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Умете ли ви да Утичете на дрУге?

Алфа и омега у руковођењу колективом је – способност утицања на друге. Да ли 
ви поседује ту способност, да ли можете да водите људе за собом или морате 
марљиво развијати ту црту карактера? Предлажемо тест који ће вам помоћи да 
пронађите одговор на ово питање. Одговара се само са ‘’да’’ или ‘’не’’’.

                                                   

Питања

1. Да ли сте способни да замислите себе у улози глумца или политичког функционера?

2. Да ли вас нервирају људи који се облаче и понашају екстравагантно?

3. Да ли сте способни да разговарате са другим човеком о својим интимним доживљајима?

4. Да ли одмах реагујете када примећујете и најмање назнаке непоштовања према себи?

5.  Да ли постајете нерасположени када неко постиже успех у области за коју сматрате да је 
најважнија за вас.

6.  Да ли волите да урадите нешто тешко, како би показали људима у окружењу своје 
изванредне могућности?

7. Да ли можете да све жртвујете само да бисте постигли успех у свом послу?

8. Да ли тежите ка томе да круг ваших пријатеља остане непромењен.

9.  Да ли волите одмерен ритам живота са строгим распоредом свих послова, укључујући и  
разоноду.

10. Да ли волите да мењате намештај у стану или да га премештате?

11. Да ли волите да примењујете нове начине решавања старих задатака?

12. Да ли волите да изазивате превише самоуверене и уображене људе?

13.  Да ли волите да доказујете како ваш шеф или неко врло ауторитетан, у нечему није у 
праву?

                                          

 Обрада резултата

За свако поклапање ваших одговора са кључем освојили сте 5 поена.
                                                         

  Кључ

Одговор ‘’да’’ за питања – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13; 

одговор ‘’не’’ за питања – 2, 8, 9.
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дијагноза и консултација психолога

Од 35 до 65 поена. Ви сте човек који поседује изванредне могућности да ефикасно утиче на 
друге, да мења њихове моделе понашања, да управља и усмерева. У таквим ситуацијама се 
осећате као риба у води. Убеђени сте да се човек не сме затварати у себи, да избегава људе, 
да стоји по страни или мисли само на себе. Он мора да ради нешто за друге, да руководи 
њима, да указује на њихове грешке, да их учи, како би се они боље осећали у околностима 
живота. Сматрате да не треба штедити оне којима се не свиђа такав однос. Имате таленат да 
убедите људе како сте управу. Али морате да пазите да не постанете превише агресивни. У 
таквом случају лако се можете претворити у фанатика или тиранина.

30 и мање поена. На жалост, мада сте често управу, ретко вам полази за руком да убедите 
друге људе у то. Ви сматрате, да ваш живот и живот људи у окружењу мора бити подређен строгој 
дисциплини, здравом разуму и лепом опхођењу, да његов ток мора бити скоро предвидљив. 
Ви не волите да улажете веће напоре. При томе сте често уздржани, не постижући при томе 
жељени циљ, а и често вас не схватају на прави начин. Штета.


