprašanj in nalog. V
ta namen je bila uporabljena teorija odziva elementov (IRT). Pri izbiri psihometričnega modela je
dejstvo, da je ocena parametrov vprašanj v modelu IRT precej odporna na kršitev pogojev ene
razsežnosti, latentno variabilno odstopanje normalne distribucije in druge kršitve predpostavk,
poleg pomembne poševnosti porazdelitve v ne- homogene skupine (Harrison, 1986, Lau & And
Others, 1996, Tate, 2000, Woods, 2008). Iz tega razloga so bili ocenjeni lastnosti vprašanj osnova
za določitev vprašanja v krogu vprašanj v karieri.
Za vprašanja Likerta s petimi kategorijami odgovorov je bila uporabljena analiza lastnosti
(GRM) (Samejima, 1969; Thissen, Cai, & Bock, 2010). Za računalništvo so uporabili programsko
opremo IRTPro version 4.0 (Skórska & Świst, 2015) in programsko opremo Stata SE različice 14.2.
Na podlagi ocene lastnosti testnih vprašanj z uporabo faktorske analize in kalibracije na podlagi
preizkusa, ki temelji na zavrnitvi predmetov z nizko stopnjo diskriminacije in visok standardni
napaki, iz bazena je bilo odstranjenih 577 Likertovih vprašanj z najslabšimi psihometričnimi
parametri.
Celoten sklop vprašanj, uporabljenih pri validacijskih testih, je vseboval naslednje število
vprašanj in dražljajev, ki se nanašajo na določena testna področja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrednote - 145 vprašanj, ki zajemajo 6 dimenzij.
Osebnostne lastnosti -119 vprašanj, ki zajemajo 5 dimenzij.
Temperament - 95 vprašanj, ki zajemajo 4 dimenzije.
Medosebne kompetence - 132 vprašanj, ki pokrivajo 5 dimenzij.
Podjetniške kompetence - 184 vprašanj, ki zajemajo 6 razsežnosti.
Poklicne preference - 402 vprašanj, ki zajemajo 15 razsežnosti.
Kognitivna uspešnost in ustvarjalni odnos - 243 grafičnih dražljajev in 19 vprašanj, ki
obsegajo 6 dimenzij.
8. Kvalifikacije in licence - 30 vprašanj, ki zajemajo 3 razsežnosti.
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Rzetelność

Merilo vrednosti prilagodljivega računalniškega testiranja, ki temelji na modelu IRT, je
informativna funkcija preskusa, kar je rafiniranje koncepta zanesljivosti klasične testne teorije.
Informacijska funkcija kaže, kako natančna je ocena dejanske ravni funkcij po njeni določeni
intenzivnosti. Na podlagi teorije informacij Fisherja, v dveh parametrih GRE modelov vrednost
informacijske funkcije za določeno raven latentne funkcije Θ (theta) je produkt verjetnosti
odgovorov, ki so skladni s kljuθem za nivo, - glede na kljuθno in diskriminacijsko vpraanje
(Nicewander, 2017). V praksi se vrednost funkcije preskusne informacije izraθuna kot vsota
informacijskih funkcij vpraanj za doloθene znaθilne vrednosti, izraene kot standardizirana
vrednost, kar nadomeθa kazalnike natanθnosti meritev posameznih meritev, izraθunane kot
merilo zanesljivosti v klasiθni teoriji preizkusov. Lastnosti testa, izraene z informacijsko funkcijo,
so navadno predstavljene v obliki grafikona. Primer informacijske funkcije testne lestvice Career
Tree je prikazan na sliki 3. Znaθilnosti preskusnih lastnosti so lahko tudi predstavljene kot krivulja
preskusnih informacij, kar je prikazano na sliki 4.

Informacije

Standardna napaka

Test informacijskih funkcij

Test informacij

Standardna napaka

Slika 3. Krivulja informacijskih funkcij za poklicno lestvico - Športna in fizična aktivnost.

Na ordinati (osi Y na levi strani) so prikazani grafi informacijskih funkcij za preskusne
predmete, ki kažejo določeno intenziteto latentnih karakteristik, ki jih je treba meriti, izraženih v
standardiziranih vrednostih (os X). Graf grafične standardne napake (os Y na desni) se nahaja na
grafu funkcije preskusne informacije. Slika 3 označuje nižjo kakovost ocenjevanja z uporabo
zanimanja, povezana s športom in telesno dejavnostjo pri ekstremnih vrednostih latentne
funkcije, zelo majhne ali zelo visoke.
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Dosežene točke

Karakteristična krivulja testa

Theta

Slika 4. Testna karakteristična krivulja za profesionalno merilo - Športna in fizična aktivnost.

Preskusna karakteristična krivulja, prikazana na sliki 4, je enaka karakteristični krivulji za
kategorijo vprašanj. Karakteristična krivulja kaže na rezultat preskusne točke osi ordinata (Y), ki
ustreza intenziteti latentne funkcije (X). Graf potrjuje, da natančnejša točkovna diferenciacija
rezultatov za obseg poklicnih interesov v športu in telesni dejavnosti poteka, ko ocenjena oseba
pokaže povprečno intenzivnost zanimanja v standardnem odklonu od + 2, to pomeni, da pokriva
približno 95% prebivalstva. Z zelo visokimi in zelo nizkimi rezultati bodo pomembne razlike v
značilnostih ustrezale majhnim razlikam v preskusnih točkah. Ta pravilnost je bila prikazana v
zgornjem grafu tako, da izberemo vrednosti abscisov + -1,96 standardnega odklona od
povprečnega rezultata in na ordinati ustrezni točki rezultatov lestvice zanimanja za šport in
telesno dejavnost iz preizkusa poklicnih interesov.

Validacijska različica

Rezultati priprave parametrov 1096 Likertovih vprašanj, 243 delno spremenjenih
kognitivnih dražljajev in 30 vprašanj kvalifikacij in usposobljenosti so bili uporabljeni za pripravo
nove različice spletnega testa, ki temelji na Likertovih vprašanjih na računalniškem algoritmu za
prilagodljivo testiranje. (Računalniško prilagodljivo testiranje - CAT). Diagnostična orodja, ki so
zasnovana kot računalniški prilagoditveni testi, prikazujejo vprašanja in naloge za preizkušene
osebe na zaslonu računalnika. Rezultati, dobljeni pri preskusih z uporabo računalniško podprtega
prilagodljivega testiranja, se izračunajo med preskusom po vsakem vprašanju. Uporabljeni
računalniški algoritmi optimizirajo vodenje študije z najmanjšim možnim številom vprašanj in
nalog, ki omogočajo pridobitev domnevne zanesljivosti rezultata.
Ocenjevanje ravni izmerjenih karakteristik pri osebah, ocenjenih s testnim programom
Career Tree, temelji na metodi največje verjetnosti (ML) (Barrada, Olea, Ponsoda, & Abad, 2009;
Karwowski i in., 2015). Rezultat se izračuna za vsako lestvico posebej, ob predpostavki
enodimenzionalnosti in neodvisnosti lestvice. Predpostavka enodimenzionalnosti se široko
uporablja pri pristopu IRT, čeprav izpušča natančne značilnosti lastnosti vprašanj in odnose med
njimi. Analize, opravljene na podlagi predpostavke enodimenzionalne mere, dajejo kljub temu
povsem pravilne rezultate parametrov parametrov vprašanj, zato se uporabljajo v večini modelov
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IRT. Večdimenzionalni model IRT (MIRT) je bolj natančen, vendar se zaradi zahtevane višje
velikosti vzorca in interpretacijske kompleksnosti (Kondratek & Pokropek, 2015; Reckase, 2006, s.
608) mnogo manj pogosto uporablja. Izbrana metoda ocenjevanja intenzivnosti lastnosti,
izmerjena s testi kariernega drevesa, je značilna težnja k višjim standardnim napakam pri
ocenjevanju in odstopanju rezultatov glede na skrajnosti lestvice v primerjavi s pristopom EAP
(pričakovani poznejši) ali drugimi pristopi, ki temeljijo na na Bayesovem modelu (Karwowski i in.,
2015, s. 382; Wołodźko & Żółtak, 2015). Ta lastnost pa je bila v primeru testiranja kariere drevesa
prednost, ki je olajšala pridobivanje nedvoumnih rezultatov in bolj razumljivo ujemanje
izobraževalnih - strokovnih priporočil, predlaganih osebi, kljub nižji zanesljivosti lestvic, ki bi jih
bilo mogoče doseči na podlagi drugih pristopov.

Veljavnost

Namen raziskave v fazi validacije je bil določiti merilo veljavnosti testov Career Tree in
zbiranje informacij o uporabnosti pripravljenih rešitev. Kot orodje merila je bil izbran niz
preizkusov, ki so preučevali vodilne razsežnosti, ocenjene v kariernem drevesu: poklicni interes,
osebnost in kognitivna moč. Izbira orodij za potrjevanje je odvisna od njihove razpoložljivosti v
državah, ki jih zajema študija. V validacijski raziskavi so bili končno uporabljeni naslednji testi:
1. Španija: Vprašalnik velikih pet (Caprara, Barbaranelli, Borgogni, Perugini, 1993), NEO-FFI,
Explora (Nizozemska prilagoditev).
2. Poljska: NEO PI-R, MłoKoZZ, APIS-Z.
3. Slovenija: samostojno iskani poizvedbi (Nizozemska), vprašalnik velikih pet, preskus nizov
(splošni preizkus sposobnosti moških).
4. Turčija: NEO-FFI, RIASEC interesna struktura, podjetniška lestvica.
5. Velika Britanija: NEO-PI-R, struktura interesov RIASEC.

Rezultati posameznih držav so bili povezani z rezultati testov Career Tree. Uporabljen je
pristop, ki temelji na večtralni multimetodi matriki (MTMM), ki je omogočil oceno
konvergentnega in diskriminacijskega vidika veljavnosti merila (Campbell & Fiske, 1959; Eid &
Nussbeck, 2009). V zvezi s podatki posameznih držav je bilo preučeno, ali so korelacije
uporabljenih testov in lestvic, ki se vsebinsko konvergirajo z določeno dimenzijo karierne drevese,
pozitivne in statistično značilne in ali druge lestvice ne znatno korelirajo z dimenzijami, s katerimi
v Teorija ne bi smela biti povezana. Izračuni so bili izvedeni ločeno za vsako državo zaradi delne
nedostopnosti izbranih testov za validacijo v različnih državah, kakor tudi razlike v vsebini lokalno
prilagojenih različic preverjanja veljavnosti med državami.
Normalizacija

Normalizacija testov kariernega drevesa je bila izvedena po zaključku ocene razlik med
preskušenimi skupinami prebivalstva v različnih državah z različnimi demografskimi značilnostmi,
kar bi lahko bilo pomembno za rezultate testiranja. Spol in vrsta šole, vključno z starostjo kot
spremljevalko, katere vrednost je v razmerju z državo in vrsto šole, je bila sprejeta kot bistvena
merila primerjave. Rezultate za vsako od testnih lestvic za poklicno drevo so primerjali med
skupinami, ki so bile ugotovljene na podlagi zgornjih meril z analizo variance. Za vsako od skupin,
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opredeljenih na podlagi meril, za katera so se zgodile pomembne razlike v določeni lestvici, se
ločeno izračuna povprečna vrednost in standardno odstopanje rezultatov v lestvici.
Podatki, pridobljeni kot rezultat primerjav, so bili uporabljeni kot izhodišče za pretvorbo
rezultatov testa točkovanja na standardizirane rezultate preskusa in nato na ocene sten, ki so
lestvica s srednjo vrednostjo 5,5 in standardnim odklonom 2 Rezultati točke so bili pretvorjeni v
standardizirane vrednosti tako, da so od njih odšteli povprečne vrednosti za lestvico in delili
razliko s standardnim odklonom za lestvico, izračunano za določeno skupino. Stenovi rezultati so
bili izračunani na podlagi formule STEN = 2 * z + 5,5, pri čemer je "z" standardiziran rezultat za
zadevno osebo.

2. Študijska skupina

2.1.

Pilotsko učenje

Pilotne in validacijske študije o orodju Career Tree so bile izvedene v dveh ločenih
skupinah testirane populacije. V pilotni študijski fazi je bil namen študije zbiranje podatkov za
opredelitev parametrov vprašanj. Študija je bila opravljena v drugem četrtletju leta 2016 in za
majhno število šol tudi v tretjem četrtletju. V pilotni študiji je bilo preizkušenih več kot 2 tisoč
oseb, ki se izobražujejo ali nameravajo nadaljevati z izobraževanjem v nižjih srednjih šolah in
srednjih poklicnih šolah ali po iskanju zaposlitve po končani šoli ali v študiju visokošolskega
izobraževanja. Del podatkov, pridobljenih v pilotni študiji, je bil nepopoln, saj vsi dijaki niso
zaključili vseh testov zaradi podaljšanega preskusnega postopka. Vsi testi so zaključili 1.883 oseb.
Nekateri študentje, čeprav so bili upravičeni glede na vrsto in starost šole, niso imeli možnosti, da
bi se zaradi izobrazbenih sistemov razlikovali zaradi izobrazbenih in poklicnih odločitev, zato so bili
podatki študentov začasno izključeni iz analize in se preselili v posebno značilnost, ne pa ki jih
pokriva okvir sedanjega opisa. Za izračun parametrov vprašanj v modelu IRT smo uporabili
podatke o 1214 učencih srednjih šol in dijakov srednjih šol. Preučevano prebivalstvo je prišlo iz 5
držav. Sestava preskusne skupine je predstavljena v tabeli 2.

Table 2
Osebe, ki so bile testirane med pilotno študijo - spol.
Država

Spol

Združeno
kraljestvo

Poljska

Slovenija

Španija

Turčija

Skupaj

število

število

štrevilo

število

število

število

ženska

71

131

179

86

131

598

moški

128

156

100

142

90

616

skupaj

199

287

279

228

221

1214
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Struktura spola, ki se je preučevalo prebivalstvo v različnih državah, se je zelo razlikovalo
(chi-square = 61,98, df = 4; p.i. <0,001), vendar v celotni preiskovani skupini ni prišlo do
bistvenega neenakosti med številom žensk in moških. Starostna struktura preiskovane populacije
je prikazana v tabeli 3.

Table 3
Osebe, ki so bile testirane v pilotni študiji - starost.

Država

Spol ženska

Združeno
kraljestvo

Poljska

Slovenija

Španija

M*

M

M

M

s**

s

s

s

Turčija
M

s

Skupaj
M

s

20.56 2.33 17.41 1.03 17.75 2.49 19.57 2.32 13.64 4.53 18.21 2.92

moški

19.31 3.34 16.92 3.62 17.34 3.61 21.24 6.97 15.84 1.88 18.61 4.85

skupaj

19.80 3.04 17.13 2.83 17.59 2.97 20.68 5.89 14.41 3.92 18.42 4.07

* M – pomen; ** s – standardna deviacija

Preiskovane osebe iz različnih držav so se v starosti znatno razlikovale (F = 31,22, df = 4,
str. In <0,001). Starostne razlike med ženskami in moškimi niso bile statistično značilne.
Najstarejše so bile osebe, pregledane v Španiji in Združenem kraljestvu, najmlajša oseba pa je bila
iz Turčije. Starostne razlike so nastale zaradi različnih izobraževalnih sistemov.
Razlike v starosti in spolu so vplivale na izračun lastnosti vprašanj v modelu IRT, zaradi
posebnosti tega psihometričnega pristopa. Sestava validacijske skupine, katere rezultati so bili
podlaga za izračun parametrov vprašanj, ni nujno, da se v celoti sklada z značilnostmi oseb, ki so
bile testirane s testno verzijo, razvite v standardiziranem modelu IRT Rasch, zaradi raznolikosti
zbirke vprašanj, ki omogoča pravilno ocena različnih intenzivnosti značilnosti pri različnih ljudeh
(Hawrot, 2015). Sestavo preiskovane skupine pa je treba obravnavati v opisni IRT, ki ga je razvil
Lord, vključno s sklicevanjem na predmete več kategorij. Prav tako je treba upoštevati sestavo
preiskovane skupine za izračun standardiziranih vrednosti, ki so osnova za izračun standardiziranih
rezultatov. Zgoraj predstavljene lastnosti preiskovane skupine je zato treba upoštevati pri
posploševanju rezultatov standardiziranih rezultatov testiranja kariernih dreves pri skupinah, ki se
razlikujejo od zgoraj opisane skupine za preverjanje.
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2.2.

Študija validacije

Študija validacije se je začela v drugem četrtletju leta 2017, pomemben del študije pa je
bil izveden tudi v tretjem četrtletju leta 2017. Sestava validirane skupine je prikazana v tabeli 4.
Študije so zajemale 1315 ljudi, vendar del testirane prebivalstvo ni izpolnjevalo starostnih meril ali
ni bilo v fazi sprejemanja izobraževalnih in poklicnih odločitev. Za analizo je bila izbrana skupina
1149 oseb, starih med 15-25 let. Kljub podobnemu skupnemu številu udeležencev v preiskovanih
skupinah, ki jih zajema pilotna in validacijska študija, je bila struktura pilota / validacije
spremenjena glede na delež udeležencev iz vsake države. Iz organizacijskih razlogov je bila skupina
preučenih v Združenem kraljestvu precej manjša kot v pilotski študiji. Takšno zmanjšanje ne vpliva
na oceno psihometričnih lastnosti, vendar je pomembno za oceno veljavnosti testa v Združenem
kraljestvu, ker zmanjšuje verodostojnost pridobljene korelacije s to skupino z orodji za
potrjevanje.

Table 4
Osebe, ki so bile testirane med validacijsko študijo - spol.
Država
Združeno

Spol

kraljestvo

Poljska

Slovenija

Španija

Turčija

Skupaj

število

število

število

število

število

število

ženska

48

144

293

99

128

712

Moški

38

158

114

63

64

437

Skupaj

86

302

407

162

192

1149

Sestava spola testirane populacije v posameznih državah se je zelo razlikovala (chi-square
= 46,73; df = 4; p.i. <0,001). Skupina preizkušenih oseb ni bila enotna glede na spol in starost.
Število žensk je bilo znatno višje od moških. Razlika med spoloma je bila v Sloveniji in Turčiji še
posebej velika. Starostna struktura preiskovane populacije je prikazana v tabeli 5.

Tabela 5
Osebe, ki so se testirale med validacijskim študijem - starost.
Država
Združeno
kraljestvo
M*
Spol

s**

Poljska
M

s

Slovenija
M

s

Španija
M

s

Turčija
M

s

Skupaj
M

s

ženska

19.40

2.95 17.08

2.34 17.22

0.82 17.09

2.15 17.84

1.17 17.43 1.78

moški

19.42

3.01 16.80

1.81 17.11

1.00 17.75

3.17 18.11

1.76 17.44 2.16

skupaj

19.41

2.96 16.93

2.08 17.19

0.88 17.35

2.60 17.93

1.40 17.43 1.94

M – pomen; s – standard deviation
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Prebivalstvo, preizkušeno v različnih državah, je podobno kot pri pilotnih študijah
pomembno vplivalo na starost (F = 35,85; df = 4; p.i <0,001). To je posledica razlik v izobraževalnih
sistemih. Skupina ljudi, preučenih med validacijsko študijo, je bila približno leto dni mlajša od
skupine, zajetega v pilotni študiji, ki je nastala zaradi delnega izvajanja zahtevkov za
homogenizacijo preskusnih lastnosti skupin med posameznimi državami, kot je bilo dogovorjeno s
skupino strokovnjakov . Najstarejše so bile osebe, preučene v Veliki Britaniji, najmlajše so bile
preučene na Poljskem. Starostne razlike med ženskami in moškimi niso bile statistično značilne.
Razlike v ravnovesju med spoloma in starostno strukturo v validacijskih študijah niso
vplivale na potek analize veljavnosti. Ocena veljavnosti testov kariernega drevesa je bila
opravljena posebej za vsako državo. Vendar pa je treba pri posploševanju rezultatov upoštevati
zgoraj omenjene razlike v sestavi skupine za preverjanje.

3. Struktura lestvice
Število faktorjev, ki so pridobljeni v šestih faktorialnih analizah, izvedenih ločeno za vsako
od meritev (testov) karierne dreves, so potrdile splošne predpostavke glede njihove pričakovane
strukture na podlagi empiričnega pristopa. Podrobne tabele in grafi so predstavljene v poglavju 1
statističnega dopolnila. Rezultati kažejo na pojavnost več vodilnih dejavnikov, ki pojasnjujejo
bistveni del variance pri vsakem testu. Število dejavnikov, ki pojasnjujejo večino testne variance,
je na splošno v skladu z empirično predvidenimi lestvami. Vendar pa je bila lastnost približno 15%
vprašanj, ki so odstopala od domnevnega in takih vprašanj, premaknjena v lestvice, s katerimi so
bili psihometrično povezani.
Kumulativna variancija, razložena s preskusnimi lestvicami v netrojeni raztopini, se je
gibala od 26% do 32%. Vrednosti faktorskih obremenitvenih kvadratov pri analizah s poševno
rotacijo niso predmet dodajanja, zato celotne variance, razložene z rotirajočimi preskusnimi
lestvicami, ni mogoče oceniti na podlagi EFA.
Poleg vodilnih faktorjev (lestvice), izoliranih v analizi, so bili v vsakem testu ločeni
skupinski faktorji, ki so sestavljeni iz enega ali dveh vprašanj z nizkimi faktorskimi obremenitvami.
V prvotni analizi psihometričnih lastnosti v modelu IRT so bila dodatno preverjena vprašanja, ki
niso bila vključena v glavne dejavnike in so bila slabo povezana z vsemi vodilnimi lestvicami za
določen test kariernega drevesa. Vprašanja, katerih diskriminacija je bila nizka, so bila izključena iz
preskusov in končne analize lastnosti v modelu IRT in sočasno iz validacijske različice preskusov.
Večina izbrisanih vprašanj je bila v temperamentni lestvici (44%), najmanj pa v podjetniških
kompetencah in poklicnih interesih (oziroma 27,6% in 29,1%).
Zbirni rezultati lestvic za vsakega od sedmih testov v kariernem drevesu so bili uporabljeni
za izvedbo raziskovalne faktorske analize drugega reda. Rezultati so pokazali prisotnost 3-kratnih
vrstičnih faktorjev pri testu strokovnih interesov in po vsakem drugem testu. Poleg tega je bil
razčlenjen koeficient, sestavljen iz vseh meril poklicnih interesov, ki se imenujejo koeficient
intenzivnosti interesov. Drugi faktorji so izračunani kot povprečne vrednosti naslednjih lestvic:

1. Intenzivnost obresti - vse lestvice obrestnega testa
2. 2. Območje socialnega in zdravstvenega področja:
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

a. Storitve,
b. Izobraževanje, oskrba
c. Družbene vede,
d. Medicinske vede,
e. Vojaška, policijska, uniformirana služba,
f. Pravni vidik,
g. Upravljanje in upravljanje,
h. Šport in telesna dejavnost.
Področje naravnega in tehnološkega področja:
a. Inženiring,
b. Znanosti,
c. Naravne znanosti,
d. Arhitektura in gradbeništvo,
e. Kmetijstvo.
Območje umetnosti in humanistike:
a. Sfera umetnosti,
b. Humanistične vede.
Orientacija vrednosti - vse preskusne tehtnice.
Energija osebnosti - vse preskusne lestvice.
Temeljna stabilnost - vse preskusne lestvice.
Medosebne kompetence - preskus vseh meril.
Podjetniške kompetence - vse preskusne lestvice.
Kognitivne kompetence - vse preskusne lestvice poleg lestvice ustvarjalnega pristopa,
zaradi različnih merilnih mehanizmov.

Drugi faktorji reda, po oceni srednjih vrednosti in standardnih odklonov, so bili
standardizirani in kot taki izračunani v kariernem drevesu. Za vsako ocenjeno osebo se izračunajo
vrednosti teh faktorjev in se prikažejo kratke informacije, ki povzamejo njihovo interpretacijo.
Vodilni dejavnik je intenzivnost zanimanja. Rezultat kaže na korelacijo med interesi in
vedenjem. Visoke ocene kažejo na kristalizirane interese ocenjene osebe. To je povezano z visoko
motivacijo in prepričanjem, da morajo nadaljnje odločitve potekati v smeri uresničevanja teh
interesov in njihovega sistematičnega razvoja. Pomembna opomba za svetovalca, ki podpira
preizkušeno osebo pri ugotavljanju njihovih kompetenc, ki so pomembne pri poklicih, povezanih z
interesom osebe. Pri nizkih ocenah je treba motivacijo usmeriti v razumevanje sebe v kontekstu
osredotočanja na interese, ki ustrezajo sposobnostim in sposobnostim / spretnostim preizkušene
osebe.
Drugi dejavnik se nanaša na področje socialnih in zdravstvenih interesov. Rezultati kažejo,
koliko je preizkušena oseba zanima, da se uresniči v neposrednem stiku z drugimi ljudmi.
Specifičnost tega odnosa lahko poteka v različnih oblikah, od neposrednega pogleda k drugim, pri
služenju drugih, prek partnerskega sodelovanja, oblikovanja strategije, da bi bila z drugimi in
končno vodenje skupin ljudi (vrsta prednostne specifičnosti je določena z rezultati lestvic, ki jih so
vključeni v ta dejavnik: storitve, izobraževanje itd.).
Faktor III pokriva področje, ki je v interesu narave in tehnologije. Faktor IV obsega interese
v umetnosti in humanističnih vedah. Kot v prej omenjenem faktorju I, rezultati kažejo intenzivnost
interesov pod svojim imenom. Podatki, ki so nujni za svetovalca, so, ali ima ocenjevanec jasno
določen interes (visok rezultat) pri katerem koli od teh dejavnikov. To bi pomenilo, da je na
poznejši stopnji diagnoze - npr .: glede socialno-zdravstvenih interesov - priporočljivo opredeliti
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najprimernejši način za vzpostavljanje odnosov z drugimi ljudmi ali pozornost, da je treba pridobiti
potrebne medosebne spretnosti .
Nadaljnji dejavniki: orientacija na vrednote, osebnostna energija, temperamentna
stabilnost, medosebne kompetence in podjetniške kompetence se nanašajo na področja, ki jih
odražajo lestvice, ki jih vsebujejo. Statistična analiza je pokazala relativno visoko prisotnost vseh
lestvic v ekstrahiranih faktorjih. Zato dobljeni rezultati govorijo o intenzivnosti značilnosti
posameznih lestvic faktorja vedenja ocenjevane osebe, pa tudi stopnje intenzivnosti
temperamentnih značilnosti, osebnosti, prednostnih nalog pri odločanju, spoprijemanja s čustvi,
delovanju v osebnih odnosih in nalogi situacije. Visoke ocene jasno kažejo na visoko jasnost
obnašanja ocenjene osebe glede na dimenzije, ki jih predstavljajo lestvice, vključene v
analiziranem faktorju. Padajoči rezultat v faktorju spodbuja svetovalca, naj rezultate v posameznih
lestvicah analizira podrobneje. Treba je opozoriti, ali ena od lestvic jasno prevladuje ali pa je
vprašanje srednjih rezultatov na vseh področjih.
Rezultat faktorja kognitivnih sposobnosti zagotavlja pomembne informacije o
intelektualnih sposobnostih preizkušene osebe. Očitno ne daje celovitega pregleda teh
zmogljivosti, zato jih ni mogoče uporabiti kot takega. Vendar pa je raven zmogljivosti, ki jo
analizirajo posamezne kognitivne lestvice, ki dajejo informacije o tem, kaj lahko pričakuje od
ocenjene osebe glede kakovosti opravljenih nalog in reševanja problemov, zlasti novih nalog. Ta
dejavnik brez dvoma navaja učinkovitost in učinkovitost izobraževalnih dejavnosti, ki jih ocenjuje
oseba ali bo opravljala. Za svetovalca je pomemben del informacij o tem, kaj je mogoče
pričakovati od preizkušene osebe na tem testnem področju, ali morda kakšne izzive bi moral biti
na voljo osebi, tako da bi se trud, ki je bil vložen, spodbudil, da ne bi bil frustrirajujši.

4. Vprašanja lastnosti
Vprašanja za prebivalstvo, ocenjena pri pilotnem testiranju, so bila analizirana v modelu
IRT. Pri vprašanjih z ocenjenimi odzivi z več kategorijami (GRM) se lastnosti vprašanj ocenijo glede
na njihovo diskriminacijo in tako imenovane težave, tj. Verjetnost doseganja določenega
splošnega rezultata v obsegu z določitvijo dane vrste odgovora. Vsako od vprašanj, zajetih v
pilotni študiji, je bilo značilno za vsako kategorijo. V tabeli 6 v primeru so prikazani parametri
enega od vprašanj testa strokovnih interesov, ki je označen kot koda pint484. Skupina tabel je
podana v 2. poglavju dodatka.

Tabela 6
Primer lastnosti vprašanj.

Discr.
razlika
>=2
>=3
>=4
5

Koef.
1,637271
-1,59898
-0,52272
0,218502
1,53978

Stan.nap.
0,07858
0,072658
0,043613
0,041559
0,070887

z
20,84
-22,01
-11,99
5,26
21,72

P>|z|
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

[95%Koin.intervala]
1,483257
1,791286
-1,74138
-0,60820
0,137048
1,400844

-1,45657
-0,43724
0,299957
1,678717
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Parametri za vsako vprašanje so prikazani na grafu, ki prikazuje verjetnost dajanja
določenega odgovora na vprašanje (os Y) pri določeni intenziteti funkcije Θ (theta), izraženi v
standardiziranih vrednostih (os X). Na sliki 5 so prikazane krivulje, značilne za kategorijo odziva na
vprašanje testiranja strokovnih interesov. Povečanje verjetnosti, da bo naveden odgovor, naveden
v tabeli 6, kot težavnost pri vprašanju, je prikazan na sliki 6.

Verjetnost

Krivulja kategorične karakteristike

Slika 5. Primer karakterističnih krivulj kategorij za vprašanje s 5 kategorijami odgovorov.
Diskriminacija vprašanja je (a) navedena v prvi vrstici drugega stolpca in je 1,64, kar je
zadovoljivo. Parameter težavnosti (b) za dano kategorijo odziva je v drugem stolpcu tabele in
označuje standardizirano vrednost rezultata, pri kateri se oseba z intenzivnostjo funkcije, ki
ustreza tej vrednosti, odzove na to kategorijo s 50% ali večjo verjetnostjo. Standardna napaka
merjenja vprašanj je vidna v tretjem stolpcu.

Verjetnost

Krivulja meje karakteristik

Slika 6. Primerne robne karakteristične krivulje za vprašanje s 5 kategorijami odgovorov.

Slika 5 kaže, da je verjetnost odziva z oznako kategorije "1" višja, nižja je intenzivnost. Po
drugi strani pa visoko intenzivnost dogodkov spremlja večja verjetnost odzivanja iz kategorije "5".
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Slika 6 vsebuje vrednosti abscise (X) iz tabele težkih odzivov, za katere je verjetnost
odzivanja z določenim odzivom kategorije 50%. Diskriminacija kategorije je sorazmerna z
obremenitvijo robne krivulje na določeni točki. Indeksi težavnosti, vneseni v računalniški
prilagoditveni test, se uporabljajo za določitev praga odločitve o prikazovanju vprašanja. Za
določitev zanesljivosti / verodostojnosti odgovorov se uporablja standardni parameter napake.
Tabele s težavami in standardne napake za vsako odzivno kategorijo so bile razvite za
vsako testno vprašanje. Na podlagi teh rezultatov je bila kalibracija testa izvedena z izbiro vprašanj
z najvišjo razpoložljivo diskriminacijo. Analiza parametrov vprašanj je pokazala, da nekatera
vprašanja, vključena v pilotne študije, niso omogočala zanesljive ocene intenzivnosti znakov v
preskušeni populaciji zaradi nizke stopnje diskriminacije vprašanj. Za takšna vprašanja je značilna
visoka standardna napaka in nizka stopnja zanesljivosti doseženega rezultata. Tabela 7 vsebuje
primer vprašanj nezadovoljivih parametrov.

Tabela 7
Primer lastnosti vprašanja z slabimi psihometričnimi lastnostmi.

Dicrim..
razlike
>=2
>=3
>=4
5

Koef.
.0863391
-35.50999
-16.35985
-4.343045
14.50277

Stan.Nap.
.0455611
18.76256
8.669034
2.379884
7.64878

z
1.90
-1.89
-1.89
-1.82
1.90

P>|z|
0.058
0.058
0.059
0.068
0.058

[95%Koef.Intervala]
-.002959
.1756373
-72.28393
-33.35085
-9.007532
-.4885631

1.263946
.6311416
.3214422
29.4941

Primeri krivulj, ki so značilni za kategorijo odgovorov na testna vprašanja z nizko
informativno vrednostjo, so prikazani v grafikonu 7. Indeks diskriminacije na vprašanju je le 0,09,
kar določa slabo uporabnost pri ocenjevanju merjene lastnosti. Takšna vprašanja so bila
odstranjena iz preskusa na podlagi sprejetega načela kalibracije.
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Verjetnost

Krivulja kategoričnih karakteristik

Slika 7. Primer karakterističnih krivulj kategorij za vprašanje z nizko stopnjo informacijske funkcije.
Vsaka od kognitivnih lestvic kariernega drevesa je zasnovana na drugačnem preskusnem
postopku, ki je primerna za določen kognitivni proces. Naloga preiskovane osebe je zagotoviti
ustrezen odziv na dražljaje. Preizkus kreativnega odnosa se izvaja z uporabo vprašanj z odzivno
menzo na likertni lestvici. Preučitev tega obsega vprašanj je bila izvedena v modelu IRT, prav tako
pa je bila analiza vprašanj iz drugih lestvic za karierno drevo.
V številčnem razmišljanju in prostorski domišljiji se reakcije lestvic merijo na lestvici 0-1 za
pravilnost odgovora. V primeru numeričnega preizkusa so to računalniška opravila. V preskusu
prostorske domišljije so dvodimenzionalne geometrijske figure, podvržene rotaciji in duševnemu
preoblikovanju. Psihometrične lastnosti dražljajev, ki jih vsebujejo numerične računske in lestvice
prostorske domišljije, so bile ocenjene na podlagi klasične teorije preizkusov, pri čemer smo
uporabili popravljen položaj korelacijskega koeficienta postavke. Rezultat je podan v tabeli 8.
Kognitivne lestvice, za katere ni bila izvedena nobena ocena stimulativnih psihometričnih
lastnosti, so: kratkotrajni pomnilniški proces, poudarek pozornosti in deljena pozornost. V teh
lestvicah dobimo samo splošni rezultat brez točkovnih rezultatov individualnega odziva.
Tabela 8
Psihometrične lastnosti numeričnih razlogov in obsegov prostorskih posnetkov.

Popravljena

Numerična lestvica

Popravljena

postavka-

Lestvica

postavka-

Skupna

prostorskih

Skupna

korelacija

posnetkov

korelacija

NumCor1

0.691

si2

0.233

NumCor2

0.783

si3

0.229

NumCor3

0.711

si4

0.226

NumCor4

0.797

si5

0.410
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NumCor5

0.712

si7

0.284

NumCor6

0.787

si11

0.420

NumCor7

0.809

si12

0.451

NumCor8

0.751

si13

0.356

NumCor9

0.545

si14

0.369

NumCor10

0.616

si16

0.481

NumCor11

0.464

NumCor12

0.375

NumCor13

0.627

NumCor14

0.528

NumCor15

0.558

NumCor16

0.547

NumCor17

0.447

NumCor18

0.584

NumCor19

0.328

5. Zanesljivost lestvic

Grafi, ki prikazujejo funkcijo pretoka informacij za vse preskusne lestvice, ki jih zajema
ocena v modelu IRT, so vključeni v poglavje 3 statističnega dopolnila. Najnižjo raven informacijske
funkcije je poročala v obsegu zanimanja naravoslovnih znanosti. Krivulja informacijskih funkcij za
to lestvico, ki je vidna v grafikonu 8, prikazuje visoko standardno napako in nizko informativno
vrednost lestvice. Rezultate te lestvice je treba razlagati previdno.

Informacije

Standardna napaka

Test funkcij informacij

Test informacij

Standardna napaka

Slika 8. Testna karakteristična krivulja za profesionalno merilo - Naravoslovje.
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Lestvica strateških kompetenc obsega od preizkusa podjetniške kompetence je ena od
lestvic z najvišjo vrednostjo informacijske funkcije. Na sliki 9 je prikazan tok informacijske funkcije
za ta test. Najvišja vrednost informacijske funkcije za to lestvico je petkrat večja kot pri najslabšem
merilu, povprečna napaka pa je nižja za 50%.

Informacije

Standardna napaka

Test funkcij informacij

Test informacij

Standardna napaka

Slika 9. Testna karakteristična krivulja za podjetniške veščine - strateške kompetence.

IPri porazdelitvi informacijske funkcije za večino testnih lestvic za karierno drevo je
mogoče opaziti bimodalnost, ki je značilna za metodo ocenjevanja rezultatov z uporabo najvišje
zanesljivosti (Karwowski i in., 2015, s. 382; Wołodźko & Żółtak, 2015). Kot že omenjeno, je
koristna lastnina, ki olajša nedvoumnost in razvrstitev rezultatov. Večina preskusnih lestvic za
karierno drevo ima napredovanje, ki kaže na možnost dobre diferenciacije pri ljudeh z nizko
intenzivnostjo preizkušene lastnosti in rahlo šibkejši možnosti za razlikovanje ljudi z visoko
intenzivnostjo funkcije. Standardna napaka je najnižja v intervalu odklona od povprečne
intenzitete intenzivnosti od -3 do 2. Take lastnosti testa so koristne pri ocenjevanju, katerih cilj je
razlikovanje med ljudmi z nizko intenzivnostjo testirane funkcije. Preskusi kariernega drevesa so
večinoma namenjeni ocenjevanju oseb, ki nimajo jasnosti, niti glede njihovih nadaljnjih
izobraževalnih in poklicnih razvojnih načrtov, niti do sredstev, ki so na voljo za uporabo pri razvoju
kariere. To se nanaša predvsem na poklicne interese, pa tudi na vrednote (prednostne naloge), ki
imajo regulativno funkcijo pri izbiri poklicne poti izobraževanja in poklicne poti. Lahko se
domneva, da ima lahko interes za uporabo svetovalnih storitev med drugim v dvoumni podobi
lastnosti. Točnost preizkušanja pri nizki intenziteti preiskovanih značilnosti lahko prinese koristi
ciljni ciljni skupini nasvete Career Tree, ki se opira na to orodje za svetovanje. Iz tega razloga ta
preskus nastavljenega lastnosti ni bil spremenjen med kalibriranjem postavljenih preskusnih
elementov.
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Za lažjo sklicevanje na lastne lastnosti meril kariernih dreves na široko uporabljene
meritve opisa zanesljivosti, ki temeljijo na koeficientih korelacije, je bila pripravljena dopolnilna
značilnost celotne zanesljivosti z uporabo Cronbachove alfa. Rezultati so prikazani v tabeli 9 in v
grafu 10. Pri ocenjevanju koeficientov zanesljivosti, ki so našteti v klasični teoriji testov, se je treba
zavedati, da so povprečni in delno izkrivljeni v primerjavi s podatki o informacijski funkciji
(Nicewander, 2017).

Tabela 9
Zanesljivost CaT lestvic.

