Johari un Nohari testi
Testā dots 55 īpašību uzskaitījums.
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Īpašību apzīmējumi Džohari testam
Šo rīku izgudroja Džozefs Lufts (Joseph Luft) un Harijs Inghams
(Harry Ingham) 1955. gadā, lai palīdzētu cilvēkiem labāk izprast viņu
komunikācijas spējas un attiecības ar citiem cilvēkiem. Nosaukums veidots
no viņu vārdu pirmajām zilbēm. Lai izpildītu šo testu, Jums ir jāizvēlas 5-6
Jums visraksturīgākās īpašības. Jūsu biedri (ģimenes locekļi, darba biedri,
komandas locekļi) arī katrs izvēlās 5-6 īpašības, kuras viņuprāt vislabāk
raksturo Jūs.
Izvēlētās īpašības tiek atzīmētas Džohari logā.
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Džohari logs
Īpašības, kuras izvēlējāties gan Jūs pats, gan apkārtējie, ieraksta logā
Arēna jeb Atklātais „es”. Tās ir īpašības, kuras zināt gan Jūs, gan apkārtējie.
Īpašības, kuras izvēlējāties tikai Jūs pats, bet neviens no apkārtējiem,
ieraksta logā Nezināmais „es”. Vai šo informāciju atklāt citiem, ir Jūsu pašu
izvēle.

Īpašības, kuras Jūs neesat izvēlējies, bet ir izvēlējušies citi, ieraksta
Aklajā laukumā. Šīs īpašības ir novērojuši citi, bet Jūs par tām nezinājāt.
Īpašības, kuras neizvēlējās neviens, paliek logā Nezināmais „es”. Tās
vai nu Jums neatbilst, vai arī tiek kolektīvi ignorētas.
Šis tests palīdz noskaidrot, kā Jūsu priekšstats par sevi atbilst
apkārtējo priekšstatam par Jums, un izvēlēties tālāko darbību sevis
pilnveidošanai un arī komunikācijai ar apkārtējiem. Jūs varat izvēlēties
palielināt logā Arēna esošo īpašību uzskaitījumu uz Nezināmā „es” vai Aklā
laukuma rēķina, varat izvēlēties papildināt savu „psiholoģisko rīku kasti” ar
īpašībām no Nezināmā. Nezināmais ”es” ir nezināms gan mums pašiem, gan
apkārtējiem, piem., apslēptie talanti. „Nezināmā Es” atklāšana notiek
„Slēptā Es” un „Aklā Es” samazināšanas (stāstīšanas un jautāšanas)
rezultātā.
Pretējs ir Nohari tests, kurā tiek izmantoti Johari testā doto īpašību
antonīmi. Nohari tests noder, lai noskaidrotu, ko negatīvu cilvēki par Jums
domā. Tas ir svarīgi, lai Jūs varētu šīs negatīvās īpašības labot.
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Īpašību apzīmējumi Nohari testam
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