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Leadership Judgement Indicator (LJI)
РЕЗУЛТАТИ ЗА ИВАН ПРИМЕРОВ

КАКВО Е LEADERSHIP JUDGEMENT INDICATOR (LJI)
LJI е обективен инструмент за оценка на лидерската преценка, който се базира на теория на ситуационното лидерство,
според която няма лидерски стил, универсално приложим във всички ситуации и безусловно по-добър от останалите.
Ефективните лидери адаптират своя подход към хората си и задачите в зависимост от спецификата на ситуацията.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Резултатите по всички скали на профила са представени в стандартна десетобална скала. Тя позволява сравнението на
индивидуалния личностен профил на оценявания човек с референтна нормативна група. LJI е стандартизиран чрез
национално-репрезентативна извадка, съставена от мениджъри, работещи в различни сектори, като нормите са
диференцирани по пол, възраст и образование. Резултатите са класифицирани в три големи групи: ниски (от 1.00 до 3.49
точки), средни (от 3.50 до 7.49 точки), високи (от 7.50 до 10.00 точки).

ВАЛИДНОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ниски умерени високи

0 3.5 7.5 10

Използване на напълно неподходящо

Използване на неподходящо

Използване на не съм сигурен

Използване на подходящо

Използване на напълно подходящо

6.106.10

4.134.13

9.049.04

3.893.89

4.134.13

По скала Валидност стойностите до 1,49 и над 9,5 са проблемни и е необходимо резултатите от LJI да се интерпретират
внимателно. Прекомерното или ограничено използване на някоя от опциите “Напълно неподходящо“, “Неподходящо“,
„Подходящо“, „Много подходящо“ може да е повлияло на валидността на получените резултати по точност на лидерската
преценка и те да не отразяват така добре решенията, които Иван Примеров вероятно ще вземе като лидер.

ГЛОБАЛНА СПОСОБНОСТ ЗА ЛИДЕРСКА ПРЕЦЕНКА

ниски умерени високи

0 3.5 7.5 10

Точност на лидерската преценка 0.770.77

Способността на Иван Примеров да прецени правилно кой лидерски стил е подходящ в конкретната ситуация е ниска.
Сравнително често греши в преценката си как да подходи към различни проблемни ситуации и това вероятно се отразява
негативно върху авторитета му като лидер и резултатите и ефективността на целия екип.
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РЕЗУЛТАТИ
Подробна интерпретация на резултатите ще намерите на следващите страници от доклада.

2.75 Аз взимам решението на базата
на моите идеи.

ДИРЕКТИВЕН СТИЛ

Аз решавам на базата на
информацията, с която
разполагам.

НЕАСИСТИРАН

Събирам необходимата
информация от колегите и сам
решавам.

ПРОУЧВАЩ

3.7

2.9

3.41.8 Аз взимам решението на базата
на нашите идеи.

КОНСУЛТАТИВЕН СТИЛ

Обсъждам проблема с колегите в
индивидуални срещи и сам
взимам решението.

ЛИЧНИ СРЕЩИ

Обсъждам проблема с колегите в
екипна среща и сам взимам
решението.

ЕКИПНА СРЕЩА

5.5

2.3

2.13.1 Ние взимаме решението на
базата на нашите идеи.

КОНСЕНСУСЕН СТИЛ

Координирам дискусията в
групата, заедно оценяваме
алтернативите и търсим
консенсусно решение.

КООРДИНАТОР

Всички участваме равноправно в
дискусията, оценяваме
алтернативите и търсим
консенсусно решение.

ЧЛЕН НА ЕКИПА

5.7

1.7

3.99.2 Вие взимате решението на базата
на вашите идеи.

ДЕЛЕГИРАЩ СТИЛ

Давам на колегите информацията
и свобода да вземат решение,
като очаквам да ме държат в
течение.

ИНФОРМИРАН

Давам на колегите цялата
информация, като подкрепям
решението, до което те сами
стигнат.

БАЛИСТИЧЕН

3.9

4.6

– предпочитание към конкретния стил на лидерство

– ефективност в използването на конкретния стил на лидерство

– ефективност в използването на конкретния лидерски подстил
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ЛИДЕРСКА ОРИЕНТАЦИЯ

Аз взимам решението на базата
на моите идеи.

ДИРЕКТИВЕН
5

Вие взимате решението на базата
на вашите идеи.

ДЕЛЕГИРАЩ
9.2

Аз взимам решението на базата
на нашите идеи.

КОНСУЛТАТИВЕН
1.8

Ние взимаме решението на
базата на нашите идеи.

КОНСЕНСУСЕН
3.1

ВЛАСТ

ОВЛАСТЯВАНЕ

ЗАДАЧИ ХОРА

На база на комбинацията от предпочитания на изследваното лице към различни лидерски стилове, може да се
идентифицира ориентация към определен подход на управление.