Cronbachova alfa
temelji na
standardiziranih
Test
postavkah
Strokovni interesi - Izobraževanje - skrb za nego
0,869
Profesionalni interesi - Umetniški
0,741
Strokovni interesi - humanistične vede
0,822
Strokovni interesi - Socialni
0,851
Strokovni interesi - upravljanje in administracija
0,807
Profesionalni interesi - pravni
0,873
Strokovni interesi - naravoslovje
0,630
Strokovni interesi - zdravstvo
0,850
Strokovni interesi - znanost
0,762
Strokovni interesi - Inženiring
0,825
Strokovni interesi - Arhitektura in gradbeništvo
0,750
Profesionalni interesi - Agrokultura
0,813
Profesionalni interesi - Storitve
0,851
Profesionalni interesi - Vojska, policija, sorodni poklici
0,735
Profesionalni interesi - Šport in ostale aktivnosti
0,875
Vrednosti (prioritete) - Načela
0,819
Vrednosti (prioritete) - Vrednote
0,798
Vrednosti (prioritete) - Cilji
0,793
Vrednosti (prioritete) - Situacije
0,865
Vrednosti (prioritete) - Družbene skupine
0,876
Vrednosti (prioritete) - Podatki
0,877
Osebnostne lastnosti - Vestnost
0,870
Osebnostne lastnost - Prilagodljivost
0,861
Osebnostne lastnost - Usmerjena akcija (potreba po akciji)
0,888
Osebnostne lastnost - Motivacija dosežkov
0,903
Osebnostne lastnost - Čustvena neodvisnost
0,795
Karakteristične značilnosti - Čustvena stabilnost
0,834
Karakteristične značilnosti - Delo pod pritiskom
0,838
Karakteristične značilnosti - Visoka raven aktivnosti
0,785
Karakteristične značilnosti - Visoka raven občutljivosti
0,762
Medosebnostne lastnosti - Komunikacijske sposobnosti
0,879
Medosebnostne lastnosti - Sposobnosti poslušanja
0,894
Medosebnostne lastnosti - Timska orientiranost
0,852
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Medosebnostne lastnosti - Asertivnost
Medosebnostne lastnosti - Pogajalske sposobnosti in
sposobnosti reševanja konfliktov
Podjetniške spretnosti - Starteške kompetence
Podjetniške spretnosti - Prepoznavanje priložnosti
Podjetniške spretnosti - Mreženje in odnosi
Podjetniške spretnosti - Miselne sposobnosti
Podjetniške spretnosti - Načrtovanje in organizacija
Podjetniške spretnosti - Predanost
Kognitivne sposobnosti - Kreativni odnos
Kognitivne sposobnosti - Prostorska predstava
Kognitivne sposobnosti - Numierične sposobnosti
Druge oblike - Intenziteta profesionalnih interesov
Druge oblike - Socialni in zdravstveni interesi
Druge oblike - Zanimanje za tehniko in naravoslovje
Druge oblike - Umetnost in humanitarni interesi
Druge oblike - Cilji in vrednote
Druge oblike - Stopnja energičnosti
Druge oblike - Temperamentna stabilnost
Druge oblike - Medosebnostne kompetence
Druge oblike - Podjetniške sposobnosti
Druge oblike - Kognitivne sposobnosti

0,855
0,867
0,927
0,889
0,836
0,916
0,889
0,885
0,739
0,695
0,927
0,907
0,905
0,792
0,606
0,905
0,941
0,762
0,942
0,961
0,583

Rezultati ocene zanesljivosti v obliki, ki temelji na klasični teoriji testov, potrjujejo
zaključke, ki izhajajo iz pregledov krivulj v informacijski funkciji tehtnic za kariero. Velika večina
testnih lestvic za Career Tree ima zanesljivost med 0,8 in 0,9, zato je orodje primerno za uporabo
pri individualni diferencialni diagnozi. Koeficient zanesljivosti med 0,6 in 0,7 kaže na nizko stopnjo
točnosti pri razlikovanju rezultatov. Obstajajo 4 tehtnice, katerih rezultate je treba razlagati
previdno. Lestvice z najnižjo stopnjo natančnosti so dva dejavnika drugega reda: umetnostni in
humanistični interesi in kognitivne moči. Drugi dejavnik, ki zadeva zanimanje za umetniške in
humanistične poklice, je sestavljen iz dveh meril iz testa interesov. Čeprav ima vsaka od teh lestvic
sprejemljivo raven zanesljivosti, vendar njihovo majhno število v faktorju zmanjšuje njegovo
psihometrično stabilnost (Costello & Osborne, 2005), s čimer se zmanjša verodostojnost ocene
zanesljivosti. Drugi faktor, ki združuje kognitivne kompetence, je v faktorski analizi izoliran, vendar
je sestavljen iz preizkusov, ki merijo različne moči in lastnosti, kar lahko spodkoplje skladnost te
dimenzije. Rezultate faktorja je treba razlagati previdno.
Zmanjšane lastnosti dela lestvice testov za kariero se kompenzirajo z dobrimi
psihometričnimi parametri večine drugih lestvic. Zelo visok koeficient zanesljivosti nad 0,9 je
značilen za 10 lestvic. To so naslednje lestvice:
Kognitivne kompetence - numerično sklepanje
Podjetniške kompetence - strateške kompetence
Podjetniške kompetence - razumevanje pojmov in konceptov
Osebnost - Motivacija dosežkov
in dejavniki v drugem vrstnem redu, ki opisujejo rezultate posameznih testov:
Splošni dejavnik - podjetniške kompetence
Splošni dejavnik - Medosebne kompetence
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Splošni dejavnik - energija osebnosti
Splošni dejavnik - intenzivnost izobraževalnih in poklicnih interesov
Splošni dejavnik - področje socialnega zdravja
Splošni dejavnik - Orientacija vrednosti.
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Glavni Cronbach alpha baze na
standardem predmetu

Profesionalni interesi – šport in fizične aktivnosti
Profesionalni interesi – policija, vojska in sodorni poklici
Profesionalni interesi – storitve
Profesionalni interesi – agrokultutra
Profesionalni interesi – arhitektura in gradbeništvo
Profesionalni interesi – inženiring
Profesionalni interesi – znanost

Test

Profesionalni interesi – medicina
Profesionalni interesi – naravoslovne vede
Profesionalni interesi – pravo
Profesionalni interesi – uprava in administracija
Profesionalni interesi – sociala
Profesionalni interesi – humanizem
Profesionalni interesi – umetnost
Profesionalni interesi – vzgoja in nega
Vrednote (prioritete) – podatki
Vrednote (prioritete) – Družbene skupine
Vrednote (prioritete) – situacija
Vrednote (prioritete) – cilji
Vrednote (prioritete) – vrednote
Vrednote (prioritete) – načela
Osebnostne lastnosti – čustvena neodvisnost
Osebnostne lastnosti – motivacija za cilje
Osebnostne lastnosti – usmerjena akcija (potreba po akciji)
Osebnostne lastnosti – prilagodljivost
Osebnostne lastnosti – samozavedanje
Temperamente značilnosti – visoka senzibilnost
Temperamente značilnosti – visoka raven akcije
Temperamente značilnosti – delo pod pritiskom
Temperamente značilnosti – emocionalna občutljivost
Medosebnostne sposobnosti – pogajanja in reševanja konfliktov
Medosebnostne sposobnosti – asertivnost
Medosebnostne sposobnosti – timska orientiiranost
Medosebnostne sposobnosti – sposobnost poslušanja
Medosebnostne sposobnosti – komunikacijske sposobnosti
Podjetniške sposobnosti – predanost
Podjetniške sposobnosti – načrtovanje in organiziranost
Podjetniške sposobnosti – konceptualne kompetence
Podjetniške sposobnosti – mreženje in odnosi
Podjetniške sposobnosti – prepoznavanje priložnosti
Podjetniške sposobnosti – strateške kompetence
Kognitivne sposobnosti – numerične sposobnosti
Kognitivne sposobnosti – prostorska predstavitev
Kognitivne sposobnosti – kreativni odnos
Druge oblike – kognitivne kompetence
Druge oblike – podjetniške kompetence
Druge oblike – medosebnostne sposobnosti
Druge oblike – temperamentna stabilnost
Druge oblike – raven energije
Druge oblike – fokus in vrednote
Druge oblike – umetnost in humanitarni interesi
Druge oblike – tehnični in numerični interesi
Druge oblike – družbeni in zdravstveni interesi
Druge oblike – intenziteta profesionalnih interesov

Slika 10. Zanesljivost drevesa kariere na nizu preskusnih lestvic - Cronbachova alfa
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Če rezultati kažejo, da testi, vključeni v karierno drevo v veliki večini, natančno izmerijo
predpostavljene lastnosti, tako da je njihova uporaba pri posamezni oceni mogoča. Vendar pa je
treba upoštevati potrebo po natančni interpretaciji rezultatov, doseženih v posameznih lestvicah z
znižano informativno vrednostjo.

6. Veljavnost lestvic

Korelacija rezultatov testov kariernega drevesa je bila izračunana ločeno za vsako državo,
v kateri je bila izvedena študija. Pri ocenjevanju odnosov med testi kariernega drevesa in
validacijo so bili uporabljeni neobdelani podatki - točkovni rezultati iz validacijskih testov in
standardizirani rezultati testov kariernega drevesa. Razporeditev nekaterih rezultatov lestvic
odstopa od normalnosti in zato je bil uporabljen korelacijski koeficient rho-Spearman, ki je bil
odporen proti porazdelitvi porazdelitve. Popolne rezultate korelacije med vsemi lestvicami
kariernega drevesa in vsemi lestvicami validacijskih testov, ki se uporabljajo v določeni državi, je
mogoče najti v poglavju 4 statističnega dopolnila. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani
primerjeni rezultati, ki prikazujejo vodilno regularnost.
V tabeli 10 so prikazane korelacije poklicnega interesa profesionalnega profila z izbranimi
lestvicami široko razširjenega populariziranega SDS testa John Hollanda (Self Directed Search) v
Sloveniji.

Tabela 10
Korelacija CaT lestvic z vprašalnikom za neposredno usmerjeno iskanje (SDS) v Sloveniji.

Poklicni interesi - izobrazba in nega
Poklicni interesi - umetnost
Poklicni interesi - humanizem
Poklicni interesi - družba
Poklicni interesi - uprava in
administracija
Poklicni interesi - pravo
Poklicni interesi - naravoslovne vede
Poklicni interesi - medicina
Poklicni interesi - znanost
Poklicni interesi - Inženiring
Poklicni interesi - arhitektura in
gradbeništvo
Poklicni interesi - agrokultura
Poklicni interesi - storitve
Poklicni interesi - vojska, policija in
sorodn poklici
Poklicni interesi - šport in aktivnosti
Vrednoste (prioritete) - načela
Vrednoste (prioritete) - vrednote
Vrednoste (prioritete) - cilji
Vrednoste (prioritete) - situacije
Vrednoste (prioritete) - družbene
skupine
Vrednoste (prioritete) - podatki
Osebnostne lastnosti - zavednost
Osebnostne lastnosti - prilagodljivost
Osebnostne lastnosti - usmerjena akcija
(potreba po akciji)

Realističen Raziskovalen Umetniški Socialen Podjetniški konvencionalen
0.009
0.053
0.202**
0.244**
0.091
0.014
**
0.119
-0.136
0.256
0.129
0.053
-0.208**
0.038
0.120
0.563**
0.236**
-0.042
-0.175*
**
**
0.111
0.208
0.021
0.200
0.010
-0.016
0.054
0.121
-0.032
0.061
0.453**
0.319**
0.004
0.159*
0.090
0.062
0.396**
0.353**

0.116
0.198**
0.368**
0.342**
0.473**
0.113

0.103
0.078
0.122
-0.099
-0.015
0.152*

0.222**
-0.006
0.208**
0.024
-0.076
0.084

0.328**
-0.098
0.105
0.125
0.132
0.060

0.088
-0.074
0.114
0.251**
0.219**
-0.004

0.073
0.072
0.007

0.042
-0.003
0.161*

-0.056
0.120
0.127

0.028
0.405**
0.116

-0.070
0.221**
0.124

0.042
0.140
0.100

0.141*
0.059
0.109
-0.070
0.111
0.122

0.079
-0.017
0.170*
0.035
0.087
0.135

0.012
0.110
0.432**
0.244**
0.033
0.237**

0.124
0.231**
0.248**
0.268**
0.071
0.305**

0.265**
-0.060
-0.058
-0.150*
0.310**
0.288**

0.063
-0.021
-0.029
-0.109
0.154*
0.221**

0.048
0.058
0.166*
0.052

0.328**
0.288**
0.096
0.158*

0.115
0.215**
0.307**
0.074

0.075
0.192**
0.243**
0.038

0.015
-0.040
0.065
0.150*

0.077
-0.005
-0.037
0.049
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Osebnostne lastnosti - motivacija za
0.123
cilje
Osebnostne lastnosti - čustvena
0.080
neodvisnost
Temperamentne karakteristike 0.157*
emocionalna stabilnost
Temperamentne karakteristike - delo
0.187**
pod pritiskom
Temperamentne karakteristike - visoka
0.155*
stopnja aktivnosti
Temperamentne karakteristike - visoka
0.024
stopnja občutljivosti
Medosebnostne lastnosti 0.132
komunikacijske sposobnosti
Medosebnostne lastnosti - poslušanje
-0.009
Medosebnostne lastnosti - timska
0.094
orientiranost
Medosebnostne lastnosti - asertivnost
0.150
Medosebnostne lastnosti - pogajanja in
0.181*
reševanje konfliktov
Podjetniške sposobnosti - strateške
0.111
kompetence
Podjetniške sposobnosti 0.102
prepoznavanje priložnosti
Podjetniške sposobnosti - mreženje in
0.045
odnosi
Podjetniške sposobnosti 0.229**
konceptualne sposobnosti
Podjetniške sposobnosti - planiranje in
0.045
organizacija
Podjetniške sposobnosti - predanost
0.100
Kognitivne sposobnosti - kreativnost
0.198**
Kognitivne sposobnosti - prostorska
0.114
predstavitev
Kognitivne sposobnosti - spomin
-0.042
Kognitivne sposobnosti - nimerične
0.105
sposobnosti
Kognitivne sposobnosti - koncentracija
0.136
Kognitivne sposobnosti - razdeljena
0.048
pozornost
**. Korelacija je pomembna pri 0.01 stopnje (2- višina).
*. Korelacija je pomembna pri 0.05 level (2-višina).

0.101

0.064

0.019

0.286**

0.080

0.123

0.148*

0.080

0.195**

0.175*

0.074

0.050

0.063

0.222**

0.082

0.190**

0.123

0.061

0.096

0.090

0.143

0.127

0.124

0.195**

0.181*

0.132

0.098

0.071

-0.031

0.042

0.129

*

0.182

0.206

**

**

0.114

0.078
0.106

0.282**
0.229**

0.392**
0.272**

-0.075
0.064

-0.026
0.070

0.198*
0.188**

0.282**
0.264**

0.242**
0.248**

0.128
0.035

0.010
0.008

0.257**

0.147*

0.179*

0.237**

0.205**

0.202

-0.069

0.089

0.061

-0.066

0.045

0.113

0.208**

0.015

-0.022

0.315**

0.191**

0.170*

0.064

0.083

0.173*

0.114

0.076

0.067

0.149*

0.221**
0.073
0.158*

0.279**
0.121
-0.018

0.215**
-0.013
0.080

0.053
-0.001
0.181*

-0.015
0.010
0.093

0.230**
0.327**

0.161*
0.238**

0.080
0.059

-0.019
-0.088

0.048
-0.045

0.139
0.193**

-0.122
0.064

0.092
0.120

0.122
0.053

0.098
0.005

0.267

Korelacija med preskusnimi lestvami kariernega drevesa in testnimi lestvicami SDS je
vidna predvsem v dimenzijah testa strokovnih interesov. Obseg umetniškega interesa pozitivno
povezuje s SDS Artistic Type in negativno s konvencionalnim tipom. Obseg poklicnih interesov v
upravljanju in administraciji močno povezuje s podjetniškim tipom. Storitve so bistveno povezane
s socialnim tipom in interesom v inženirstvu z raziskovalnim in realističnim tipom.
Preizkus poklicnega drevesa za medosebne in podjetniške kompetence se močno
povezuje s testi BFQ. Vse medosebne kompetenčne lestvice se močno povezujejo s socialnim in
umetniškim tipom. Najmočnejše povezave zadevajo odnose med spretnostmi poslušanja in
družbenim in umetniškim tipom.
Kljub prvotno prevzetemu pomanjkanju korelacij so odkrili pomembne korelacije med
prostorsko imaginacijo, numerično sklepanje in pomnilniške lestvice ter raziskovalno vrsto. Poleg
tega je ena sama povezava, ki je ni mogoče razložiti z logiko profesionalnih interesov, npr. Poročali
so o pomembni korelaciji med numeričnim sklepanjem in umetniškim tipom.
Podobni rezultati so bili pridobljeni tudi v drugih državah, v katerih so bili testi kariernega
drevesa drugačni s testom RIASEC, ki temelji na modelu John Hollanda. Odstopanja so se nanašale
na razlike v intenzivnosti pregledanih značilnosti. Tudi primerjava poklicnih rezultatov poklicnih
interesov poklicne dejavnosti s poljskim testom MłoKoZZ, ki preučuje poklicne interese v zvezi z
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domnevami Hollanda, je pokazala povezavo interesov, temperamenta in medosebnih kompetenc
z merili MłoKoZZ.
Korelacije poklicnih interesov Test kariernega drevesa z izbranimi merili BFQ (vprašalnik
velikih pet), izračunanih na podlagi raziskav v Španiji, so v tabeli 11.

Tabela 11
Korelacija CaT lestvic z vprašalnikom velikih pet v Španiji.

Poklicni interesi izobraževanje in nega
Poklicni interesi - umetnost
Poklicni interesi - humanizem
Poklicni interesi - družboslovje
Poklicni interesi - uprava in
administracija
Poklicni interesi - pravo
Poklicni interesi - naravoslovje
Poklicni interesi - Medical
Poklicni interesi - znanost
Poklicni interesi - inženiring
Poklicni interesi - arhitektura
in gradbeništvo
Poklicni interesi - agrokultura
Poklicni interesi - znanost
Poklicni interesi - vojska,
policija in sorodni poklici
Poklicni interesi - šport in
ostale aktivnosti
Vrednoste (prioritete) - načela
Vrednoste (prioritete vrednote
Vrednoste (prioritete - cilji
Vrednoste (prioritete - situacije
Vrednoste (prioritete) –
družbene skupine
Vrednoste (prioritete) - podatki
Osebnostne lastnosti zevedanje
Osebnostne lastnosti prilagodljivost
Osebnostne lastnosti –
usmerjena akcija (potreba po
akciji)
Osebnostne lastnosti motivacije za doseganje
Osebnostne lastnosti emocionalna neodvisnost
Značilnosti temperamenta emocionalna stabilnost
Značilnosti temperamenta delo pod pritiskom
Značilnosti temperamenta visoka stopnja aktivnosti
Značilnosti temperamenta visoka stopnja senzibilnosti
Medosebnostne sposobnosti komunikacijske sposobnosti
Medosebnostne sposobnosti poslušanje
Medosebnostne sposobnosti timska orientiranost
Medosebnostne sposobnosti asertivnost

Ekstravertiranost
0.125

Strinjanje
0.371**

Vestnost
0.328**

Nevrocizem
0.132

Odprtost
0.129

0.053
0.246**
0.223**
0.211**

-0.004
0.229**
0.301**
0.084

0.085
0.216**
0.298**
0.106

0.008
0.019
0.173*
0.115

0.075
0.356**
0.231**
0.177*

0.341**
0.075
0.238**
0.117
0.191*
0.307**

0.241**
-0.055
0.103
0.174*
0.089
0.207**

0.300**
0.042
0.278**
0.275**
0.120
0.249**

0.198*
-0.001
0.134
0.132
0.193*
0.065

0.300**
0.088
0.318**
0.187*
0.140
0.190*

0.074
0.355**
0.158*

0.202*
0.329**
0.216**

0.112
0.329**
0.270**

0.006
0.034
0.053

0.196*
0.244**
0.107

0.415**

0.239**

0.304**

0.122

0.201*

0.282**
0.060

0.315**
0.201*

0.260**
0.137

0.151
0.137

0.124
0.259**

0.032
0.402**
0.125

0.063
0.136
0.182*

0.132
0.194*
0.134

0.050
0.204**
0.112

0.083
0.173*
0.044

0.220**
0.302**

0.205**
0.350**

0.277**
0.356**

0.274**
0.270**

0.328**
0.243**

0.280**

0.152

0.121

0.030

0.271**

0.228**

0.174*

0.323**

0.154

0.121

0.363**

0.173*

0.280**

0.124

0.223**

0.111

-0.002

0.024

0.073

0.091

0.327**

0.138

0.180*

0.192*

0.163*

0.208**

0.200*

0.287**

0.235**

0.316**

0.320**

0.328**

0.259**

0.200*

0.138

0.158

0.101

0.106

0.071

-0.001

0.319**

0.231**

0.251**

0.274**

0.244**

0.142

0.326**

0.223**

0.091

0.212**

0.237**

0.321**

0.228**

0.150

0.133

0.233

-0.091

-0.051

0.062

-0.088
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Medosebnostne sposobnosti 0.098
pogajanje in reševanje
konfliktov
Podjetniške sposobnosti 0.280**
strateške kompetence
Podjetniške sposobnosti 0.283
prepoznavanje priložnosti
Podjetniške sposobnosti 0.241**
mreženje in razmerja
Podjetniške sposobnosti 0.266**
konceptualne kompetence
Podjetniške sposobnosti 0.080
planiranje in organizacija
Podjetniške sposobnosti 0.168
predanost
Kognitivne sposobnosti 0.137
kognitivne značilnosti
Podjetniške sposobnosti -0.142
prostorska predstavitev
Podjetniške sposobnosti -0.006
spomin
Podjetniške sposobnosti -0.040
numerične sposobnosti
Podjetniške sposobnosti 0.132
pozornost
Podjetniške sposobnosti -0.118
razdeljena pozornost
**. Korelacija je pomembna pri 0.01 stopnje (2- višina).
*. Korelacija je pomembna pri 0.05 level (2-višina).

0.323**

0.284**

0.204**

0.180*

0.233**

0.289**

0.286**

0.277**

0.176

0.149

0.110

0.226

0.335**

0.228**

0.212**

0.168*

0.182*

0.247**

0.116

0.257**

0.311**

0.352**

0.254**

0.286**

0.280*

0.212

0.052

-0.011

0.175*

0.268**

0.256**

0.197*

0.099

0.006

0.092

0.090

-0.044

0.094

0.084

0.011

0.025

0.144

0.154

0.063

0.061

0.017

-0.045

0.155

-0.158*

-0.047

0.023

-0.001

Pričakovane so bile pomembne povezave med osebnostnimi testi Career Tree in BFQ
testom ter možnostjo korelacije med profesionalnimi interesi, medosebnimi in podjetniškimi
kompetencami ter vrednotami z osebnostnimi lastnostmi, merjenimi s testom BFQ. Pričakovano
je bilo tudi pomanjkanje pomembnih korelacij med kognitivnimi testi s testom BFQ.
V skladu s predpostavkami so pomembne korelacije med vsemi lestvicami testiranja
osebnosti v kariernem drevesu in skoraj vsemi lestvicnimi testnimi lestvicami BFQ, razen za
prilagodljivost. Najmočnejša pozitivna korelacija med preskusnimi lestvicami kariere za osebnost
in testom BFQ se nanaša na odnose med akcijsko usmerjenostjo, motivacijsko dosežkom in
zavestjo / preudarnostjo iz testa karierne drevesnice in preizkusu BFQ v vestnosti / skrbnosti.
Najmočnejše negativne korelacije zadevajo odnos Akcijske usmerjenosti in čustveno neodvisnost z
nevrotizmom iz testa BFQ.
Pomembne povezave med drugimi lestvicami kariernega drevesa s testom BFQ se
nanašajo predvsem na njihovo povezavo z vestnostjo / skrbnostjo, pa tudi izkušnjo odprtosti in
ekstrovertnosti. Najmočnejši prijavljeni neposredni sorazmerni korelaciji združujejo obseg
preizkusa poklicnih interesov - Storitve s skalo Extraversion iz testa BFQ. Podobno so lestvice
humanističnih interesov močno povezana z lestvicami izkušenj za odprtost iz testa BFQ. Skoraj vsa
testna lestvica za kariero sta negativno povezani z nevrotizmom, merjenim z BFQ testom.
Posebno močne negativne korelacije zadevajo komunikacijske spretnosti in čustveno stabilnost.
Kognitivne karierne teste testov drevesa, ki so povezana z osebnostnimi testi BFQ, zadevajo
posamezne vidike in so po pričakovanjih najslabši v celotni korelacijski matriki. Dosežki v
kognitivnih testih kariernega drevesa so le v majhnem obsegu povezani z zavestno zavestjo /
skrbnostjo in izkušnjami pri odprtosti testa BFQ. To, čeprav ni pričakovano, dokazuje tudi
pravilnost merjenja s preskusi tez.
Rezultati raziskav, opravljenih z uporabo testa NEO v Veliki Britaniji, na Poljskem in v
Turčiji ter BFQ testa v Sloveniji, potrjujejo te splošne težnje, čeprav v vsaki od držav obstajajo
razlike v intenzivnosti in podrobnosti korelacije.
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Ocene, opravljene s testi Career Tree, so bile drugačne z rezultati preizkusa APIS-Z,
izvedenega na Poljskem, in Test nizov - splošna lestvica splošne miselnosti. Pričakovali so, da bodo
lestvice kognitivnih testov, ki jih bodo izvajali preizkuševalci, zajeti v študiji, v korelaciji z rezultati
testa APIS-Z in test nizov. Rezultati so predstavljeni v tabeli 12.

Tabela 12
Korelacija CaT lestvic z APIS-Z (Intelligence Scale) na Poljskem in Test nizov v Sloveniji.
Socialno
Mentalna
kognitivne
rotacija
kompetence (2D) vedenje
kvadrati
Poklicni interesi izobraževanje in
nega
Poklicni interesi umetnost
Poklicni interesi humanizem
Poklicni interesi družboslovje
Poklicni interesi uprava in
administracija
Poklicni interesi pravo
Poklicni interesi naravoslovje
Poklicni interesi Medical
Poklicni interesi znanost
Poklicni interesi inženiring
Poklicni interesi arhitektura in
gradbeništvo
Poklicni interesi agrokultura
Poklicni interesi znanost
Poklicni interesi vojska, policija in
sorodni poklici
Poklicni interesi šport in ostale
aktivnosti
Vrednoste
(prioritete) - načela
Vrednoste
(prioritete vrednote
Vrednoste
(prioritete - cilji
Vrednoste
(prioritete situacije
Vrednoste
(prioritete) –
družbene skupine
Vrednoste
(prioritete) podatki
Osebnostne
lastnosti zevedanje
Osebnostne
lastnosti prilagodljivost

3D
Socialne
prostorska
kompetence orientacija zgodbe
kocke

Logika številčna
tranformacija

Logika klasifikacija

APIS-Z povzetek
surovih
rezultatov

Test
nizov

0.058

0.186**

0.114

0.113

0.038

0.186**

0.130*

-0.025

0.025

0.064

0.139*

0.064

0.125

0.128*

0.172**

0.058

0.158*

0.170**

0.176**

0.168**

0.035

0.310**

0.190**

0.054

0.169**

0.127

0.233**

0.143*

0.072

0.182**

0.077

-0.040

-0.081

0.035

0.014

0.012

0.142*

-0.014

0.160**

0.067

0.092

0.087

0.084

0.007

0.039

0.110

0.253**

0.201**

-0.016

0.070

0.005

0.105

0.110

0.034

0.283**

0.102

*

*

**

**

0.132

0.163

0.181

0.176

0.071

0.221**

0.112

0.012

0.112

0.212**

0.143*

0.135*

0.109

0.167*

0.268**

0.102

-0.011

0.185**

-0.003

0.156*

0.185**

0.107

0.172**

-0.117

0.001

0.109

-0.074

-0.049

-0.085

0.044

0.183**

-0.031

-0.063

-0.002

-0.067

0.026

-0.135*

0.047

0.128*

-0.005

0.028

0.020

0.052

-0.084

-0.075

0.016

0.198**

0.158*

-0.017

0.039

0.048

0.008

0.015

0.126

0.187**

-0.005

-0.042

-0.041

-0.074

0.052

0.052

0.009

0.130*

-0.046

0.097

0.159*

0.091

0.008

-0.064

0.140*

0.293**

0.079

0.107

0.079

0.108

0.105

-0.017

0.226**

0.322**

-0.007

0.104

0.174**

0.084

0.053

0.024

0.267**

0.092

0.053

-0.035

0.104

-0.017

-0.037

0.090

0.125

0.194*

-0.063

0.057

0.119

0.075

0.040

0.130*

0.123

0.162**

0.133

0.089

0.150*

0.211**

0.154*

0.144*

0.215**

0.256**

0.087

0.114

0.176**

0.135*

0.213**

0.170**

0.241**

0.255*

0.003

0.037

0.037

0.137*

0.000

0.077

0.153*

0.159**

-0.004
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Osebnostne
lastnosti –
usmerjena akcija
(potreba po akciji)
Osebnostne
lastnosti motivacije za
doseganje
Osebnostne
lastnosti emocionalna
neodvisnost
Značilnosti
temperamenta emocionalna
stabilnost
Značilnosti
temperamenta delo pod pritiskom
Značilnosti
temperamenta visoka stopnja
aktivnosti
Značilnosti
temperamenta visoka stopnja
senzibilnosti
Medosebnostne
sposobnosti komunikacijske
sposobnosti
Medosebnostne
sposobnosti poslušanje
Medosebnostne
sposobnosti timska
orientiranost
Medosebnostne
sposobnosti asertivnost
Medosebnostne
sposobnosti pogajanje in
reševanje
konfliktov
Podjetniške
sposobnosti Strategic
competencies
Podjetniške
sposobnosti prepoznavanje
priložnosti
Podjetniške
sposobnosti mreženje in odnosi
Podjetniške
sposobnosti konceptualne
kompetence
Podjetniške
sposobnosti načrtovanje in
organiziranje
Podjetniške
sposobnosti predanost
Kognitivne
sposobnosti kognitivni atributi
Kognitivne
sposobnosti prostorska
predstavljivost

0.153*

0.181**

0.136*

0.164*

0.158*

0.248**

0.161**

0.115

0.101

0.158*

0.077

0.063

0.125

0.158*

0.257**

0.094

0.125

0.089

0.063

0.058

0.106

0.166*

0.178**

0.163*

-0.005

0.083

0.070

0.032

0.038

0.172**

0.221**

-0.046

0.139*

0.139*

0.116

0.106

0.156*

0.140*

0.143*

-0.128

0.172**

0.178**

0.051

0.080

0.144*

0.029

0.254**

0.133

0.066

0.169*

0.142*

-0.029

-0.040

0.074

0.235**

-0.072

0.198**

0.168**

0.205**

0.120

0.180**

0.196**

-0.028

-0.097

0.175**

0.209**

0.212**

0.114

0.138*

0.311**

0.105

-0.052

0.088

0.056

0.043

-0.014

0.058

0.102

0.066

0.176*

0.072

0.163*

0.101

0.154

0.158

0.072

0.257**

0.127

0.125

0.111

0.121

0.020

0.037

0.161*

0.210**

0.200**

0.074

0.191**

0.082

0.199**

0.228**

0.167*

0.159**

0.255**

0.174

0.188

0.208

0.147

0.209

0.132

-0.003

0.061

0.062

0.085

0.115

0.052

0.120

0.159*

-0.046

0.034

0.121

0.144*

0.105

0.015

0.190**

0.120

0.022

-0.029

0.100

0.197**

0.085

0.160*

0.145*

0.223**

0.104

-0.080

0.125

0.116

0.196**

0.065

0.128

0.114

-0.053

-0.117

0.113

0.175*

0.160*

0.067

0.086

0.184**

0.204**

0.026

0.022

0.282**

0.134*

0.273**

0.152*

0.156*

-0.313**

-0.179*
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Kognitivne
sposobnosti 0.241**
0.332**
spomin
Kognitivne
sposobnosti 0.223**
0.351**
numerične
sposobnosti
Kognitivne
sposobnosti -0.059
-0.071
koncentracija
Kognitivne
sposobnosti 0.056
0.187**
razdeljena
pozornost
**. Korelacija je pomembna pri 0.01 stopnji (2-najvišja).
*. Korelacija je pomembna pri.05 stopnji (2-najvišja).

0.188**

0.305**

0.257**

0.214**

0.454**

0.257**

0.307**

0.290**

0.254**

0.198**

0.427**

0.190**

0.159

0.083

0.101

0.048

0.118

0.167

0.214**

0.162*

0.210**

0.167**

0.293**

0.199**

Korelacija med testom kariernega drevesa in splošnim inteligenčnim testom APIS-Z
dokazuje veljavnost skoraj vseh kognitivnih testov kariernega drevesa, razen za preizkus
koncentracije koncentracije, ki je lahko upravičen zaradi dejstva, da APIS ne vsebuje preizkusnega
testa osredotočiti pozornost in ohraniti pozornost. Korelacija drugih testov s testi APIS je
pomembna. Najbolj izrazita korelacija je tista med rezultati numeričnih razlogov, pomnilnika in
prostorske imaginarne lestvice z vizualno-prostorskimi zmožnostmi, ki ocenjujejo prostorsko
rotacijo v dvodimenzionalnem prostoru (test kvadratov). Te tri lestvice kognitivnih testov znatno
korelirajo s preizkusi zmožnosti abstraktnih logičnih reakcij, ki po analogiji ocenijo analogno na
preizkusu pretvorbe številk. Preizkus medosebnih kompetenc v spretnostih poslušanja in
komuniciranju ter akcijskih orientacijah in zavezujočih lestvicah ter ciljih Uveljavljanje in vrednote
so v veliki meri povezani z rezultati Scale socialnih sposobnosti, ki preučujejo natančnost
zaznavanja in razumevanja / razumevanja drugih družbenih situacij drugih ljudi (testi zgodbe).
Korelacije slovenskih testov nizov potrjujejo zgornje rezultate. Preizkus nizov je bistveno povezan
s faktorjem drugorazrednih sposobnosti kognitivnih sposobnosti CaT in z vsemi kognitivnimi testi,
razen kreativnega odnosa in koncentracije pozornosti.
Rezultati drevesa kariere so bili povezani s podjetniško lestvico, razvito v Turčiji.
Koeficienti korelacije so podani v tabeli št. 13. Rezultati vseh lestvic za testiranje dreves za kariero
za podjetništvo se znatno povezujejo z rezultati lestvice podjetništva, ki se uporabljajo v Turčiji,
vendar ne enako z vsakim od lestvic. Najmočnejša korelacija poteka med lestvicami strateških
kompetenc kariere in prihodnjo usmeritvijo. Nekoliko manj močna je korelacija med merili
podjetniških kompetenc in rezultati lestvice vodstva.
Najmočnejša korelacija z rezultati podjetniških kompetenc se nanaša na razsežnost
temperamenta in osebnosti. Lestvica visoke stopnje aktivnosti iz testa Career Tree je močno
povezana z obsegom prepoznavanja možnosti. Podobno je korelacija akcijske usmerjenosti kot
osebnostne lastnosti iz testa drevesa za kariero močno povezana z rezultati ocene tveganja.

Tabela 13
Korelacija CaT lestvic s podjetniško lestvico v Turčiji.

Poklicni interesi Poklicni interesi Poklicni interesi Poklicni interesi -

izobraževanje in nega
umetnost
humanizem
družboslovje

TVEGANJE
0.404**
0.180*
0.143*
0.342**

USMERJENA
PRIHODNOST
0.176*
0.044
0.125
0.141

PREPOZNAVANJ
E PRILOŽNOSTI
0.331**
0.095
0.085
0.253**

VODENJE
0.105
-0.004
0.113
0.186**
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Poklicni interesi - uprava in administracija
Poklicni interesi - pravo
Poklicni interesi - Natural znanost
Poklicni interesi - medicina
Poklicni interesi - znanost
Poklicni interesi - inženiring
Poklicni interesi - arhitektura in
gradbeništvo
Poklicni interesi - agrokultura
Poklicni interesi - storitve
Professional interests - vojska, policija in
sorodni poklici
Poklicni interesi - šport in ostale aktivnosti
Vrednote (prioritete) - načela
Vrednote (prioritete) - vrednote
Vrednote (prioritete) - cilji
Vrednote (prioritete) - situacije
Vrednote (prioritete) – družbene skupine
Vrednote (prioritete) - podatki
Osebnostne lastnosti - zavedanje
Osebnostne lastnosti - prilagodljivost
Osebnostne lastnosti - akciji (potreba po
akciji)
Osebnostne lastnosti - doseranje cljev
Osebnostne lastnosti - čustvena
neodvisnost
Karakteristike temperamenta emocionalna stabilnost
Karakteristike temperamenta - delo pod
pritiskom
Karakteristike temperamenta - visoka
stopnja akcije
Visoka stopnja senzibilnosti
Medosebnoste lastnosti - komunikacijske
sposobnosti
Medosebnoste lastnosti - poslušanje
Medosebnoste lastnosti - timska
orientiranost
Medosebnoste lastnosti - asertivnost
Medosebnoste lastnosti - pogajanje in
reševanje konfliktov
Podjetniške sposobnosti - strateške
kompetence
Podjetniške sposobnosti - prepoznavanje
priložnosti
Podjetniške sposobnosti - mreženje in
odnosi
Podjetniške sposobnosti - konceptualne
kompetence
Podjetniške sposobnosti - načrtovanje in
organizacija
Podjetniške sposobnosti - predanost
Kognitivne sposobnosti - kreativnost
Kognitivne sposobnosti - prostorska
predstava
Kognitivne sposobnosti - spomin
Kognitivne sposobnosti - numerične
sposobnosti
Kognitivne sposobnosti - koncentracija
Kognitivne sposobnosti - deljena
pozornost
**. Korelacija je pomembna pri 0.01 level (2-najvišji).
*. Korelacija je pomembna pri 0.01 level (2-najvišji).

0.126
0.433**
0.220**
0.307**
0.347**
0.077
0.211**

0.046
0.170*
0.006
0.119
0.169*
0.020
0.160*

-0.021
0.345**
0.166*
0.203**
0.155*
-0.047
0.124

0.113
0.077
-0.051
0.028
0.133
-0.038
0.173*

0.119
0.351**
0.282**

0.059
0.087
0.278**

0.024
0.289**
0.185*

-0.027
0.120
0.125

0.210**
0.385**
0.267**
0.206**
0.453**
0.357**
0.378**
0.401**
0.323**
0.832**

0.043
0.169*
0.141
0.111
0.246**
0.244**
0.280**
0.136
0.261**
0.258**

0.142
0.314**
0.224**
0.118
0.310**
0.265**
0.304**
0.236**
0.278**
0.389**

0.064
0.161*
0.151*
0.224**
0.139
0.204**
0.174*
0.135
0.165*
0.284**

0.473**
0.466**

0.221**
0.259**

0.339**
0.267**

0.220**
0.178*

0.392**

0.485**

0.265**

0.102

0.468**

0.246**

0.270**

0.219**

0.703**

0.158*

0.895**

0.168*

0.178*
0.371**

-0.082
0.228**

0.080
0.282**

0.304**
0.022

0.373**
0.470**

0.160*
0.208**

0.308**
0.331**

0.193**
0.160*

0.436**
0.231**

0.302**
0.294**

0.350**
0.222**

0.208*
0.113

0.337**

0.523**

0.213**

0.237**

0.431**

0.056

0.345*

-0.011

0.411**

0.250**

0.345**

0.200**

0.192**

0.214**

0.164*

0.134

0.391**

0.224**

0.299**

0.144*

0.432**
0.232**
0.069

0.230**
0.097
0.099

0.322**
0.170*
0.101

0.253**
0.100
-0.013

0.156*
-0.094

0.075
-0.097

0.066
0.053

0.193**
0.104

0.020
0.010

-0.073
0.060

0.033
0.030

-0.144
0.042

Zgoraj navedeni rezultati in ti, vključeni v podrobne tabele, potrjujejo veljavnost testov
kariernega drevesa. Skupina testov se lahko šteje za ustrezen instrument, ki ustvarja rezultate, ki
so skladni z rezultati, ki jih pridobijo široko popularizirana in standardizirana orodja za priznavanje
izobraževalnega in poklicnega razporejanja. Karierno drevo se lahko uporablja kot avtomatizirana
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serija, pa tudi za diagnosticiranje izbranih lastnosti, ki jih vsebujejo testi, in uporabne pri
projiciranju in aktivnem razvoju kariere.

