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DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ

Măsurarea 
eficacității 
personale prin 
feedback

Fiecare dintre noi se întreabă 
la un anumit moment în cadrul 
procesului de îmbunătăţire „Cum 
mă descurc?”. Feedback-ul are 
un rol important în acest proces. 
Fiecare avem propria percepţie 
despre cât de eficace suntem la 
locul de muncă. 

Dar ce se întâmplă cu impactul com-
portamentului asupra celorlalţi? Oare ei 
văd aceleaşi calităţi în noi? Pe măsură 
ce încercăm să devenim manageri sau 
lideri mai buni, una dintre cele mai mari 
dificultăţi o constituie lipsa feedback-
ului. Dacă ne vedem prin ochii celorlalţi 
obţinem informaţii esenţiale pentru proce-
sul de autodezvoltare.

Deseori, ceea ce intenţionăm să facem nu 
este ceea ce percep şi ceilalţi. Înţelegerea 
acestor diferenţe poate aduce o mai bună 
înţelegere şi conştientizare de sine. Pentru 
asta folosim chestionarul Human  Syner-
gistics Stiluri şi valori individuale 2 (LSI 2).

Ai invăţat câte ceva despre cum te vezi pe 
tine dacă ai completat primul chestionar 
de autoevaluare de la Human Synergis-
tics, LSI 1- Stiluri şi valori individuale 1 
(Life Styles Inventory 1™). Cu rezultatele 
acestui instrument ai descoperit ce stiluri 
de gândire îţi influenţează comportamen-
tul şi cum au contribuit acestea la eficaci-
tatea ta per ansamblu. Indiferent de cât de 
sincer ai fost când ai completat chestiona-
rul LSI 1, percepţia proprie poate să fie 
diferită de modul în care ceilalţi îţi descriu 
comportamentul.

Datorită experienţelor uneori nega-
tive pe care oamenii le au în procese ca 
evaluarea performanţei, deseori aceştia 
evită să ceară părerea celorlalţi despre ei 
şi stilurile lor de lucru. Astfel, conceptul 
de „feedback” este adesea confundat cu 
„critica”. LSI 2 elimină această teamă de 
feedback.

Aplicat împreună cu LSI 1, LSI 2 oferă 
un feedback obiectiv despre stilurile de 
comportament ale unei persoane aşa cum 
sunt interpretate de ceilalţi. Poţi îmbina 
această perspectivă cu ceea ce ştii despre 
tine pentru a evalua mai precis punctele 
tale tari - precum şi dimensiunile pentru 
care vrei să te imbunătăţeşti. LSI 2 oferă 
o metodă confidenţială, validată pentru 
obţinerea feedback-ului şi un cadru fără 
ameninţări pentru prezentarea sa.

PROCESUL

Ca şi LSI 1, LSI 2 măsoară şi diferenţiază 
12 tipare de gândire esenţiale, sau stiluri, 
care sunt eficace sau ineficace. Aceste 
stiluri reprezintă anumite moduri în care 
alegem să ne gândim la noi înşine şi ne 
influenţează comportamentul în toate 
aspectele vieţii.

Cei cinci paşi simpli din procesul de 
autodezvoltare sunt:         

• pasul 1 - răspunzi la cele 240 de 
afirmaţii din chestionarul LSI 1.   

• pasul 2 - rezultatele sunt dispuse pe 
graficul Circumplex© pentru o    
vizualizare mai simplă a stilurilor 
de gândire şi comportament pentru 
fiecare dintre cele 12 stiluri.

• pasul 3 - alegi opt persoane 
de încredere care să descrie 
comportamentul tău prin cele 240 de 
afirmaţii din chestionarul LSI 2.   

• pasul 4 - descrierile respondenţilor 
sunt compilate pentru a forma un  
profil compozit care îţi permite să vezi 
cum te-au perceput per ansamblu.

• pasul 5 - comparând profilul compozit 
cu profilul tău din LSI 1 poţi observa 
diferenţele dintre percepţia proprie şi 
percepţia celorlalţi.
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CIRCUMPLEXUL LSI 1 - CUM MĂ VĂD EU

CIRCUMPLEXUL LSI 2 - CUM MĂ VĂD CEILALȚI

Folosind informaţiile obţinute din Circumplexul© LSI 2, poţi 
genera schimbare: 

• înţelege felul în care eşti acum şi ce te face să fii aşa

• descoperă consecinţele comportamentului tău - cum te 
afectează pe tine şi pe ceilalţi

• identifică punctele tale tari şi obstacolele pentru 
eficacitatea ta

• găseşte stiluri de gândire mai constructive

• stabilileşte care sunt aspectele din comportamentul tău pe 
care vrei să le schimbi

• dezvoltă strategii precise care să te ajute să realizezi 
schimbările dorite.

REZULTATE

LSI 2 îţi oferă o ocazie importantă să te vezi mai atent prin 
ochii a cinci persoane care te cunosc bine. Acest lucru oferă 
două percepţii echilibrate - părerea ta împreună cu o evaluare 
precisă a modului în care acţiunile şi intenţiile tale sunt 
interpretate de cei din jur. Cererea de feedback deschide liniile 
de comunicare între tine şi cei cu care lucrezi. Acest lucru 
poate rezulta în aceste beneficii: 

• înţelegere mai bună de sine

• abilitatea îmbunătăţită de a lucra în cadrul unei echipe

• realizarea impactului pe care comportamentul tău îl are 
asupra celorlalţi

• productivitate sporită

• competenţe interpersonale mai puternice

• o perspectivă nouă asupra potenţialelor puncte tari sau 
asupra zonelor cu probleme

SERIA STILURI ȘI VALORI INDIVIDUALE

LSI 2 este al doilea dintre cele trei niveluri din sistemul Life 
Styles dezvoltat de Human Synergistics pentru a maximiza 
eficacitatea şi potenţialul celei mai valoroase resurse ale unei 
organizaţii - oamenii. După completarea LSI 1, participanţii pot 
trece la nivelul următor cu LSI 2 care include feedback-ul de 
la alte opt persoane, apoi, la al treilea nivel, LSI 1&2 Feedback 
item-cu-item - un raport complex şi detaliat, procesat 
electronic - permite compararea percepţiei proprii cu percepţia 
celorlalţi. 

Peste 1.000.000 de manageri din 240.000 de organizaţii au 
aplicat cu succes sistemul Life Styles în ultimii 20 de ani. Cu 
sprijinul Human Synergistics poţi obţine şi tu, foarte uşor, 
experienţa pozitivă şi de durată pe care au avut-o şi ei.

În România peste10.000 de persoane au folosit instrumentele 
Life Styles Inventory®.