Ориентация към задачи: Когато изследваното лице е силно фокусирано върху задачите, обикновено е склонно да не
обръща достатъчно внимание на междуличностните отношения в екипа, както и на развитието и мотивацията на своите
колеги. Ниската ориентация към задачи пък означава, че оценяваният среща трудности ефективно да организира
работата на екипа – вероятно не успява да използва времето на хората си по най-рационалния начин или трудно
изпълнява поставените задачи в срок.

Ориентация към власт: Прекаленият контрол може да демотивира колегите да участват активно при взимането на
решения, да ги накара да се чувстват ограничавани в своята инициативност и креативност и в крайна сметка да правят
само онова, което им се нареди. Избягването на контрол върху процесите на вземане на решение пък, може да създаде
проблеми, когато предпочитанията на екипа не са добри за организацията. Липсата на асертивност често поражда
вакуум във властта и има негативен ефект върху груповата сплотеност.

Ориентация към хора: Силната ориентация към развитие на членовете на екипа и тяхното непрекъснато включване в
процесите на вземане на решения може да доведе до неефективно изпълнение на задачите и нецелесъобразно
използване на времето на ръководителя и подчинените. Ниската ориентация към хора означава, че изследвано лице е
склонно да подценява ролята на междуличностните отношения в работата и да игнорира нуждата от развитие на своя
екип. Това може да демотивира колегите и да създаде у тях впечатлението, че мнението и идеите им не са оценени.

Ориентация към овластяване: Склонността често да се делегира власт и правомощия на членовете на екипа
стимулира тяхната проактивност и инициативност. От друг страна, обаче, е възможно да доведе до взимането на
решения, които не са съобразени със стратегическите или по-малко очевидните цели на компанията. Ако обаче
ръководителят рядко делегира част от своите правомощия и не търси мнението на колегите си при взимане на решения,
това може да доведе до понижаване на тяхната ангажираност при изпълнение на задачите.
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ДИРЕКТИВЕН СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО

ДИРЕКТИВЕН СТИЛ: ПРЕДПОЧИТАНИЕ
5.02

Избира директивния подход толкова често, колкото и другите ефективни и успешни ръководители. Това означава, че най-
вероятно в очите на своите подчинени той не изглежда нито прекалено авторитарен, нито твърде неуверен.

ДИРЕКТИВЕН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
2.71

Рядко успява да прецени кога е подходящо да приложи директивен лидерски стил и вероятно няма да бъде много
ефективен, ако му се наложи да работи с млад и неопитен екип или ако работи по проблеми, които изискват бързи
реакции и действия или пък вземане на множество решения.

НЕАСИСТИРАН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
3.69

Резултатът по неасистиран директивен лидерски стил е среден. Това означава, че преценката на Иван Примеров за
ситуациите, в които е подходящо да се използва този подход, е приблизително толкова добра, колкото и на повечето
български ръководители.

ПРОУЧВАЩ СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
2.88

Оценяваният мениджър е постигнал нисък резултат по проучващ директивен лидерски стил. Това показва, че той не умее
достатъчно добре да преценява в кои ситуации е необходимо да бъде събрана допълнителна информация по проблема,
но контролът върху решението трябва да остане изцяло в ръцете на лидера.
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КОНСУЛТАТИВЕН СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО

КОНСУЛТАТИВЕН СТИЛ: ПРЕДПОЧИТАНИЕ
1.75

Иван Примеров рядко използва консултативния лидерски стил, което може да бъде възприето от подчинените като
проява на недоверие. Когато лидерът не се консултира достатъчно със своите сътрудници, те могат да започнат да
мислят, че той не цени особено техните знания и компетентност и да се дистанцират от процесите на вземане на
решения.

КОНСУЛТАТИВЕН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
3.38

Tрудно може да прецени в кои условия е подходящо прилагането на консултативния лидерски стил. Той вероятно ще
бъде по-неефективен, когато е необходимо да се развива един сравнително неопитен екип или когато е важно да се
проучат мненията и съображенията на сътрудниците, но същевременно е ясно, че те не могат да носят отговорността за
крайното решение.

ЛИЧНИ СРЕЩИ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
5.53

Средният резултат по консултативен лидерски стил «Индивидуални срещи» показва, че той вероятно ще бъде
достатъчно ефективен при решаването на проблеми, изискващи от него да консултира предварително решението си в
последователни индивидуални срещи с всички членове на неговия екип.