7. Normalizacija
Rezultati testa Career Tree iz pilotnih in validacijskih študij so bili primerjani med državami
in spoloma. Na Poljskem in v Sloveniji, kjer je bila ocenjena skupina mladih dijakov, so bile v
primerjavi vključene vrste šol. Starost presoje prebivalstva, povezana s fazo izobraževanja, je bila
sprejeta kot soodvisna. Pomen razlik med izvlečenimi skupinami glede na državo prebivališča in
merila spola za podatke, pridobljene v validacijski študiji, so predstavljeni v tabeli 14. Podrobnejši
rezultati za vsako od meril so vsebovani v poglavju 5 statističnega dopolnila.

Tabela 14
Pomen razlik med CaT lestvicami med državami, spolom in stopnjo izobrazbe - potrjevanje.

Vrednote (prioritete)

Osebnostne lastnosti

Temperamente značilnosti

Medosebnostne sposobnosti

Podjetniške sposobnosti

Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Spol * Raven izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Spol * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Gender
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Spol * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Gender * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe

Value*

F

Sig.

0.972
0.725
0.897
0.974
0.917
0.988
0.988
0.985
0.975
0.825
0.952
0.974
0.975
0.987
0.990
0.992
0.984
0.884
0.993
0.978
0.968
0.996
0.999
0.998
0.990
0.910
0.988
0.991
0.983
0.996
0.995
0.992
0.985
0.875
0.969
0.975
0.957
0.994

2.118
6.233
8.590
1.991
1.638
0.927
0.914
1.100
4.448
8.407
8.657
4.515
1.065
2.244
1.683
1.458
3.551
6.769
1.606
4.880
1.735
0.896
0.317
0.379
2.157
5.073
2.541
2.010
0.890
0.879
0.961
1.620
2.067
4.591
4.340
3.464
1.477
0.857

0.008
0.000
0.000
0.013
0.001
0.534
0.548
0.351
0.000
0.000
0.000
0.000
0.376
0.037
0.122
0.189
0.003
0.000
0.156
0.000
0.022
0.483
0.903
0.863
0.072
0.000
0.039
0.091
0.581
0.476
0.428
0.167
0.068
0.000
0.001
0.004
0.079
0.510

Observed
Power
0.973
1.000
1.000
0.963
1.000
0.627
0.620
0.724
0.986
1.000
1.000
0.987
0.793
0.791
0.646
0.572
0.922
1.000
0.564
0.982
0.931
0.324
0.131
0.150
0.640
1.000
0.721
0.604
0.484
0.282
0.307
0.502
0.690
1.000
0.966
0.913
0.871
0.309
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Poklicni interesi

Kognitivne sposobnosti

Spol * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Spol * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe
Starost
Država
Spol
Stopnja izobrazbe
Država * Spol
Država * Stopnja izobrazbe
Spol * Stopnja izobrazbe
Država * Spol * Stopnja izobrazbe

0.995
0.991
0.974
0.787
0.942
0.922
0.910
0.979
0.972
0.978
0.954
0.835
0.981
0.982
0.952
0.975
0.992
0.993

0.658
1.243
1.014
2.340
2.314
3.174
0.901
0.820
1.089
0.854
5.370
5.160
2.162
2.019
1.391
2.907
0.902
0.784

0.655
0.287
0.417
0.000
0.035
0.005
0.601
0.555
0.370
0.529
0.000
0.000
0.045
0.061
0.098
0.008
0.493
0.582

0.240
0.444
0.397
0.996
0.796
0.919
0.687
0.322
0.426
0.335
0.996
1.000
0.772
0.738
0.912
0.897
0.360
0.314

* Wilks' Lambda

Primerjava je pokazala pomembne razlike med ocenjenimi skupinami in nekaterimi
lestvicami, pojavom interakcije med demografskimi spremenljivkami. Da bi zagotovili primerljivost
med skupinami, so bile po pilotnih študijah pripravljene srednje vrednosti in standardna
odstopanja in spremenjene po validacijskih študijah. Te vrednosti so osnova za izračun stenskih
ocen, ločeno za vsako skupino, v kateri se intenziteta ocenjene značilnosti znatno razlikuje.
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3. del Navodila za uporabo drevesa kariernih sklopov orodij in pravil za
interpretacijo rezultatov testov pri svetovanju

Karierno drevo kot orodje za prepoznavanje in preverjanje strokovnih sposobnosti ljudi v
mladosti in zgodnji odrasli dobi vključuje sedem osnovnih področij (dimenzij), ki jih analiziramo
med študijem. Te vključujejo: vrednote, osebnost, temperamentne lastnosti, medosebne
spretnosti, podjetniške spretnosti, poklicne interese in kognitivne sposobnosti. Na vsakem od
področij so bili opredeljeni posamezni kazalniki (lestvice), ki so pomembni v okviru priznavanja
poklicnih predispozicij.

1. Navodilo za preizkušene osebe

Vsak učenec, ki začne CaT nabor orodij, prejme navodila. V navodilu so opisani vsi koraki,
ki so potrebni za začetek testiranja in pravilno delovanje orodij. Spodaj našteto navodilo lahko
dostopate kadarkoli s spletne strani ali ga lahko prenesete kot datoteko za prihodnjo uporabo.

CaT - orodje "Karierno drevo"
Študijski priročnik
Pred testiranjem natančno preberite vse informacije
Ta priročnik vsebuje opis in razlago, kako uporabljati orodje »Career Tree« (CaT). CaT je niz
preizkusov in informacijskih gradiv, ki jih je razvila mednarodna ekipa psihologov in svetovalcev, ki
vam pomagajo pri načrtovanju kariere.
Po testiranju boste samodejno prejemali (online):


posamezen opis rezultatov in profila interesov in poklicnih predispozicij;



informacije o poklicih, ki najbolje ustrezajo vašim predispozicijam in spretnostim ter
značilnostim poklicne poti na določenih področjih



boste lahko uporabili posamezni portfelj, ki vam bo pomagal najti zaposlitev.

Pred izvedbo študije morate pridobiti individualno žeton od svojega učitelja / svetovalca. TOKEN vaše uporabniško ime bo zahteval dostop do katerega koli od vaših testov. Shraniti morate
(zapišite)
Testiranje s CaT Career Tree orodjem
Druga stopnja študije je test CaT. Spodaj so koraki za pripravo in izvedbo tega dela študije.
CaT - orodje "Career Tree" je na voljo na http://www.career-tree.eu To je spletna stran projekta.
Po kliku Testirajte svoj CaT! v zgornjem meniju boste imeli dostop do testov kariere CaT (Vzemite
test):
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Ko kliknete gumb »Vzemi preskusni gumb«, ki ga najdete na začetni strani testa. Jezik aplikacije
se lahko spremeni s klikom na zastavo, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu strani:

Učitelj / svetovalec vam bo dodelil prijavo (uporabniško ime) in geslo, ki ga morate vnesti v
prijavnem polju na zaslonu za prijavo.
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Če uporabljate računalnike, ki imajo dostop do več uporabnikov v vaši ustanovi, morate zapustiti
polje Zapomni si, da se prijavite.

Ko kliknete gumb Prijava, boste videli osnovne podatke o vašem računu in elemente nad levimi
levi na naslednje strani:

Nato kliknite Moj profil. Na zaslonu, ki se pojavi, morate spremeniti geslo in izpolniti svoje osebne
podatke (spol, datum rojstva, naslov kraja, kjer živite trajno) in kliknite na "strinjam se, da
rezultate testa predloži učitelju / svetovalcu, ki naročil študijo ". Učitelj ali svetovalec vam bo
pomagal pravilno interpretirati rezultate.
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Določite lahko tudi druge podatke, vendar to ni potrebno. Spremembe podatkov je treba potrditi
s klikom na Pošlji:

Dodajte imena in gesla študentov, ki naj bi jih preizkusili (kartica: Upravljanje). Če želite to
narediti, kliknite gumb + Novo:

Na naslednjem zaslonu učitelj zapisuje podatke na ustreznih področjih. Študent ne more
spremeniti imena pri uporabi sistema.

Polje za geslo samodejno izpolni sistem. Tukaj vnesite preprosto geslo, ki ga študentje enostavno
zapomnijo. Druge podatke je treba zapisati v skladu s podatki o študentih, če so znani, saj bodo
prikazani v raziskovalnem poročilu.
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Študenti bodo morali spremeniti svoje geslo in bodo po vstopu v sistem CaT lahko vstopili in
popravili svoje podatke. Uporabniško ime (prijavni žeton) se ne sme spremeniti.

Ustvarite lahko več uporabnikov, kot nameravate preizkusiti. V vsakem trenutku preverjanja lahko
dodate tudi več ljudi.

Dodajanje informacij o profilu študenta je treba potrditi s klikom na Shrani. Po dodajanju novega
študentskega sistema samodejno preklopite na seznam uporabnikov. Na seznam uporabnikov
lahko tudi kliknete Upravljanje. Po opravljenih zgornjih korakih lahko študenti že opravijo teste:
vnesite naslov spletnega mesta, uporabniško ime in geslo.

Na seznamu uporabnikov je na voljo tudi možnost Status (stolpec Stanje na seznamu). Privzeto je
stanje nastavljeno na Enabled. Kliknite na Enabled (Omogočeno) spreminjanje stanja uporabnika
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na Disabled (Onemogočeno), kar pomeni, da je blokiran dostop študenta do testov. Študentski
dostop do testa mora biti zaklenjen (Status = Onemogočen), dokler ne opravi psihometrijskih
testov. Druga možnost je, da se prijavni podatki (uporabniško ime in geslo) zagotovijo, ko študent
zaključi validacijski test.

Sprememba stanja (omogočena in onemogočena) je na voljo tudi za vse učence (račune) hkrati.
Če želite to narediti, izberite vse račune z enim samim klikom v polju v zgornjem levem kotu poleg
imena in nato v spustni vrstici stanja nad imenom izberite ustrezno možnost.

Če je študent pozabil geslo, ga lahko učitelj / svetovalec spremeni v drugega z urejanjem podatkov
o študentu in vnosom novega gesla.

Kraj in čas pilotne študije
V spletnem načinu bodo na zaslonu računalnika predstavljena vprašanja, ki zahtevajo tipkovnico
in miško. Pred preskusom preverite stanje delovnih postaj.

Čas preskušanja je odvisen od tempa dela subjekta. Študija validacije traja ca. 4 ure (validacijski
testi in preizkus CaT), da bi lahko dosegli test.

Študenti lahko zaključijo teste polnjenja ob različnih časih. Tisti, ki končajo prej, ne smejo počakati
na druge preizkušene študente, če niso niti obvezni zaradi varnostnih ali izobraževalnih razlogov.
Zbornik med študijem
Pred testiranjem pozorno preberite navodila za študente z opisom prijave in zaključka testa.
Pred prvo študijo natisnite navodila za učence. Navodila morajo biti dostopna preizkušancem za
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pregled v prvem predstavljanju sistema CaT. Navodila lahko elektronsko prenesete tudi na
preizkuševalce. Med naslednjimi pregledi morajo biti navodila v računalniškem laboratoriju.

Na začetku prvega sestanka v računalniški sobi je treba opraviti pouk za učence. Študente bi
morali obvestiti o testu. Ljudje morate opozoriti, da:
1. Sodelovanje v raziskavi CaT je popolnoma prostovoljno. Umik je možen kadarkoli.
2. Posamezno poročilo za študenta je povsem zaupno in se nikoli ne bo delilo s kogarkoli
drugega, razen če odrasli študent ali njegovi starši ne dajo takega soglasja.
3. Med polnjenjem testa morajo biti dijaki tihi in ne komunicirajo drug z drugim.
4. Odzivanje na vprašanja se morajo izogibati srednjim odgovorom, pri čemer se skušajo
odločiti, ali se strinjajo z izjavo ali ne.
5. Vsa vprašanja in dvome ali napake, ki jih opazimo pri testu, je treba poročati učitelju /
svetovalcu.
6. Rezultati testa, ki bodo poslani študentom, bodo vsebovali obširne informacije o skupini
dimenzij testiranja ter izobraževalnih in strokovnih nasvetih, o katerih se lahko razpravlja
s strokovnim svetovalcem, če je na voljo v ustanovi.
Po predstavitvi zgornjih informacij učitelj / svetovalec poskrbi, da je za študente vse jasno in nato
naslovniku spletne strani za prijavo, posamezno uporabniško ime in osebno geslo navede osebne
podatke študenta z določenim uporabnikom ime.

Pojasnila in odgovori na katera koli vprašanja, ki so jih dali študenti, morajo zajemati samo obseg,
ki je v navodilih za preskušeno osebo. Če imate vprašanja glede besed ali stavkov, nerazumljivih za
predmete, ki se pojavljajo pri testu, ali negotovosti glede pravilnega odgovora, ki izhajajo iz
neznanja njihovih značilnosti s strani študenta, morate odgovoriti na naslednja vprašanja: "Če ste
imeli to značilnost ali prepričanje, zagotovo bi znali odgovoriti. Če mislite, da se to nanaša na vas,
vendar niste prepričani, je najbolje, da preverite, da nimam mnenja. "
Če opravijo preizkuševalci, bodo vsi nasveti in nasveti o vprašanjih kognitivnih testov uničili
pomen te študije. Pri izpolnjevanju kognitivnih testov študentje ne morejo uporabljati
računalnikov, zajemanje zaslona, uporabo pametnih telefonov, iskalnikov ali drugih spletnih strani
ali
v
vsakem
primeru
govoriti
o
odgovoru
z
drugimi
učenci.

Preizkus je treba opraviti pod nadzorom učitelja / svetovalca. Študentom ne morete predlagati,
da dostopajo do študija od doma.

Vljudno prosimo učitelje / svetovalce za registracijo vseh dvomov in težav, o katerih so poročali
študenti med preizkusom CaT, komentarji študentov, opazovane napake ter vaše pripombe in
misli o testu ter poslali ekipi za testiranje CaT, da bi izboljšali nabor orodij CaT .
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V primeru kakršnih koli težav s sistemom, zlasti med vzdrževanjem ali opravljanjem
preskusov, se obrnite na predstavnike skupine, odgovorne za test, na kontaktni obrazec:
http://www.careertree.eu/index.php/en/contact-us

2. Vodila za tolmačenje

Ta del priročnika vsebuje razlago rezultatov, ki jih je preučila oseba v posameznih
dimenzijah in lestvicah. Kratka opredelitev predstavlja pomen vsebine ločenih lestvic. Rezultati
kažejo na intenzifikacijo značilnosti, ki jih ima oseba, pogostost pojavljanja analiziranih vedenj ali
izbire pri odločanju. Ta študija je sprejela tristopenjsko opisno lestvico: nizka, povprečna in visoka,
kot je prikazano v tabeli.

Tabela 1
Sklicujoč se na informacije, ki jih svetovalec prejme v poročilu o rezultatih anketiranca, so
naslednji:
Ročno uvoženi rezultati

Rezultati v poročilu

Visoko

Zelo visoko

Povprečno

Povprečno

Nizko

Zelo nizko

Naslednje informacije so nasveti za svetovalca, kako razviti raziskovane lastnosti in
sposobnosti. Vsebujejo koristne predloge za svetovalca za krepitev analiziranih predispozicij,
načrtovanje strategij za njihov razvoj ali izbiro prave poti za izobraževanje. Posebno pozornost je
treba nameniti uporabi besedila z naslovom: To je vredno zapomniti. Nanašajo se na nizke in
visoke rezultate. Vsebujejo naslovljene neposredno na preučevano osebo - informacije o
značilnostih, ki so značilne za ljudi, ki pridobijo drugačno / nasprotno v vidiku nizko visokih
rezultatov v testu. Poudarjajo pozitivne vidike, ki imajo različne rezultate (drugačne od tistih, ki jih
je preizkušala oseba). Zato je spodbuda za izdelavo želenih lastnosti / vedenja. Hkrati te
informacije opozarjajo na razlike (vključno z raznolikostjo) delovanja posameznikov, ki dosegajo
tako različne rezultate. Podroben opis lestvic je na voljo v prilogi 2.

3. Poročilo o preskusu in nasvet

Učinek preizkusa Cat je poročilo, ki ga presoja oseba prejme neposredno. Vsebuje
številčno predstavitev rezultatov testa. Hkrati kaže, kako razlagati raven rezultatov v posameznih
testnih lestvicah (odstotek referenčne vrednosti za testirano populacijo).
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Prvi del se nanaša na področje poklicnih interesov. Analiza rezultatov v tabeli samo
omogoča opazovanje rezultatov, ki izstopajo za določeno osebo. V analiziranem primeru lahko
opazimo dominacijo interesov v športu in telesni dejavnosti. Preizkušena oseba lahko zdaj
napreduje, da se seznani s pomenom take ocene. (str. 8). Opis predstavlja dejavnosti ocenjene
osebe (v ocenjeni razsežnosti), ki najprej prinesejo zadovoljstvo in ki si ga želi prizadevati v svojem
življenju. Hkrati se v drugem delu opisa ocenjuje, da se z osredotočanjem na samo tovrstne
dejavnosti lahko včasih privede do izpuščanja drugih enako pomembnih vidikov osebnega in
družbenega življenja. Ta del opisa tudi olajša razumevanje vira kakršnih koli težav, ki jih obravnava
ocenjena oseba. Morda so posledica precejšnjega osredotočenja osebe, ki jo ocenjuje, le na
želeno področje zanimanja.
Poleg tega povzetek vseh rezultatov ponuja možnost dodatne analize drugih interesnih
področij za ocenjevano osebo. Verjetno takšna področja, ki jih ocenjevalec nikoli ni razmišljal prej,
ker niso bili dovolj kristalizirani. Vsakič, ko se test opravi, se lahko preizkušena oseba izkaže,
kakšen je njihov interes na diagnostičnih področjih in kakšen je njegov pomen za osebno in
družbeno celovitost. Ocenjevalec se nauči, kaj lahko dosežejo, če se odločijo, da bodo povečali
svojo udeležbo na marginaliziranem področju doslej.
V nadaljnjem delu poročila je analiza rezultatov raziskav (enaka kot v primeru obresti), ki
se nanašajo na naslednja področja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrednosti
Osebnost
Temperament
socialne kompetence
podjetniške kompetence
kognitivne kompetence

Dovoljujejo samo priznanje in priznavanje lastnih zmožnosti v zelo širokem pogledu.
Vsakič, ko opis rezultatov (kot pri testu obrestnih mer) omogoča najprej prepoznavanje trenutnih
lastnosti testirane osebe. Obenem opozarja na koristi, ki jih lahko preskušena oseba doseže, ko se
odločijo, da bodo bolj osredotočena na določena področja njihovega delovanja. Vsebina opisa tudi
pojasnjuje razloge za težave, ki jih preizkušena oseba doživlja in ki izhajajo iz načina delovanja
osebe.
Nazadnje so najpomembnejša področja zgoraj naštetih tista, ki so pomembna za dobro
delovanje v poklicih, ki se približujejo interesom posameznika.
V predstavljenem primeru (stran 21) rezultati testov CaT kažejo, da se lahko ocenjevalec
ob preučevanju prihodnje izobrazbene in poklicne kariere osredotoči na naslednja področja ali
skupine poklicev:
 športno in fizično aktivnost
 tehnično inženirstvo
 medicinski
To velja za poklice, kot so tiste, ki so predstavljene v primerih primerov poročil:




Športni trenerji, inštruktorji in uradniki (oznaka ISCO: 3422)
Civilni inženirji (oznaka ISCO: 2142)
drugi zdravstveni sodelavci (oznaka ISCO: 325)
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In the V naslednjih odstavkih poročilo vsebuje preskušeni osebi informacije, ki so bistvene
za njihovo dobro delovanje v predlaganih poklicih. Sklicujoč se na obravnavani primer, bo
preizkušena oseba našli informacije o bistvenih nalogah, ki jih izvajajo inštruktorji, inštruktorji in
športni aktivisti. Ocenjene osebe se zaporedoma seznanijo s ključnimi kompetencami, ki se
pričakujejo od osebe v takem položaju. Nato se obravnavajo izobraževalne zahteve in
pričakovanja delodajalcev, v nadaljevanju pa podrobnejše naloge, s katerimi se mora pri
ocenjevanju upoštevati pri izbiri takšnega poklica. Dodatne informacije so na voljo v obliki
seznama podobnih poklicev.
Seveda najpomembnejše in najbolj zanimive informacije za preizkušene osebe je, kako so
trenutne kompetence in sposobnosti osebe v skladu z zahtevami danega poklica. Ta del je
referenca ključnih kompetenc za poklice na raven usposobljenosti in značilnosti, ki jih ocenjuje
oseba prikaže med testom. Z analizo tega dela informacij o poročilu je mogoče ugotoviti, da se
preizkušena oseba seznani s svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi, ki so pomembne, če želijo
nadaljevati s predlaganim poklicem. Informacije kažejo moči preizkušenih oseb, ki so lahko vir ne
samo učinkovitejšega delovanja v danem poklicu, ampak hkrati tudi vir zadovoljstva z življenjem.
Pomanjkljivosti obvestijo preizkušeno osebo, da bi se morala odločiti, ali se bo odločila, da bo
opravila to delo, če bi se odločila za ta poklic. Zato je lahko vir dodatnih težav in morebitnih
konfliktov ali okvar. Vsekakor so dragoceni podatki, ki kažejo, da je preizkuševalec, kako okrepiti
svoje slabosti in kot posledico doseči višjo raven usposobljenosti v svojih prednostnih poklicih.
Takšne informacije se nanašajo na vse poklice, predlagane v poročilu.
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KA2: STRATEGIC PARTNERSHIPS
Project number: 2014-1-PL01-KA200-003345

2017-05-09 http://www.careercat.org/
"Career

št. Poročila

Tree" (CaT) – Osebno poročilo

Izraženi poklicni interesi: Izobraževanje - oskrbovanje Socialno področje Upravljanje in
dministracija
Svetovalni/-a delavec/-ka: Eva Babič
IZJAVA
Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov pridobljenih v pilotnem testiranju orodja Cat. Podatki znotraj poročila
niso popolnoma verodostojni in jih ne smemo obravnavati kot popolno psihadiagnostično diagnozo. Poročilo je
lahko dodatna podpora svetovalnim delavcem v procesu kariernega svetovanja.Authorji: Robert Porzak, Jacek
Łukasiewicz, Ewelina Pękalska, Grzegorz Kata, Monika Baryła-Matejczuk, Ferran Calvo, Albert Diaz, Dunya
Fernandez, Didem Arslanbas, Orhan Gokcol, Martina Gerbec, Agnieszka Dixon, Iwona Lokwenc, s podporo
številnih ostalih svetovalcev, se iskreno zahvaljujemo vsem šolskim
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Rezultati CaT Testa
(skala 1-10)
Rezultati vaših CAT testov so navedeni v spodnjih tabelah; vaši odgovori so
predstavljeni s sten točkovnim sistemom (izvor: standardna deset). Sten rezultat bi pokazal
vrednost od 1 do 10 in prikazuje vaš položaj posameznika glede na druge osebe, ki so
opravili teste CAT.
Stenova interpretacija:
9-10 = zelo visok rezultat (približno 7% celotnega števila preizkušenih oseb) 7-8 = visoka
ocena (približno 24% skupnega števila preizkušenih oseb)
5-6 = povprečni rezultat (približno 38% skupnega števila preizkušenih oseb) 3-4 = nizka
ocena (približno 24% skupnega števila preizkušenih oseb)
1-2 = zelo nizka ocena (približno 7% skupnega števila preizkušenih oseb)
Nobenih rezultatov ni mogoče razlagati kot pravilne ali napačne, rezultati pa
predstavljajo osebne interese, veščine in značilnosti. Ni dveh posameznikov, ki bi se lahko
opisali enako, vsaka oseba ima svojo lastno edinstvenost, zato se morajo stenski rezultati
spreminjati kot posledica. Doseženi rezultati so le splošni podatki o resnosti posameznih
lastnosti in bodo podrobneje opisani pozneje v poročilu. Pri branju rezultatov je pomembno
zapomniti visoke rezultate rezultatov le opozoriti na posebno območje, ki ima velik pomen za
vas. Na podlagi doseženega rezultata, nikoli ni mogoče zagotoviti, ali bodo nekatera dejanja
na terenu slaba ali izjemna - ključ do uspeha je vedno v sebi in vam delati..
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Splošni rezultati
Interesi
za
znanost
in
tehnologi
jo

Moč interesa

Področje interesa za
družboslovje in
medicino

7

6

9

Karakteristična moč

Stabilnost
temperament
a

Medosebnostne
kompetence

7

7

7

Interesi za umetnost in
humanizem
Otientacija vrednot

7

8

Podjetniške
sposobnosti

Kognitivne
sposobnosti

8

7

Professional interests
1. Izobraževanje
in nega

4

6. Pravo

3

11.
Architecture

10

and
construction
Naravosl
one vede

2. umetnost

9

7.

3. humanizem

4

8. medicina

10

12.
agrokultura

9

7

13. storitve

7
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Vojska,
policija in
sorodni
poklici

4. Družboslovje

7

9. Znanost

9

14.

5.

2

10.

6

15. Šport in

Uprava

Inženiring

In

6

8

ostale
aktivnosti

administracija

Cilji in vrednote

1. Načela

8
Osebnostne
lastnosti

5.
2. Vrednote

10

3. Cilji

4. Situacija

9

4

Družbe
ne
6. Podatki

skupine

10

9

1.
Zavedanje

3. Potreba po
akciji

2. Prilagodljivost

5.
4.

Motivacija za
neodvisnost

doseganje

4

8

8

Emoconalna

7

6

Značilnosti karakterja
2.
1. Emocionalna stabilnost

3

Delo pod
pritiskom 3. visoka stopnja
aktivnosti

9

7

4.

Visoka stopnja
senzibilnosti

8

Medosebnostne lastnosti
1.
Komunikacijske
sposobnosti

2. poslušanje

9

7

3.

Timska

4. Asertivnost

5.
In
reš
eva
nje
konf
likto
v

-

2

orientacija

9

Pogajanje

Podjetniške sposobnosti

183

1. Strateške

2.
prepoznavanje

kompetence

priložnosti

9

7

3. mreženje
In
odnosi

4. konceptualne

načrtovan
je

in
kompetence

7

5.

8

6. predanost

organizacija

10

-

Kognitivne sposobnosti

3
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1. kreativnost

2.

predstavitev

7

5

5.

Prostors
ka
3. Spomin
4.

7

Numerične

sposobnosti

4

6.

Razdelj
ena
pozorno
st

koncentracija

-

10
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OPIS REZULTATOV testa CaT
Poklicni interesi
Intenzivnost osebnih interesov
Visoka intenzivnost poklicnih interesov kaže močno povezavo med posamezniki in
vedenjem. Posamezniki z visoko intenzivnostjo te funkcije odločajo glede na
njihove interese, so motivirani za delo in študij na izbranem področju ter se z
lahkoto naučijo stvari, povezane z njihovimi poklicnimi interesi. Njihove lastnosti in
predispozicije se odražajo v njihovih interesih. Odločitve o njihovi akademski
karieri in izobraževanju so združljive z njihovimi dejavnostmi, interesi in
predispozicijami.
Območje interesa: socialno-medicinska
Posamezniki z zmerno raven socialnih in zdravstvenih interesov delujejo relativno
dobro pri dejavnostih, ki zahtevajo delo z drugimi, dejavnosti z velikim družbenim
pomenom in dejavnosti, povezane s pomočjo drugim. Pod ugodnimi pogoji lahko
upravljajo druge, organizirajo in vodijo dejavnosti pomoči, izvajajo dejavnosti,
povezane s socialnimi odnosi in normami. Lahko kažejo težnje k izvajanju
dejavnosti, katerih cilj je izboljšati zdravje, varnost in kakovost življenja
posameznikov in skupin.

Zanimanje za tehnologijo in naravoslovje
Posamezniki z visoko stopnjo tehnologije in naravoslovno povezanih interesov
kažejo tehnično in praktično razmišljanje, si želijo spoznati delovanje in uporabo
strojev in naprav. Njihovi interesi lahko vključujejo tudi odnose in mehanizme, ki
pojasnjujejo nekatere pojave iz področja znanosti, naravnega sveta in tehnologije.
So natančni in potrpežljivi. Delujejo racionalno in analitično. Lahko izdelajo
gradbene načrte, skice in projekte. Uporabljajo lahko tudi njihove predispozicije na
področjih, povezanih z ekologijo, naravnim svetom ali kmetijstvom.

Zanimanje za umetnost in humanistiko
Posamezniki z visoko ravnijo umetnosti in humanističnih interesov so zelo
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ustvarjalni in izrazni. Iščejo nekonvencionalne uporabe in rešitve ter izvirne načine
delovanja. Zanimajo jih umetnost, estetika vrednot in lepota, si želijo spoznati
umetniška dela drugih in ustvarjati umetnost.
Umetniški
zanimanje za poklice, povezane z umetnostjo in kulturnimi dejavnostmi,
osredotočanje na talente in umetniške spretnosti na določenem področju (npr.
plastika, glasba), ki so ustvarjalne, nekonvencionalne in izvirne
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zelo dobro ukvarjajo z naravo umetnosti,
lepote in okusa. Ti ljudje radi ustvarijo nove stvari in cenijo lepoto. So sposobni
ustvariti veliko novih in uporabnih idej. Njihovo razmišljanje je divergentno in se
ponavadi razlikuje od drugih. So inovativni in proaktivni. Znani so po njihovi
vztrajnosti in strpnosti do dvoumnosti. Ne marajo slediti obstoječim rešitvam in
poskušajo drugače narediti stvari. Lahko so neorganizirane in imajo manj
sistematičnih nalog in situacij. Imajo možnost, da si predstavljajo, kako se bo nekaj
počutilo, ko se premakne ali ko se njeni deli premaknejo ali prerazporedijo.

Ste oseba, ki ljubi ustvarjati nove stvari in ceni lepoto. Zelo dobro ste pripravili
nove in uporabne ideje. Vaše razmišljanje je hitro; zelo hitro dobite nove ideje.
Prav tako mislite drugače kot večina vaših vrstnikov. Ne želite slediti obstoječim
rešitvam, temveč želite drugače preizkusiti nove stvari. Včasih se zdi, da ste
neorganizirani in da želite manj sistematičnih nalog in situacij. Imate možnost, da
si predstavljate, kako bo nekaj naredilo, ko se premakne ali preuredi.

Ni vsakdo okoli sebe, da se ukvarja z naravo umetnosti, lepote in okusa. Če delate
v skupini z nekom, to je bolj sistematično in konvencionalno kot vi, nato pa
poskusite bolj osredotočiti na strukturo naloge in poskusiti slediti določenim
korakom, da ga dokončate, zato se druga oseba ne bo počutila zmedena ali
preobremenjeni z novimi informacijami ali idejami. Če delate sami, poskušajte
upoštevati, da se morate osredotočiti tudi na to, da naredite vrstni red v svoji kupi
idej in pazite, da strukturirate svoje delo, tako da nimate težav z zaključkom ali pa
bodo druge osebe lažje sledile tem, kar ste delajo.
Inženiring
zanimanje za praktično razmišljanje, tehnične in mehanske naloge, ročne
dejavnosti, gradnjo in delovanje strojev ter tehnične opreme, tehnologije,
proizvodnje, predelave
avtomatizacija
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, za katere je zmerno značilen praktičen
način razmišljanja; lahko sprejmejo ali spremenijo okolje za reševanje težav ali
doseganje ciljev. Toda ni dejavnost, ki jih poganja. Morda jih zanima arhitektura,
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mehanika in gradbeništvo. Razumejo, kako se gradijo stroji in na kakšno načelo
dela. Ljudje, ki so na tem področju dosegali povprečje, imajo nekaj ročnih
spretnosti, lahko manipulirajo z orodji in upravljajo z opremo, vendar manj
verjetno, da jih popravijo ali zgradijo / sestavijo stvari. Imajo tudi povprečno raven
prostorske domišljije in nekaj analitičnih sposobnosti. Lahko delajo pod pritiskom,
vendar jih je lažje motiti in niso tako usmerjene v cilj. Bo sledil tako racionalnim
načelom kot čustvenim dejavnikom in imel zmerno sistematičen pristop k nalogam
in organiziranemu, vendar ne natančnemu načinu dela. Prevzemajo odgovornost
in lahko prevzamejo nadzor nad ljudmi ali opremo. So sposobni za pravilno oceno
stanja in odločanja.

Ta rezultat dokazuje vaše zmerne interese v praktični aplikaciji znanja, ki ga imate.
Če želite, da bo vaše okolje bolj udobno, boste rešili tehnične / mehanske težave
ali izboljšali opremo. Spoznali boste, kako so konstruirani tehnični / mehanski
konstrukti in na kakšno načelo delujejo. Imate dovolj dobrih analitičnih sposobnosti
in vizualne domišljije, da se naučite upravljati s stroji in sestavite stvari, ki so
zgrajene iz številnih delov. Precej sistematično in organizirate se pri opravljanju
nalog in lahko delate pod pritiskom, vendar morate imeti v mislih, kaj želite doseči,
da ne boste moteni. Izvajate lahko naloge, ki zahtevajo visoko stopnjo natančnosti,
vendar vas utegnejo utrujati ali krovati. Med ocenjevanjem nalog ali situacije
upoštevate tako racionalne kot čustvene dejavnike.

Šport in telesna dejavnost
potrebo po gibanju in vsakem dejanju, ki zahteva telesno ali duševno
delovanje, da postane bolj in bolj učinkovito, da doseže najboljši možni
rezultat v boju proti času, prostoru, oviram ali umetni elementi, konkurentom
in na koncu sami
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki jih navadno zaznamujejo visoka stopnja
telesne vzdržljivosti, odlične telesne zmogljivosti in močna organizacijska in
časovna znanja. Učinkovito, trajnostno in dosledno izpolnjujejo svoje osebne
potrebe. So ciljno usmerjeni posamezniki in so dovolj motivirani ali ambiciozni, da
delajo na lastno pobudo brez jasne usmeritve. So sposobni proizvajati in izvajati
nove rešitve, da bi dosegli cilje. Nenehno spodbujajo sebe in svoje kolege, da
podajo rezultate, upravljajo uspešnost in preprečujejo ljudi opustitev naloge. Zdi
se, da raje osebni stik z ljudmi, kadar so sposobni komunicirati v najboljšem
primeru. Glede na njihove naravne predispozicije, kot so učinkovitost, avtonomija
in vzdržljivost, lahko postanejo naravni voditelji in, če ne, enako dobro delujejo
znotraj skupine.

Ta rezultat prikazuje vaš pristop k upravljanju časa, disciplini, avtoriteti in telesnih
veščinah. Pokaže, da veste, kako nastaviti, izvajati in izročiti naloge - vaše
organizacijsko in časovno znanje so močne. Dobro veste, kakšni so vaši osebni
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cilji in ste sposobni, da jih uresničite. Sami ste samozavestni in samostojni
posameznik, ki pri najboljših komunikacijah z ljudmi deluje na najboljši možni način
- morda se vam bo zdelo, da bi vam nekateri sledili kot naravni voditelj in, če ne, je
vaš položaj v skupini vedno močan. Po drugi strani pa lahko opazujete organe za
opazovanje in spoštujete mnenja drugih. Drugih vam ni treba motivirati ali
spodbujati, saj ste ambiciozni in disciplinirani "samozaposleni", ki se ne drži, ker je
"držal za roko". Kreativne rešitve lahko ustvarite pri doseganju ciljev. Fizična
sposobnost igra pomembno vlogo v vašem življenju. Ohranjate svoje telo v izvrstni
obliki, verjetno vadite ekstremne discipline ali pa ste profesionalni športnik.

Biti dobro organiziran, učinkovit in samostojen posameznik je vaša velika moč in
vaše največje bogastvo. Zahvaljujoč vaši visoki vzdržljivosti, proaktivnosti in
zaupanju se zdi, da ste vedno v polnem nadzoru nad stvari, ki jih prostovoljno
prevzamete. Vaša odlična fizična sposobnost samo krepi vaš položaj kot naravni
voditelj. Vendar pa vaša močna avtoriteta onemogoča ogled drugih ljudi. . Najprej
si nagibate k prednostnim nalogam vaših ciljev nad drugimi, kar morda ne bo
koristno za ekipo / podjetje kot celoto. Dober vodja je sposoben uskladiti svoje
osebne cilje s skupnimi cilji, da bi dosegel vzajemno rast. Sekundarno, kot
proaktivna in prevladujoča osebnost, lahko odlašate ali celo ustavite druge člane
ekipe, ki rastejo, še posebej, če ne prikazujejo enake ravni vzdržljivosti kot vi.
Treba je zapomniti, da ljudje komunicirajo in delujejo na različne načine in da bi
morali kar najbolje izkoristiti, da ostanejo pozorni poslušalci. Nazadnje, če ste
vodja, se strinjate s tveganjem perfekcionizma, ki presega stroške vašega zdravja
ali osebnega življenja - poskrbite, da boste vedeli, kako prenesti naloge in ga
uporabljati široko in pametno..
Arhitektura in gradbeništvo
zanimanje za prostorsko domišljijo, gradnjo, izumljanje in uvajanje novih
rešitev v gradbeništvu, urbanizmu, arhitekturi, inženiringu
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki lahko vidijo, kako stvari je mogoče videti po
premikanju ali preureditvi. Zanima jih gradnja in gradnja, radovedna o materialih in
orodjih o gradnji. Dobri so pri prepoznavanju in reševanju kompleksnih problemov
in kritičnem razmišljanju. Zanima jih oblikovanje in oblikovanje modelov, tehničnih
načrtov in modelov. Ocenijo lahko tudi stroške in koristi ter primernost konstrukcij
in modelov.
Ta rezultat kaže, da si lahko ogledate, kako stvari lahko vidite po premikanju ali
preureditvi. Zanima vas gradnja in gradnja, radoveden o materialih in orodjih o
gradnji. Dober ste pri prepoznavanju in reševanju kompleksnih problemov in
kritičnem razmišljanju. Zanima vas oblikovanje in oblikovanje modelov, tehničnih
načrtov in modelov. Ocenite lahko tudi stroške in koristi ter ustreznost gradnje in
načrtov.
Vizualizacija, ki jo zanimajo gradbeništvo in oblikovanje, je pomembna v nekaterih
poklicih. Vendar; tako v delovnem življenju kot v vsakdanjem življenju, ki se
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osredotoča na socialne spretnosti, kot je komunikacija, je prav tako pomembno za
uspeh, zato se morate osredotočiti tudi na te veščine.
Kmetijstvo
zanimanje za kmetijstvo, pridelek, vrtnarstvo, ribištvo, ekološke vidike
naravnih ali kmetijskih dejavnosti, stik z naravo in živalsko proizvodnjo
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se posebej zanimajo za ekologijo,
kmetijstvo, živali in rastline. So odlične v naravnem okolju in upravljajo tehnična
vprašanja, kot so proizvodnja, surovine, nadzor kakovosti, proizvodnja blaga. Vejo,
kako ravnati s poslovno upravo, upravljanjem, zakonodajo in računovodstvom.
Hkrati imajo nadzor nad varnostjo in kakovostjo izdelka.
Zanima vas predvsem ekologija, kmetijstvo, živali in rastline. Odlično ste, ko delate
v naravnem okolju in upravljate tehnična vprašanja, kot so proizvodnja, surovine,
nadzor kakovosti, proizvodnja blaga. Veš, kako ravnati s poslovno administracijo,
upravljanjem, zakonodajo in računovodstvom. Hkrati imate nadzor nad varnostjo in
kakovostjo izdelka. Če morate izbrati, si vedno raje delate neodvisno.
Biti aktiven v drugih vidikih, ki se razlikujejo od narave, vam omogočajo, da
razvijete ustvarjalnost in umetniško razmišljanje. Pomembno je razviti sposobnosti,
da bi lahko delali v družbenih skupinah. Z zanimanjem za humanistične vede,
inženiring, umetnost, storitve, šport, na primer, boste lahko odkrili uporabne stvari
za svoj učni proces.
Vojaška, policijska, uniformirana služba
da sodelujejo v skupini, podpirajo spoštovanje zakona, zanimanje za varnost
in obrambo države ter varnost oseb in premoženja
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se lahko do neke mere zanimajo za
uniformirane storitve, vključno z zaščito oseb in premoženja, javne varnosti,
vojaške znanosti, nacionalne varnosti itd., Vendar to ni nujno njihov glavni
poudarek. Vrednoti varnost in pravila, socialno pravičnost, zvestobo, nacionalno
varnost in stabilnost družbenega reda do neke mere. Skromno so skrbni, dosledni
in odločni v akciji, pa tudi zanesljivi, zvesti, zaupanja vredni in poslušni.

