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INTRODUCERE
Profilul de Dezvoltare Hogan (HDS) măsoară unsprezece
comportamente disfuncţionale, care apar atunci când o persoană este
stresată, sub presiune sau obosită. Aceste comportamente au un impact
direct asupra performanţei, dar de cele mai multe ori ele nu sunt
conştientizate. Profilul de Dezvoltare Hogan prezintă aceste tendinţe
comportamentale, astfel încât să ofere persoanei evaluate un ghid de
optimizare a performanţei profesionale.
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Aceste informaţii vor fi utile
în dezvoltarea personală şi
profesională.
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Mai jos sunt definite scalele Profilului de Dezvoltare Hogan, pagina urmatoare conţine profilul dumneavoastră
pe baza acestor scale.
Volatilitate emoţională

Scepticism

Precauţie
Deconectare socială
Pasiv-agresivitate

Se referă la comportamentul intuitiv din punct de vedere social, însă cinic
şi exagerat de sensibil la critică. Consecinţă: lipsa de încredere faţă de
diferite situaţii
Se referă la o preocupare exagerată faţă de a nu fi criticat. Consecinţă:
rezistenţă la schimbare şi teama de a risca.
Se referă la lipsa de interes sau neconştientizarea stărilor celorlalţi.
Consecinţă: slabe abilităţi de comunicare.
Se referă la a fi independent, nesocotind cerinţele celorlalţi şi devenind
chiar iritabil dacă ceilalţi persistă. Consecinţă: încăpăţânare, amânare şi
atitudine necooperantă.

Aroganţă

Se referă la a avea sentimentul exagerat al propriei valori. Consecinţă:
opacitate faţă de acceptarea propriilor greşeli, dificultatea de a învăţa din
experienţa trecută.

Manipulare

Se referă la a fi carismatic, dornic de risc şi mereu căutător de experienţe
ieşite din comun. Consecinţă: dificultatea de a menţine angajamente şi
de a învăţa din experienţă.

Melodramă

Se referă la a fi teatral şi căutând mereu atenţia celorlalţi. Consecinţă:
teama de a nu fi remarcat; dificultatea de a se concentra în mod susţinut.

Imaginativitate

ID:HA558779

Se referă la reacţiile de mare entuziasm faţă de oameni sau proiecte,
urmate de dezamăgirea la fel de rapidă faţă de aceleaşi lucruri.
Consecinţă: lipsa de consistenţă în comportament.

Se referă la a gândi şi a se comporta într-o manieră neobişnuită, chiar
excentrică. Consecinţă: creativitate, însă mai puţină logică în
raţionament.

Perfecţionism

Se referă la a fi conştiincios, perfecţionist şi dificil de a fi mulţumit.
Consecinţă: tendinţa de a nu delega puterea către ceilalţi.

Submisivitate

Se referă la dorinţa de a fi pe placul celorlalţi şi la teama de a acţiona
independent. Consecinţă: preocuparea de a fi plăcut, agreabil, dublată
însă de teama de a sprijini subordonaţii.
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ÎN AFARA ZONEI DE RISC

RISC SCĂZUT

RISC MEDIU

RISC RIDICAT

Graficul de mai jos arată scorurile domnului Pavel pentru fiecare scală. Scorurile reprezentate sunt în
percentile. Scorul percentilei indică procentul de oameni dintr-un grup de comparaţie (normă) care a
obţinut scoruri identice sau mai mici de scorul obţinut de dl. Pavel.
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