Szervezetek integrál kompetencia modellje

Erő - piros
Hierarchikus kék
Célirányos narancs

öntudatos gondolkodás
és érzelmek

ÉN-ERŐ "
KIFEJEZŐDÉSE

belső impulzusra/
intuícióra hallgatva

emberek
inspirálása

értelmes célokért
és elismerésért

nyílt terepet
biztosít
és szükség esetén
részt vesz
tudatos
gondolatok
és érzelmek

vállalkozói
gondolkodás
és cselekvés

tudatos
gondolatok,
nem tudatos
érzelmek

Tudás"
Készségek"
Viselkedés

VEZETÉSI"
STÍLUS

változatos és
autentikus munka

belső
inspirációra
hallgatva

MOTIVÁCIÓ

tudatos,
teljes jelenlét

egyéb képességek
felismerése és
fejlesztése
inspirál és
bevon
mindenkit

küldetés alapján

értékek alapján

kreativitás

DÖNTÉSHOZÁS

motiválás
mérőszámokkal

SZEMÉLYES"
FEJLESZTÉS

nyílt tér,
a szervezeti
kontextuson túl is

coaching/
a felelősségcélok és stratégia
hálózat
vállalás
KONFLIKTUS"
alapján
építés
modellje
FÉLELEM
előírt,
szabályozott
KEZELÉS
érzékeld, és
viselkedés
a félelem egy
hasznosítsd
tréning
hasznos jelzés
stratégiai,
a konfliktust
a vezetők
haszon központú biztonság
lehetőségként
asszertivitás
általános
(nem átlátható)
dominancia
megoldás
kifejezése
legjobb
keresése
elutasítástól
utasítások/
módszer
teljes
nem tudatos
óvatos
tanítás
megalkotása
kontroll a főnök
gondolatok
és érzelmek
kudarctól
kényszer
korrektség,
MODERÁLÁSI"
a legalkal- és a szabályoknak
BIZALOM az evolúciós
meg
masabb
megfelelés
egocentrikus
impulzusokban
ügyelj a vélemények tartsd
büntetéstől
a teret/
túlél
SZOKÁSOK
és felfogások
a támogató
a közösségben
sokszínüségére
a hatalom
közeget
megértetem
vele
önkényes
dokumentáld
képességeimben
az igazamat tarts rendet,
és dokumentáld az eredményt,
magasabb- megvonásától
irányíts
szintű
energiával, a tartalmat
rendben
saját erőmben
erővel,
mindent bele
empatikus

siker, piaci
értékem növelése

elnyomott
gondolatok
és érzelmek
biztonság
megteremtése

a csapathoz/ a főnökhöz
osztályhoz
a szervezethez
harcias
a saját
ideáljainkhoz
együttműködés
nincs
és együtt-élés
pragmatikus és
parancsok
eredmény vezérelt
parancsok,
barátságos és
dogmák
erőből
közösség orientált
felülről
végrehajtva

patriarchális

ipari,
mérnöki
esetleges
mátrix
folyamatok
hálózat
minimálisra
a társadalomhoz
korlátozva
fraktál,
sztenderizált
holarchia
folyamatok
SZERVEZETI"
tervezetlen
és közvetlen
fejlesztés
rugalmas
STRUKTÚRA
pontosan
bármi áron
folyamatok
szabályozott
főnök
döntése
rugalmas,
munkacsoportok
alapján
nyílt és
szervezet szintű
világos
meetingek
radikális termék,
kreatív
folyamatok
bejelentések
hierarchikus,
bármi áron
a stratégiai
alulról is épül
információk
szabad,
törvényeknek
folyamat
MUNKA"
sávok megfelelés,
hálózatok
irányelvek a szektor
szerint
szkepticizmus
szabályaival
informális
és
HANGULAT
a döntéshozás
és engedelmesség
formális
meetingek
másolt,
eszközei
FOLYAMATOK
technikai
megállapodások
már bevált
zsargon
hierarchikus termékek
költséghatékonyság
és forrás alternatívák
célok minden
szabad
élő
informális és
lehetséges
teljesítmény
hálózatban
küldetéstudat
formális
alapján
kommunikációs
célirányos,
közös nyelv
platform
stratégiai
piac motivált
és trendi
INFORMÁCIÓ"
VÍZIÓ ÉS"
termékek
fenntartható
ellátási lánc
víziók ÁRAMLÁS
transzparencia,
ÉRTÉKEK
idealisztikus
munkatárs
részvétel
közvetlen és
konzultáció
alapján
értelmes
csapat alapú,
transzparens
fenntartható
partneri
termékek
KOMMUNIKÁCIÓ"
intelligens
rendszer
KOMMUNIKÁCIÓS"
STÍLUSA
big picture teljes
lehetőségek
KULTÚRA
alapján
piacformáló
közös-kreatív
új megoldások

Közösségi

Evolúciós sárga

ÖNTUDATOSSÁG

KEZDEMÉNYEZÉS"
HAJTÓEREJE

HOZZÁÁLLÁS"
ÚJ KAPCSOLATHOZ

HŰSÉG"
LOJALITÁS

Családias - zöld

Objektív, mérhető

ALAPÉRTÉKEK/"
ALAPHANGULAT

ÉRINTETTEK"
VISZONYA

Értékek"
Kultúra"
Kapcsolatok

FIZETÉS

Szubjektív, értelmezhető

ERŐFORRÁS"
GAZDÁLKODÁS

TERMÉK ÉS"
SZOLGÁLTATÁS

Objektív, mérhető

Közösségi

Szervezetek
fejlődési
szintjei:

Szubjektív, értelmezhető

Egyéni

Egyéni

Gondolatok"
Érzések"
Hozzáállás
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Struktúrák"
Folyamatok"
Eszközök