Vi ste oseba, ki se lahko (vendar ne nujno) zanima na področjih, kot so zaščita,
javna varnost, vojaška znanost in nacionalna varnost. V določeni meri cenite
varnost in pravila, odgovornost, zvestobo, nacionalno varnost in družbeni red.
Prav tako ste skromno skrbni, zanesljivi in samoumevni.
Izobraževanje - skrb za nego
zanimanje za pomoč drugim, starejšim in skrbi
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih navadno zaznamuje osnovna raven
empatije in čustvenega ravnovesja. Lahko razumejo izgovorjene ali popolnoma
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izražene misli, občutke, skrbi drugih. Imajo manjše sposobnosti poslušanja in kot
rezultat imajo lahko težave pri razumevanju drugih ljudi. Izzivom je, da ločijo svoje
občutke od čustev drugih ljudi ali da vidijo situacijo z drugačnega vidika. Ne čutijo
potrebe po skrbi in negovanju drugih ljudi, kljub zavedanju svojih težav pa ne
prevzemajo pobude. So samozadostni in najdejo delo v skupini, ki izziva. Po
navadi se osredotočajo na svoje cilje in ne na potrebe drugih ljudi. Za njih je
značilna nizka stopnja organizacijske zavesti in iskanje informacijskih veščin,
potrebnih v procesu pomoči in izobraževanja - reševanja problemov in doseganja
končnih ciljev.

Ta rezultat prikazuje vaš pristop do drugih ljudi. To kaže, da boste morda težko
povezati obnašanje ljudi z njihovimi občutki. Če ste vprašani, lahko pomagate,
vendar pričakujete jasna navodila. Medtem ko poslušate druge, se osredotočate
na dejstva in ne na občutke, morda boste težko razumeli nečloveško perspektivo,
poleg tega pa vas ne zanima notranja resničnost drugih ljudi. Z drugimi se
komuniciraš z lastnimi mislimi na neposreden način. Morda raje delate samostojno
in ne kot del ekipe, saj boste morda prisotni morda prisotni. Medtem ko
prevzamete vlogo prevoznika, boste osredotočeni na naloge, ki niso odvisne od
ljudi. Načrtujete in dokončate svoje cilje, ne da bi upoštevali druge potrebe ljudi.
Biti močan, neodvisen, racionalen posameznik je vaša velika moč in vaša največja
slabost. Veste, kaj želite doseči, kako določiti svoje cilje in kako doseči svoje
ambicije. Drugi ljudje vas ne motijo ali vas motijo, saj se osredotočate na to, kako
koristno lahko postanejo, da bodo izpolnjevale vaše potrebe ali vam pomagale
dokončati svojo nalogo; Težko razmišljate o svojih občutkih in potrebah. Ljudje
vidiš kot priročen ali moteč in ravna v skladu s tem vidikom. Ta pristop je učinkovit
pri izpolnjevanju vaših ciljev, vendar se vam zdi odtujen. Ljudje te vidijo kot močne,
a neusmiljene, brezobzirne narave in se verjetno izogibajo vašemu podjetju, ki se
večinoma počutijo podrobno pregledane. Bodite bolj pozorni in pripravljeni
spoznati in razumeti čustva drugih, bi izboljšali vaše družabno življenje in povečali
produktivnost.

Storitve
zanimanje za obseg storitev, turizem, rekreacijo, kozmetiko in biološko
obnovo, izkazuje gostoljubnost in vzpostavlja nove stike z ljudmi,
prilagodljiv pristop k delovnemu času, možnost načrtovanja, organiziranja in
prenosa dogodkov
Dobljeni rezultat se nanaša na osebo, ki uživa v interakciji z vsemi vrstami ljudi.
Dobro govori z dobro spretnostmi poslušanja. So odhodni in precej ekstrovertirani.
Imajo globok občutek zadovoljstva pri reševanju težav ali pomagati strankam na
tak ali drugačen način. Imajo dobre medosebne spretnosti, načrtovanje in
organiziranje. Za njih je značilna visoka vestnost in trdnost. Imajo tudi dobro
reševanje konfliktov, pogajanja in prepričevanje.
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Ta rezultat prikazuje vaš pristop k socialnim interakcijam, nalogam in
odgovornostim. To kaže, da imate dobre komunikacijske in medosebne spretnosti.
Ste prepričani pogajalec in zlahka pridobite zaupanje ljudi. Imate odhajajočo
osebnost in zahvaljujoč vaši karizmi zlahka pritegnete pozornost ljudi (in / ali
strank). Dobro razumete potrebe strank in izpolnite njihova pričakovanja. Uživate v
interakciji z vsemi vrstami ljudi in jih zabavate.
Obstajajo situacije, ko postavite potrebe drugih ljudi pred svoje. Čeprav je to za
vas vsebinsko, lahko to posebno vedenje dolgoročno negativno vpliva na vaše
čustveno počutje, vaše osebne potrebe in kakovost svojega življenja. Zagotoviti
morate, da ohranite zdravo ravnovesje med zadovoljevanjem svojih strank in
lastno blaginjo ter osebnim življenjem.
Humanistične vede
zanimanje in veščine pri pisanju preprostih besedil, tekočin v komunikaciji,
pravilnih besed, ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja, sklepanja in
postavljanja pomembnih vprašanj
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo več zanimanja za znanost in biologijo
kot za študije humanistike. Težijo k branju znanstvenega vidika življenja, ki se trudi
organizirati in dobro načrtovati večino časa. Seznanjeni so z analizo podatkov,
natančnostjo in obdelavo informacij. So odlično pridobivanje in analiziranje
informacij, da bi dobili zaključke in rešili probleme.
Vaš interes je bolj osredotočen na znanost in biologijo kot v humanistične teme.
Zaželite braniti znanstveno stališče o vsem in pogosto se počutite bolj udobno pri
načrtovanju in organizaciji, ki ima skoraj vse pod nadzorom. Seznanili ste se z
analizo podatkov, natančnostjo in obdelavo podatkov. Dobro si pridobivate in
analizirate informacije, da bi dobili zaključke in rešili težave.

Kreativni in domiselni svet pripada predvsem humanističnim temam. Umetnost,
literatura, zgodovina, glasba, jeziki ali filozofija niso le del naše kulture, temveč
tudi način raziskovanja in razvoja nekaterih delov možganov.
Pravno
interes za pravo, spremembe prava, zakonske ureditve, pravni vidiki
družbenih in gospodarskih dejavnosti, prepričevanje, pogajanja, presojanje
in odločanje, osredotočenost na kritično razmišljanje in pisanje
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo malo zanimanja za pravo na splošno,
kot so pravni predpisi in pravni vidiki družbenih in gospodarskih dejavnosti. Ne
zanimajo za pravne vidike družbenih in gospodarskih zadev niti pri prevzemu
akademskih dejavnosti. Njihovo zasebno življenje pomeni veliko zanje in ne želijo,
da se poklicno življenje vmešava. Do neke mere vedo, kako obdelovati in razumeti
veliko količino informacij, vendar ne izrečejo neodvisne sodbe ali ne odštejejo od
obstoječih dejstev. Svoje cilje izpolnjujejo po standardnih postopkih in pod
nadzorom in ne vidijo potrebe po oblikovanju inovativnih rešitev. Njihova ustna in
pisna komunikacijska znanja so na osnovni ravni. Te naloge lahko razumejo,
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vendar ne oblikujejo jasnih in logičnih argumentov, ki bi prepričali druge. Ne
poskušajo doseči cilja po dogovoru z drugim delom in ne marajo pogajanj. Oba
pogovarjata z ljudmi in javnim govorom, jih lahko najdejo s težavami in težavami.
Ker njihova čustvena stabilnost ni trdna pravna industrija, lahko na svoji čustveni
strani prevzame cestnino, saj je zelo konkurenčna in čustveno obremenjena.
Ta rezultat kaže, da je treba vašo zavezanost in vztrajnost pri izpolnjevanju svojih
nalog in poklicnih ciljev okrepiti. Niti pravni vidiki družbenih in gospodarskih zadev
niti akademskih dejavnosti niso v vašem interesu. Vaše zasebno življenje pomeni
dober posel in ne želite, da bi to vplivalo na poklicne dejavnosti. Veš, kako
obdelovati in razumeti veliko količino informacij do neke mere in ne odbiješ od
obstoječih dejstev bodisi samostojno presojo. Cilji izpolnjujete tako, da upoštevate
standardne postopke in pod nadzorom in ne vidite potrebe po oblikovanju
inovativnih rešitev. V najboljšem primeru se ne počutite najboljše, ko gre za
verbalne in pisne komunikacijske spretnosti. To nalogo bi razumeli, vendar vam ni
všeč prepričevanje ali pogajanje, zato niste oblikovali jasnih in logičnih
argumentov, da to storite. Oba pogovarjata z ljudmi in javno govorico, ki jo lahko
najdete zaskrbljujoče in zahtevno. Čustveno stabilnost bi ohranjali le, če poznate
okoliščine.
Biti učinkovit član ekipe je odlična moč. Vaša dejanja so ključnega pomena pri
ohranjanju obstoja družbe / skupine - spoštujete postopke in znate delovati pod
nadzorom. Če bi kot član ekipe, naredili celo najtežjo nalogo. Prav tako veste,
kako zaščititi svoje zasebno življenje iz delovnega posega. Vendar lahko stalno
vodenje in nadzor odvrne od vaših osebnih ciljev. Pomembno je, da se spomnite,
da se lahko skozi proces naučite in postopoma povečate stopnjo vaše
kompetence. Izogibanje pogovoru z ljudmi, zlasti kadar gre za večje občinstvo,
lahko samo okrepi občutek čustvene nestabilnosti in negotovosti. Samo ljudje, ki
ne delajo ničesar, ne naredijo napak, zato si delite najmanjše zamisli o tem, kako
spremeniti procese, lahko dejansko naredite, da se počutite bolj odgovorne in se
ukvarjate.

Družabno
interes za stik in delo z ljudmi, timsko delo, upravljanje težav in čustev,
motiviranje, usposabljanje, zanimanje za sociologijo, vzpostavljanje
medosebnih stikov in sodelovanja, vključevanje v družbene in politične
zadeve in odprto za druge
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so na splošno značilni za razumevanje
drugih čustev, potreb in pogojev z njihovega stališča. Po navadi uživajo v pomoč
ljudem pri reševanju njihovih težav. Pogosto vplivajo na druge, tako da je
poučevanje in mentorstvo kot druga narava. Lahko se relativno povežejo z ljudmi
iz drugih kultur, narodnosti in držav. Večino časa spoštujejo vsako osebo in
kulturo. Imajo samokontrolo, ki jim po navadi pomaga uravnavati njihova čustva,
misli in vedenja.
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Ta rezultat prikazuje vašo raven socialne kompetence in vaše zanimanje za
družbene koncepte. Običajno ste dobro poslušali in opazovali ljudi okoli sebe. Na
splošno uživate v poslušanju drugih problemov in jim uspešno ponudite nasvete.
Timsko delo ni breme za vas. Uživate v povezovanju z ljudmi iz različnih kultur,
ras, narodnosti in držav. Imate dobro čustveno ravnotežje in z veseljem pomagate
drugim, ki potrebujejo vašo pomoč v osebnem in delovnem življenju.

Morda se boste želeli umakniti od ljudi okoli vas in preživeti nekaj časa sami.
Poslušanje in poskušanje pomagati drugim težavam lahko izčrpa vašo energijo in
se lahko osredotoči na svoje probleme bolj kot svoje. Sposobnost samostojnosti in
zmožnost potegniti iz množice vam bodo pomagali, da se ravnamo, ker včasih
lahko odražajo svoja čustva več kot svoje.
Naravoslovje
interesi v naravi, ekologija, biologija in osnovna genetika, sposobnost
opazovanja, analiziranja in reševanja problemov, povezanih z naravo in
ekologijo
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih posebej zanimajo raziskave, evolucija,
živali in narava na splošno. Zelo dobro opazujejo, analizirajo in rešujejo
kompleksne probleme z uporabo logike in kritičnega razmišljanja. So sposobni
uporabljati splošna pravila za določene probleme in odkrivati povezave med
navidezno nepovezanimi dogodki. Navdušeni so nad opazovanjem in
analiziranjem delovanja različnih sistemov in spreminjanjem pogojev, operacij ali
okolja, ki vplivajo na rezultate.

Ste oseba, ki je navdušena nad naravo in se zanima za življenje, evolucijo, živali,
rastline in podobna območja. Vedno si vesel, kako delujejo različne stvari. Zelo
dobro ste pri analizi in reševanju kompleksnih problemov z uporabo logike in
kritičnega razmišljanja. Veste, kako uporabljati splošna pravila za določene
probleme in odkriti povezave med nepovezanimi dogodki.

Čeprav lahko svoje interese osredotočimo na področja naravoslovja (biologijo,
ekologijo, geografijo itd.), Raziskava interese zunaj področij, povezanih s fizično
realnostjo - na primer zgodovina, psihologija, družboslovje, filozofija in umetnost
nam lahko pomagajo pri boljšem razumevanju socialne vidike zunanjega sveta.

Upravljanje in upravljanje
interes za gospodarske, upravne in finančne naloge, organiziranost,
natančnost, čas in naloge načrtovanja, stiki z ljudje, dobri maniri, vodilni, pa
tudi delo z računalnikom in analiza dela
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se osredotočajo na delo v skupini ali v
podrejenem položaju, saj so učinkovito delo za druge. Verjamejo drugim na
reševanje problemov ali gospodarskih vprašanj in so popolnoma usmerjeni v
uživanje vsakdanjega življenja. Počutijo se udobno pri opravljanju rutinskih nalog,
kadar analiza sploh ni potrebna. Lažje je, da se zanimajo za umetnost,
ustvarjalnost, znanost ali šport. Za njih obstaja veliko prioritet, ki se osredotočajo
na upravljanje in administracijo. Sami delajo zase v znanem položaju, ki se vedno
trudi izogniti tveganjem.
Osredotočeni ste na delo v skupini ali v podrejenem položaju, saj je učinkovito
delo za druge. Vi zaupate drugim za reševanje problemov ali gospodarskih
vprašanj in se popolnoma osredotočite na uživanje vsakdanjega življenja. Počutite
se udobno, ko delate v rednih nalogah, ko dodatna analiza sploh ni potrebna.
Lažje je, da vas zanima umetnost, ustvarjalnost, znanost ali šport. Za vas ima
veliko prioritet, ki se osredotočajo na upravljanje in administracijo. Sami delate
sami v znanem položaju, ki se vedno izogiba tveganju.

Biti sposoben voditi ekipo, jih spodbuditi in motivirati je skoraj umetnost. Določitev
ciljev in trdo delo, da bi jih dosegli, je posebna točka, ki se razvija v večini delovnih
mest. Prav tako je treba imeti poseben občutek za podjetja, finančna vprašanja in
gospodarstvo. V vsakdanjem življenju boste našli nekaj situacij, ki vam
omogočajo, da rešite probleme, prevzamete tveganja ali prožna, koristna
vprašanja ne samo za vaše delo, ampak tudi za soočanje z mnogimi vidiki.
Medicinski
zanimanje za medicino, zdravje in preventivno zdravstveno varstvo, široko,
podrobno znanje o fiziologiji in medicinskih vidikih, pomoč in iskanje novih
rešitev, stik z drugimi, empatijo, razumevanje drugih
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se bolj zanimajo za zdravstveno okolje kot
pri drugih specialitetah. Dobra so analiza informacij, reševanje problemov in
sklepanje sklepov. Osredotočeni so na intelektualne dejavnosti in imajo
sposobnost, da običajno odkrivajo svoje misli in čustva. So vztrajni, imajo
samozavest in njihova motivacija za doseganje ciljev je po navadi visoka. So
odlični analizatorji in lahko enostavno hodijo v čevlje drugega, ob drugih
perspektivah, da bi jim pomagali. Imajo intelektualno radovednost, užitek v
kognitivnih dejavnostih, odprtost do novih idej in intelektualno angažiranje v
aktivnostih.
Zanima vas zdravstveno okolje kot v drugih
14
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specialitete. Dobra analiza informacij, reševanje problemov in sklepanje sklepov.
Osredotočeni ste na intelektualne dejavnosti in imate sposobnost, da običajno
odkrivate svoje misli in čustva. Ste vztrajni, imate samozavest in vaša navada, da
dosežete cilje, je po navadi visoka. Dober ste ob drugih perspektivah, da bi
pomagali ljudem.

Koristno je posvetiti pozornost drugim interesom, da bolje razumemo, kako deluje
življenje. Preveliko razmišljanje in preveč stvari lahko povzročimo, da se počutimo
izgubljeni in jezni; Zaradi tega je pomembno, da razvijemo svojo intuicijo in
spontanost. Kreativnost in večopravilnosti omogočata, da se naši možgani počutijo
budni.
Znanost
radovednost o svetu, se morajo naučiti, kaj vse dela dela, zanimanje za
fiziko, matematiko in računalništvo, potrpljenje, zanimanje za znanstveno
raziskovanje, analiziranje in reševanje kompleksnih problemov, izvajanje
poskusov
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilen interes za obdelavo
informacij, analiziranje in preoblikovanje podatkov. Analiza podatkov, znanstveno
raziskovanje in obravnava številk sta zanje drugačna. Dobri so pri kritičnem
mišljenju in to jim pomaga razviti veščine za reševanje težav. Drugi jih dojemajo
kot pacient in samodiscipliniran, kar jim omogoča boljšo analizo informacij. So
perfekcionisti. Zanima jih reševanje kompleksnih problemov, fizike, matematike in
računalništva.
Ta rezultat kaže, da so informacije o obdelavi, analizi in preoblikovanju vaših
glavnih področij zanimanja. Radi se ukvarjate s številkami, analizo podatkov in
znanstvenimi raziskavami. Dobri ste pri kritičnem mišljenju in to jim pomaga razviti
veščine za reševanje težav in analizirati informacije. Bili ste potrpežljivi,
samodisciplinirani in perfekcionisti. Vas zanima obravnava kompleksnih
problemov, fizike, matematike in računalništva.

Izvajanje znanstvenih raziskav in analiz podatkov je zanimivo, vendar se moramo
osredotočiti tudi na človeški dejavnik pri raziskavah in življenju. Potrebno je
ravnovesje med upravljanjem vseh podatkov in osebnimi potrebami, da bi kar
najbolje izkoristili svoje raziskave.
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Cilji in vrednote
Orientacijske vrednosti
Rezultat visokih točk kaže na močno osredotočeno akcijo, ki jo narekuje
spoštovanje vrednot in načel. Imajo visoko motivacijo za dejavno in nenehno
spreminjanje / ustvarjanje okolja, tako da privabijo oblast in zvestobo vrednot. So
močno osredotočeni na analizo trenutnih situacij in dogodkov, likov in skupin, za
katere je značilen velik družbeni vpliv, zanesljivo preverjanje pridobljenih
informacij. Izražajo svojo prepričanje o načelih moralnih / etičnih standardov kot
najboljših determinant pri odločanju o tem, kje se širijo in rešujejo svoje strokovno
znanje, njihove želje in načrte.

Cilji
humanizem; človek kot najvišjo vrednost (spoštovanje do življenja in
zdravja), spoštovanje človekovega dostojanstva, individualnost
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna zelo visoka stopnja
zaščite človeškega življenja in zdravja. Visoko spoštujejo dostojanstvo in jih
sprejemajo kot najvišje vrednosti. Ti posamezniki imajo sistem načel in pravil, ki jih
vodijo pri odločitvi o tem, kaj je prav ali narobe. Za njih so ta načela osnova za
dostojno človeško bitje. Imajo visoko pripravljenost, da žrtvujejo svoj čas in
sredstva za pomoč in zaščito vsakega človeka. Verjamejo, da so najpomembnejša
vprašanja človeško življenje in zdravje. Verjamejo, da je vsaka oseba vredna
spoštovanja, pozitivnih občutkov, ki se nanašajo na spoštovanje človeškega bitja.
Prav tako imajo visoko spoštovanje individualnosti in avtonomije vsake osebe,
socialne skupine. Preventivno skrbi pred morebitnim tveganjem ali problemom.
Pripravljeni so biti solidarnost z drugimi, spoštovanje pravice in enakopravnost
med ljudmi, pripravljenost na spremembe in žrtev za pravičnost. Imajo močno
motivacijo, da delujejo pošteno, da naredijo pravo stvar in imajo zaupanja vredne
odnose z ljudmi.

Ta rezultat dokazuje vaš pristop k varovanju človeškega življenja in zdravja. To
kaže, da ste zelo zaščitni in nosilni človek, storili boste vse za svoje prijatelje. Zelo
težko si postaviti v čevlje nekoga drugega in se obnašati na način, ki prikazuje
vašo skrb. Zelo cenite perspektive, čas in prostor drugih ljudi. Zelo se držite
skupnih pravil, katerih namen je, da življenje postane prijetnejše za vse. Ste
prijazni do vseh, ne glede na to, ali poznate osebo ali ne. Poleg tega ste zelo
spoštljivi do ljudi, ki so drugačni od vas, tudi če jih ne razumete zelo dobro.
Pokažite spoštovanje do drugih ver, religij, politike in kulture. Vaše spoštovanje je
preseglo samo biti prijazno do ljudi, skrbi za živali, rastline in zemljo, globoko se
osredotočate na zdravljenje vsakega živega bitja kot posameznika, ki je vreden
vljudnosti. Zavedate se, kako bi vaše dejavnosti vplivale na preostali svet.
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Sestavljate lahko vestne izbire načina življenja.
Biti nosilec, zaščitna in spoštljiva oseba je vaša velika moč in vaše največje
bogastvo. Odprli ste za druge in ljudje radi, da ste v vašem podjetju, ker ste oseba
z veliko empatijo, ki skuša razumeti in zaščititi nečloveške verze in odločitve, ki jih
precej presodijo. Vendar pa bi se ti odnosi, če bi se oddaljili predaleč, končali v
preobremenjenem položaju in se počutili brezupno. Prvič, ne morete pomagati
vsem in se spopadati z vsemi življenjskimi težavami, če tega ne morete spremeniti,
včasih pa ga morate sprejeti. Drugič, včasih je preveč lepo, da vas lahko označimo
kot osebo, ki bo sprejela vse, kar bi ga vrgli. Tudi biti prijazni lahko povzroči
ustrahovanje, prijatelji pa morda želijo manj pozornosti glede vašega mnenja, saj si
vedno prizadevate za kompromis. Poleg tega lahko ljudje sprejmejo čustvene,
moralne ali finančne prednosti, vidijo vljudnost kot znak slabosti. Nenazadnje, če bi
bili prijazni in spoštljivi, bi lahko pričakovali, da bodo drugi zainteresirani za vas, kot
bi ti storili.
Podatki
Sposobnost in pripravljenost, da vplivajo (na vpliv) na avtoritete na podatke
(informacije); zbiranje, obdelava, analiza, interpretacija, posredovanje
(informacije, prevajanje, tolmačenje, razlaga, prepričevanje), razumevanje
pojavov in realnosti

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki razumejo pomen znanja. Dobri so v
spomin. Radi zbirajo, organizirajo in tolmačijo znanje s podatki in dobrimi rezultati.
Iščeta informacije iz različnih virov, lahko učinkovito absorbirajo novo znanje. Z
lahkoto lahko razširijo in prenesejo znanje na druge stranke in lahko uporabljajo
sisteme za iskanje informacij. Dobri so pri prepričevanju ljudi, pri tem uporabljajo
dejstva, dokaze, njihovo strokovno znanje, znanje in spretnosti.
Rezultati kažejo, da razumete pomen znanja, ki je dobro in kompetentno pri
upravljanju znanja. Dobro si zapomnila. Prav tako je zelo pomembno, da iščete
informacije iz različnih virov, učinkovito absorbirate novo znanje, zbirate,
organizirate in interpretirate znanje. Prav tako ste pri prepričevanju ljudi z uporabo
dejstev, dokazov, strokovnega znanja, znanja in spretnosti. Vi ste učinkoviti pri
vseh razsežnostih upravljanja znanja; pridobiti, deliti in uporabljati znanje.
Eden od prevladujočih konceptov tega stoletja je upravljanje znanja.
Pomembno je, da se zavedamo pomena znanja, uporabe, prenosa, iskanja novih
znanj, je zelo pomembno za uspeh v poslovnem življenju. Vendar pa je preveč
osredotočanje na podatke lahko ovira za razvoj drugih spretnosti. Razvijanje
komunikacijskih in socialnih veščin, prožnost in prilagodljivost je ključnega pomena
tudi za uspešnost.
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Družbene skupine
Sposobnost in pripravljenost vplivati (z vplivanjem) na oblasti, družbene
skupine, raziskovalne skupine, skupine in politične frakcije, ideološke
(vodenje, vodenje). Biti organ, posedovanje družbenega ugleda in priznanja
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo neposreden vpliv na druge, ki jih lahko
prepričajo in spremenijo svoje mnenje. Še posebej dobro spodbujajo in motivirajo
druge, vedno priznane kot dobre voditelje, učitelje, šefe ali nekoga z oblastjo.
Imajo medosebne sposobnosti, da komunicirajo primerno in jih je treba razumeti,
zato učinkovito uporabljajo prepričanje, kadar koli želijo. Zaradi njihovega
obnašanja se jim zdi dobro prenašati znanje drugim.
Ta rezultat kaže, da imate v drugem neposreden vpliv, da boste lahko prepričali in
spremenili svoje mnenje. Še posebej dobro spodbujaš in motiviraš druge, vedno
priznane kot dobre voditelje, učitelje, šefe ali glave. Imate medosebne sposobnosti
za komunikacijo in razumevanje, tako da učinkovito uporabite prepričanje, kadar
koli želite. Vaš način življenja temelji na prenosu znanja drugim.

Celo živimo v družabnem svetu in nekateri ljudje mislijo, da smo rojeni, da smo
vedno v stiku z drugimi, je del samega sebe, ki ga je pomembno odkriti. Včasih
gledamo iz sebe stvari, ki jih še nismo odkrili. Zelo lepo je razmisliti o ravnovesju
med družbenim življenjem in sami sebi, kajti če pozabimo na našo identiteto, ne
bomo nikoli sami produktivni.

Razmere
Sposobnost in pripravljenost, da vplivajo (na to vplivajo) z oblastjo na
situacije, dogodke (usmerjanje, organiziranje, promocija). Sposobnost
sprejemanja pomembnih odločitev
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki večinoma raje, da drugi prevzamejo plačilo,
po navodilih in navodilih in ne na podlagi proaktivno ali prevzame vlogo vodje.
Običajno traja toliko časa, kolikor je potrebno, da se odločijo za pomembne
podrobnosti. So relativno spontani po naravi in raje živijo iz dneva v dan, ne pa
preveč načrtov za prihodnost ali tedenske razporede. Morda nimajo samozavesti in
zaupanja v svoje znanje in sposobnosti, zlasti na področjih, ki jih manj poznajo ali v
novih situacijah.
Vi ste oseba, ki običajno raje sledi navodilom drugih, namesto da bi prevzela vlogo
vodje. Preden sprejmete odločitev, vzamete čim več časa glede na različne
možnosti. Spontani ste v naravi in želite živeti vsak dan, ne skrbite preveč o svojih
prihodnjih načrtih. Morda ste včasih samokritični glede vašega znanja in
sposobnosti.
Biti proaktiven, prikazovanjem drugih svojim znanjem in spretnostmi vas bodo
spoznali bolje, spoznali svojo vrednost in vedeli, da lahko delajo z vami in
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uporabijo svoje spretnosti in znanje. Čeprav se zavedate pomena temeljite analize
vseh razpoložljivih možnosti, preden se odločite, je v nekaterih situacijah (na
primer, ko je čas pomemben) bolje, da ne razmišljate preveč o majhnih
podrobnostih. Osredotočanje na to, kar je pomembno in ohranjanje večje slike v
mislih vam bo pomagalo odločiti hitreje in učinkoviteje.

Vrednosti
usmerjanje pozornosti na vrednote filozofske narave (dobroto, resnico,
lepoto), spoštovanje univerzalnih vrednot, predanost ideji, spoštovanje
kulturne dediščine
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se posebej zanimajo za lepoto, estetiko,
etiko, epistemologijo, metafiziko, družbeno in politično področje, ki izkazujejo
nadarjenost in hvaležnost za zgodovino umetnosti in umetnosti. Očarajo jih narava,
vesolje in vprašanja metafizike in transcendence. Zelo spoštujejo kulturno
dediščino in se želijo identificirati z njo in jo ohraniti, ker krepi njihovo kulturno
identiteto ali občutek, kdo so kot oseba. Cenijo in aktivno sodelujejo pri širjenju
kulturnih prepričanj in družbenih dejavnosti med različnimi družbenimi skupinami
ljudi.
Vi ste oseba, ki ceni lepoto v stvareh in je še posebej zanima teme, kot so etika,
sociologija in politika. Zelo cenite umetnost in verjetno boste pokazali nadarjenost
na različnih področjih. Zelo ste radovedni, od kod prihajajo stvari in kako stvari
delujejo in so navdušeni nad naravo in vesoljem na splošno. Želite poskušati stvari
iz drugih kultur in cenite izmenjavo idej in tradicij med različnimi skupinami ljudi.
Čeprav imate lahko veliko spoštovanje višjih vrednot, kot so resnica, lepota,
dobrota, je včasih bolje poskušati gledati stvari z vidika bolj navzdol na zemljo, biti
realistični glede situacij in se prilagoditi trenutnim okoliščinam in življenju okoli nas,
da bi lahko da deluje na svetu. Ni vedno mogoče ukrepati v skladu z našimi
visokimi standardi. Kljub temu, da menite, da je spoštovanje drugih kultur in
njihove dediščine pomembno, nima enakega razumevanja tega vprašanja, kot ste
vi. Če izrazimo strastno izražanje naših stališč, lahko ljudje z različnimi
perspektivami čutijo, da nam nalagajo svoje poglede ali da ne razmišljamo o
njihovem stališču.
Načela
zavest o ohranjanju in spoštovanju etičnih načel, moralnih načel, pravnih
ureditev
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se večinoma zavedajo morale in etike ter
vodijo svoje vedenje in delovanje v luči etične usmeritve. Običajno dajejo večji
pomen etiki kot zakoni. Na splošno so pošteni in dosledni v svojih dejanjih, mislih
in vedenju. Večinoma spoštujejo pravice in zavedajo pomembnosti pravil in načel v
družbenem življenju. Pogosto se obnašajo v skladu z vrednotami in običajno
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verjamejo, da so etična načela nujni za javni red in pravilno delovanje družbe. So
večinoma pošteni in sposobni soočiti se z ljudmi, kadar imajo neetične ukrepe.
Ta rezultat kaže, da se večinoma zavedate pomena morale in etike. Poštenost in
doslednost sta med vašimi prevladujočimi osebnostnimi značilnostmi. Vaše
obnašanje, dejanja in misli običajno vodijo etika, ko ste v dilemi med etiko in
zakonodajo; večinoma se odločite, da ste etični. Na splošno ste pošteni in zavedaš
se pomembnosti etičnih načel za družbo. Prav tako večinoma skrbi za neetična
dejanja drugih; in pogosto soočajo z ljudmi, ko vidite take ukrepe.
gotavljanje pomembnosti načel, morale in etike je resnično pomembno in med
najbolj zahtevnimi značilnostmi po poslovnem svetu. Vendar; Pomembna je tudi
prilagodljivost in prilagodljivost. Medtem ko rešujete konflikte in podpiramo
pogajanja zunaj etike, bi morali biti prožni in razmišljati drugače
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Osebnostne lastnosti
Moč osebnosti
Močan znak kaže na enostavnost samo motiviranja in premagovanje težav, da bi
uspelo v življenju. Ljudje z močnim karakterjem so ambiciozni, vztrajni, zavezani,
pripravljeni delati, zelo samozadostni, prav tako pa si veliko prizadevajo doseči svoje
cilje. Na delovnem mestu so skrbni in zanesljivi, samozavestni (zavedajo se lastne
vrednosti in sposobnosti) in so neodvisni od mnenj ali čustev drugih. Ljudje z
močnim karakterjem so sposobni obvladovati različne, celo nejasne ali nepredvidljive
situacije.

Vestnost
Skrb za delovne navade; zanesljivost; pozornost do podrobnosti; prednost za
strukturiran, sistematičen in dobro premišljen pristop; naklonjenost do
perfekcionizma.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je na splošno težko voditi previdnost
pri odločanju in doslednosti pri delovanju. Drugi opazijo svoj kaos in motnjo. Na
splošno so daleč od popolnosti pri opravljanju nalog. Vidno je v njihovi površnosti in
netočnosti pri izpolnjevanju svojih obveznosti. Težko jim je, da so v vsakem
izbranem poteku delovanja dosledni in trajni pri uresničevanju cilja. Redko načrtujejo
svoje dejavnosti racionalno. Raje spontanost in svobodo delovanja. Te metode in
postopke prilagajajo sedanjim zahtevam, sorazmerno enostavno opustijo predhodno
sprejeta načela ali pravila. Prilagodljivi so spremenljivim pogojem. Njim se lahko
prilagajajo novemu okolju. Ne morete se vedno zanašati nanje in ne obremenjujejo
svojih obljub.

Ste nekdo, ki je relativno ohlapno in z oddaljenosti se približuje nalogam in
odgovornostim. Izkazujete pomanjkljivosti in pomanjkljivosti pri opravljenem delu.
Raje si bolj spontan pristop k dnevnim nalogam in odgovornostim. Pogosto ste
prekinili že začete ukrepe, ne pa kasneje. Zavedate se, da je težko ohranjati svojo
samodisciplino in vztrajnost pri doseganju ciljev.
Rednost v akciji in obnašanje pri izvajanju načrtovanih nalog pomagajo doseči naše
življenjske cilje. Tisti, ki lahko skrbno izpolnjujejo svoje naloge, lahko uživajo učinke
svojega dela, dosežejo boljše rezultate v šoli, v šoli in na delovnem mestu; pridobiti
več znanja in veščin. Takšni ljudje so bolj nagnjeni k zaupanju, ker ohranjajo svojo
besedo.
Čustvena neodvisnost
Čustvena neodvisnost od sodbe drugih; samo motivacija; zaupanje v lastno
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sposobnost in pričakovano uspešnost, samozavest.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo nekaj zaupanja v lastno presojo in
zmožnost, vendar se lahko v nekaterih situacijah zanašajo na mnenja drugih ljudi in
ne na lastno. V svojih nalogah imajo lahko težave pri ohranjanju avtonomije in se
lahko zanesejo na zunanje vire motivacije. Niso vedno seznanjeni z njihovimi čustvi
in ne smejo vedno biti razen njih. Vidijo prednosti čustvene podpore drugih pri
sprejemanju odločitev ali ukrepanju. Odobritev drugih ljudi je zanje relativno
pomembna.

Vi ste oseba, ki ima nekaj zaupanja v svojo lastno presojo in sposobnosti, včasih pa
se bolj zavzema za mnenja drugih kot sami. V določenih okoljih se lahko počutite
neprijetno. Cenite pomoč drugih pri odločanju in določanju ciljev. Morda ne boste
vedno vedeli za svoja čustva ali razen njih. Preden ukrepate, cenite odobritev drugih.

Prilagajanje in prilagodljivost
Pripravljenost prevzeti nove ali nepričakovane situacije in dopustiti
negotovost; odprtost za nove perspektive in metode; sprejetje sprememb.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se večinoma lahko spopadajo z
nepredvidenimi okoliščinami in trpijo negotovost. Običajno so dovzetni za
alternativne poglede. Kadarkoli je mogoče, iščejo nove rešitve. Imajo sposobnost, da
popravijo svoje stališče in stališča, da bi dosegli boljše sožitje in razumevanje z
drugimi. Po navadi jih zaznamujejo izvirnost v vedenju, osebni slog in interesi. Prav
tako so bolj avtonomni v svojih dejanjih, intelektualno radovedni in po navadi imajo
višjo samozavest.

