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INDICE MOTIVATIONAL GENERAL
*  Acest raport se bazeaza pe forma scurta a AMI (Achievement Motivation Inventory), care returneaza doar un
indice motivational general. Acest indice are o fidelitate foarte mare si poate fi utilizat pentru predictii fine si
decizii de mare impact. Pentru a evalua fatete specifice ale motivatiei spre performanta este necesar insa a
se utiliza forma lunga a chestionarului.

AMIK: INDICE MOTIVATIONAL GENERAL / MOTIVATIONELLER GESAMTWERT
SCOR BRUT = 165, STANINA = 6, SCOR STANDARD = 106.10

Indicele motivational general este o suma aritmetica simpla, neponderata, a celor 17 scale structurale ale AMI. Scorul motivational general, adica
valoarea totala a AMI, poate fi interpretat ca masura globala a motivatiei pentru performanta în profesie. Acest scor arata gradul in care persoana
evaluata este, in general, motivata sa reuseasca in profesie. Pentru scopuri diferentiale grosiere, aceasta valoare este de foarte multe ori suficienta, cel
putin pentru a identifica diferente majore intre diferite persoane.

Motivatia in profesie este desigur o realitate cu multe fatete si dimensiuni. Acest lucru se reflecta in AMI printr-un numar de 17 scale structurale. Chiar
daca scalele individuale demonstreaza corelatii uneori considerabile unele cu celelalte, se recomanda cu putere interpretarea profilului AMI si nu doar a
valorii globale rezultate din test. Interpretarea profilului în întregul sau permite descrierea diferentiata a specificitatilor intra-individuale si a aspectelor
partiale ale motivatiei pentru performanta. Interpretarea profilului AMI duce la o descriere mult mai coerenta si mai detaliata si în consecinta la o predictie
mai buna cu privire la caracteristicile personale ale persoanei evaluate.
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Persoanele cu scoruri mari la indicele motivational general
sunt persoane hotarâte si motivate. Adeseori ele se remarca
prin perseverenta, disponibilitate personala de a depune
efort, putere de munca si o convingere generalizata privind
faptul ca propriul efort si propriile aptitudini sunt generatoare
de rezultate si nu norocul sau sansa.

Uneori aceste persoane sunt extrem de încrezatoare în
propriile forte si în propriul succes si resimt mândrie în fata
propriilor realizari, iar acest lucru le impulsioneaza sa
munceasca si le orienteaza spre sarcini dificile. Alteori, ele
se tem de înfrângere si de insuccese, iar acest lucru le
motiveaza suplimentar. Unele din aceste persoane doresc sa
acceada la status, altele doresc doar apreciere iar din nou
altele sunt orientate pur si simplu spre competitie. Toate
aceste trasaturi sunt fatete ale motivatiei care articuleaza
comportamentul specific al acestor persoane.

Felul în care sunt structurate aceste fatete la persoana
evaluata trebuie stabilit prin luarea în considerare a scalelor
structurale.

Un individ cu scor mare la scala generala de motivatie este
descris drept motivat, bataios, concentrat, perseverent,
increzator in sine, exigent, luptator, decis, implicat,
sarguincios.


