Liderlik Testi
Adınız, Soyadınız:____________________________________ Doğum Tarihi:____________________________
e-mail_______________________________________@______________________________ ___/____/_______
MAYİL COACHING AKADEMIE kritik zamanlardaki performanslara, dönüştürücü liderlik örneklerine,
psikoloji biliminin son dönem araştırmalarına ve başarı modellemelerine dayanarak cesur liderlerin yedi
temel özelliğini saptadı.
Siz de, Dünyayı geleceğe taşıyacak makro ve mikro liderlerden biri olarak bu yedi yetkinlik açısından
kendinizi değerlendirebilirsiniz. 10 dakikanızı ayırarak cevaplayacağınız sorular, güçlü ve gelişime açık
yönlerinizin farkına varmanızı sağlayacak ve “bir lider olarak nasıl daha donanımlı olurum “ yolunda
ilerleyeceksiniz.
SİZE EN ÇOK UYAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİN
Şunla gurur duyarım:

□
□

A. Kim ve ne olduğumu abartmamakla
B. Projelerimi sonlandırmakla

Karşılaşılan zorluklarda şuna ihtiyaç vardır:

□
□

C. Birinin yol göstermesine
D. Farklı bir perspektife

Şunla tanınırım

□
□

E. Başarılabileceğini düşündüğüm büyük hedefler koymakla
F. Diğerleri kaybettiğinde serinkanlılığımı korumamla

Benimle çalışanlar şundan keyif alıyor gözüküyorlar

□
□

G. Çabalarının altını çizmemden
A. Açık sözlülüğümden

Genelde şuna eğilimliyimdir

□
□

B. Başladığım şeyi bitirmeye
C. Fikrimi söylemeye

Bir lider olarak

□
□

D. Becerikliyimdir
E. İleriyi düşünürüm

Şu özelliğimle tanınırım

□
□

F. Heyecanımla
G. Diğerlerine projeksiyon vermemle

Müzakerelerimin ana özelliği şudur

□
□

A. Güven
C. Cesaret

Ben

□
□

B. Çalışkanım
D. Yenilikçiyim

Şundan sakınırım

□
□

C. Riskler yüksekken çekingen davranmak
E. Hataların üzerinde durmak

Şunla tanınırım

□
□

D. Normlardan sakınmak
F. Kalkıp gitmek

Şu konuda marifetliyim

□
□

A. Hedefe doğru yol almak
D. Farklı fikir fırtınaları yapmak

Başarılarım çoğunlukla... ... kaynaklanır

□
□

B. Ne kadar zor olursa olsun doğru yol almaktan
E. Pembe düşünmekten

Şunla tanınırım

□
□

C. Problemin sadece adını koyarım
F. Kriz anında sakin dururum

Şundan sakınırım

□
□

D. Gelenekçi çizgide düşünmekten
G. Başarılarımla övünmekten

Diğerleriyle uğraşırken şuna özen gösteririm

□
□

A. Samimi olmaya

□
□

B. Kararlıyım

E. Cesaret verici olmaya

Ben
F. Dinamiğim

Birlikte çalıştığım insanlar benden şunu bekler

□
□

C. Sonuçları değecekse büyük riskler almamı

□
□

A. Kurnazım

G. Grup işinde payıma düşeni almamı

Nadiren

F. Yorgun hissederim

Şuna eğilimliyimdir

□
□

B. İhtiyacım olduğunda dayanma gücümü toparlamaya
G. Herkesin katkısını hatırlamaya

İş yaklaşımımı en iyi şu tanımlar:

□
□

E. İnatçı
G. Kapsayıcı