Vi ste oseba, ki po navadi nima težav pri reševanju novih okoliščin in je večinoma
sposobna preživeti negotovost. Prepoznaš pogled in ideje drugih ljudi in se nagibata
k iskanju novih rešitev. Sposobni ste prilagoditi svoje stališče in stališča, da bi
dosegli boljše razumevanje z drugimi. Izrazite se v smislu vedenja, osebnega sloga
in interesov. Radi delate samostojno in redko iščete pomoč drugih.
V nekaterih primerih je lahko bolj koristno držati uveljavljenih idej in praks, za katere
se je izkazalo, da delujejo. Ob ustanovitvi meje in prepričanja in se ne poskušajo
prilagajati drugim ljudem v vsaki situaciji, imajo koristi za obe strani, še posebej, če
ste prepričani v svoje stališče ali idejo.
Motivacija dosežkov
Visoka stopnja ambicije in močna motivacija za uspeh v življenju, zavezanost
delu. Pripravljenost za reševanje problemov in motivacija, da se zahtevajo
lastne predstave; pripravljenost za vlaganje napornih prizadevanj; motiviran za
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nenehno izboljševanje lastne uspešnosti.
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se večinoma osredotočajo na pobudo za
iskanje boljših priložnosti in vztrajnosti. Običajno so ciljno usmerjeni in konkurenčni,
kar jim omogoča izdelavo kakovostnih del. Običajno si prizadevajo za izpolnitev
naloge in se običajno ne odpovedujejo. Na splošno so motivirani za premagovanje
ovir, konstruktivno rešujejo konflikte in dosegajo svoje cilje. Običajno so dobre
koncentracije in se osredotočajo na uspeh.
Ta rezultat prikazuje vaše osebne napore in izboljšave. To kaže, da ste v glavnem
osredotočeni na uspeh in si prizadevate za iskanje priložnosti. Običajno ste ciljno
usmerjeni in konkurenčni, tako da se lahko izboljšate. Ste pozorni na izpolnitev
naloge in poskusite, da se ne boste preprosto odrekli. Običajno se raje ukvarjate s
težavami in rešujete konfliktne situacije.
Zaradi svoje osredotočenosti na osebna prizadevanja, dosežke in izboljšave se
lahko izločite od ljudi okoli sebe. Vaša strast do izboljšanja samega sebe ustvarja
konkurenčen značaj, ki bi lahko pozabil na komuniciranje z ljudmi, s katerimi
sodelujete.
Direkcija za ukrepanje (potreba po ukrepanju)
Pripravljenost, da se odločitev spremeni v ciljno usmerjeno dejavnost;
pripravljenost za zaščito izbranega poteka dejavnosti od preusmeritev
predlogov.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so običajno bolj osredotočeni na
preoblikovanje odločitve v ciljno usmerjeno dejavnost. Lahko so dobro spreminjajo
načrte, rešujejo težave in premagujejo ovire, če je cilj jasen. Njihov način dela temelji
na njihovi zmožnosti nadzora situacij, povečanja učinkovitosti in usmerjenosti k cilju.
Njihova uspešnost je odvisna od njihovega predloga, zaveze in zadovoljstva z
opravljenim delom. Izpolnjene naloge opravljajo, tudi če se morajo potruditi, da to
storijo. Ta usmeritev bo omogočila njihovo odločitev, da bo produktivna in z energijo
prinesla cilje. Poleg tega imajo posebno sposobnost, da nadaljujejo s potekom
ukrepa kljub frustracijam in ovirami na poti.
targets. Furthermore, they have a special ability to proceed with a course of action
despite frustration and obstacles on the way.

Ta rezultat kaže, da se običajno osredotočate predvsem na cilje, ko govorite o
delovnih mestih ali študijah. Imate visok občutek samodiscipline in redko niste
zapustili nobene začete naloge. Svojo energijo lahko enostavno obdržite v primerih,
ko je to potrebno. Vedno ste pripravljeni spremeniti načrte ali narediti različne stvari,
če vas cilj privlači.
Če se preveč osredotočite na cilje in akcijo, se lahko vaši partnerji počutijo brez
nadzora. Pomembno je, da pridobimo povprečno vrednost delovanja in družabnosti,
poskušamo ne pozabiti, da so tudi ljudje, ki so tu, pomembni. V drugih primerih lahko
zaveza in trud, da bi dosegli cilj, pozabili na sebe.
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Temelnje značilnosti
Stabilnost temperamenta
Visoka stopnja temperamentne stabilnosti kaže na enostavnost osredotočanja na
nalogo, tudi v težkih in stresnih okoliščinah. Osebe s stabilnim temperamentom so
ciljno naravnane, odporne, močne in zmožne delati pod pritiskom. So prilagodljivi,
mirni, potrpežljivi in zadovoljni zase. Na delovnem mestu so prepričljivi in zelo dobri
pri doseganju več ciljev naenkrat, aktivni in energični.

Čustvena stabilnost
Stopnja, do katere so čustvene reakcije uravnotežene in niso nestalne;
sposobnost, da si opomore od poraza in neuspeha; zmožnost nadzora nad
lastnimi čustvenimi reakcijami.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki običajno delujejo impulzivno. Tudi imajo lahko
dobre spretnosti načrtovanja, počutijo se bolj samozavestno spontano. Njihova
stopnja samo-povpraševanja je visoka, kar jim daje stalno raziskovanje lastnega
razvoja in rasti. Čutijo se bolj prepričljivi o drugih kot o sebi in ko se zdi, da se
razmere zgubijo, morajo biti zelo aktivni poskušati rešiti situacijo. Rade v svoji živi
raje želijo preprečiti spremembe.
Raje ukrepate impulzivno pred strukturnim načrtovanjem. Vendar se zavedate, da
obstajajo razmere, v katerih je treba slediti načrtu, tudi če mislite, da to ni vaše želje.
Je enostavno za vas, da vidite najboljše točke drugih, veliko več kot svoje
sposobnosti. Vedno poskušate doseči najboljše od sebe, zato ste sami zahtevni. Če
bi lahko izbrali, si raje umirite rutinsko življenje.
Pomembno je, da premagamo težave in da smo sposobni biti potrpežljivi,
prilagodljivi in mirni, ko se soočamo s težko situacijo. Samozavest je prvi korak k
doseganju ciljev in čeprav je treba poskušati storiti vse, je pomembno, da
prepoznamo vse korake, ki jih počnete. Samokritičnost je lahko resna kazen, ko
pozabimo na pozitivne vidike našega vedenja.

Visoka stopnja aktivnosti
Nanaša se na energijsko raven, opazovano pri osebi, na količino aktivnosti, ki
so bolj priljubljene, potrebo po spodbujanju - raje raznoliko okolje, veliko
dražljajev, nestrukturirano okolje.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so bolj nagnjeni, socialni, aktivni in energični.
Po navadi se počutijo udobno in se osredotočajo na več nalog hkrati ali imajo
istočasno več ciljev. Tudi če obstaja možnost za odmor, pogosto zasedajo različne
naloge, npr. Branje ali uporabo telefona. Imajo nizko občutljivost za stres, kar jim
omogoča dobro delovanje pod pritiskom in na splošno obvladuje čas in stres ob
obremenitvi. Raje, ko so stvari raznolike in dobro delujejo v nestrukturiranih okoljih.
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Vi ste oseba, ki je verjetno zelo socialna, aktivna in energična. Po navadi se počutite
udobno, ko hkrati delate več stvari. Tudi če imate možnost za odmor, se običajno
ukvarjate z majhnimi nalogami, na primer z branjem ali uporabo telefona. Raje imate
različna okolja, v katerih so na voljo različne dejavnosti, s katerimi se lahko udeležite
in poiščete vsakdanjo rutino.
Čeprav lahko dobro upravljate z večopravilnimi in raznolikimi okolji, lahko hkrati
obvladovanje različnih nalog včasih postane kaotično, zaradi česar je lažje pozabiti
pomembne podrobnosti. Če imate organizirane stvari (na primer vodenje seznama
opravil s pomembnimi projekti ali cilji, na katere lahko določite prednost) in delo, ki
temelji na pomembnih nalogah, od začetka do konca, kadar je to mogoče, nam lahko
pomagajo pri upravljanju časa in zmanjšanju stresa.
Visoka stopnja občutljivosti
Nanaša se na energijsko raven, opazovano pri osebi, na količino dejavnosti, ki
so bolj priljubljene, potrebo po spodbujanju - raje pri nizkem hrupu in gibanju,
čisto, strukturirano okolje
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se raje in morajo delovati v nespremenjenih
razmerah, daleč od možnih motenj in poskušanja preprečiti spremembe. Po navadi
se počutijo udobne, ko opravljajo naloge, ki jih že poznajo ali ko imajo rutino, ki sledi
njim. Raje delajo, ko poznajo pravila, boljša od improvizacije. Imajo posebno
sposobnost zaznavanja malo sprememb, posebnih podrobnosti ali stvari, ki jih vsi ne
vidijo. Čutijo, da so bolj samozavestni v samotarskih dejavnostih, čeprav jih redko
vidijo v skupini.
Z lahkoto lahko sledite pravilom in rutinam ter se prepričate na to. Vedno se
poskušate izogniti številnim spodbudam hkrati, ker vam je všeč podrobnosti in
samota. Imate posebno percepcijo za spremembe in majhne stvari, ki jih ne morejo
vsi imeti, še posebej pri odkrivanju majhnih podrobnosti. Po navadi se vidimo kot
samotna in "samozavestna" oseba. Idealno mesto za vas je tiho, rutinsko, mirno in
nepremagljivo delo, zaradi česar se počutite daleč od stresa.
Izhod iz rutine vam omogoča, da razvijete številne sposobnosti. Najprej izboljšajte
razdeljeno pozornost. Lahko bi imeli nadzor nad polno stimulacijskimi situacijami in.
ne smete zlahka motiti. Čeprav je pomembno, da se pozornost posvetite
podrobnostim, nikoli ne morete pozabiti na to, da bi ga objektivno upoštevali. Na
drugi strani, delo v skupini vam bo omogočilo odkrivanje novih stvari od sebe.

Delo pod pritiskom
Zaupanje v sposobnost, da je zelo odporna in robustna; pripravljenost prevzeti
težke delovne obremenitve.
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se lahko uspešno osredotočijo na nalogo,
tudi če so v stresnih razmerah. Njihovi ciljno naravnani znaki zagotavljajo
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neprekinjeno delo v enakem ritmu do roka, ne glede na zavrnitev ali obremenitev.
Zagotavljajo / zagotavljajo nadzor nad svojim delom, ljudmi in vsemi situacijami, ki se
pojavljajo, pa tudi njihova čustva. Stres, delovna obremenitev ali časovni pritisk ne
vplivajo na njih. Oseba z visoko stopnjo sposobnosti za delo pod pritiskom ima
nadzor nad svojimi čustvi, vztrajnostjo in zmožnostjo dela pod kakršnimi koli pogoji,
ne da bi se pri tem podprla.
Ta rezultat dokazuje, da ste sposobni delovati v stresnih situacijah. Vi ste zelo
zanesljiva oseba, ko gre za kakršno koli težavo, ker vaš ciljno usmerjen in miren
znak vam omogoča, da stalno delate do roka, tudi če je delovna obremenitev težka.
Zavrnitev, časovni pritisk in kritike ne vplivajo na kakovost dela, ki ga izdelate. Svoje
čustva lahko ohranjate pod nadzorom, ki vam pomaga pri soočanju s stresnim
problemom.

Včasih lahko nadzorujete vse vidike vašega podjetja in družabnega življenja.
Vedno imejte v mislih, da je poraba nekaj časa brez stresa sam ali s prijatelji lahko
koristna za tiste, ki se uporabljajo za delo pod pritiskom. Delovno nadure bi lahko
bilo koristno za vaše poslovno življenje, vendar je poraba določenega časa tudi
ključnega pomena za ohranjanje mentalnega in fizičnega zdravja.

Medosebne spretnosti
Medosebne kompetence
Visoka stopnja medosebne usposobljenosti kaže na enostavnost komunikacije,
vzpostavljanje in vzdrževanje stikov ter delo v skupini. Osebe z visoko medosebno
usposobljenostjo so zelo učinkovite pri razumevanju in sporočanju informacij,
izražanju in sprejemanju občutij, namenov in potreb. So zelo učinkoviti pri reševanju
težav ali nesporazumov v skupini.

Komunikacijske sposobnosti
Sposobnost komuniciranja lastnih potreb, mnenj, misli, čustev, držav in želja v
javnem položaju in med pogovorom.
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so sposobni komunicirati na razumljiv in
verodostojen način, tako da se osredotočajo na skladnost med verbalno in
neverbalno komunikacijo. Lahko razumejo izraze, ki učinkovito vključujejo metafore,
metonimije in idiome. Prav tako so dobri pri neverbalnem komuniciranju in lahko
pošiljajo in prejemajo znake in učinkovito kretnje. Osredotočajo se na slovnico in
črkovanje poskušajo biti brez napak v svoji komunikaciji. Pomembno je, da jih
razumemo in poslušamo; iz tega razloga ne obotavljajo ponovitve svojega sporočila.
Z lahkoto lahko javno govorijo. Če morajo javno govoriti, lahko zaznajo potrebe
občinstva in so prepričani v njihovem govoru.
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Ta rezultat kaže, da ste jasni in brez napak, medtem ko komunicirate z drugimi.
Enako pomembnost imata tako verbalna kot neverbalna komunikacija. Zaradi tega
ste previdni pri sporočilih, ki jih dajete drugim. Lahko se izrecno izrazite. Če želite
razumeti, lahko ponovite koncepte, o katerih govorite. Prav tako ste prepričani v
javno govorjenje.
Učinkovitost komuniciranja je zelo pomembna v današnjem družbenem in
poslovnem življenju. Vendar pa je komunikacija močnejša z znanjem. Preden se
pogovorite o nečem, kar opravlja raziskave in se naučite toliko, kot so informacije o
komunikacijski vsebini, je pomembno. Izražanje samega sebe je bolj pomembno, če
to uspe s pomočjo poslušanja.
Pogajanja in spretnosti za reševanje konfliktov
Sposobnost doseganja kompromisa ali dogovora ter izogibanja argumentom
ali sporu, sposobnost doseganja najboljšega možnega rezultata; proces med
dvema ali več akterji, ki iščejo rešitev za skupno težavo.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se izogibajo konfliktom, kadar koli je to
mogoče. V situacijah, ko se morajo pogajati z drugimi, imajo lahko težave pri
izražanju svojih potreb ali vztrajanju pri njihovih zahtevah. Pri reševanju problemov
so hitro zadovoljni z določeno rešitev in podrobneje ne analizirajo problema. So bolj
osredotočeni na lastno perspektivo in ne na druge. Njihova jeza in frustracija lahko
prevladata nad njihovo zmožnostjo razmišljanja racionalno in aktivno poslušati, kaj
druga oseba poskuša komunicirati.
Vi ste oseba, ki se izogne konfliktom, kadar koli je to mogoče. Redko se znajdete v
posredni vlogi. Pogosto zaprosite za pomoč pri reševanju težavnih problemov. Trdni
ste v svojem razmišljanju in se osredotočili na lastno perspektivo. Ko prideš v
konflikt, si po navadi v celoti sodeluješ, ne zadržuj čustev ali poskušaš umiriti osebe,
s katero si v konfliktu.
Na splošno je najbolje, da se ne izogibate konfliktom z drugimi ljudmi, še posebej, če
jih redno srečujemo (npr. Naši sošolci) ali imamo tesne odnose z njimi. Morda
imamo lažno predstavitev perspektive drugih ali druga oseba sploh ne zaveda, da
obstaja težava. Če svoj položaj predstavimo iskreno in mirno in poskušamo razumeti
drugo perspektivo, obstaja dobra možnost, da bomo našli rešitev, ki bo delovala za
vsakogar.
Timsko delo
Pripravljenost in željo po vzpostavitvi stika z ljudmi; aktivno gradnjo in
vzdrževanje delovnih in zasebnih odnosov in mrež. Dajanje vrednosti
timskemu delu in sodelovanju; pripravljenost za aktivno podporo timskim
procesom; pripravljenost žrtvovati lastne interese v korist delovne skupine.
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Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki vedno želijo vzpostaviti stik z ljudmi;
pogovor, odprtost in socialne spretnosti. Vedno težijo k delu v skupinah in dajo vse
od sebe, ker se zavedajo sodelovanja in se počutijo bolj samozavestno delo v
skupini kot sami. Vedno žrtvujejo svoje interese, če lahko dejavno podpirajo ekipno
okolje. So občutljivi na druga čustva, odgovornost za druge, vedno poskušajo služiti,
biti zavezani, odločni in si delijo cilje in odgovornosti s skupino. Imajo posebno darilo
za izmenjavo in zagotavljanje informacij drugim s sposobnostjo razumevanja
verbalne in neverbalne komunikacije.
Imate željo, da vzpostavite stik z ljudmi. Po navadi šteje za pogumno, odprto,
komunikativno in s socialnimi veščinami. Vaš glavni cilj, ko delate v skupini, je
globalni cilj pred svojim; zato ste nagnjeni k sodelovanju in občutljivosti na druge
občutke, mnenja, misli ali ideje. Izjemno dobro razumete verbalno in neverbalno
komunikacijo, odločno in nudite storitve drugim.
Če lahko sami delate, lahko razvijete lastne strategije in lastne sposobnosti. Vidite
lahko kot odvisna oseba, daleč od proaktivnosti. Nato bi bilo pomembno, da ohranite
svoje veščine v zvezi z mreženjem, da bi izboljšali svojo samozavest, da bi tako
izboljšali svojo ekipno usmerjenost.
Spretnosti poslušanja
Prepoznavanje in razumevanje namenov, potreb, čustev drugih; sposobnost
razumevanja stališča osebe, sposobnost prikazovanja poslušanja in zanimanja
za to, kar je bilo rečeno.
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna sposobnost razumevanja
čustev, namenov in potreb drugih in si lahko ogledajo stvari z vidika drugih ljudi.
Poskušajo vso pozornost nameniti temu, kar je druga oseba rekel in na splošno
poskušal razumeti osnovni pomen besed in stavkov. Ni jim všeč voditi in pomagati
drugim, da izboljšajo svoje znanje in veščine ter so večinoma občutljivi na potrebe
drugih. Po navadi so dobri pri analizi in razumevanju informacij, idej ali čustev osebe,
ki jih predstavljajo njihovi telesni jezik in reakcije na obrazu.
Vi ste oseba, ki želi vso pozornost nameniti drugim ljudem in ne oklevala, da bi
postavljala vprašanja, ko so nekaj razumeli. Relativno dobro ste pri prepoznavanju
občutkov, namenov in potreb drugih in na splošno kot pomoč drugim. Po navadi si
lahko preberete ljudski jezik telesa in izraze obraza in radovedni ste videti stvari z
vidika drugih ljudi.
Niso vsi okoli tebe dober poslušalec. Če menite, da druga oseba ne razume
popolnoma, kaj poskušate povedati, poskusite biti bolj specifična in poudarite ključne
točke, ki jih poskušate narediti. V nekaterih situacijah (na primer, ko ste v naglici ali
pogovor ni koristen za vsakogar) je bolje, da oseba, ki govori, ve, kdaj se odpravlja
na progi, in poskušati priti do pomembnih točk..
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Podjetniške spretnosti
Podjetniška usmeritev
Visoka stopnja podjetniške usmeritve je opazna pri določanju in izvajanju
dolgoročnih strategij in prevzemanju pobude. Visoki dosežki imajo enostavno
izkoriščanje priložnosti. Gradijo mreže stikov, ustvarjajo zaupanje med interakcijami.
Podjetniški ljudje absorbirajo in razumejo kompleksne informacije, so inovativni in
usmerjeni k rasti podjetij in zaščiti tveganj. Načrtovanje in organiziranje, team
building in vodenje drugih je naravni odnos. Podjetniška usmerjenost spodbuja
osebe, da nadaljujejo s poslovanjem.

Načrtovanje in organiziranje
načrtovanje in organizacija različnih notranjih in zunanjih človeških, fizičnih,
finančnih in tehnoloških virov, vključno z oblikovanjem skupin, vodenjem
zaposlenih, usposabljanjem in nadzorom
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo posebno sposobnost določanja ciljev,
so odločni, stalni, prilagodljivi in veliki strateg. Priznani so, da se lahko osredotočajo
na upravljanje časa, načrtovanje in organiziranje individualnih in timskih nalog ter za
visoko zmogljivost reševanja problemov. Specializirani so za določanje prednostnih
nalog, organiziranje informacij in potrebo po vrstnem redu in jasnosti. Hkrati imajo
izjemno kontrolo nad svojimi impulzi in dajejo prednost dolgoročnemu zadovoljstvu
kot trenutni zadovoljitvi. Vedno so odgovorni za organiziranje in načrtovanje
dogodkov. Lahko dobijo vsa ključna vprašanja iz problema in najdejo rešitev z malo
informacijami, ki so vedno usmerjene v cilje. Da bi to naredili, imajo dobre
medosebne spretnosti, so empatični in vedo, kako ravnati z ljudmi.

Imate posebno sposobnost določanja ciljev, ki so odločne, stalne in prilagodljive.
Navadno ste priznani, da lahko ugotovite časovno vodenje, načrtujete in organizirate
svoje (ali skupinske) naloge in imate visoko zmogljivost za reševanje težav. Pred
trenutnim zadovoljstvom lahko določite prednostne naloge in nadzirate svoje impulze
za dolgoročno zadovoljstvo. Skoraj vedno ste odgovorni za organiziranje in
načrtovanje dogodkov ali aktivnosti.
Obstajajo situacije, ko se osredotočite na togo in strukturirano načrtovanje, lahko
pozabite na veliko podrobnosti o vaši trenutni službi. V prihodnosti lahko živite več
časa kot v sedanjosti, zaradi česar vas lahko ločite od trenutnega trenutka. Čeprav
vedno spoštujete roke, je velikokrat treba vzeti čas in preskočiti svoje norme, da bi
stvari izboljšale. Na dnevnem zadovoljstvu je nekaj lepega.
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Strateške kompetence
določanje, vrednotenje in izvajanje dolgoročnih strategij prihodnosti in
pobude podjetij
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so še posebej dobri pri ustvarjanju dolgoročne
vizije za prihodnost, potrebujejo načrtovanje in organiziranje, biti inovativni,
proaktivni misleci in samozavestni glede lastnih odločitev. So primer analitičnega
razmišljanja in reševanja problemov, ki so dobri pri sklepanju ali organiziranju
informacij. Visoka raven samozavesti pri odločanju ob upoštevanju vseh možnosti, ki
imajo visoko stopnjo intelektualne radovednosti, ustvarjalnosti, proaktivnosti in
produktivnosti. Poleg tega so lahko dobri voditelji zaradi svoje zmožnosti vplivati,
prepričati in pogajati ter nadzorovati lastno vedenje, misli in čustva.

Vi ste resnično učinkoviti, ko gre za načrtovanje, ustvarjanje, reševanje problemov,
organiziranje informacij ali sklepanje sklepov. Videli ste kot inovativno in mislečo
osebo, ki izda visoko stopnjo samozavesti zaradi svoje zmožnosti sprejemanja
odločitev glede na drugačne perspektive. Poleg tega ste odličen vodja, ki ve, kako se
prepričati in se pogajati z ljudmi. Kreativnost, intelektualna radovednost, proaktivnost
in inovativnost so nekateri vaši osnovni besednjak.
Biti daleč od urnikov in organiziranih načrtov lahko občutite in uživate vsak dan. Vsak
trenutek ima nekaj posebnega, ki se lahko hitro premika, če smo osredotočeni na
razmišljanje o prihodnosti ali pri opazovanju različnih možnosti nečesa. Ta rezultat
lahko povzroči, da se počutite duševno izčrpan, v smislu preveč razmišljanja. Z vašo
intuicijo in vašim prvim vtisom bi se zanimalo, da se povežete s svojo umetniško
stranjo in spontano.

Konceptualne kompetence
sposobnost odločanja, zmožnost absorpcije in razumevanja kompleksnih
informacij, sposobnosti in občutljivosti na samoregulacijo z učenjem iz napak
ter tudi kot inovativnost, usmerjena v rast poslovanja in zaščito pred tveganji
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo zmožnost razmišljanja v smislu
konceptov in splošnih načel. So relativno izvirni in ustvarjalni, ki pogosto proizvajajo
nove in uporabne ideje. Poskušajo biti proaktivni in pogosto tvegajo. Spoznajo
kompleksnost, identificirajo ključna ali osnovna vprašanja v zapletenih situacijah.
Težijo k uporabi logike in sklepanja, da prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti
alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k problemom. Prav tako so sorazmerno
odprti za nove ideje in imajo željo, da bi se naučili več o ljudeh, krajih, stvareh in
konceptih.
Ste oseba, ki lahko pogosto prepozna osnovne vzorce in odnose med dogodki.
Spoznate lahko razmeroma zapletene situacije. Pogosto prihajajo z novimi idejami in
si lahko mislite zunaj okenca. Želite razmišljati o tem, kako izboljšati stvari. Pri
reševanju problemov se večinoma zanašate na logiko in sklepanje namesto na vaše
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instinkte. Sorazmerno ste odprti za nove izkušnje in raziskovanje novih idej.
Drugi ljudje morda niso tako sposobni pri abstraktnem razmišljanju kot vi sami.
Morda bi bilo dobro predstaviti abstraktne informacije in ideje drugim na bolj praktični
in konkretni ravni, da bi se izognili zmedi ali nesporazumom. Vaša intelektualna
radovednost in sposobnost ustvarjanja idej lahko včasih povzroči, da se drugi
počutijo preobremenjeni z informacijami in izgubijo misel.
Prepoznavanje priložnosti
sposobnost pridobiti in sistematizirati poslovne vire potreben za začetek in
rast novega podjetja, sposobnost prepoznavanja in predvidevanja izkoriščanja
priložnosti
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so na splošno odprti za preizkušanje novih
izkušenj, izkoriščanje priložnosti in razmišljanje zunaj okenca. Dobre so pri
prepoznavanju priložnosti v svojem okolju. Po navadi so dobri pri iskanju
nepričakovanega povpraševanja po znani ponudbi in postopkih. So relativno
natančno inovativni in zaradi tega običajno opravljajo podjetniško pot. Izkoriščanje
priložnosti je običajno za njih pomembno zaradi njihovih proaktivnih znakov. Imajo
omrežje, ki jim ponujata dostop do nekaterih virov, ko jih raziskujejo.

Ta rezultat dokazuje, da ste sposobni prepoznati in izkoristiti priložnosti. Gradbena
omrežja so po navadi enostavna za vas. Zaradi vaših abstraktnih sposobnosti
razmišljanja in pozornosti boste večinoma našli nepričakovano povpraševanje po
znanih dobavi in iztržkih ter obratno. Po navadi imate proaktiven in inovativen ter
podjetniški značaj, tako da izkoristite priložnosti, kot so vam druge narave. Vi ste
večinoma občutljivi na družabno okolje in posvetite svoj čas za dostop do različnih
virov informacij.

Gradbena omrežja so pomembna za prepoznavanje priložnosti, saj brez njega ne bi
imeli dostopa do različnih virov. Iskanje razlike med mreženjem in raziskovanjem je
pomembno za iskanje možnih priložnosti. Stalna raziskava je prav tako pomembna
za nadaljevanje novih trendov in možnih poslovnih idej. Prevzem nadzora je
pomemben, vendar brez ustreznih raziskav lahko poslovno spremenite napake.
Pravilno raziskovanje, preden bo vnaprej delovalo, bo zagotovilo vaše podjetje.
Mreženje in odnosi
vzpostavljanje stikov s stiki in podpiranje poslovanja prek uporabe pogodb in
povezav, prepričljivih sposobnosti, komunikacije in reševanja konfliktov ter
splošnih medosebnih spretnosti
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilno, da imajo dobro razvite
medosebne spretnosti. Imajo sposobnost, da se srečujejo z večino ljudi in zgradijo
trajne in koristne odnose. Ti posamezniki so po navadi nagnjeni k polni življenja in
pozitivnosti in pridobivajo energijo pri vključevanju v družabno interakcijo. Večinoma
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so prijazni, energični in prilagodljivi. Imajo visoko samozavest in dobre čustveno
inteligentne. So dobri dejavniki z dobrimi komunikacijskimi veščinami. Vsi so pozorni
na interakcijo, sodelovanje, socialno in ustrezno razmerje. Prizadevajo si ustvariti
priložnosti za sodelovanje, spoznati priložnosti, nuditi podporo, vzdrževati in pritegniti
mrežo stikov.
Imajo voljo, da vključijo ljudi in se želijo vključiti v partnerstvo.
Ta rezultat prikazuje vaš pristop k odnosu z drugimi ljudmi. To kaže, da ste pozitiven,
družaben in enostaven človek, ki ima radi druge ljudi in uživa v pogovoru z njimi. Vi
ste navdušena in izrazna oseba, ki bi radi bila v središču akcije. Imate sposobnost
udobnega prijateljstva. Želite biti obkroženi z ljudmi in rad bi občutili timski duh. Vi
ste prepričljiva oseba, ki lahko udobno vpliva na druge. Starejše pogovore z ljudmi in
povabila drugih v skupino je nekaj naravno za vas. Imate dobre spretnosti za ljudi in
se vam ne bojijo, da bi se zavzemali za to, kar verujete. Všeč si ti. Poleg tega želite
igrati vlogo člana ekipe in vodje. Lahko določite skupne cilje in interese ter uporabite
skupne cilje za združevanje skupin.
Biti lahka, odprta in socialna oseba je lahko velika moč in največja prednost. Seveda
ste prijatelji, kot bi radi, da bi bili v vašem podjetju. Vendar pa bi lahko z veliko
povezavo zlahka odvrnila od vaših ciljev. Najprej, ko morate sprejeti resno odločitev,
ki bi vas lahko pripeljala do svojega cilja sreče, ampak žalite svoje prijatelje, na tej
točki morate prioritete svojih potreb in razmišljati samo o sebi. Drugič, druženje je
dobro, vendar je preveč družbeno škodljivo. Če imate preveliko dolžnost do drugih,
vas ogrozijo iz svoje svobode in vam lahko škodijo, ko se odločite med svojimi cilji in
prijatelji. Končno je stik s široko paleto ljudi zelo dolgotrajen, zato lahko morda
izgubite čas neproduktivno za mreženje, ne pa za načrtovanje svojega operaterja..

Kognitivne sposobnosti
Kognitivne sposobnosti
Visoka raven kognitivne sposobnosti kaže na zelo učinkovito ustvarjanje,
organizacijo in spreminjanje okoljskega znanja. Ljudje z visoko kognitivnimi
sposobnostmi hitreje obdelujejo informacije. Visoko razvite kognitivne sposobnosti
kažejo hitrejše učenje določenih dejavnosti.

Spomin
Spomin je proces kodiranja, shranjevanja in pridobivanja izkušenj. Njegova
ključna funkcija je najti odnose med odpoklicani podatki (tako imenovani
delovni pomnilnik). Vizualni kratki spomin je vizualni podsistem delovnega
pomnilnika, ki omogoča obdelavo podatkov in iskanje odnosov med podatki
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Posamezniki z visoko stopnjo pomnilniških procesov izkazujejo zelo dober vizualni
pomnilnik, ki jim omogoča učinkovito obdelavo vizualnih podatkov. Običajno nimajo
težav pri kodiranju vizualnih informacij in jih tudi po daljšem času pridobivajo. Druga
možnost je iskanje povezave med podatki.

Imate zelo dober vizualni spomin! Imate velik spomin, ki jim omogoča učinkovito
obdelavo vizualnih podatkov. To pomeni, da ste navadno dobro spominjati vizualnih
informacij in jih pridobivati. Prav tako lahko najdete odnose med informacijami, ki jih
želite zapomniti, in ta možnost olajša spomin.
Bodite pozorni - v delovnem okolju niso pomembne samo duševne sposobnosti,
temveč tudi medosebne ali podjetniške spretnosti. Učinkovit pomnilnik je koristen v
mnogih poklicih, pa tudi sposobnost uporabe zapomnjenih informacij za učinkovito
delo je pomembna in izbrati informacije, ki jih je vredno zapomniti. Še danes, ko je v
internetu veliko znanja, je pogosto zelo pomembno, kako iskati informacije.
Poskusite uporabiti svoje duševne sposobnosti, da bi našli odnose med dejstvi in
oblikovali nove ideje..
Numerično sklepanje
Mentalni proces, kjer se nove predstavitve ustvarjajo s preoblikovanjem
razpoložljivih podatkov. Numerično sklepanje je iskanje povezav med števkami
in odkrivanjem pravic, ki urejajo niz številk
Nizka raven numeričnega razmišljanja pomeni, da lahko oseba obravnava samo
naloge povprečne težave, ki zahtevajo logično razmišljanje in obravnavo številk.
Posamezniki z nizko stopnjo numeričnega razmišljanja imajo lahko težave pri
aritmetičnem poznavanju in iskanje razmerij med števkami.
Sposobni ste narediti zelo preprosta logična opravila. Morda imate težave pri iskanju
povezave med števkami in aritmetičnimi enačbami. Ne pozabite, da lahko sklepate
vaje.
Biti ni vedno logičen pri odločanju in vedenju daje spontano doživetje stvari. Vendar
pa v mnogih poklicih boste morali najti logične odnose med številkami, informacijami
ali besedami in biti sposobni opisati mehanizem ali način, kako različni elementi
sodelujejo v vzroku in učinkom. Upoštevajte, da lahko mentalni proces vadite.
Ustvarjalni odnos
Zmožnost ustvarjanja novega in dragocenega izdelka, izraženega v
neodvisnosti sodbe, privlačnosti za kompleksnost, estetski usmerjenosti in
tveganju. Izvirnost in valenca je mogoče oceniti le v določenem času za
določeno skupino ljudi.
Posamezniki z visoko ravnijo ustvarjalnega odnosa imajo neodvisno razmišljanje in
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so ne konformisti. Posamezniki imajo fleksibilno stilsko razmišljanje tudi: so izvirni in
odprti za nove ideje. Oseba z visoko stopnjo ustvarjalnega odnosa vztraja in aktivna
kljub oviram.
Cenijo neskladnost in neodvisne ljudi. Vaše vedenje je izvirno in ste sposobni
ustvariti veliko idej. Ste ambiciozni in se lahko motivirate. Ukvarjate se z ovirami v
aktivnosti in bodite trdni
Z ustvarjalno osebnostjo je vaša velika prednost. Kreativnost je zaželena v mnogih
poklicih, v katerih je vrednota fleksibilnost, edinstvena narava mišljenja, ne
konformizma, da presežejo sheme. Ne pozabite pa, da obstaja veliko situacij (tudi pri
delu, ki temelji na ustvarjalnosti), ki bi morali slediti načelom, pravilom in slediti že
označeni poti. V takšni situaciji se vaša ustvarjalnost ne more izvajati in vas lahko
moti pri opravljanju rutinskih nalog. Včasih je v delovnem okolju potrebno vedenje in
prilagajanje konformizma. Torej, ne pozabite, da so včasih rešilna rešitev - ne izvirna
- najboljši način. Ne pozabite, da je lahko tudi ustvarjalni odnos težak za ljudi okoli
vas, ki ne morejo razumeti te potrebe.
Razdeljena pozornost
Delež pozornosti je razdelitev omejenih miselnih sredstev. Je sposobnost
obdelave dveh ali več odgovorov ali reagiranja na dve ali več zahtev. Pomaga
pri hkratnem obravnavanju več kot ene dejavnosti.
Posamezniki z zelo visoko stopnjo ločene pozornosti se lahko ukvarjajo z več kot
eno dejavnostjo hkrati. Svojo pozornost preusmerjajo z ene naloge v drugo hitro.
Njihova ločena pozornost je boljša.
Vaša deljena pozornost je odlična! Lahko se ukvarjate z več kot eno dejavnostjo
hkrati - bolje ste v tej nalogi kot večina ljudi. Ste sposobni preusmeriti svojo
pozornost z ene naloge v drugo s hitrim tempom
Bodite pozorni - v delovnem okolju niso pomembne samo duševne sposobnosti,
temveč tudi medosebne spretnosti. Izvajanje več dejanj hkrati ni vedno dobra
rešitev. Nekatere razmere zahtevajo posebno pozornost. Pomembno je, koliko časa
jim lahko posvetite.
Prostorska domišljija
Smisel vizualizacije smeri in objekta v različnih kotih. Določa dobro
napovedovanje, kaj se bo zgodilo z objektom, če spremeni svoj položaj in
primerjavo primerkov objektov. Omogoča predvidevanje sprememb v
prostorskih razmerjih predmetov, ki so predmet preoblikovanja. Objekti,
vedenje ali fizični videz ljudi lahko spremenijo. Ta funkcija posamezniku
pomaga npr. Urediti pohištvo v svoji sobi.
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Povprečna raven prostorske domišljije pomeni omejen občutek smeri. Pri
primerjavi objektov in vizualizaciji objektov pri različnih kotih obstajajo malo težav.
Dobro. Imate običajno dober občutek za smer. Objekt lahko vizualizirate v različnih
kotih. Prostorska domišljija določa tudi primerjavo objektov in napovedi..

Ocenjeno na podlagi doseženih rezultatov se lahko osredotočite na naslednja
področja / skupino poklicev glede vaše prihodnje kariere:
Naravoslovje
Znanost
Arhitektura in gradbeništvo

Ocenjeno na podlagi doseženih rezultatov lahko upoštevate naslednje poklice
iz priporočenih polj:
Biologi, botaniki, zoologi in z njimi povezani strokovnjaki (oznaka ISCO: 2131)
Strokovnjaki za bazo podatkov in omrežja (oznaka ISCO: 252) Nadzorniki stavb in
gospodinjstev (oznaka ISCO: 515)
Biologi, botaniki, zoologi in z njimi povezani strokovnjaki
Biologi, botaniki, zoologi in z njimi povezani strokovnjaki preučujejo žive organizme
in njihove medsebojne interakcije med seboj in z okoljem ter to znanje uporabljajo za
reševanje človekovega zdravja in
37
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okoljevarstveni problemi. Delajo na različnih področjih, kot so botanika, zoologija,
ekologija, moralna biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija,
fiziologija, bakteriologija in virologija. - (oznaka ISCO: 2131)
Ključne kompetence: motivacija za dosežke, zavezanost k dejanju, - splošno dobro,
natančnost, samodisciplina, vztrajnost, doseganje namena (cilj), samokontrola,
analitično in kritično mišljenje, komunikacija, neodvisnost, iznajdljivost in dobro
organiziranost lastno delo,
Poklic lahko vključuje naslednje naloge: (a) izvajanje raziskav v laboratorijih in na
terenu za povečanje znanstvenih spoznanj živih organizmov, odkrivanje novih
informacij, preizkušanje hipotez, reševanje problemov na področjih, kot so okolje,
kmetijstvo in zdravje, ter razviti nove izdelke, procese in tehnike za farmacevtsko,
kmetijsko in okoljsko uporabo; (b) načrtovanje in izvajanje poskusov in preskusov;
(c) zbiranje vzorcev in podatkov človeka, živali, insektov in rastlin ter preučevanje
njihovega izvora, razvoja, kemične in fizične oblike, strukture, sestave ter življenja in
reproduktivnih procesov; (d) preučevanje živih organizmov z uporabo različnih
specializiranih naprav, instrumentov, tehnologij in tehnik, kot so elektronski
mikroskopi, telemetrija, sistemi globalnega pozicioniranje, biotehnologija, satelitsko
slikanje, genetski inženiring, analiza digitalnega slikanja, polimerazna verižna
reakcija in računalniško modeliranje (e) prepoznavanje, razvrščanje, beleženje in
spremljanje živih organizmov ter vzdrževanje podatkovnih zbirk; (f) pisanje
znanstvenih člankov in poročil o podrobnostih raziskav in vseh novih ugotovitev, ki
so nato na voljo znanstveni skupnosti v znanstvenih revijah ali na konferencah za
pregled in nadaljnjo razpravo; (g) oblikovanje in izvajanje presoj vplivov na okolje, da
se ugotovijo spremembe, ki jih povzroča naravna ali človeških dejavnikov; (h)
svetovanje vladam, organizacijam in podjetjem na področjih, kot so ohranjanje,
upravljanje z naravnimi viri ter učinki podnebnih sprememb in onesnaževanja.
Podobni poklici: primeri poklicev, ki so razvrščeni tukaj: • živalski vedenjski •
bakteriolog • biokemik • biolog • biomedicinski raziskovalec • biotehnolog • botanik •
genetik celic • morski biolog
• mikrobiolog • molekularni biolog • molekularni genetik • farmakolog • zoolog
- to je vaša močna stran. Ti si oseba, ki daje pomembnost kmetijstvu, okolju in
zdravju. Razumevanje povezave med okoljem in živimi organizmi je za vas
pomembno. Cenijo naravo in biologijo. Radi se ukvarjate z dejavnostmi, povezanimi
z razvojem kmetijskih, farmacevtskih in okoljskih tehnik in postopkov.
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- to bi lahko bila vaša šibka stran, lahko izkusite izzive in težave v zvezi s tem. Če pa
se dodatno usposabljate, razširite in okrepite svoje znanje in spretnosti na tem
področju, je možno, da zbirate informacije o živih organizmih na zelo organiziran
način. Dobro ste organizirani in zanesljivi. Lahko pregledate kateri koli projekt.
- to bi lahko bila vaša šibka stran, pri tem pa lahko izkusite izzive in težave. Če pa se
dodatno usposabljate, razširite in okrepite svoje znanje in spretnosti na tem
področju, je mogoče, da ste zelo dobro upravljali sami. Zaradi tega imate visoko
stopnjo samozavesti. Samozavest vam pomaga rešiti probleme, povezane z okoljem
in zdravjem ljudi. Ti si miren, prilagodljiv in potrpežljiv v svojih raziskavah o biologiji
in zoologiji. Vi ste optimistični in tolerirate napake. Lahko nadzirate svoja čustva in
čustvene reakcije v različnih situacijah.