ЕКИПНА СРЕЩА: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
2.27

Резултатът на Иван Примеров по консултативен лидерски стил «Събрание на екипа» е нисък. Той вероятно ще среща
трудности в ситуации, които изискват открито дискутиране на проблемите в среща на целия екип. Това може да доведе
до лошо качеството на решенията, които взима.
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КОНСЕНСУСЕН СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО

КОНСЕНСУСЕН СТИЛ: ПРЕДПОЧИТАНИЕ
3.10

Склонен е рядко да използва консенсусния лидерски стил, което може да доведе до неоптимални решения при
управлението на опитен и разнороден екип, в който е важно всички да се чувстват съпричастни с вземаните решения.
Възможно е да среща трудности да се справи със ситуации, в които за доброто решение на даден проблем се изисква
събиране на различна информация и поглед върху нещата от максимално широка перспектива и лидерът трябва да
действа по-скоро чрез влияние, а не като налага своя формален авторитет. Може да бъде упрекван, че е прекалено
дистанциран и не успява да мотивира своя екип.

КОНСЕНСУСЕН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
2.14

Ниската точност на преценката относно условията, в които е подходящо прилагането на консенсусния лидерски стил
показва, че Иван Примеров ще бъде по-малко успешен в случаите, когато ръководеният от него екип е опитен и
разнороден. Той вероятно не разбира нуждата да работи по-скоро чрез влияние, отколкото като налага своя формален
авторитет. Може да изпитва затруднения, когато за решаването на проблемите се изисква широк поглед върху нещата,
използване на познанията и компетентността на всички сътрудници и търсене на висока ангажираност с прилагането на
взетите решения.

КООРДИНАТОР: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
5.74

Успява да влезе в ролята на «Координатор на дискусията», когато това се налага и вероятно ще може добре да
модерира обсъждането на наличните проблеми и да насочва процеса към намиране на решение, с което всички са
съгласни и са готови да подкрепят. Умее сравнително ефективно да използва компетентностите на своите сътрудници, за
да постигне оптимално решение на проблемите.

ЧЛЕН НА ЕКИПА: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
1.68

Рядко успява да се отдръпне от водещата роля в дискусията и да участва наравно с останалите като «Член на екипа»
без да налага авторитета си. Вероятно ще изпитва затруднения, когато ръководеният от него екип е съставен от добри
специалисти, чиято експертиза е ключова за решаването на наличните проблеми, докато на него самия му липсва
техническата компетентност по обсъжданите въпроси.
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ДЕЛЕГИРАЩ СТИЛ НА ЛИДЕРСТВО

ДЕЛЕГИРАЩ СТИЛ: ПРЕДПОЧИТАНИЕ
9.21

Много често избира да делегира отговорности и може да мотивира опитните и амбициозни специалисти в своя екип като
им предостави автономия и шанс да покажат възможностите си. Ако обаче сътрудниците му все още не са готови да се
справят с делегираните задачи, прекалената употреба на този стил може да разколебае увереността им в техните
собствени възможности. В допълнение, Иван Примеров трябва да внимава да не загуби авторитет и контрол върху екипа
поради това, че поведението му се възприема като недостатъчна ангажираност с постиганите резултати и бягство от
поемане на отговорност.

ДЕЛЕГИРАЩ СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
3.86

Сравнително добре успява да прецени кога е добре да приложи делегиращия лидерски стил. Най-вероятно ще успее
ефективно да ръководи екипи, съставени от опитни, компетентни и амбициозни професионалисти, търсещи по-голяма
автономност и възможности за изява в работата или такива, които го превъзхождат по техническа компетентност в
отделни аспекти на дейността.

ИНФОРМИРАН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
3.88

Сравнително добре може да прецени кога да използва информирано делегиращо лидерство и вероятно ще може
успешно да се справи със ситуации, в които трябва да възложи изпълнението на конкретни задачи на подходящи
сътрудници от своя екип и след това периодично да наблюдава техния напредък в работата.

БАЛИСТИЧЕН СТИЛ: ТОЧНОСТ НА ПРЕЦЕНКАТА
4.61

Сравнително правилно успява да прецени кога да използва балистично делегиращо лидерство и да се довери изцяло на
своите сътрудници като им предостави пълната свобода на действие при изпълнението на конкретни проекти или задачи.
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ВАЖНО: Интерпретирането на резултатите се извършва само от квалифициран специалист, преминал обучение за
работа с инструмента. Докладът съдържа лична информация и трябва да се съхранява съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR).

Ако имате нужда от експертна помощ в прилагането на Leadership Judgement Indicator (LJI), може да се свържете с нас:

tel.+359 2 43 73 185, hr@prometriks.com
www.prometriks.com

Прометрикс ООД се отнася отговорно с всички лични данни и те се съхраняват съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 GDPR. За повече информация вижте нашата Политика за защита на личните данни на
https://prometriks.com/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.
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