Test. Alluvate töö hindamine
Ülesanne:
Valige hindamiseks 2 – 4 alluvat. Hea oleks valida sellised alluvad, kelle tööd, kogemused,
isikuomadused, sotsiaalne taust ja –küpsus, jne. on erinevad.
Hinnake neid järgnevate väidete suhtes 9 pallise skaalaga.
9 – sobib täiuslikult
8 – sobib eriti hästi
7 – sobib küllaltki hästi
6 – sobib mingil määral
5 – keskmiste võimetega
4 – sobib üsna halvasti
3 – sobib halvasti
2 – ei sobi
1 – ei sobi üldse
Hinnake iga inimest eraldi. Võrrelge teda keskmisega (5).
Küsimustik
Isikud:
1. Suudab teha oma töös otsuseid põhjendatult ja iseseisvalt.
2. Talub konflikte ja stressi.
3. Teadmised toodetest, oma valdkonnast ja klientidest on
piisavad tema töö jaoks.
4. Ei vaja pidevalt teiste tuge, vaid tahab olla sõltumatu.
5. On varem tegelenud sama või sarnase tööga.
6. Suhtub töösse ja kolleegidesse positiivselt.
7. Planeerib oma tööd konkreetselt ja lähtuvalt eesmärgist.
8. Ootab uusi väljakutseid ja vastutust
9. Ei vaja pidevat kontrolli vaid suudab töötada iseseisvalt
10. Töötab järjekindlalt ja viib alustatud asjad lõpule.
11. Oskab kasutada tehnikat, töömeetodeid jm. abivahendeid.
12. On tasakaalukas ja usub endasse.
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Testi hindamine.
Kandke hinded tabelisse ja liitke veergude summad.
Isikud:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
Tööoskused töötajana,
kokku:
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Isikud:
2.
4.
6.
8.
10.
12.
Sotsiaalne küpsus
inimesena, kokku:

A

B

C

D

Tulemuste tõlgendus ja seos juhile soovitava käitumisstiiliga.
Leidke iga isiku puhul tööoskuse punktid ning seejärel sotsiaalse küpsuse punktid. Seejärel
leidke hindamistabelist (vaata järgmine lehekülg) sobiva kombinatsiooniga soovitav
käitumise stiil.
Kandke lõplik juhtimisstiil lõpphinnangu tabelisse.

Isikud:
Lõpphinnang
(vajalik juhtimisstiil):

A

B

C

D

Test.
Hinnangutabelid.
Tööoskused

Sotsiaalne küpsus

6 - 18

6 - 18

19 – 36

Soovitav juhtimise stiil
Tugev suunamine

IK

19 – 36

Suunamine on peamine, lihtsamate ülesannete puhul võib kasutada
probleemi lahendamist
IK/PL

37 – 54

Suunamine on peamine, kuid üksikutel lihtsamatel juhtudel võib
kasutada psühholoogilist tuge
IK/PT
Probleemi lahendamine on peamine, keerulistes ja
stressiolukordades tuleb kasutada suunamist PL/IK

6 - 18
19 – 54

37 – 54

6 - 18

19 – 54

Vaata Tabel 2
Psühholoogiline tugi on peamine, kuid kriisi- ja stressiolukordades
võiks kasutada suunamist PT/IK
Vaata Tabel 2

Tabel 2
Tööoskused

Sotsiaalne küpsus

19 - 30

19 - 30

Tasakaalukas, kuid arengufaasis või muidu sõltuv töötaja, kellele on
kõige enam kasuprobleemi lahendaja stiilist
PL

31 – 42

Probleemi lahendamine on peamine, lihtsamate ülesannete puhul
võib kasutada psühholoogilist tuge
PL/PT

43 – 54

Probleemi lahendamine on peamine, tuntud olukordades võib
kasutada delegeerimist
PL/DG
Psühholoogiline tugi on peamine, kuid stressiolukordades vajab alluv
probleemi lahendamist
PT/PL

31 – 42

43 – 54

19 – 30

Soovitav juhtimise stiil

31 – 42

Psühholoogiline tugi on peamine PT

43 – 54

Psühholoogiline tugi on peamine, lihtsamates ja tuntud olukordades
võib kasutada delegeerimist
PT/DG
Delegeerimine on põhiline, kuid keerulistes ja stressiolukordades
võib vaja minna probleemi lahendamist
DG/PL

19 – 30

31 – 42

Delegeerimine on peamine, stressiolukordades võib vaja minna
psühholoogilist tuge
DG/PT

43 – 54

Delegeerimine on tavaliselt sobiv juhtimisstiil DG