- to je tvoja močna stran. Odlikuješ se v ustnem sporočanju. Ne samo, da ste dober
orator, ampak tudi razumete, kaj je za besedami in jih ustrezno uporabite. Določite
delovne postopke za skupino delavcev, jim dodelite posebne naloge, ohranite
skladne odnose med njimi in spodbujate učinkovitost. Okornosti, ki jih posedujete,
vam pomagajo pri vodenju pomočnikov.

- to je tvoja močna stran. Proaktivni ste, odprti za inovacije in enostavno prilagodljivi.
Raziskujete z analitičnega vidika. Dober ste pri analizi tako preprostih kot zapletenih
organizmov. Določite prednosti in pomanjkljivosti alternativ za rešitev problema.
- to je tvoja močna stran. Imate zelo močan spomin, ko gre za biologijo in zoologijo.
V vašem laboratoriju lahko enostavno vzpostavite povezavo med različnimi
informacijami, ko opravite raziskave o živih organizmih. Izkazujete dobre rezultate
tako pri šifriranju kot pri dešifriranju vizualnih podatkov.

Baza podatkov in strokovnjaki iz omrežja
Projektiranje, razvoj, nadzor, vzdrževanje in podpiranje optimalne zmogljivosti in
varnosti informacijskih sistemov in infrastrukture, vključno z bazami podatkov, strojno
in programsko opremo, omrežji in operacijskimi sistemi. - (oznaka ISCO: 252)
Ključne kompetence: analiza podatkov in informacij,
ocenjevanje informacij, obdelava informacij, ustvarjanje in oblikovanje, interpretiranje
pomena informacij drugim, prožnost, pozornost do podrobnosti, vztrajnost,
vzdržljivost, samokontrola, samozadostnost, neodvisnost, pozornost do detajlov,
- spretnosti za reševanje problemov, matematične
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sklepanje
Deduktivno sklepanje
Induktivno sklepanje, kategorija
fleksibilnost
tekoče zamisli, aktivno poslušanje
sistemska analiza, časovno upravljanje, ustvarjalno mišljenje, kritično razmišljanje,
odločanje,
Poklic lahko vključuje naslednje naloge: (a) oblikovanje in razvoj arhitekture baz
podatkov, podatkovnih struktur, slovarjev in konvencij o imenovanju za projekte
informacijskih sistemov; - (b) načrtovanje, gradnja, spreminjanje, integracija,
izvajanje in preizkušanje sistemov za upravljanje baz podatkov; - (c) razvoj in
izvajanje varnostnih načrtov, politike upravljanja podatkov, dokumentacije in
standardov; - (d) vzdrževanje in upravljanje računalniških omrežij in z njimi
povezanih računalniških okolij; - (e) analiziranje, razvijanje, tolmačenje in
vrednotenje zahtevnih zasnov sistemov in specifikacij arhitekture, podatkovnih
modelov in diagramov pri razvoju, konfiguraciji in integraciji računalniških sistemov.

Podobni poklici: 2521 Oblikovalci in administratorji baz podatkov - 2522 Sistemski
administratorji - 2523 Strokovnjaki za računalniško omrežje - 2529 Strokovnjaki za
bazo podatkov in omrežja, ki niso uvrščeni drugje - to je tvoja močna stran. Odlično ustvarjate vpliv na druge, jih motivirate in
spreminjajte. Veste, kako svoje mnenje deliti z drugimi, da bi oblikovali programe in
dosegli skupne odločitve. Pridobivanje znanja o bazi podatkov in omrežju je
najpomembnejše za vas. Izkazujete dobre vodstvene sposobnosti.
- to bi lahko bila vaša šibka stran, pri tem pa lahko izkusite izzive in težave. Če pa se
dodatno usposabljate, razširite in okrepite svoje znanje in veščine na tem področju,
je možno, da imate pozornost za podrobnosti. Ste sistematični, ko gre za
pridobivanje in izbiro informacij, ki jih potrebujete za načrtovanje in razvoj omrežnih
sistemov in struktur baz podatkov. Sistematično lahko zbirate informacije, ki bodo
pomembne za vaše podatkovne baze in omrežja raziskav. Prepričani ste, natančni in
analitični. Ocena moči in slabosti različnih struktur baz podatkov je ena od vaših
močnih točk.

- to bi lahko bila vaša šibka stran, pri tem pa lahko izkusite izzive in težave. Če pa se
dodatno usposabljate, razširite in okrepite svoje znanje in spretnosti na tem
področju, je možno, da veste, kako se sami nadzirati in ovrednotiti modele podatkov
za računalniške sisteme. Verjamete v svoje sposobnosti in sposobnosti. Med delom
na podatkovnih strukturah in arhitekturi baz podatkov si odpustil in enostavno.
Urejate svoja čustva in svoje čustvene reakcije v različnih situacijah. Avtonomni ste
in upamo v življenje.
– to je tvoja močna stran. Z lahkoto lahko določite cilje in strategije. Dober ste pri
upravljanju časa in reševanju problemov. Raje delate v situacijah, ki zahtevajo
načrtovanje in organizacijo. Dober ste pri načrtovanju, usklajevanju in izvajanju
računalniške baze podatkov in varnostnih ukrepov omrežja. Osredotočite se na cilje
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informacijske tehnologije in jasnost.
- to je tvoja močna stran. Hkrati delate hkrati na dveh nalogah v zvezi z omrežjem in
bazo podatkov. Lahko načrtujete programe baze podatkov in istočasno vzdržujete in
analizirate računalniška omrežja. Preprosto preklopite z ene naloge v drugo.

Nadzorniki stavb in gospodinjstva
Strokovnjaki za gradnjo in vzdrževanje gospodinjstev usklajujejo, načrtujejo in
nadzirajo delo čistilcev in drugega gospodinjskega osebja v komercialnih,
industrijskih in stanovanjskih prostorih. Prevzamejo odgovornost za gospodinjske in
negovalne funkcije v hotelih, pisarnah, stanovanjih, hišah in zasebnih stanovanjih. - (oznaka ISCO: 515)
Ključne sposobnosti: Uporaba postopkov - Organiziranje osebja - Nadzor nad
skladnostjo dejavnosti - Preverjanje dejanj - Zagotavljanje dejavnosti - Tehnično
znanje komuniciranja - Posodabljanje dokumentov - Usklajevalne naloge Nespremenljivo - Družabno - Metodično - Samozavest - prilagodljiv - učinkovit odgovoren - reda, metoda in organizacija - strpnost stresa - zmožnosti opazovanja sposobnost načrtovanja in organiziranja - spretnosti za reševanje problemov sposobnost sporočanja znanja - pogajalske spretnosti - socialna veščine - Timsko
delo - Spretnosti komuniciranja - Vodstvene spretnosti
Poklic lahko vključuje naslednje naloge
- (a) dodeljevanje nalog in pregled gradbenih območij, da se zagotovi, da se
čiščenje,
gospodinjstva in vzdrževalna dela so bila opravljena pravilno;
- (b) izdajanje zalog in opreme ter zalog, da se zagotovi da so potrebni materiali ustrezni;
- (c) pregledovanje in zaposlovanje kandidatov za delo;
- (d) usposabljanje novih in izkušenih delavcev;
- (e) priporoča promocije, prenose ali odpuščanja;
- (f) izvajanje nekaterih nalog za čiščenje, vzdrževanje in vzdrževanje. Podobni poklici: Nadzorniki za čiščenje in vzdrževanje v pisarnah, hotelih in drugih
obratih - Gospodinjski delavci - Oskrbniki v stavbah - to je tvoja močna stran. Boste vedeli, kako prepričati delavce, da jih usposobijo in
vodijo skupino ljudi. Vaša sposobnost absorbiranja novega znanje vam bo
omogočilo, da se ukvarjate z nekaterimi različnimi nadzornimi vidiki stavbe in
gospodinjstva.
- to je tvoja močna stran. Vaša sposobnost preoblikovanja odločitve v ciljno
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usmerjeno dejavnost vam omogoča, da dodelite nalogo, usposabljate zaposlene,
pregledate stavbe in nadzirate, ali je bilo delo opravljeno pravilno. Vaša učinkovitost
za premagovanje težav in vaša odločitev je vrednota za razvoj takšnih delovnih
mest.

- to je tvoja močna stran. Tvoje osredotočanje na cilje in cilje, mešane z vašo ciljno
usmerjeno osebnostjo, medtem ko delate pod pritiskom, vam omogočajo, da dodelite
nalog zaposlenim in učinkovito pregledujete stavbe, vzdržujete naloge ali izvedete
nekaj čiščenja.
- to je tvoja močna stran. Vaš posebni občutek, da bo med komunikacijo z drugimi
jasno, vam bo dalo priložnost, da razvijete veščino usposabljanja. Vaša sposobnost
dajanja sporočil in navodil drugim omogoča, da dodelite naloge in vzdržujete naloge,
ki so opravljene pravilno.
- to je tvoja močna stran. Učinkovito lahko načrtujete vsakodnevno delo, zlasti na
področju stavb in gospodinjstva. Vaša sposobnost nadaljnjega uresničevanja
dolgoročnega cilja bo skoraj odgovorna za upravljanje, načrtovanje in organizacijo.
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Dodatek

1. Seznam poklicev, vključenih kot vzoren nabor orodij CaT
Zagotovljevalci
kablov

Matematika in
aritmija

Upravljavci rudarskih
in tovarn za predelavo
rudnin

Ribiči, lovci in
lovci

Ekonomisti

Farmacevti

Krovci

Medicina in
farmacija

Rudarski inženirji,
metalurgi in s tem
povezani strokovnjaki

Delavci v
rudarstvu,
gradbeništvu,
proizvodnji in
transportu

Strokovnjaki za
okolje in
zdravje pri delu
ter higieno

Filozofi, zgodovinarji
in politologi

Mobilni operaterji

Tržno naravnani
gozdarski, ribiški
in lovski delavci

Mehaniki motornih
vozil in serviserji

Dnevnice
kmetov, ribiči,
lovci in nabiralci

Administracija
in storitve *

Dizajnerji in šivilje

Administratorji in
sekretarke

Osnovnošolski
učitelji in delavci z
migranti

Socialni
oskrbovalci

Regulativni
nekvalificirani
poklici

Strukturni delavci Fizika in
za kovino
astronomija

Vojska

Trgovski
uslužbenci in
poslovodje

Tolmači in drugi

Softver in
programski
developerji

Hišniki in
vzdrževalci

Prodajni managerji

Varilci in ostali

Telekomunikacijs Glasbeni instrumenti in Turizem in
ke storitve
sprejemniki
gastronomija

Glavne
računovodje

Prodajalke

Elektrika in
elektronika

Mehanika in
matematika

Drugi obrtni in sorodni
delavci

Kuharji

Vzgojiteljice in
učitelji

Varnostniki

Kontrolorji

Industrijska
agrkultura in
mehanizacija

Drugi stacionarni
obratovalci naprav in
strojev

Frizerski,
kozmetični in
sorodni delavci

Čistilke

Trgovski upravniki

Mehaniki in
Kontrolorji letal in
serviserji
ostali
letalskih letal

Potomci in pripadajoči
delavci

Drugi umetniški
in kulturni
sodelavci

Komisionarji in
oborožene sile

Socialni upravitelji

Biologi, botaniki,
in podobno

Letalski piloti in z
njimi povezani
sodelavci

Izdelovalci preciznih
instrumentov in
serviserji

Transportni
vodniki

Delovodje

Pocestni in ostali
poklici

Kartografi in
opazovalci

Zbiralci

Tiskarski delavci

Potniški vodniki

Prodajalci

Prodajalci na
tržnicah)

Kemiki in fiziki

Strokovnjaki za nadzor
procesov

Poveljniki in
barmanji

Novinarji

Verski strokovnjaki

Carinski
inšektorji

Nabavniki

Stroji za predelavo
gume, plastike in
papirja

Zdravstveni in
socialni

Sodniki

Prodajni in nabavni
zastopniki in
posredniki

Hotelsko in
ostalo osebje

Potnikški trgovci in
stevardese

Ladijske posadke ladij
in pripadajoči delavci

Igralci

Odvetniki

Prodajni strokovnjaki

Gasilci

Čistilci avtov,
oblek, in drugi

Asistenti
kuharjev

Strukturni

Kolesa in sorodni
serviserji
Vozniki
Kemični inženerji avtomobilov,
in tehniki
kombijev in
motorjev
Kemični in
fotografski izdelki
Tehiki kemije
rastlinskih in
strojnih
operaterjev

Inšpektorji in
sodelavci na
področju okolja
in zdravja pri
delu
Filmski, scenski
in z njimi
povezani
režiserji in
producenti
Finančni
strokovnjaki
Inštruktorji za
fitnes in
rekreacijo ter
vodje
programov
Galerija,
muzejski in
knjižničarski
tehniki
Operacije
informacijske in
komunikacijske
tehnologije ter
tehnike za
podporo
uporabnikom
Izobraževalci
informacijske
tehnologije
Notranji
oblikovalci in
dekoraterji

Fotografi

Fizioterapevti
Fizioterapevtski
tehniki in pomočniki
Strokovnjaki za
upravljanje politike

Učitelji osnovnih šol

Psihologi

Odnosi z javnostmi
Nepremičninski
posredniki

Gradbeni tehniki

Stroji za
prehrano in
sorodne izdelke

Častniki čolnov in piloti

Oglaševalski in
marketinški
strokovnjaki

Srednješolski učitelji

Gradbinci

Obdelava hrane,
obdelava lesa,
oblačila in druge
obrtne delavke
ter s tem
povezane

Pravni
strokovnjaki, ki
niso uvrščeni
drugje

Inženirji ladij

Obvestila na
radiu, televiziji in
drugih medijih

Knjižničarji,
arhivisti in
kustosi

Strokovnjaki za
socialno delo in
svetovanje
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delavce
Športniki in
športni igralci

Medicinski in
patološki
laboratorijski
tehniki

Sociologi,
antropologi in
sorodni strokovnjaki

Stroji za tekstilne,
krznene in usnjene
izdelke

Audiologi in
logopedi

Zdravniki

Učitelji s posebnimi
potrebami

Upravljavci naprav za
obdelavo lesa in
papirja

Avtorji in
Strokovnjaki za
povezani pisatelji babice

Kovači, tolmači in
podobni

Podatkovni in
ostali
profesionalci

Socialni delavci

Arhitekti za
zgradbe

Pomožno osebje

Davčni
uslužbenci

Suhomontažni
delavci in
pomočniki

Električni
inženerji

Tržno usmerjeni
kvalificirani
kmetijski delavci

Gradbeni okvir in
delavci, ki se
ukvarjajo s
trgovino

Tehnika
elektronskega
inženiringa

Podčastniki
oboroženih sil

Električni in
elektronski delavci

Inženirji
elektrotehnike

Numerični in
materialni
snemalci

Elektronski in
telekomunikacijski
monterji in
serviserji

Inženirji okolja

Nakit in dragi
kovinski delavci

Kmetijski, gozdarski in
ribiški delavc

Krajinski arhitekti

Finančni in
matematični
sodelavci

Gonilniki
motorjev
lokomotive in
sorodnih
delavcev

Drugi osnovni
delavci

Upravitelj plač
Osebje za
osebno nego v
zdravstvenih
storitvah

Splošno in
Kovinske moulders
tipkovnico
in coremakers
uradniki
Polirna sredstva za
Grafični in
obdelavo kovin,
multimedijski
brusilniki koles in
oblikovalci
ostrenje orodja

Oblačila in s tem
povezane
delavce

Pisatelji pisave,
dekorativni slikarji,
gravure in etchers

Uradniki

Izdelovalci
stekla, rezila,
brusilniki in
obdelovalci
Obrtni delavci iz
tekstila, usnja in
sorodnih
materialov
Obrtni delavci v
lesu, košari in
sorodnih
materialih
Težki vozniki
tovornjakov in
avtobusov

Leseni gospodinjski
aparati, izdelovalci
omare in delavci,
povezani z zanjo
Kmetijstvo in
gozdarstvo z
varstvom okolja

Športni trenerji,
inštruktorji in uradniki

Agenti za
poslovne storitve

Glasbeniki,
pevci in
skladatelji

Načrtovalci mest in
prometa

Kuharji

Strokovnjaki za
zdravstvene
nege

Strokovnjaki za
usposabljanje in
razvoj osebja

Zdravstveni
delavci
Skupnosti

Optometristi in
optični optiki

Prevajalci, tolmači in
drugi jezikoslovci

Zobozdravni pomočniki Plesalci in
in terapevti
koreografi

Drugi učitelji
umetnosti

Univerzitetni in
visokošolski učitelji

Strojni tehnik

Ekološki revizor

Zobozdravniki

Drugi
zdravstveni
sodelavci

Veterinarji

Strojni inženirji

Ekolog

Dietičari in
nutricionisti

Drugi učitelji
jezikov

Vizualni umetniki

Strokovnjaki za varstvo
Odpiranje optike
okolja

Zdravniki
paramedicine

Učitelji poklicnega
izobraževanja

Policijski
inšpektorji in
detektivi

Seterji in operaterji
za obdelavo kovin

Industrijski in
proizvodni
inženirji

Obrati za
predelavo in
končno obdelavo
kovin

Zaporniki

Slikarji, čistilci v
gradbeni strukturi
in delavci,
povezani z zanjo

Tehniki znanosti
o življenju in s
tem povezani
sodelavci

Svetovalci za
Rudarski in
kmetijstvo, gozdarstvo
metalurški tehniki
in ribištvo

Predšolski
vzgojitelji

Strokovnjaki za
osebje in
kariere

-

* Skupine poklicev so označene krepko
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2. Podrobnejši opis rezultatov tehtalnih preskusov CaT.
2.1.

Profesionalni interesi

Naziv skale: Izobraževanje - skrb za nego
Opredelitev: zanimanje za pomoč drugim (npr. Starejšim) in skrb za otroke.

Visoka ocean:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih navadno zaznamuje visoka stopnja empatije in
čustvena stabilnost. Lahko pozorno prisluhnejo in razumejo neizrečene ali delno izražene misli,
občutke, skrbi drugih. So zelo dobri, odzivni poslušalci. Močno reagirajo na čustva drugih ljudi.
Njihov glavni poudarek je vprašanje drugih ljudi in doseganje rešitev za njihove težave. So
dobri timski delavci in se trudijo učinkovito sodelovati. Njihovi osebni cilji niso povezani z
uresničevanjem lastne agende, temveč preprosto koristno in odzivno. Za njih je značilna visoka
stopnja organizacijske zavesti in njihove informacijske veščine, ki so potrebne v procesu
pomoči in izobraževanja - reševanja problemov in doseganja končnih ciljev.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih navadno zaznamuje srednja empatija in čustveno
ravnovesje. Razumejo nekatere neizrečene ali delno izražene misli, občutke in skrbi drugih.
Imajo nekaj spretnosti poslušanja, vendar se na nekaterih točkah ne morejo odzvati. Odzovejo
se na čustva drugih ljudi in primerjajo svoje trenutne razmere z lastnimi izkušnjami. Zaželeno je
pomagati drugim, da rešijo svoje težave, vendar le redko prevzamejo pobudo. Sodelujejo in
sodelujejo v skupini. Najdejo pomoč drugim, ki se nagrajujejo, vendar se osredotočajo tudi na
svoje cilje. Prikazujejo organizacijsko zavest in informacijske veščine, ki so potrebne v procesu
pomoči in izobraževanja - reševanja problemov in doseganja končnih ciljev.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilno nizko čustveno ravnovesje. Ne morejo
razumeti misli, občutkov in skrbi drugih. Pogrešajo poslušanje in zato ne morejo razumeti
okoliščin drugih ljudi. Ne poznajo drugih čustev in ne morejo videti svojega položaja z drugačne
perspektive. Skrbi in negovanje drugih ljudi jim ne prinaša nobene izpolnitve, zato jih ne
zanimajo problemi drugih ljudi in ne prevzemajo pobude. So samozadostni in težko najdejo
delo v skupini. Osredotočajo se na lastne cilje in ne na potrebe drugih. So neodvisni misleci,
sposobni sami reševati probleme. Lahko so strogi ali se štejejo za neusmiljene.

Naziv skale: Umetniški
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Opredelitev: zanimanje za poklice, povezane z umetnostjo in kulturnimi dejavnostmi, s poudarkom
na talentih in umetniških sposobnostih na določenem področju (npr. Slikarstvo, glasba), ki so
ustvarjalne, nekonvencionalne in izvirne.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zelo dobro ukvarjajo z naravo umetnosti, lepote in
okusa. Ti ljudje radi ustvarijo nove stvari in cenijo lepoto. So sposobni ustvariti veliko izvirnih in
uporabnih idej. Njihovo razmišljanje je divergentno in se ponavadi razlikuje od drugih. So
inovativni in proaktivni. Znani so po njihovi vztrajnosti in strpnosti do dvoumnosti. Ne marajo
slediti obstoječim rešitvam in poskušajo drugače narediti stvari. Lahko so neorganizirane in
imajo manj sistematičnih nalog in situacij. Imajo možnost, da si predstavljajo, kako se bo nekaj
počutilo, ko se premakne ali ko se deli premaknejo ali ponovno uredijo.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zanima umetnost, lepota in okus. Čeprav so včasih
lahko inovativni in proaktivni, je njihovo razmišljanje manj verjetno, da se razlikujejo in se
običajno ne želijo drugače razlikovati. V nekaterih situacijah ne želijo slediti obstoječim
rešitvam in poskušajo drugače narediti stvari. Včasih jih je mogoče neorganizirati in morda raje
manj sistematično opravljajo naloge in situacije. Večinoma lahko vidijo, kako bodo izgledale
stvari, ko bodo premaknjene.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki na splošno zanimajo stvari, ki niso umetnost, lepota in
okus. So bolj sistematični in skladni, redko pa jih zanima ustvarjanje novih stvari. Ponavadi raje
sledijo obstoječim rešitvam in ne raziskujejo različnih možnosti ter pripravljajo nove zamisli ali
rešitve težav. So organizirani in raje sistematične naloge in situacije. Raje delajo stvari tukaj in
zdaj, in videli, kako stvari delujejo, ko jih postavijo na svoje mesto, namesto da si premislite o
situaciji v mislih.

Naziv skale: Humanistika
Opredelitev: zanimanje in spretnost pri preprostem pisanju dobrih besedil, tekočini v komunikaciji,
uporabi pravilnih besed, ustvarjalnem in kritičnem razmišljanju, sklepanju in postavljanju pomembnih
vprašanj.

Visoka ocena:
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zanimajo predvsem za umetniški svet, glasbo, jezike,
literaturo, zgodovino in / ali filozofijo ... humanistike na splošno. Običajno so vključeni v
nekatere od teh kategorij, igrajo instrument, razpravljajo o filozofiji, uživajo v učnih jezikih,
sestavljajo, črpajo ali berejo knjige. Njihova zanimivost naredi jih skoraj odličnosti pri tistih
temah, ki so jim veliko boljše kot v znanosti. Imajo posebno sposobnost za ustvarjanje in
vrednotenje znanja, analizo in premislek o vsaki težavi. Lahko ustvarijo nove ideje in koncepte
ter imajo sposobnost oblikovanja novih kombinacij idej ali umetniških oblik izražanja,
ustvarjanja ustvarjalnih in izvirnih idej ter kritičnega vrednotenja.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so tako humanistični kot znanstveni. Če bi morali izbirati
med umetnostjo, glasbo, jezikom, literaturo, zgodovino in filozofijo ali znanostjo, matematiko,
fiziko, tehnologijo in biologijo, bi morali skrbno razmišljati o svoji izbiri. Imajo enake interese
pri reševanju problemov in analiziranju informacij, kot pri igranju instrumentov ali učnih
jezikov. Lahko rečemo, da v njihovem umu obstaja ravnotežje med analitičnim in znanstvenim
delom ter ustvarjalnim.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi z zanimanjem za znanost in biologijo in zagotovo ne za
humanistiko. Vedno branijo znanstveni vidik življenja, organizirajo in dobro načrtujejo.
Seznanjeni so z analizo podatkov, so natančni in usposobljeni pri obdelavi informacij. Odlične
so pri pridobivanju in analizi informacij, da bi lahko prišli do zaključkov in rešili probleme.

Naslov skale: Socialno

Opredelitev: interes za ohranjanje stikov in dela z ljudmi, upravljanje problemov in čustev,
motiviranje, usposabljanje, ohranjanje zanimanja za sociologijo, vzpostavljanje medosebnih stikov in
sodelovanja, sodelovanje pri družbenih in političnih vprašanjih, odprtost do drugih.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilno njihovo razumevanje drugih čustev,
potreb in situacij z vidika drugih. Uživajo v pomoč ljudem pri reševanju njihovih težav. Vedno
vplivajo na druge, zato je treniranje in mentorstvo zanje všeč. Lahko se enostavno povežejo z
ljudmi iz drugih kultur, narodnosti in držav. Spoštujejo vsako osebo in svojo kulturo. Imajo
visoko stopnjo samokontrole, ki jim pomaga uravnavati svoja čustva, misli in vedenja.
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Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki včasih poskušajo razumeti čustva, potrebe in pogoje
drugih ljudi z njihovega stališča in jim pomagati. Včasih poskušajo vplivati na druge.
Povezovanje z ljudmi iz drugih kultur, etničnih skupin in držav je za njih lahko precej težavno.
Poskušajo spoštovati vsako osebo in kulturo. Včasih se odločijo pokazati svoja čustva, misli in
odnos do drugih, včasih pa jih raje uredijo.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki z vidika ali pomagajo drugim, da razumejo stvari, razen
razumevanja čustev, potreb in pogojev drugih. So bolj neodvisni. Vedno se borijo z
razumevanjem potreb in pogojev drugih s svojega stališča. Vedno se raje povežejo s tistimi iz
svoje kulture, ne pa s tistimi iz drugih kultur, narodnosti in držav. So avtonomni, zato dajanje
nasvetov ljudem ni njihovo močno zasledovanje. So temperamentni, ko gre za nadzor nad
vedenjem, čustvi in misli.

Naziv skale: Upravljanje in upravljanje

Opredelitev: pri opravljanju gospodarskih, upravnih in finančnih nalog, organizacije, natančnosti;
načrtovanje časa in aktivnosti ter stik z ljudmi in dober način. Biti vodja, pa tudi delo z računalniki in
opravljanje analitičnih nalog.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so izjemno učinkoviti pri vodenju skupin, motivirajo,
spodbujajo in vodijo skupine ljudi ter prepoznajo pomembna vprašanja v okviru sedanje
dejavnosti. Posebno pozornost namenjajo analizi dela, ki ga morajo storiti, sposobnost
učinkovite in učinkovite izvedbe, postaviti pametne cilje in rešiti probleme. Vedno jih
priznavajo kot izredne pri poslovanju, financah, podjetništvu in bančništvu. Resnično imajo
visoko prožnost in prilagodljivost, še posebej predvidevajo morebitna vprašanja. Učinkovito
lahko delajo v negotovih in tveganih okoljih.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se počutijo udobno vodenje skupin, motivirajo in
spodbujajo skupine ljudi, hkrati pa delajo v podrejenem položaju po naročilih. Zanimajo jih
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tako gospodarsko kot poslovno, saj so v drugih predmetih, kot so umetnost, šport ali znanost.
So prožni in težijo k prevzemanju tveganj, če to zahteva položaj.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se osredotočajo na delo v skupini ali podrejenem
položaju, pri čemer delajo za druge. Verjamejo drugim pri reševanju problemov ali
gospodarskih vprašanj in so popolnoma usmerjeni v uživanje v vsakdanjem življenju. Počutijo
se udobno pri opravljanju rutinskih nalog, kadar njihove lastne interpretacije sploh niso
potrebne. Lažje je, da se zanimajo za umetnost, ustvarjalnost, znanost ali šport. Za njih obstaja
veliko prednostnih nalog in osredotočajo se na upravljanje in administracijo. Sami delajo zase v
znanem položaju, vedno poskušajo preprečiti tveganja.

Naslov skale: Pravno

Opredelitev: Obstaja zanimanje za pravo, njegove spremembe, predpisi, pravni vidiki družbenih in
gospodarskih dejavnosti. Spretnosti za prepričevanje, pogajanje, presojo in sprejemanje odločitev ter
osredotočenje na kritično razmišljanje in pisanje.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna zelo visoka stopnja zanimanja za pravo
na splošno, kot so pravni predpisi in pravni vidiki družbenih in gospodarskih dejavnosti.
Orientirani so na pravne vidike družbenih in gospodarskih zadev; akademija in stalno učenje
ostane v samem središču njihovih interesov. Zelo verjetno je, da imajo občutek za poslanstvo,
da iščejo resnico in pravičnost, in to jim daje zadovoljstvo. So izredno ambiciozni, zavezani in
vztrajni pri izpolnjevanju svojih nalog. Njihova poklicna kariera daje prednost svojemu
zasebnemu življenju. Njihova zmožnost obdelave in razumevanja velikih količin informacij
(poročil, pravnih datotek), sklepanje iz dejstev in sodnik neodvisno je odlična. Ne samo, da so
logični in analitični, temveč tudi veliko ustvarjalnosti, da bi lahko iznašli svoj izziv. So vrhunski
komunikatorji na ustnem in pisnem načinu. Vejo, kako oblikovati logične argumente za
prepričevanje drugih in so tudi zelo odporni pri pogajanjih. Uživajo v pogovoru z ljudmi in
dajejo javne govore in jih dojemajo kot vplivne. Izjemne spretnosti poslušanja so tudi njihova
velika sredstva, vendar jih uporabljajo za redno opravljanje svojih nalog in ne za pomoč drugim.
Radi delajo samostojno in neodvisno in so v celoti sposobni sami sprejemati izvršilne odločitve.
Čustvena stabilnost, trda koža, sposobnost dela pod pritiskom so njihove pomembne lastnosti.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je na splošno značilna povprečna stopnja
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samomotivacije in pobude ter srednje analitične in komunikacijske sposobnosti. Orientirani so
na pravne vidike družbenih in gospodarskih zadev. Če bo to potrebno za svojo kariero, se bodo
lotili akademskih dejavnosti. So ambiciozni in zavezani pri izpolnjevanju svojih nalog. Čeprav
njihovo poklicno življenje pomeni dober posel, poskušajo ohraniti dobro ravnovesje med
življenjem in delom, vendar včasih neuspešno. Vedo, kako obdelovati in razumeti velike
količine informacij, sklepati iz dejstev in sprejemati sodbe, vendar se za bolj zapletene primere
počutijo bolj samozavestno nadzorovane. Do neke mere kažejo kreativnost pri obravnavi
primerov. Njihova besedna in pisna komunikacijska znanja so standardna. Lahko razumejo
nalogo, ki jo opravljajo, vendar je težko oblikovati jasne in logične argumente, da prepričajo
druge ali nadaljujejo s pogajanji. Počutijo se samozavestni v pogovoru z ljudmi, vendar jim je za
javnost težko govoriti. Sposobni so sprejemati odločitve o standardnih postopkih, vendar raje
prepustijo izvršilne odločitve svojim nadrejenim. Ker je pravna industrija zelo konkurenčna in
čustveno obremenjena, lahko na svoj čustveni strani zavzame cestnino, ker njihova avtonomija,
zaupanje in čustvena nenehnost nista trdna.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih navadno zaznamujejo pomanjkanje samomotivacije,
pobude in brez analitičnih ali komunikacijskih veščin. Ne zanimajo se pravnih vidikov družbenih
in gospodarskih zadev, niti ne opravljajo akademskih dejavnosti. Njihovo zasebno življenje
pomeni veliko zanje in ne želijo, da se poklicno življenje vmešava. Ve znajo obdelati in razumeti
velike količine informacij v zelo omejenem obsegu in pod nadzorom. Zahtevajo jasna navodila
in ne morejo neodvisno presojati ali izpeljati iz obstoječih dejstev. Svoje cilje izpolnjujejo po
standardnih postopkih in pod nadzorom ter ne kažejo želje po inovativnih rešitvah. Njihova
besedna in pisna komunikacijska znanja so opisana kot majhna. Ne samo, da nimajo zmožnosti
za oblikovanje jasnih in logičnih argumentov, ki bi prepričali druge, morda pa tudi morda ne
bodo mogli razumeti nalog, za katere se zdijo abstraktni. Ne poskušajo dosegati ciljev sporazum
z drugimi, zaradi česar so šibki pogajalci. Oba govorita z ljudmi in javnim govorjem, se jim zdi
težko in izziv. Ker je njihova čustvena stabilnost neustrezna, bo pravna industrija najverjetneje
prevzela cestnino na svoji čustveni strani, saj je zelo konkurenčna in čustveno obremenjena.

Naziv skale: Naravoslovje

Opredelitev: interesi v naravi, ekologija, biologija in osnovna genetika, sposobnost opazovanja,
analiziranja in reševanja problemov, povezanih z naravo in ekologijo.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se posebej zanimajo za življenje usmerjene raziskave,
evolucija, živali in narava na splošno. Zelo dobro opazujejo, analizirajo in rešujejo kompleksne
probleme z uporabo logike in kritičnega razmišljanja. So sposobni uporabljati splošna pravila za
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določene probleme in odkrivati povezave med navidezno nepovezanimi dogodki. Navdušeni so
nad opazovanjem in analiziranjem delovanja različnih sistemov in spreminjanjem pogojev,
operacij ali okolja, ki vplivajo na rezultate.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo lahko določene interese v naravi, evoluciji, živalih,
rastlinah in podobnih temah, vendar ni nujno, na kaj se osredotočajo. Do neke mere so
radovedni glede delovanja različnih sistemov. Če vanj vnesejo dovolj misli in truda, lahko z
uporabo logike in kritičnega mišljenja analizirajo in poiščejo možne rešitve za različne
probleme. Običajno lahko uporabljajo splošna pravila za določene probleme in odkrivajo
povezave med navidezno nepovezanimi dogodki.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zanimajo za druga področja, kot so narava, biologija,
ekologija, botanika, zoologija itd. In niso zelo zainteresirani za opazovanje in analiziranje
delovanja stvari. So sposobni analizirati in reševati preproste težave, vendar ne nujno
uporabljajo logike in kritičnega razmišljanja v vsaki situaciji. Morda imajo težave pri uporabi
splošnih pravil za posebne probleme ali odkrivanja povezav med navidezno nepovezanimi
dogodki.

Naziv skale: Medicinski

Opredelitev: zanimanje za medicino, zdravje in preventivno zdravstveno varstvo; široko, podrobno
znanje o fiziologiji in njegovih zdravstvenih vidikih. Pomembnost in iskanje novih rešitev,
vzpostavljanje stikov z drugimi, empatija, razumevanje drugih ljudi.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so resnično zainteresirani za zdravje, kako človeško telo
deluje in njeno fiziologijo nad vsem drugim. Imajo posebno sposobnost analiziranja informacij,
reševanja problemov in sklepanja. Osredotočeni so na kognitivne in intelektualne dejavnosti in
so na splošno odlični učenci. Njihova sposobnost, da priznajo svoje misli in čustva, da ne bi
pustila, da bi motili njihovo življenje, je zelo dobro, spremljajo pa ga tudi njihova vztrajnost,
samozavest in lastna motivacija za doseganje ciljev. So odlični analizatorji in se lahko zlahka
uvrščajo v druge čevlje, pri čemer jim pomagajo pri sprejemanju drugih perspektiv.

Povprečna ocena:
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zanimajo za razumevanje človeškega telesa, pa tudi za
druge specifične kategorije, kot so znanost, humanistika, inženiring, upravljanje, umetnost,
storitve ali šport. Odvisno od priložnosti, ko morajo sprejeti odločitev, delujejo spontano,
vendar pa so po potrebi zelo organizirani in analitični. Če je cilj dovolj motiviran, so zelo vztrajni
in polni samozavesti, lahko pa preprosto prenehajo, če niso navdihnjeni. Lahko dosežejo
ravnovesje med razmišljanjem o sebi ali drugih.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se večinoma osredotočajo na nemedicinska področja
(npr. Na znanost, humanistiko, inženirstvo, management, umetnost, storitve, šport ...) ali
katero koli temo, ki je drugačna od fizioloških, zdravstvenih in človeških telesnih funkcij. So
spontani in intuitivni pri odločanju. So bolj osredotočeni na ustvarjalne dejavnosti in se vedno
spreminjajo iz ene dejavnosti v drugo; njihova prva misel je vedno o sebi in kažejo zelo nizko
zanimanje za medicino.

Naziv skale: znanost

Opredelitev: Radovednost o svetu, potreba po spoznanju, kaj delajo stvari, zanimanja za fiziko,
matematiko in računalništvo. Potrpljenje, zanimanje za znanstveno raziskovanje, analiziranje in
reševanje zapletenih problemov ter izvajanje eksperimentov.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilen interes za obdelavo informacij, analizo
in preoblikovanje podatkov. Analiza podatkov, znanstveno raziskovanje in obravnavanje številk
je zanje drugačna. Dobri so pri kritičnem razmišljanju in to jim pomaga razviti veščine za
reševanje težav. Drugi jih dojemajo kot pacient in samodiscipliniran, kar jim omogoča boljšo
analizo informacij. So perfekcionisti. Zanima jih reševanje kompleksnih problemov, fizike,
matematike in računalništva.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je običajno značilen interes za obdelavo
informacij, analiziranje in preoblikovanje podatkov. Analiza podatkov, znanstvene raziskave in
obravnavanje številk so med njimi prevladujoča področja zanimanja. Ponavadi so dobri pri
kritičnem razmišljanju in reševanju problemov. Včasih so potrpežljivi, samodisciplini in
perfekcionisti. Včasih se zanimajo za reševanje kompleksnih problemov, fizike, matematike in
računalništva, včasih pa tudi ne.
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Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih zanimajo različne teme za obdelavo informacij,
analiziranje in preoblikovanje podatkov. So bolj spontani, enostavni in fleksibilni. Socialne
naloge so vedno bolj privlačne kot delo s številkami, analizo podatkov, računalništvo,
matematika, kritično razmišljanje in reševanje problemov.

Naziv skale: Inženiring

Opredelitev: zanimanje za praktično razmišljanje, izvajanje tehničnih in mehanskih nalog, ročne
dejavnosti, gradnja in delovanje strojev in tehnične opreme, tehnologije, proizvodnje. Informacije o
obdelavi.

Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilen njihov praktičen način razmišljanja;
radi sprejmejo ali spremenijo okolje za reševanje težav in doseganje ciljev. Zelo jih zanima
arhitektura, mehanika in gradbeništvo. Ljudje, ki so na tem področju dosegli visoke rezultate,
kot so praktično delo in imajo zelo dobro ročno spretnost, lahko manipulirajo z orodji, delujejo
in popravljajo opremo ter sestavljajo / sestavljajo stvari, ki zahtevajo branje in naslednje smeri.
Imajo zelo dobro prostorsko domišljijo in analitične veščine ter imajo zelo visoko vlogo pri
matematiki in fiziki. So dejavni posamezniki, ki dobro delujejo pod pritiskom in zaradi svoje
osredotočenosti na doseganje svojih ciljev in jih je težko motiti. Inženirji sledijo racionalnim
načelom in so zelo metodični, z zelo sistematičnim in dobro strukturiranim pristopom k
problemom. Prav tako so zelo odgovorni in želijo imeti dober nadzor nad stroji / ljudmi. So
sposobni dobro oceniti situacijo in lahko hitro sprejemajo odločitve, ki temeljijo na skrbni in
strogo racionalni analizi. Zelo natančno tudi zelo dobro organizirajo in opravljajo naloge.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je zmerno značilen njihov praktičen način
razmišljanja; lahko sprejmejo ali spremenijo okolje za reševanje težav in doseganje ciljev.
Vendar to ni dejavnost, ki jih poganja. Morda jih zanima arhitektura, mehanika in gradbeništvo.
Razumejo, kako se gradijo stroji in kako delujejo načeloma. Ljudje, ki so dosegli povprečje na
tem področju, imajo nekaj ročnih spretnosti in lahko manipulirajo z orodji in upravljajo z
opremo, vendar manj verjetno popravljajo ali gradijo / sestavljajo stvari. Imajo tudi povprečno
raven prostorske domišljije in nekaj analitičnih sposobnosti. Lahko delajo pod pritiskom, vendar
jih je lažje motiti in ne kot ciljno naravnane. Sledili bodo tako racionalnim načelom in čustvenim
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dejavnikom ter imeli zmerno sistematičen pristop k nalogam; organiziran, a ne natančen način
dela. Prevzemajo odgovornost in lahko prevzamejo ljudi in opremo. So zmožni pravilne ocene
situacij in dobrega odločanja.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna zelo nizka raven praktičnega
razmišljanja; jih ne zanimajo niti ne morejo sprejemati ali spreminjati okolja za reševanje
problemov in doseganje ciljev. Ljudje, ki so na tem področju dosegli zelo nizek učinek, imajo
slabo ročno spretnost in imajo težave pri manipuliranju z orodji ali delovno opremo. Ne morejo
konstruirati / sestaviti ali popraviti stvari, ki zahtevajo branje in naslednja navodila. Nimajo
dobre prostorske domišljije in analitičnih sposobnosti ter pridobijo nizke ocene v matematiki in
fiziki. Delajo pod pritiskom težko, ker se ne morejo osredotočiti na cilje in so zelo lahko motiti.
Ne počutijo se dobro opravljati visoko strukturirane naloge in naloge, ki zahtevajo visoko
stopnjo natančnosti. Ko ocenjujejo situacijo v težavah, bodo upoštevali le nekaj dejstev in
utemeljili njihovo presojo.

Naziv skale: Arhitektura in gradbeništvo

Opredelitev: zanimanje za prostorsko domišljijo; gradnja, izumljanje in implementacija novih rešitev v
okviru objektov, urbanih območij, arhitekture, inženiringa.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki si lahko ogledajo, kako stvari lahko opazite po
premikanju ali preureditvi. Zanima jih gradbeništvo in radovednost o materialih in orodjih za
gradnjo. Dobri so pri prepoznavanju in reševanju kompleksnih problemov in razmišljanju
kritično. Zanima jih oblikovanje in oblikovanje modelov, tehničnih načrtov in modelov. Ocenijo
lahko tudi stroške in koristi ter primernost konstrukcij in modelov.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki včasih lahko vidijo, kako se stvari lahko vidijo po
premikanju ali preureditvi. Imajo različna področja, ki se zanimajo za gradnjo in gradnjo; Med
njimi so radovedni o materialih in orodjih za gradnjo. Imajo tudi različne veščine za
prepoznavanje in reševanje zapletenih problemov, kritično razmišljanje pa je med njimi. Včasih
jih zanima oblikovanje in oblikovanje modelov, tehničnih načrtov in modelov. Poskušajo oceniti
stroške, koristi in ustreznost konstrukcij in modelov.
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Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se raje ukvarjajo s stvarmi, namesto da bi videli, kako
stvari lahko opazite po premikanju ali preureditvi, ustvarjanju modelov, tehničnih načrtov in
modelov. Namesto da bi uporabili svoje znanje za prepoznavanje in reševanje problemov (kot
tudi tistih za kritično razmišljanje), raje uporabljajo svoje druge prednosti. Morda se raje
ukvarjajo z več družbenimi nalogami in se osredotočajo na konkretnejše stvari kot domišljijo,
konstrukcijo in oblikovanje. Imajo raznoliko področje interesov in se ne raje osredotočajo na
stavbe in gradbeništvo, zanimajo se za materiale in orodja za gradnjo.

Naziv skale: Kmetijstvo

Opredelitev: zanimanje za kmetijstvo, pridelke, vrtnarstvo, ribištvo, ekološke vidike naravnih ali
kmetijskih dejavnosti; stik z naravo in zaščita živali.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se posebej zanimajo za ekologijo, kmetijstvo, živali in
rastline. So odlični v naravnem okolju in upravljajo tehnična vprašanja, kot so proizvodnja,
surovine, nadzor kakovosti, proizvodnja blaga itd. Vejo, kako ravnati s poslovnimi upravami,
upravljanjem, zakonodajo in računovodstvom. Hkrati imajo nadzor nad varnostjo in kakovostjo
izdelka.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo enak interes za naravo / kmetijstvo in druge
predmete, kot so humanistične vede, inženiring, umetnost, storitve, športi itd. V večini jih
zanimajo nekaj zanimivega in bi radi imeli široko znanje. So ustvarjalni, kolikor je organiziran.
Zelo enostavno jim lahko delajo v družbenih skupinah in tudi posamezno, odvisno od situacije.
Upravljanje, upravljanje, filozofsko razmišljanje - za njih je dobro ravnotežje malo vsake.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki uživajo humanistike, inženiring, umetnost, storitve, šport
ali katero koli temo, ki ni narava, znanost ali kmetijstvo. Vedno se raje osredotočajo na nenaravne predmete in se osredotočajo na umetnost, ustvarjalnost ali več filozofskega načina
razmišljanja. Vedno se počutijo, kot da delajo stvari sami, ne vodijo poslovodstva ali podjetja,
temveč so vedno v stiku z ljudmi v njihovem družbenem okolju.
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Naslov skale: Storitve

Opredelitev: Obstaja zanimanje za storitve, turizem, rekreacijo, kozmetiko in biološko obnovo, ki
dokazujejo gostoljubnost in vzpostavljajo nove stike z ljudmi, ki imajo prilagodljiv pristop k
delovnemu času in odprtost do možnosti načrtovanja, organiziranja in izvedbe naših dogodkov.

Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na osebo, ki zelo uživa interakcijo z vsemi vrstami ljudi. Dobro
govorjeni in karizmatični, z izjemnimi spretnostmi poslušanja. Odhajajo in precej
ekstrovertirajo. Imajo globok občutek zadovoljstva pri reševanju težav ali pomagati strankam
na tak ali drugačen način. Imajo odlične medosebne, načrtovalske in organizacijske
sposobnosti. Zanje je značilna zelo visoka vestnost in trdnost. Imajo tudi odlično reševanje
konfliktov, pogajanja in prepričevanje.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na osebo, ki morda ne potrebuje interakcije z ljudmi. Komunikacija,
medosebne spretnosti in poslušanje lahko zahtevajo nekaj izboljšav. Lahko so bolj introvertni
kot ekstrovertirani. Ne potrebujejo zadovoljstva pri reševanju težav ali pomagati strankam na
tak ali drugačen način. Njihovo načrtovanje in organiziranje spretnosti so lahko pod določenim
nadzorom zadovoljive. Za njih je značilna povprečna stopnja vestnosti in asertivnosti. Včasih se
borijo z reševanjem težkih poizvedb ali z reševanjem zahtevnejših strank. Prodaja in pogajanja
so lahko tudi za njih problem, še posebej, če so njihove komunikacijske sposobnosti šibke.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na osebo, katere relacijske spretnosti so na splošno šibke. Najdejo
interakcije z ljudmi, ki zahtevajo izziv, in se pogosto izogibajo soočanju s tistimi, ki jih komaj
vedo (npr. Stranke). Odlikujejo jih pomanjkanje trdnosti. Težko jim je, da se izrazijo in sporočijo
svoje potrebe. Od svoje perspektive ne morejo razumeti vedenja drugih ljudi. Prav tako se
borijo z obveščanjem drugih. Njihove dejavnosti in vedenja pogosto napačno razumejo drugi in
to pogosto povzroča konflikte. Imajo velike težave pri izražanju lastnih čustev in misli in nimajo
želje, da ohranijo udobne odnose z drugimi ljudmi.

Naziv skale: vojaška, policijska, uniformirana služba
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Opredelitev: želja po sodelovanju v skupini, zagotavljanje, da drugi spoštujejo zakon; interes za
varnost in obrambo države, pa tudi varnost oseb in njihove lastnine.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so še posebej zainteresirani za uniformirane storitve,
vključno z zaščito oseb in premoženja, javne varnosti, vojaške znanosti, nacionalne varnosti itd.
Usmerjeni so k varnosti in pravilom ter vrednotijo socialno pravičnost, moralo, pomoč,
odgovornost, lojalnost, nacionalna varnost in stabilnost družbenega reda. So vestni, dosledni in
določeni v akciji. Prav tako so zanesljivi, zvesti, zaupanja vredni, samodisciplini in imajo visok
občutek za dolžnost.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se lahko v določeni meri zanimajo za uniformirane
storitve, vključno z zaščito oseb in premoženja, javne varnosti, vojaške znanosti, nacionalne
varnosti itd., Vendar to ni nujno njihov glavni poudarek. Vrednoti varnost in pravila, socialno
pravičnost, zvestobo, nacionalno varnost in stabilnost družbenega reda do neke mere.
Skromno so skrbni, dosledni in odločni v akciji, pa tudi zanesljivi, zvesti, zaupanja vredni in
poslušni.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih zanimajo druga področja, kot so uniformirane
storitve, zaščita oseb in premoženja, javna varnost, vojaška znanost, nacionalna varnost itd.
Druge vrednote so verjetno bolj pomembne kot varnost in pravila, zvestoba, nacionalna
varnost in stabilnost družbenega reda. So bolj spontani in kaotični kot skrbni in dosledni ter
pogosto težko motivirajo.

Naslov skale: Športna in telesna dejavnost

Opredelitev: potreba po izvedbi ukrepov, ki zahtevajo telesno in duševno prizadevanje, željo po večji
učinkovitosti, doseganju najboljšega rezultata z največjo učinkovitostjo (glede na razpoložljiv čas in
prostor ter morebitne ovire). Osredotočenje na samega sebe.

Visoka ocena:
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Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, za katere je na splošno značilna zelo visoka stopnja
telesne vzdržljivosti in vrhunska telesna zmogljivost skupaj z izjemnimi organizacijskimi in
časovnimi veščinami. Svoje osebne potrebe najprej postavijo in lahko samostojno postavljajo,
izvršujejo in dosegajo svoje cilje. Dojemajo se, da so samozadostni ljudje, ki doživljajo
proaktiven pristop, ne da bi morali imeti navodila ali jih "držijo roke". Prizadevajo si, da
postanejo vse bolj učinkovite, da dosežejo najboljše možne rezultate, ne glede na obstoječe
ovire. Imajo veliko zmogljivosti, da določijo vsakodnevne naloge in rutino ter moč, da jih
izvajajo na strog, dosleden in zadosten način v določenem časovnem obdobju. Stalna
vzpodbuda in motivacija, ki jih dajejo svojim vrstnikom, jim preprečuje, da bi opustili nalogo in
dosegli boljše rezultate. Ustvarjalne in inovativne ideje jih ustvarjajo in jih uporabljajo, ne samo
zato, da bi dosegle cilje, temveč tudi okrepile proces in njegove rezultate. Raje osebni stik z
ljudmi, kadar so sposobni komunicirati v najboljši možni meri. Glede na njihove naravne
predispozicije, kot so učinkovitost, avtonomija in vzdržljivost, navadno prevladujejo člani
skupine in postanejo naravne voditelji.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, za katere je na splošno značilna povprečna stopnja
vzdržljivosti in uspešnosti telesa, skupaj s standardnimi organizacijskimi in časovnimi veščinami.
Učinkovito, trajnostno in dosledno dosegajo cilje, vendar pa nekateri vidiki tega lahko
zahtevajo nadzor ali usmerjanje. Čeprav so sposobni proizvajati nekaj inovativnih rešitev, bi se
rad sklicevali na zunanje dražljaje, da bi jih izrazili in izvajali. Dobro sodelujejo v skupini,
natančno prepoznajo skupne cilje in si prizadevajo, hkrati pa prevzamejo svoje osebne
ambicije. Ne glede na njihove posamezne načrte, včasih zamujajo roke ali opustijo naloge, zato
se lahko za bolj zapletene naloge priporoča zunanja spodbuda ali nadzor. Zahvaljujoč njihovi
fleksibilnosti so tako osebni stiki z ljudmi in posamezno delo privlačni in nagrajeni zanje. Če
pokažejo radovednost, voljo in vztrajnost, da bi povečali njihovo učinkovitost in vzdržljivost,
bodo lahko vstopili na vodstvene položaje.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki jih navadno zaznamujejo pomanjkanje telesne
vzdržljivosti in slabe telesne zmogljivosti, brez organizacijskih in časovnih veščin. Pod pogojem,
da so podana jasna navodila in je prisoten stalni nadzor, lahko le to opravijo nalogo. V celoti
zaupajo avtoriteti in pogosto brezpogojno sledijo standardnim operativnim postopkom. Ne
kažejo sposobnosti za izboljšanje procesa z ustvarjanjem inovativnih rešitev. Nimajo celovitega
pregleda potreb družbe in pogosto zanemarjajo svoje osebne ambicije (o katerih se morda ne
zavedajo). Dobro sodelujejo v skupini, če so prepričani v odgovornosti svojih služb in poznajo
strukturo podjetja. Do neke mere lahko delajo samostojno, vendar pa je postopek odločanja v
celoti odvisen od njihovih vrstnikov / nadrejenih. Težijo k temu, da ne kažejo radovednosti o
vodilnih vlogah, ki bi od njih zahtevale učinkovitost, avtonomijo in vzdržljivost.
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2.2.

Vrednote (prednostne naloge)

Naslov skale: Moralna načela

Opredelitev: ozaveščenost, zaščita in spoštovanje etičnih načel in načel ter razumevanje pravnih
ureditev.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zavedajo morale in etike ter vodijo svoje vedenje in
ravnanje v skladu z etičnimi zahtevami. Etičnosti lahko dajo večjo pozornost kot zakoni. So
iskreni in dosledni v svojih dejanjih, mislih in vedenju. Spoštujejo človekove pravice in se
zavedajo pomena pravil in načel v družbenem življenju. Obnašajo se po vrednotah in
verjamejo, da so etična načela nujna za javni red in pravilno delovanje družbe. Pravični in
sposobni se soočiti z drugimi, ko se zavežejo neetično.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se nekoliko zavedajo morale in etike ter poskušajo voditi
svoje vedenje in ukrepe v luči njih. Včasih pomenijo etiko, včasih pa tudi zakon. Poskušajo biti
iskreni in dosledni v svojih dejanjih, mislih in vedenju. Včasih se obnašajo glede na moralne
vrednote in verjamejo, da so etična načela nujna za javni red in pravilno delovanje družbe.
Poskušajo biti pošteni in se soočiti z ljudmi, ko se zavežejo neetično.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki dajejo večji pomen drugim stvarem kot biti pošteni,
pošteni ali dosledni v svojih dejanjih, mislih in vedenju ter se ne osredotočajo na oz. Se
zavedajo morale in etike. Ko so v dilemi, se vedno odločijo, da se obnašajo v skladu z zakonom,
lastnim interesom ali čustvi; etika ima malo ali nič vpliva na njihove misli, dejanja in vedenja.
Dajo večjo pozornost drugim stvarem, kot so vedenje glede na njihova prepričanja ali
osredotočanje na pomen etičnih načel v družbi. Ne zanima se neetičnega vedenja drugih.

Naslov skale: Vrednosti
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Opredelitev: usmerja pozornost na vrednote filozofske narave (dobroto, resnico, lepoto), spoštovanje
univerzalnih vrednot, predanost načelom, spoštovanje kulturne dediščine.

High score:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so posebej zainteresirani za lepoto, estetiko, etiko,
epistemologijo, metafiziko, družbena in politična področja ter tiste, ki izkazujejo talent in
cenitev umetnosti in njene zgodovine. Očarajo jih narava, vesolje in vprašanja o metafiziki in
duhovnosti. Zelo spoštujejo kulturno dediščino, hkrati pa jo želijo prepoznati in ohraniti, saj
krepijo njihovo kulturno identiteto ali občutek, kdo so kot človek. Cenijo in aktivno sodelujejo
pri širjenju kulturnih prepričanj in družbenih dejavnosti med različnimi družbenimi skupinami
ljudi.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se bodo verjetno osredotočili na druga področja, ki so
zanimivi kot lepota, estetika, etika, epistemologija, metafizika in družbena ter politična
področja, vendar pa lahko cenijo nekatere vidike teh tem. Na splošno ne kažejo izjemnega
talenta ali spoštovanja umetnosti. Zavedajo se, da je pomembno spoštovati naravo in poskrbeti
za naš planet, vendar vedno ne delujejo glede na te vrednote. Spoštovanje kulturne dediščine,
ohranjanje in prepoznavanje zanj ni nujno prednost njihovih prednostnih nalog. Zavedajo se,
da je za nekatere lahko pomembna širitev kulturnih prepričanj in družbenih dejavnosti med
različnimi skupinami ljudi.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se zanimajo za področja, ki niso umetnost, estetika,
etika, epistemologija, metafizika ali družbene in politične teme. Ne kažejo posebnega talenta
ali spoštovanja umetnosti. Zavedajo se, da je spoštovanje narave in skrb za naš planet morda
pomembno za nekatere ljudi, vendar ne nujno, da imajo isto prepričanje sami. Spoštovanje
kulturne dediščine, ohranjanje ali prepoznavanje z njo niso prednostna naloga. Menijo, da ideja
širjenja kulturnih prepričanj in družbenih dejavnosti med različnimi skupinami ljudi ni
najpomembnejša ali koristna stvar za družbo.
Naslov skale: Cilji

Definicija: humanizem; prepričanje, da je človek največji pomen, spoštovanje življenja in zdravja,
človeško dostojanstvo. Individualnost.
Visoka ocena:
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilno zelo visoko stopnjo zaščite, če gre za
človeško življenje in zdravje. Imajo visoko spoštovanje posameznikovega dostojanstva in ga
sprejemajo kot najpomembnejšo kakovost. Ti posamezniki imajo sistem načel in pravil, ki jih
vodijo pri odločanju o tem, kaj je prav ali narobe. Za njih so ta načela osnova za dostojno
človeško bitje. Imajo visoko pripravljenost, da žrtvujejo svoj čas in sredstva za pomoč in zaščito
vsakega posameznika. Verjamejo, da so najpomembnejša vprašanja človeško življenje in
zdravje. Verjamejo, da je vsaka oseba vredna spoštovanja in pozitivnosti. Prav tako imajo
visoko spoštovanje individualnosti in avtonomije vsake osebe in družbene skupine. Preventivno
delujejo, da ustavijo morebitno tveganje ali težavo. So pripravljeni biti v solidarnosti z drugimi,
spoštovati pravičnost in enakopravnost med ljudmi ter pripravljenost za spremembo in
žrtvovanje za pravičnost. Imajo močno motivacijo, da delujejo pošteno, da naredijo pravo stvar
in vzdržujejo zaupanja vredne odnose z ljudmi.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna povprečna stopnja predanosti za
zaščito človeškega življenja in zdravja. Na splošno imajo spoštovanje do drugih. Ti posamezniki
imajo običajno povprečen sistem načel in pravil, ki jih vodijo pri odločitvah o tem, kaj je prav ali
narobe. Kadar obstaja potreba, lahko žrtvujejo svoj čas in sredstva za pomoč in zaščito
človeškega bitja. Prikazujejo srednjo raven razmišljanja za potrebe drugih ljudi in posvečajo
povprečno pozornost človekovemu življenju in zdravju. Na splošno se držijo skupnih socialnih
pravil, vendar morda ne kažejo zanimanja za vprašanja, ki jih ne vedo, kako jih rešiti. Poleg tega
kažejo sočutje ali skrb za druge, če je to potrebno. Poleg tega bi lahko spoštovali individualnost
in avtonomijo vsake osebe, socialne skupine. Raje so v solidarnosti z drugimi in poskušajo
spoštovati enakost in pravičnost med ljudmi.

Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere varstvo človekovega življenja in zdravja sploh ni
pomembno. Pomanjkanje spoštovanja do drugih. Ti posamezniki imajo zelo omejen sistem
načel in pravil. Lahko se počutijo nemočne glede na pravila in pričakovanja ter nepoštene stvari
poskušajo ponovno pridobiti nekaj moči. Niso vključeni v zaščito človeka. Pokažejo zelo nizko
stopnjo pozornosti za potrebe drugih ljudi in ne posvečajo pozornosti človekovemu življenju in
zdravju. Bojijo se, da se držijo skupnih socialnih pravil in ne kažejo zanimanja za vprašanja, ki jih
ne vedo, kako jih rešiti. Poleg tega so rezervirani za prikaz simpatije ali skrbi za druge. Bojijo se,
da so v solidarnosti z drugimi in ne prikazujejo spoštovanja do pravice in enakosti med ljudmi.
Ne moreš se vedno zanašati nanje.

Naslov skale: Razmere
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Opredelitev: Sposobnost in pripravljenost, da vplivajo na (organ) vpliv na situacije in dogodke (kot so
usmerjanje, organiziranje, promocija). Sposobnost sprejemanja pomembnih odločitev.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so proaktivni, samomotivirani, samoupravljeni,
usmerjeni v prihodnost in sposobni sprožiti in prilagajati se spremembam. So odločilnega
pomena, pri odločanju pa malo ali nič ovira. Radi ohranjajo red in so načrtovani, organizirani in
zahtevni. Imajo sposobnost vplivati, voditi in usmerjati druge, so vizionar in sposobni postaviti
cilje, pa tudi motivirati druge, da jih dosežejo. Prav tako so samozavestni in samozavestni v
svoji osebni presoji, sposobnosti in moči.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki jih v nekaterih situacijah zaznavajo drugi kot proaktivni,
samomotivirani in samoupravljeni, lahko pa tudi omogočijo drugim, da prevzamejo
odgovornost in sledijo svojemu vodstvu. Običajno potrebujejo čas, da upoštevajo pomembne
podrobnosti, preden se odločite. So dokaj organizirani in načrtovani. Občasno prevzamejo
vlogo vodje, vodijo druge in pomagajo določiti svoje cilje, čeprav to ni njihov najprimernejši
položaj. So samozavestni in samozavestni glede svojih znanj in zmožnosti na področjih, s
katerimi poznajo, ali kjer presegajo.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki raje vodijo druge, ki sledijo navodilom in smernicam, ne
pa proaktivnim ali prevzamejo vlogo vodje. Običajno preživijo veliko časa glede pomembnih
podrobnosti, preden se odločite. Spontani so v naravi, kot da živijo vsak dan, ne pripravljajo
preveč načrtov za prihodnost, ali tedenske razporede. Pogosto jim manjka samozavest in
zaupanje v njihovo znanje in sposobnosti, zlasti na področjih, ki jih manj poznajo ali v novih
situacijah.
Naslov skale: Družbene skupine

Opredelitev: Sposobnost in pripravljenost, da vplivajo na (z vplivom) na oblasti, družbene skupine,
raziskovalne skupine, skupine in politične frakcije, ideološke (vodenje, vodenje). Biti organ,
posedovanje družbenega ugleda in priznanja

Visoka ocena:
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo neposreden vpliv na druge, ki jih lahko prepričajo
in spremenijo svoje mnenje. Še posebej dobro spodbujajo in motivirajo druge, vedno priznane
kot dobre voditelje, učitelje, šefe ali nekoga z oblastjo. Imajo medosebne sposobnosti, da
komunicirajo primerno in jih je treba razumeti, zato učinkovito uporabljajo prepričanje, kadar
koli želijo. Zaradi njihovega obnašanja se jim zdi dobro prenašati znanje drugim.

Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo idejo o tem, kako ravnati z drugimi v primeru, da
obstajajo nekatera socialna vprašanja. Njihova pozornost v družbenih vidikih je za njih
pomembna kot njihova lastna korist, zaradi česar včasih težko pridobijo vse spodbude, ki
prihajajo od drugih. Njihova sposobnost upravljanja, vodenja in spodbujanja ljudi je dobra, še
posebej, če imajo interes za to nalogo. Njihove sposobnosti komuniciranja ali reševanja
problemov so lahko dobri, če jih sami predlagajo, vendar je to običajno.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki raje storijo večino stvari po svojih lastnih boljših od
odvisnosti ali so v stiku z drugimi. So učinkoviti delavci ali podjetniki, če delajo sami. V celoti
zaupajo in razmišljajo o sebi pred drugimi in se zadovoljijo, ko sami rešujejo probleme.
Ponavadi imajo svoje ideje jasno v mislih in se osredotočajo na neopaženo. Vejo, kako uživati
sami pred mreženjem.

Naslov skale: Podatki

Opredelitev: sposobnost in pripravljenost, da vplivajo (vplivajo na) in imajo pooblastila za podatke
(informacije); zbiranje, obdelava, analiza, tolmačenje, prenos (takih informacij, prevajanja,
tolmačenja, razlag, prepričevanja); Razumevanje realnosti in različnih dogodkov.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki razumejo pomen znanja. Dobri so v spomin. Radi
delajo s podatki in so dobri pri zbiranju, organiziranju in tolmačenju znanja. Iščejo informacije iz
različnih virov in učinkovito absorbirajo novo znanje. Z lahkoto lahko razširijo in prenesejo
znanje drugim strankam in lahko uporabljajo sisteme za pridobivanje informacij. So dobri, da
prepričajo ljudi in uporabijo dejstva, dokaze, njihovo strokovno znanje, znanje in spretnosti za
to.

Povprečna ocena:
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Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki nekoliko razumejo pomen znanja. Včasih so dobri pri
memoriranju. Včasih raje delajo s podatki in zbirajo, organizirajo in razlagajo znanje. Zmerno si
prizadevajo iskati informacije iz različnih virov in absorbirati novo znanje. Včasih lahko
poskušajo razširjati in prenesti znanje drugim strankam ali uporabljati sisteme za pridobivanje
informacij. Včasih so uspešni pri prepričevanju ljudi; skušajo večino časa uporabljati dejstva,
dokaze, strokovno znanje, znanje in spretnosti.
Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki dajejo večji pomen drugim, kot pa razumevanje
pomena znanja, kritično razmišljanje, reševanje problemov in memoriranje. Namesto da bi
delali s podatki, številkami, zbiranjem, organiziranjem in tolmačenjem znanja, jih morda zanima
več socialnih vidikov okolja. Iskanje informacij, vpijanje novega znanja, razširjanje in prenos
tega znanja ter uporaba zbiralskih sistemov je za njih lahko zapleteno, in raje uporabljajo svoj
čas za nekaj drugega, kar uživajo več. Ko poskuša prepričati ljudi, ne raje uporabljajo dejstev,
dokazov, strokovnega znanja, znanja in spretnosti.

2.3.

Osebnostne lastnosti

Naslov skale: Vestnost

Opredelitev: skrb za delovne navade; zanesljivost; pozornost do podrobnosti; prednost za
strukturiran, sistematičen in dobro premišljen pristop; naklonjenost do perfekcionizma.
Visoka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilen preudarnost pri sprejemanju odločitev
in doslednosti pri delovanju, so značilna popolnost pri opravljanju nalog, včasih pa tudi
natančnost. So vestni, sistematični in zanesljivi. Vedno dosledno (in trmasto) si prizadevajo
doseči cilje in jih zaznamuje intencionalnost. So racionalni in dobro organizirani, imajo velik
pomen pri načrtovanju. Temeljito analizirajo vse prednosti in pomanjkljivosti projekta. Obdržijo
svoje obljube. Lahko se zaneseš na njih. So zaupanja vredni in nenaklonjeni spreminjanju
izbranega poteka dejanja. Prav tako so togi, stereotipni v vedenju, trdo delajo in disciplinirani.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, katerih previdnost pri sprejemanju odločitev in doslednosti
pri delu povzročajo težave. Težko jim je ohranjati popolnost pri opravljanju nalog. Izključijo

269

podrobnosti, ko poskušajo opozoriti na splošne vidike. Poskušajo biti obljudni in sistematični,
vendar pri tem prikažejo veliko pomanjkljivosti. Usklajenost pri uresničevanju cilja je za njih
precej težavna. Včasih izgubijo pogled na glavni namen svojih dejavnosti. Med načrtovanjem ne
upoštevajo vedno temeljito analizo prednosti in pomanjkljivosti projekta. Poskušajo obdržati
obljube. Ne moreš se vedno zanašati nanje. V kritičnih situacijah bodo sorazmerno zlahka
spremenili izbrani potek aktivnosti. Prilagajajo metode in načine dela na sedanjih zahtevah,
opustijo prej sprejeta načela ali pravila.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na osebe, ki imajo težave pri ohranjanju previdnosti pri odločanju in
doslednosti pri delovanju. Drugi opazijo svoj kaos in motnjo. Nikoli ne dosežejo popolnosti pri
opravljanju nalog. Za njih je značilna njihova površnost in nenatančnost pri izpolnjevanju
njihovih obveznosti. Težko jim je, da so v vsakem izbranem poteku delovanja dosledni in trajni
pri doseganju cilja. Ne vidijo potrebe po podrobnem načrtu svojih dejavnosti. Spontani in
brezplačni so v akciji. Metode in postopke prilagajajo sedanjim zahtevam in zlahka opustijo prej
sprejete načela ali pravila. Prilagodljivi so spremenljivim pogojem. Njim se lahko prilagajajo
novemu okolju. Ne moreš se vedno zanašati nanje. Ne obračajo veliko pozornosti na svoje
obljube.

Naziv skale: Prilagoditev in fleksibilnost

Opredelitev: pripravljenost prevzeti nove ali nepričakovane situacije in dopustiti negotovost;
odprtost za nove perspektive in metode. Sprejemanje sprememb.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna sposobnost in pripravljenost za
reševanje nepredvidenih okoliščin in vzdrževanje negotovosti. So dovzetni za alternativne
poglede in nenehno iščejo nove rešitve. Imajo sposobnost, da takoj odpravijo svoje stališče in
stališča, da bi dosegli boljše sobivanje in razumevanje z drugimi. Odlikujejo se v svojem
vedenju, osebnem stilu in interesih. Prav tako so avtonomni v svojih dejanjih, intelektualno
radovedni in z višjo samozavestjo.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki lahko najdejo spreminjajoče se okoliščine. Do neke mere
lahko prenašajo negotovost. So relativno dovzetni za alternativne poglede. Po potrebi iščejo
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nove rešitve. V določeni meri so pripravljeni popraviti svoje stališče in stališča, da bi dosegli
boljše sožitje in razumevanje z drugimi. V nekaterih situacijah se razlikujejo v izvirnosti svojega
vedenja, osebnega sloga in interesov. Čeprav so lahko v svojih dejanjih avtonomni, včasih
potrebujejo nasvete in potrditve drugih.

Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki raje delajo v znanih in nespremenljivih okoljih in se
običajno manj prilagodijo novim okoliščinam. Težave imajo trajno negotovost. Morda bodo
našli svoje mnenje pomembnejše od drugih. Raje uporabljajo obstoječe rešitve in prakse, za
katere se je izkazalo, da delujejo. So trdni v svojih stališčih in stališčih. Zelo nenavadno je, da se
iz množice izstopajo v svojem vedenju, osebnem stilu ali interesih. Raje se posvetujejo z
drugimi, preden ukrepajo, in ponavadi imajo nižjo samozavest, kot njihovi vrstniki.

Naslov skale: smer delovanja (potreba po ukrepanju)

Opredelitev: pripravljenost, da se odločitev spremeni v cilje, ki jih je treba upoštevati; pripravljenost
za zaščito izbranega poteka dejavnosti od preusmeritev predlogov.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so bolj osredotočeni na preoblikovanje odločitve v niz
ciljno usmerjenih dejavnosti. Zanje je enostavno spremeniti načrte, rešiti težave in premagati
ovire, če je cilj jasen. Njihov način dela temelji na njihovi odlični zmožnosti nadzora situacij,
povečanja učinkovitosti in njihove velike orientacije okoli ciljev. Njihova uspešnost ni odvisna
od nadzora drugih, ampak od njihovega predloga, zaveze in zadovoljstva z opravljenim delom.
Izpolnjujejo predstavljene naloge, tudi če si morajo za to storiti veliko truda. Ta način
razmišljanja lahko izgubi ozaveščenost o družbenih in osebnih zadevah, vendar bodo delovali z
odločitvijo, ki bo povečala produktivnost in energijo za doseganje ciljev. Poleg tega imajo
posebno sposobnost, da nadaljujejo z delom, kljub frustracijam in ovirami na poti.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, katerih način ukrepanja, ko morajo storiti nekaj, je
običajno energičen, če delo, ki ga je treba opraviti, jih motivira. Ne morejo zapustiti, če cilj ni
jasen. Preden ukrepajo, lahko zlahka preučijo vse veje, zato lahko njihove odločitve potrebujejo
več časa za izvedbo. Včasih imajo težave pri odločanju, ko je treba opraviti nalogo, vendar bodo
vedno trdo delali, če bo naloga dovolj pomembna zanje. Zato so v nekaterih primerih zavezane,
motivirane in produktivne pri svojem delu.
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Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki zaupajo drugim, da prevzamejo odgovornost. Njihova
iznajdljivost jim omogoča, da se hkrati osredotočajo na veliko stvari in raje delajo v sproščenem
okolju brez velikega pritiska. Običajno jih prepoznavajo kot zelo mirni ljudje. Čutijo bolj
prepričane, da imajo nekoga na hrbtu večino časa. Lahko so resnično družabni in se
osredotočajo na številne stvari, ki se razlikujejo po najboljših močeh pri doseganju cilja.

Naslov teme: dosežek Motivacija

Opredelitev: izdelava spletnih strani stikov in podpora podjetjem z uporabo pogodb in povezav,
prepričljivih sposobnosti, komunikacije, reševanja konfliktov in splošnih medosebnih spretnosti.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se osredotočajo na pobudo za iskanje boljših
priložnosti in so vztrajni. So ciljno usmerjeni in konkurenčni, kar jim omogoča izdelavo
kakovostnih del. Nenehno si prizadevajo za izpolnitev naloge in se ne odrečejo zlahka. Motivi
so za premagovanje ovir, konstruktivno reševanje konfliktov in doseganje njihovih ciljev. Dobri
so pri koncentraciji in se osredotočajo na uspeh.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se včasih osredotočajo na pobudo za iskanje boljših
priložnosti in so vztrajni. Prizadevati si morajo bolj prizadevati, da bi se motivirale za
samopodobo. Nekoliko ciljno usmerjeni in konkurenčni, kar včasih vodi k kakovostnemu delu in
včasih ne. Ker je za njihovo motiviranje potreben čas, lahko pred opravljanjem opravijo
nekatere naloge, zato jih je treba nadzorovati. So zmerno motivirani za premagovanje ovir,
konstruktivno reševanje konfliktov in doseganje svojih ciljev. Nekoliko dobro se osredotočajo
na uspeh.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki dajo večjo pozornost drugim, kot pa prevzemanje
pobude, da bi našli boljše možnosti in biti vztrajni. Ljubijo druge stvari, da so vztrajne pri
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doseganju ciljev, vztrajnosti ali reševanja problemov. Namesto osredotočanja na uspeh ali
doseganje ciljev se večinoma osredotočajo na proces in izboljšave. Raje preživijo svoj čas na
različnih poteh, namesto da se ukvarjajo s svojimi težavami.

Naslov skale: Čustvena neodvisnost
Opredelitev: Čustvena neodvisnost od sodbe drugih; samo motivacija. Ob zaupanju v lastno
sposobnost in pričakovano uspešnost, samozavest.

Visoka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so samozavestni glede lastne presoje in sposobnosti.
Udobno so v različnih okoljih in so samozavestni. So samostojni pri svojem delu in odločanju, se
lahko motivirajo in določijo svoje lastne cilje. Zavedajo se svojih občutkov in jih sprejemajo.
Delujejo samostojno brez potrebe po čustveni podpori drugih in zmorejo dokončati dejanja,
tudi če jih drugi ne sprejmejo v celoti. Prepoznajo različne možnosti za rast in izboljšanje. V
večini primerov delujejo objektivno in realno, so zaupanja vredni in samokritični.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo nekaj zaupanja v lastno presojo in sposobnosti,
vendar se lahko v nekaterih situacijah zanašajo na mnenja drugih ljudi in ne na svoje lastne.
Težave imajo lahko pri ohranjanju avtonomije v svojih nalogah in se lahko zanesejo na zunanje
vire za motivacijo. Vedno se ne zavedajo svojih čustev in jih ne morejo vedno sprejeti. Vidijo
prednosti čustvene podpore drugih pri odločanju ali opravljanju nalog. Odobritev drugih ljudi je
zanje relativno pomembna.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se večinoma zanašajo na mnenje in presojo drugih in ne
na svoje. V nekaterih okoljih se počutijo neprijetno. Večinoma potrebujejo vodje drugih ljudi pri
njihovih nalogah in se običajno zanašajo na zunanje vire motivacije. Pogosto se ne zavedajo
svojih čustev in imajo lahko težave, razen njih. Pri odločanju ali ukrepanju se zanašajo na
čustveno podporo drugih. Odobritev drugih ljudi je za njih zelo pomembna.

2.4.

Temeljne značilnosti
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Naslov skale: Čustvena stabilnost

Opredelitev: Stopnja, do katere so čustvene reakcije uravnotežene in niso nestalne; zmožnost, da se
opomore od poraza in neuspeha ter nadzira lastne čustvene reakcije.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so v vseh situacijah svojega življenja samokontrolirani in
lahko delajo zlahka pod pritiskom. Ta značilnost jim daje zelo občutek miru, fleksibilnosti,
odpornosti na čustvene strahove, potrpljenja in zadovoljstva zase. Osnovno pravilo v njihovem
življenju je nadzor nad čustvi in odzivi. Vidijo jih kot mirni in samozavestni ljudje, daleč od
impulzivnosti, optimistični, neodvisni in sposobni obvladovati stres in prenašati neuspeh. Imajo
posebno sposobnost, da pridobijo čustvene reakcije drugih.

Povprečna ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so navadno v stabilnem stanju, ko morajo delati v
različnih situacijah. Včasih delujejo spontano in se osredotočajo na njihov prvi impulz. Ljudje, ki
dobijo ta rezultat, so navadno samopostrežni in samokritični, na drugi strani pa znajo
prepoznati svoje delo v nekaterih situacijah. Ko se zdi, da se situacija preplavi, potrebujejo čas,
da se znova opomni. Potrebujejo čas, da se prilagodijo novim spremembam.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki delujejo impulzivno, spontano in brez pridržkov. Vse
situacije so izziv za njih in bodo vedno prepoznavale drugačne odnose pred svojimi. Z visoko
stopnjo samozaposlitve se vedno kritizirajo in mislijo, da bi lahko naredili nekaj boljšega. Delajo
v rutinskih scenarijih, stran od motenj, ki bi lahko spremenile njihovo stanje in stabilnost.
Njihova samopostrežna zmogljivost jim omogoča, da potrebujejo več časa kot drugi, da se
opomorejo zaradi neuspeha.

Naziv skale: Delo pod pritiskom

Opredelitev: zaupanje v sposobnost, da je zelo odporna in robustna; pripravljenost prevzeti težke
delovne obremenitve.
Visoka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se lahko uspešno osredotočijo na nalogo, tudi če so v
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stresnih razmerah. Njihovi ciljno naravnani znaki zagotavljajo neprekinjeno delo v enakem
ritmu do roka, ne glede na zavrnitev ali obremenitev. Zagotavljajo, da ostanejo pod nadzorom
nad svojim delom, sodelavci, vsemi nastalimi situacijami in njihovimi čustvi. Stres, delovne
obremenitve ali časovni pritisk ne vplivajo na njih. Oseba z visoko stopnjo sposobnosti za delo
pod pritiskom ima nadzor nad svojimi čustvi, vztrajnostjo in zmožnostjo dela pod kakršnimi koli
pogoji, ne da bi se pri tem podprla.
Povprečna ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se težko osredotočajo na nalogo pri roki, če so
izpostavljeni stresnim razmeram. Poskušajo sistematično delovati do roka, včasih pa jih lahko
motijo. Težka delovna obremenitev jih lahko včasih naredi stresna, zavrnitev drugih pa bi lahko
vplivala na njihovo motivacijo. Včasih se soočajo s težavami, ko poskušajo ohraniti nadzor nad
svojim delom, sodelavci ali kakršno koli situacijo, ki se pojavi, pa tudi njihova čustva. Stres,
delovne obremenitve ali časovni pritisk lahko vplivajo na njih. Njihovo delovno okolje mora biti
mirno in organizirano, saj lahko z lahkoto moti pod stresom ali ko se ukvarjajo s čustvi.

Nizka ocena:

Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki dajejo večji pomen drugim stvarem, kot da se
osredotočijo na nalogo pri roki, če so izpostavljeni stresnim razmeram. Raje delajo v različnih
stilih, namesto da so sistematični in načrtovani, vendar pa ta vrsta pristopa lahko povzroči
težave pri uspehu do roka. Težke delovne obremenitve jih poudarjajo in zavračanje vpliva na
njihovo motivacijo. Morda bodo nadzorovali nadzor, ki je zaskrbljujoče, ko gre za njihovo delo
in čustva, zaradi česar so manj stabilne. Stres, delovne obremenitve in časovni pritisk so izrazi, s
katerimi se borijo vsakodnevno. Njihovo delovno okolje mora biti mirno in organizirano, v
nasprotnem primeru se lahko z lahkoto motijo, če so izpostavljeni stresu ali če se ukvarjajo s
svojimi čustvi.
Naslov skale: Visoka stopnja aktivnosti
Opredelitev: se nanaša na energijsko raven, ki jo opazujemo pri osebi, na želeno količino aktivnosti in
na njihovo potrebo po stimulaciji (raje uporabljamo različna okolja, veliko dražljajev, nestrukturirana
okolja).
Visok rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so navadno prisiljeni, socialni, aktivni in energični. Zelo se
počutijo udobno in se osredotočajo na več nalog hkrati, ali pa imajo več ciljev, ki jih hkrati določijo v
mislih. Običajno potrebujejo stalno stimulacijo. Tudi če obstaja možnost za odmor, se verjetno
zavzemajo za različne naloge, npr. Branje ali uporabo telefona. Imajo nizko občutljivost za stres, kar
jim omogoča, da delujejo dobro pod izjemnim pritiskom, in so sposobni obvladovati čas in stres pri
obremenitvah. Raje raznolikost in boljše delovanje v nestrukturiranih okoljih.
Povprečen rezultat:
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Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so na eni strani lahko odločni, socialni, aktivni in energični,
vendar pa potrebujejo tudi čas, da se sprostijo in napolnijo svojo energijo na drugi strani. Čeprav si
raje delajo stvari, ki jih je treba organizirati enkrat naenkrat, se lahko osredotočijo tudi na več nalog,
hkrati pa po potrebi. Delujejo najbolje, ko je količina stimulacije in raznolikosti v okolju znotraj
običajnih meja.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki želijo sami preživeti veliko svojega časa, se sproščajo iz
družabnih dejavnosti in polnijo svojo energijo. Raje delajo samostojno, s čim manj medsebojnim
sodelovanjem s sodelavci, s čimer se osredotočajo na eno nalogo, da organizirajo stvari. Potrebujejo
zelo malo stimulacije. Rad bi ohranjali svoje delo organizirano in najbolje delovalo v mirnih in
strukturiranih okoljih, kjer ni veliko sprememb, prostora za spremembe ali raznolikosti.
Naslov skale: visoka stopnja senzibilnosti
Opredelitev: se nanaša na raven energije, opazovano pri osebi, na količino dejavnosti, ki so
prednostne, in na njihovo potrebo po stimulaciji (raje pri nizkem šumu in gibanju ter v tihih,
strukturiranih okoljih).
Visok rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki raje in potrebujejo delo v stabilnih pogojih, daleč od
morebitnih motenj, poskušajo preprečiti spremembe. Uživajo le, ko opravljajo naloge, ki so jim dobro
znane, ko so pravila jasna ali če so dejavnosti običajne. Imajo posebno sposobnost zaznavanja
majhnih sprememb in jih lahko počutijo nervozne. Imajo tudi nenavadne poglede na podrobnosti,
natančne in natančne. Ponavadi se osredotočajo na sebe pred drugimi, s poudarkom na duševnem
življenju in samotarskih dejavnostih.
Povprečen rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se počutijo samozavestni pri obeh, ki delajo v stabilnih
razmerah, pa tudi pri nerutinskih opravilih. Prilagodljivi so, čeprav jih lahko v nekaterih primerih moti.
Učinkovito lahko delajo z upoštevanjem strukturiranih pravil ali improvizacije. Ta prilagodljiva
zmogljivost omogoča, da jih drugi prepoznajo kot prilagodljivi in vsestranski. Imajo sposobnost, da se
osredotočijo na celoto, ne da bi pozabili na podrobnosti pri delu. Vidijo jih lahko, da delajo in uživajo
sami, hkrati pa so socialni in se prepričajo s skupinami ljudi.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki skoraj nikoli ne delajo v rednih ali stabilnih razmerah.
Menijo, da so veliko bolj samozavestni v spreminjajočih se situacijah - omogočajo jim, da
improvizirajo in so prožni. Ponavljajo se z ponavljajočimi dražljaji. Želijo pokrivati veliko različnih
stvari v najkrajšem času in čeprav jih lahko v nekaterih primerih moti, imajo sposobnosti, da pozorno
spremljajo celoten koncept naenkrat, ne da bi se osredotočili na podrobnosti. Všeč so jim naloge,
zaradi katerih jim deli svojo pozornost, zlasti tiste, kjer jih je treba improvizirati. Več dražljajev, ki jih
prejmejo, bolj pogumni in samozavestni se počutijo. Prepoznani so kot družbeni in odhajajoči ljudje.
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2.5.

medosebnosten sposobnosti

naslov skale: komunikacijske sposobnosti
Opredelitev: sposobnost komuniciranja lastnih potreb, mnenj, misli, čustev, držav in želja v javnih
situacijah in v pogovorih.
Visok rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so sposobni komunicirati na razumljiv in verodostojen način,
tako da se osredotočajo na skladnost med njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo. Lahko
razumejo izraze učinkovito, vključno z metaforami, metonimijami in idiomi. Prav tako so dobri pri
neverbalnem komuniciranju in lahko razumejo in naredijo gibe učinkovito. Osredotočajo se na
njihovo slovnico in črkovanje ter poskušajo biti brez napak v svoji komunikaciji. Pomembno je, da jih
razumemo in poslušamo; iz tega razloga ne oklevajte ponoviti, kar pravijo. Z lahkoto lahko govorijo v
javnosti. Če morajo govoriti javno, lahko prepoznajo potrebe občinstva in ohranjajo zaupanje med
svojim govorjem.
Povprečen rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se bolj osredotočajo na verodostojnost s soglasjem med
njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo. Včasih se ne osredotočajo na razumevanje izrazov,
vključno z metafore, metonimijami in idiomi. Med komuniciranjem lahko napake v svoji slovnici in
črkovanju. Včasih se lahko osredotočijo na vsebino pogovora in se manj osredotočijo na kretnje.
Ponavadi preverjajo, ali ljudje, s katerimi komunicirajo, razumejo in poslušajo. Včasih se počutijo
zaskrbljeni, ko govorijo javno in zamujajo potrebe občinstva.

Nizek rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se bolj osredotočajo na stvari, razen na avtentično,
koherentno in razumljivo komunikacijo, namesto da se osredotočajo na skladnost med njihovo
verbalno in neverbalno komunikacijo. Raje govorijo z ljudmi posamično in se počutijo nevarni javno.
Namesto da se osredotočajo na potrebe poslušalcev, se lahko osredotočijo na to, kar želijo povedati,
in vsebino njihovega diskurza. Ti ljudje so lahko bolj samocentrirani, zato so namesto razumevanja
drugih in njihovih potreb, ki jih razumejo in poslušajo drugi, osredotočanje na sebe pa je za njih še
pomembnejše. Ključna vsebina govora je za njih pomembnejša od razvoja jezikovnih zmožnosti,
razumevanja figurativnega jezika in neverbalnega komuniciranja. Morda raje uporabljajo preprost
jezik.
Naslov skale: sposobnosti poslušanja
Opredelitev: prepoznavanje in razumevanje namenov, potreb in čustev drugih; sposobnost
razumevanja stališča osebe in prisluhniti ter pokazati zanimanje za to, kar je bilo rečeno.
Visok rezultat:

277

Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so zelo dobro razumeli čustva, namere in potrebe drugih in
zlahka vidijo stvari z vidika drugih ljudi. Dajo vso pozornost temu, kar govori druga oseba in skuša
razumeti temeljni pomen v njihovih besedah in stavkih. Radi vodijo in pomagajo drugim pri
izboljševanju njihovega znanja in spretnosti ter so občutljivi na potrebe drugih. Dobri so pri
analiziranju in razumevanju idej ali čustev drugih ljudi iz njihovega telesnega jezika in izrazov obraza.
Povprečen rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so v glavnem sposobni razumeti čustva drugih, namere in
potrebe, vendar se lahko včasih bolj osredotočijo na lastno perspektivo. Niso vedno pozorni na to,
kar drugi ljudje govorijo, in lahko zamujajo nekatere pomene v okviru, kar pravijo. Svetovanje in
pomoč drugim s svojimi problemi ni nujno vloga, ki jo pogosto prevzemajo. V nekaterih situacijah se
lahko zmedejo o idejah ali čustvih osebe, ki je predstavljena s svojim telesnim jezikom in izrazi
obraza.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se večinoma zanimajo za druge vidike odnosov kot za
občutke, namere in potrebe drugih. Osredotočeni so na lastno perspektivo in verjetno ne upoštevajo
stališč drugih. Morda ne kažejo veliko zanimanja za tisto, kar drugi ljudje govorijo, in iščejo osnovne
pomene tega, kar pravijo brez pomena. Svetovanje in pomoč drugim z njihovimi težavami ni
prednostna naloga. Pogosto jim je težko analizirati in razumeti ideje ali čustva osebe iz njihovega
telesnega jezika in raje ljudje izražajo stvari verbalno.
Naslov skale: timska orientiranost
Opredelitev: pripravljenost in prednost pri vzpostavljanju stika z ljudmi; aktivno gradnjo in
vzdrževanje delovnih in zasebnih odnosov in mrež.
Prenos vrednosti na timsko delo in sodelovanje; pripravljenost dejavno podpirati timske procese in
pripravljenost žrtvovati lastne interese v korist skupine.

Visok rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki vedno želijo vzpostaviti stik z ljudmi, pokazati pogovor,
odprtost in socialne spretnosti. Vedno težijo k delu v skupinah in po svojih najboljših močeh, ko se
zavedajo sodelovanja in občutijo bolj samozavestno delo v skupini kot sami. Vedno žrtvujejo svoje
interese, če lahko dejavno podpirajo ekipno okolje. So občutljivi na čustva drugih, ki so odgovorni za
druge, poskušajo jim vedno služiti z odločnim in skupnim ciljem in odgovornostim. Imajo posebno
darilo za izmenjavo in zagotavljanje informacij z drugimi, saj lahko razumejo verbalno in neverbalno
komunikacijo.
Povprečen rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se počutijo samozavestno delajo v skupinah, vendar včasih
želijo biti daleč od ljudi in sami delati. Pokažejo ekskluzivno ekipo, če je to potrebno, če je potrebno
sodelovati in podpirati ekipo, če je to potrebno. Po drugi strani pa nikoli ne pozabijo na lastne
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interese. Ohranjujejo dobro ravnovesje med skrbjo za druge in same sebe, v nekaterih primerih
osredotočajo se na druge in razvijajo svoje lastne spretnosti v drugih. Lahko se preprosto prilagajajo
in imajo osnovne sposobnosti, potrebne za razumevanje neverbalne komunikacije.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki se bolj osredotočajo na delo sami kot v skupini. Učinkovita
so le pri individualnem, samostojnem delu. V glavnem se osredotočajo na lastne interese in na
interes skupine, le če jih lahko pozitivno koristijo. Ponavadi priznavajo svoje občutke veliko lažje kot
čustva drugih. Zelo so prepletene s svojimi skupinami prijateljev ali znancev, porabijo skoraj ves svoj
čas sami. Ko gre za deljenje z drugimi, so bolj osredotočeni na razumevanje ali razvoj idej, preden jih
komunicirajo z drugimi.
Naslov skale: asertivnost
Opredelitev: vztrajnost pri prizadevanju za doseganje ciljev, celo ob soočanju z upornostjo;
občutljivost na motnje. Zaupanje v obrambo osebnih idej in ciljev ter komuniciranje na taktilen način.
Vsok rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki imajo visoko stopnjo samozavesti in lahko prepričujejo
druge, da sprejmejo svoje ideje, tudi če se ne strinjajo. Jasno predstavijo svoja mnenja in zagovarjajo
te zamisli, tudi če jih drugi ne podpirajo / ne sprejmejo. Zaradi svojega močnega značaja so dobro
prepričevati druge, tako da jih vplivajo čustveno ali duševno. Čeprav so močni zagovorniki lastnih
mnenj in idej, spoštujejo tudi mnenja in prepričanja drugih. Močne komunikacijske spretnosti so
potrebne, da lahko branijo svoje ideje in prepričajo druge.
Visok rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki imajo zmerno raven samozavesti in lahko včasih prepričujejo
druge, da sprejmejo svoje ideje, tudi če se ne strinjajo. Včasih svoje mnenje jasno predstavljajo in
zagovarjajo te zamisli, tudi če jih drugi ne podpirajo / ne sprejemajo. Trudijo se, da bodo prepričali
druge, tako da jih bodo čustveno ali duševno vpletali. Poskušajo biti močni zagovorniki lastnih mnenj
in idej. Včasih spoštujejo mnenja in prepričanja drugih. Včasih se borijo s svojimi komunikacijskimi
veščinami. Včasih branijo svoje ideje in včasih izgubijo pogled od njih, ko poskušajo prepričati druge.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki dajejo večji pomen drugim mnenjem in idejam, čeprav imajo
nasprotna mnenja. Morda so manj osredotočeni na razvoj samozavesti. So bolj enostavni in ne raje
konflikti, zato ne vztrajajo pri zagovarjanju svojih idej. Niso dobro prepričevali druge in se boriti z
iskanjem načinov, kako vplivati na njih čustveno ali duševno. Odločijo se, da sprejmejo mnenje
drugih, da se branijo svoje. Namesto da bi bili specializirani v komunikacijskih spretnostih, se
osredotočajo na druge stvari, ki jih preprečujejo braniti svoja prepričanja in ideje. So moteče, zaradi
česar so njihovi privrženci in ne voditelji.
Naslov skale: pogajanja in reševanje konfliktov
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Opredelitev: zmožnost doseči kompromis ali sporazum in se izogniti argumentom in sporom;
doseganje najboljšega možnega izida. Sposobnost voditi spore v smeri reševanja skupnega vprašanja.
Visok rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so sposobni razumeti naravo konfliktov in so dobri pri iskanju
pozitivnih rezultatov. Poznani so tehnik pogajanj in reševanja konfliktov. Ne preprečujejo konfliktov.
So sposobni natančno določiti potrebe drugih in lahko učinkovito dodelijo razpoložljive vire med
dvema ali več strankami. Imajo dobre rešitve za reševanje težav. Razumejo in sprejemajo različne
perspektive, stališča in mnenja. Nadzirajo svojo jezo in frustracije ter se zmorejo spoprijeti z agresijo
drugih. Na taktičen način lahko predstavijo svoja mnenja in želje.
Povprečen rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki na splošno poznajo naravo konfliktov, ko se pojavijo, vendar se
v nekaterih situacijah raje izogibajo. V večini primerov se lahko pogajajo v njihovi korist, vendar le
občasno prevzamejo posredniško vlogo. Pri reševanju problemov včasih postanejo zadovoljni z
rešitvijo, ne da bi pretežno analizirali problem. Sorazmerno sprejemajo mnenje in stališča drugih
ljudi, vendar jih lahko v nekaterih situacijah zanemarijo. Ko so v navzkrižju z drugimi ljudmi, lahko
nadzorujejo svoja čustva in se spopadajo z agresijo drugih, vendar le do določene točke.
Nizek rezultat:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se izogibajo konfliktu, kadar koli je to mogoče. V situacijah, ko
se morajo pogajati z drugimi, imajo lahko težave pri izražanju svojih potreb ali vztrajanju pri njihovih
zahtevah. Pri reševanju problemov hitro postanejo zadovoljni z določeno rešitev in podrobneje ne
analizirajo problema. Pogosto se osredotočajo na svoje lastne perspektive in ne na druge. Njihova
jeza in frustracija lahko prevladata nad njihovo zmožnostjo razmišljanja racionalno in aktivno
poslušati, kaj druga oseba poskuša komunicirati.

2.6.

Podjetniške sposobnosti

Naslov skale: strateške kompetence
Definition: The process of setting, evaluating and implementing long-term strategies for the future of
a company, as well as its initiatives.

High score:
The obtained result refers to people who are especially good in creating long-term visions for the
future, having a need for planning and organizing, being innovative, proactive thinking and
confidence about one's own decisions. They are an example of successful analytical thinking and
problem-solving, being good at drawing conclusions or organizing information. They possess high
levels of self-confidence to make decisions after considering all of the alternatives, having a high
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degree of intellectual curiosity, creativeness, proactivity and productivity. Furthermore, they can be
good leaders due to their capacity to influence, persuade and negotiate, as well as control their
behaviour, thoughts and emotions.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki lahko preprosto načrtujejo in organizirajo prihodnje dogodke,
na drugi strani pa vedno poskušajo izkoristiti dan. V nekaterih primerih sprejemajo odločitve glede na
svojo intuicijo, spontano in ne sledijo razporedom. Vendar pa se tudi prepričajo po načrtih, rešujejo
težave in poskušajo pretehtati vse alternative, ki jih je mogoče rešiti, kadar je to potrebno. Čutijo jih
privlačni umetniški svet, temveč tudi aktivni misleci.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se osredotočajo na izkoriščanje dneva in življenje v trenutku,
namesto načrtovanja in načrtovanja. Lahko se naučijo koristnih informacij iz kaosa, v tem kaosu pa se
počutijo samozavestne. Prizadevajo si na podlagi njihove prve intuicije, spontanih in dobrih
improvizatorjev. Njihovi interesi so skoraj vedno povezani z umetnostjo, fizičnimi hobiji ali drugimi
ne-spoznavnimi nalogami. Ni jim treba prepričati ali vplivati na druge, da se počutijo samozavestne,
ampak verjamejo v svobodo misli.
Naslov skale: prepoznavanje priložnosti
Opredelitev: zmožnost pridobivanja in sistematizacije delovanja virov, potrebnih za začetek in rast
novega podjetja; sposobnost prepoznavanja in predvidevanja izkoriščanja priložnosti.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so odprti za preizkušanje novih izkušenj, izkoriščanje
priložnosti in razmišljanje zunaj polja. Zelo dobro poznajo priložnosti v svojem okolju. Dobre so pri
iskanju nepričakovanih potreb po znani dobavi in iztržkih. So inovativni in zaradi tega imajo
podjetniško vizijo. Izkoriščanje priložnosti je za njih ključnega pomena zaradi njihovega proaktivnega
značaja. Imajo dostop do velikih mrež ljudi, ki jim omogočajo dostop do različnih virov, ko opravljajo
raziskave.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so včasih odprti za preizkušanje novih izkušenj in
razmišljanje zunaj škatle. Poskušajo prepoznati priložnosti v svojem okolju. Včasih so dobre pri
iskanju nepričakovanih zahtev za znano dobavo in prihodke. So relativno natančni in inovativni ter
zaradi tega ponavadi prenašajo podjetniške lastnosti. Izkoriščanje priložnosti je običajno za njih
pomembno zaradi njihovega proaktivnega značaja. Imajo dostop do omrežij ljudi, ki jih včasih
podpirajo z omogočanjem dostopa do različnih virov, ko opravljajo raziskave.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki raje upoštevajo pravila, kot jih zavirajo, in ne poskušajte
poskušati novih izkušenj in razmišljanja zunaj škatle. Zaskrbljeni so za tradicionalna pravila in čakajo
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na druge pobude, zato se osredotočajo na uporabo znane rešitve in ne na prepoznavanje
nepričakovanih potreb in neznanih zalog. Izkoriščanje priložnosti ni stvar, ki si jo prizadevajo močno,
zaradi svoje pomanjkanja navdušenja pri raziskovanju, prepoznavanju, ustvarjanju in izkoriščanju
priložnosti. Le malo ali nič zanimanja za prepoznavanje priložnosti v svojem okolju. Ni jim treba
raziskovati novih možnosti, ker raje uporabljajo obstoječe norme; to vpliva na njihov potencial za
začetek novih podjetij ali odkrivanje prihodnjih problemov. Boljše so z mrežami ljudi, ki so že
vključeni, zato jim je težko dostopati do različnih virov, kar omejuje njihovo znanje. Ne poskušajo
razširiti svojih omrežij, ki bi jim sicer omogočili dostop do različnih virov.
Naslov skale: mreženje in razmerja
Opredelitev: zmožnost zgraditi mreže stikov in podpirati podjetja prek pogodb in povezav,
prepričljivih sposobnosti, komunikacije, reševanja konfliktov in splošnih medosebnih spretnosti.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna visoka raven medosebnih spretnosti.
Imajo lahko preprostost, da se skupaj z vsemi in zgradijo trajno in koristno razmerje. Ti
posamezniki so ponavadi polni življenja in pozitivnosti ter pridobivajo energijo pri vključevanju
v družbene interakcije. So večinoma zelo prijazni, energični in zelo prilagodljivi. Imajo zelo
visoko samospoštovanje in zelo dobro čustveno inteligenco. Zelo dobro vplivajo z odličnimi
komunikacijskimi veščinami. Vsi so osredotočeni na interakcijo, sodelovanje, druženje in gladke
odnose. Prizadevajo si ustvariti priložnosti za sodelovanje, spoznati nove priložnosti, nuditi
aktivno podporo in vzdrževati mrežo stikov. Imajo močno voljo, da sodelujejo z ljudmi in
sodelujejo v partnerstvu.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, za katere je značilna povprečna raven medosebnih
spretnosti. Lahko se srečujejo z nekaterimi ljudmi in z njimi vzpostavljajo odnose. Ti
posamezniki so lahko polni življenja in bi lahko pridobili energijo pri vključevanju v družbene
interakcije. Morda so prijazni, enostavni in prilagodljivi. Imajo povprečno samozavest in
čustveno inteligenco. Povprečno vplivajo in imajo zmerne komunikacijske spretnosti. Bodo
pozorni na njihove interakcije, sodelovanje, družabnost in pomembne odnose. Poskušajo
ustvariti priložnosti za sodelovanje, spoznati nove priložnosti, nuditi aktivno podporo in
vzdrževati mrežo stikov. Imajo voljo, da sodelujejo z ljudmi in sodelujejo v partnerstvih.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se običajno počutijo manj udobno z drugimi. Ne
razhajajo se z ljudmi ali gradijo odnose, se izogibajo družbi drugih in so zelo sramežljivi s tujci.
Ti posamezniki so tujci, ki raje ostanejo sami. Poleg tega se počutijo zaskrbljeni, ko se nova
oseba začne pogovarjati z njimi. Prav tako ne smejo pripadati nobeni določeni skupini. Vendar
pa so zadovoljni, da imajo zelo omejeno število prijateljev. Morda se počutijo manj prepričljive
in se počutijo odtujene in napačno razumejo drugi. Ponavadi so introvertirani in zelo cenijo
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svojo zasebnost. Nazadnje, imajo težave pri odločanju, ker nenehno spreminjajo svoje življenje.
Prednost preprostega življenja se bojijo, da bi se sprostili iz svojega območja udobja.

Naslov skale: konceptualne kompetence
predelitev: Spretnosti odločanja; sposobnost absorpcije in razumevanja kompleksnih informacij,
sposobnosti in občutljivosti do samoregulacije z učenjem iz napak. Sposobnost uporabe teh
spretnosti, da bi postali usmerjeni k inovacijam, ki podpirajo rast poslovanja in zaščito pred tveganji.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo visoko zmožnost razmišljanja v smislu konceptov in
splošnih načel. So originalni in ustvarjalni, proizvajajo izvirne in koristne ideje, so proaktivni in tudi
nagnjeni k tveganju. Spoznajo kompleksnost z ugotavljanjem ključnih / osnovnih vprašanj v
zapletenih situacijah. Uporabljajo logiko in razloge za ugotavljanje prednosti in pomanjkljivosti
alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k problemom. Na splošno so odprti za nove ideje in znanje
ter imajo željo po učenju o ljudeh, krajih, stvareh in konceptih.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so v določeni meri sposobni razmišljati glede pojmov in
splošnih načel. V nekaterih situacijah so lahko izvirni in ustvarjalni, ki po potrebi ustvarijo izvirne in
uporabne ideje. Na splošno so sposobni razumeti zapletenost na področjih, na katerih poznajo.
Poskušajo uporabiti logiko in sklepanje za oceno alternativnih rešitev, sklepov ali pristopov k
problemom, vendar so po drugi strani pogosto odvisni tudi od njihovih občutkov in instinktov. Imajo
zmerne interese pri odkrivanju novih idej in spoznavanju ljudi in novih kultur, stvari in konceptov.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki se nagibajo k večjemu razmišljanju glede konkretnih situacij in
ne glede na koncepte in splošna načela. Njihova izvirnost in ustvarjalnost sta običajno omejena na
situacije, povezane s fizično resničnostjo in vsakdanjostjo. Raje se osredotočajo na oprijemljive
probleme, namesto razmišljanja o zapletenih idejah. Pri ocenjevanju alternativnih rešitev, sklepov ali
pristopov k problemom se večinoma bolj zavedajo svojih občutij in instinktov, ne pa logike in
sklepanja. So bolj tradicionalni in konvencionalni, namesto intelektualno radovedni.
Naslov skale: načrtovanje in organizacija
Opredelitev: Načrtovanje in organizacija različnih (notranjih in zunanjih) človeških, fizičnih, finančnih
in tehnoloških virov, vključno z izgradnjo skupin, vodenjem zaposlenih, usposabljanjem in
vzdrževanjem nadzora.
Visoka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki imajo posebno sposobnost določanja ciljev, biti odločni, stalni,
prilagodljivi in odličen strateg. Priznani so, da se lahko osredotočajo na upravljanje s časom,
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načrtovanje in organiziranje individualnih in timskih nalog ter visoko zmogljivost za reševanje
problemov. Specializirani so za določanje prednostnih nalog, organiziranje informacij in zagotavljanje
reda in jasnosti. Hkrati imajo zelo močan nadzor nad svojimi impulzi in prednostno določajo
dolgoročno zadovoljstvo nad trenutnim zadovoljstvom. Vedno so odgovorni za organiziranje in
načrtovanje dogodkov. V težavah lahko prepoznajo vsa ključna vprašanja in najdejo rešitev z malo
informacijami; vedno so osredotočeni na cilje. Da bi to dosegli, imajo dobre medosebne spretnosti,
empatijo in znanje o tem, kako ravnati z ljudmi.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki lahko organizirajo in načrtujejo naloge, če se od njih zahteva.
Če imajo jasne informacije, lahko pridobijo zaključke in rešijo probleme. Vedno poskušajo spoštovati
roke, tudi če bi raje vzeli svoj čas za izvedbo projekta. Samo v okoliščinah, ko je to potrebno, lahko
enostavno določijo svoje prednostne naloge, ki temeljijo na tem, kar se od njih pričakuje. Poskušajo si
prizadevati za dobro prihodnost, medtem ko poskušajo uživati v sedanjosti.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultat se nanaša na ljudi, ki so usmerjeni izključno na več naloge in se osredotočajo
predvsem na delo, ki ga trenutno opravljajo. Priznani so, da so počasi ljudje, ki si vzamejo ves čas, kar
potrebujejo, da bi končali to, kar počnejo. Njihove prednostne naloge temeljijo na tem, kako se
počutijo ali na tem, kar želijo storiti. Vedno so osredotočeni na dnevno in kratkoročno zadovoljstvo.
Naslov skale: predanost
Opredelitev: prepričanje in zaupanje, s katerim se oseba premika s svojimi nalogami; pogon za
delovanje.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki imajo odločen in ciljno usmerjen značaj. Vedno so
samozavestni, optimistični in pogumni. Vedno se trudijo, da imajo čas in energijo dostop do stvari, v
katere verjamejo. Vedno so zvesti svojim organizacijam in se počutijo povezane z njimi. Zaradi svoje
samozavesti se nikoli ne bojijo tveganja. Zavezani so sebi, organizaciji in njihovim ciljem.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki so včasih samozavestni, optimistični in pogumni. Zmerne
napore, čas in energijo dajejo dostop do stvari, v katere verjamejo. Včasih so zveste svojim
organizacijam in se počutijo povezane z njimi, včasih ne. Njihova zmerna raven zaupanja v nekaterih
situacijah povzroča tveganje. Poskušajo se zavezati, organizirati in njihove cilje.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ljudi, ki imajo različne značilnosti, da jih določajo, optimistično in
ciljno usmerjeni. Pomanjkanje zaupanja daleč in ne kot tveganje. Raje neomejene poklicne poti
prevzamejo zavezo organizacijam, za katere delajo. Raje opravljajo naloge, ki porabijo manj časa in
energije.
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2.7.

Kognitivne sposobnosti

Naslov skale: kretivnost
Opredelitev: zmožnost ustvarjanja novih in dragocenih izdelkov, izraženih neodvisno od sodbe,
privlačnosti zapletenosti, estetske usmeritve in prevzemanja tveganj. Izvirnost in valenco, ki jih je
mogoče določiti le v določeni skupini ljudi.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo visoko stopnjo ustvarjalnega odnosa, ki imajo
neodvisno miselnost in so nekonformistični. Imajo prožne načine razmišljanja in so tudi originalni in
odprti za nove ideje. Osebe z visoko stopnjo ustvarjalnega odnosa vztrajajo, kljub oviram
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na ustvarjalne ljudi, ki s podporo lahko ustvarjajo nove in dragocene
izdelke v prijaznem okolju. Njihova raven neodvisnega razmišljanja, nekonformizma, izvirnosti in
vztrajnosti je povprečna.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na zelo nizke ustvarjalne osebnosti, ki težko ustvarjajo nove izdelke /
ideje in imajo raje dokazane rešitve. Posamezniki z zelo nizko ravnijo ustvarjalnosti so konformistični
in ne marajo izvirnosti v vedenju; jih ne morejo razlikovati od drugih. Te osebe imajo težave pri
zavlačevanju zadovoljstva in ohranjanju dejavnosti kljub oviram.
Naslov skale: prostorska predstavitev
Opredelitev: občutek smeri in objektne vizualizacije pri različnih kotih. Določanje in napovedovanje,
kaj se bo zgodilo z objektom, če spremeni svoj položaj. Omogoča predvidevanje sprememb v
prostorskih razmerjih predmetov, ki so predmet preoblikovanja. Objekti, vedenje ali fizični videz ljudi
lahko spremenijo. Ta funkcija posamezniku pomaga narediti stvari, kot je ponovna namestitev
pohištva v svoji sobi.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo visokim nivojem prostorske domišljije, kar
pomeni boljši občutek smeri in vizualizacije objekta pri različnih kotih. Prostorska domišljija določa
zelo dobro primerjavo objektov.
Povprečna ocena:
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Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike s povprečno raven prostorske domišljije, kar pomeni
omejen občutek smeri. Težave z objektivno primerjavo in vizualizacijo objektov z različnimi koti so
majhne.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo nizko raven prostorske domišljije, kar pomeni,
da je šibek občutek smeri in vizualizacije objekta pri različnih kotih. Posamezniki z nizko ravnijo
prostorske domišljije imajo težave pri primerjavi objektov (v tem primeru preverite, ali je bil test
opravljen v prijaznih razmerah brez ovir).
Naslov skale: spomin
Opredelitev: Spomin je proces kodiranja, shranjevanja in pridobivanja izkušenj. Njegova ključna
funkcija je najti odnose med odpoklicani podatki (tako imenovani delovni pomnilnik). Vizualni kratki
spomin je vizualni podsistem delovnega pomnilnika, ki omogoča obdelavo podatkov in iskanje
odnosov med njimi.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo visoko stopnjo pomnitvenih procesov, ki
dokazujejo vrhunski vizualni pomnilnik, ki jim omogoča zelo učinkovito obdelavo vizualnih podatkov.
Prav tako so zelo dobri pri kodiranju vizualnih informacij in pri iskanju, tudi po daljšem časovnem
obdobju. Druga možnost, ki jo imajo, je zelo enostavno iskanje odnosov med podatki.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike s povprečno raven pomnilniških procesov, ki izkazujejo
dober vizualni spomin, kar jim omogoča učinkovito obdelavo vizualnih podatkov, če je količina
vizualnih podatkov omejena. Nimajo težav pri pridobivanju zapomnjenih informacij in iskanju
razmerij med podatki, toda ko je treba upoštevati veliko različnih vidikov, morajo uporabiti nekaj
pomnilniških tehnik.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z nizko stopnjo pomnilniškega procesa, kar pomeni, da
mora oseba, tudi kadar podatki niso zapleteni, uporabiti nekaj pomnilniških tehnik ali zahtevati
pomoč. Posamezniki z zelo nizko stopnjo pomnilniških procesov kažejo slabi vidni spomin. Za njih je
lahko problematično upravljanje vizualnih podatkov (v tem primeru preverite, ali je bil test opravljen
v prijaznih razmerah brez ovir).
Naslov skale: numerične sposobnosti
Opredelitev: duševni proces, pri katerem nastajajo nove predstavitve s preoblikovanjem
razpoložljivih podatkov. Numerično sklepanje sestavljajo iskanje razmerij med števkami in odkrivanje
pravil, ki urejajo niz številk.
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Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo dobrimi numeričnimi razlogi, kar pomeni boljše
logično razmišljanje in obravnavo številk. Ta sposobnost je nekaj boljšega za aritmetično znanje, saj
preučuje tudi razmišljanje in iskanje odnosov med števkami.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike s povprečno raven numeričnega razmišljanja, kar
pomeni dobro logično razmišljanje in obravnavo številk. Takšni posamezniki imajo osnovno
aritmetično znanje in lahko najdejo razmerja med števkami v preprostih primerih in brez težav se
ukvarjajo s preprostimi aritmetičnimi enačbami.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z nizko raven numeričnega sklepanja, kar pomeni, da
lahko oseba obravnava le preproste naloge, ki zahtevajo logično razmišljanje in obravnavo številk.
Posamezniki z nizko stopnjo numeričnega razmišljanja imajo težave pri aritmetičnem znanju in
iskanju razmerij med številkami (v tem primeru preverite, ali je bil test opravljen v prijaznih razmerah
brez ovir).
Naslov skale: koncentracija
Opredelitev: Kognitivni proces izbiranja in zmanjševanja informacij ter osredotočenje na izbrani vidik.
Razpon pozornosti je sposobnost, da se um osredotoči na nekaj, s skrbnim opazovanjem ali
poslušanjem, ne da bi ga motili.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo velikim poudarkom pozornosti, ki se lahko dolgo
časa osredotočajo na določen vidik, ne da bi jih motili. Njihov poudarek pozornosti sposobnosti je
boljši.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike s povprečnim poudarkom pozornosti, ki se lahko za
določen čas skoncentrirajo na določen vidik, ne da bi jih motili. Zelo dolgo obdobje koncentriranja je
za njih problematično.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo nizkim poudarkom pozornosti, ki se ne morejo
osredotočiti na določen vidik za določeno časovno obdobje, ne da bi bili moteni (v tem primeru
preverite, ali je bil test opravljen v prijaznih razmerah brez ovir).
Naslov skale: razdeljena pozornost
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Opredelitev: Delež pozornosti je razdelitev omejenih miselnih sredstev. Je sposobnost obdelave dveh
ali več odgovorov ali reagiranja na dve ali več zahtev. Pomaga pri hkratnem obravnavanju več kot ene
dejavnosti.

Visoka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo visoko stopnjo porazdeljene pozornosti, ki lahko
hkrati obravnavajo več kot eno dejavnost. S hitrejšo hitrostjo premaknejo svojo pozornost z ene
naloge na drugo. Njihova ločena pozornost je boljša.
Povprečna ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike s povprečno stopnjo deljene pozornosti, ki se lahko
ukvarjajo z več kot eno dejavnostjo hkrati - če je eden izmed njih preprost. Imajo malo težav pri
preusmerjanju pozornosti z ene naloge na drugo s hitrim tempom.
Nizka ocena:
Dobljeni rezultati se nanašajo na posameznike z zelo nizko stopnjo porazdeljene pozornosti, ki se
hkrati ne morejo ukvarjati z več kot eno dejavnostjo. Ponavadi imajo veliko težav pri premikanju
pozornosti z ene naloge na drugo s hitrim tempom (v tem primeru preverite, ali je bil test opravljen v
prijaznih razmerah brez ovir).
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