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INTERPRETAREA RAPORTULUI

Acest raport ajuta la întelegerea mai buna a persoanei evaluate în
ceea ce priveste orientarea sa spre performanta si felul in care
motivatia sa este articulata.

Raportul este creat pentru utilizarea în cadrul muncii lor cu clientii,
de catre psihologi, consilieri ori alti profesionisti specializati.

Desi formulat ca un raport de-sine-statator, care, mai ales în a doua
sectiune (raportul detaliat), poate fi cu destul de multa usurinta
înteles si de persoane nespecializate în utilizarea testelor psihologice,
acest raport a fost proiectat si dezvoltat în asa fel încât sa ofere
asistenta profesionistului care interpreteaza rezultatele testului.

Aceste rezultate ar trebui luate în considerare doar împreuna cu
opinia profesionala a specialistului si doar dupa coroborarea datelor
rezultate din acest test cu rezultatele unui interviu ori a altor posibile
instrumente psihometrice. Rezultatele continute în acest raport pot fi
supuse unor alterari si unor sublinieri speciale ca functie a unor astfel
de coroborari facute de profesionisti specializati.

Acest raport este bazat pe AMI, un instrument psihometric care a fost
validat într-o mare varietate de programe de cercetare. 

Inventarul Motivatiei pentru Performanta (AMI) este o masura
structurata, nonverbala, omnibus, a unor coordonate de personalitate
si a unor preferinte comportamentale, care a fost construita pentru a
masura felul in care se articuleaza motivatia, in mod special
motivatia pentru performanta. Chestionarul consta din 170 de itemi,
grupati în 17 scale structurale, precum si intr-un indice motivational
global.

CE INFORMATII POT FI REGASITE IN ACEST RAPORT?

Pe langa sectiunea introductiva, raportul contine doua mari sectiuni: 

                   1. Profilul AMI,
                   2. Raportul detaliat.
                   1.
                   2.

1. Profilul AMI

Sectiunea care contine profilul AMI cuprinde grafice ale scorurilor
caracteristice pentru persoana evaluata pe cele 17 scale ale AMI. Cele
17 scale sunt grupate în grafic de sus in jos, fiind insotite atat de
prelucrarea numerica a scorurilor, cat si de o reprezentare grafica a
acestora si de unele descrieri minime ale semnificatiilor scorurilor.

SCOP
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GRAFICE
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Toate cele 17 scale ale AMI sunt reprezentate in graficul intitulat
'Profilul AMI LINIAR' in asa fel incat scorurile mari sa fie plasate in
partea dreapta a graficului, iar scorurile mici in partea stanga.
Aceasta este o procedura generala a reprezentarii scorurilor pentru
AMI si pentru alte teste care raporteaza scorurile standardizate in
stanine.

Scorurile pentru cele 17 scale ale AMI sunt reprezentate în stanine.
Staninele sunt o categorie a claselor normalizate. Exista un numar de
9 stanine, prin conventie prima cuprinde scorurile cele mai mici si a
noua cuprinde scorurile cele mai mari. Staninele cuprind volume
inegale ale variantei subiectilor esantionului normativ, pe scala
respectiva. Staninele acestui raport sunt calculate pe baza unui
esantion normativ românesc, reprezentativ la nivel national de
N=3600 de subiecti (1800 de barbati si 1800 de femei).

Cele 17 scale ale AMI sunt de asemenea reprezentate intr-un grafic
intitulat 'Profilul AMI CIRCULAR', intr-o figura sub forma de panza de
paianjen. In acest grafic scalele sunt vizualizate sub forma de scoruri
standard (SW, Standardwert), care sunt scoruri normalizate, cu o
medie de 100 si o abatere standard de 10.

2. Raportul detaliat

Raportul detaliat ofera o detaliere verbala a caracteristicilor
motivationale stabilite pe baza AMI si prezentate si în prima sectiune,
cea a profilului AMI. Graficele si comentariile prezentate în aceasta a
doua sectiune sunt bazate pe etalonul combinat.

Aceasta sectiune a fost dezvoltata de psihologi în asa fel încât sa
ofere asistenta specialistilor care interpreteaza rezultatele si pentru
a minimiza apelul acestora la manualul testului.

Aceasta sectiune poate fi de asemenea citita de persoana evaluata ca
parte a unei discutii structurate cu psihologul ori ca parte a unui
program de dezvoltare personala în care aceasta persoana este parte.
Este important, totusi, ca rezultatele acestui raport sa fie luate în
considerare numai dupa discutarea lor cu un profesionist specializat.

Sectiunea detaliata contine pentru fiecare dintre cele 17 scale ale
AMI un grafic, care vizualizeaza atât staninele (în partea din mijloc)
cât si procentele din varianta acoperite (în partea de jos), cu un
marcaj special acolo unde se plaseaza scorul persoanei evaluate. De
asemenea, sub fiecare grafic se poate citi o descriere detaliata a
comportamentelor tipice pentru persoanele cu scoruri mari si pentru
cele cu scoruri mici, iar deasupra graficului este data o scurta
descriere a obiectivelor scalei, pentru a fixa cadrul interpretativ.

REPREZENTAREA
GRAFICA A
SCALELOR

STANINE

SCORURI
STANDARD

SCOP

SEMNIFICATIE
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PROFIL AMI LINIAR (STANINE)
Scorare bazata pe:  ETALONUL INTERNATIONAL STANDARD COMBINAT (N=3660ss)
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Procent esantion normativ

Stanine

54%

BE / 1. Perseverenta
BRUT STAN.
52 6

persistent, energic, perseverent,
vointa de fier, rezistent, decis,
harnic, tenace

DO / 2. Dominanta
BRUT STAN.
34 3

dominant, influentator, cu
initiativa, convingator,
autoresponsabil, puternic

EN / 3. Angajamentul
BRUT STAN.
40 6

angajat, dornic de lucru, silitor,
ocupat, harnic, ambitionat,
doritor de performanta, ambitios

EZ / 4. Siguranta succesului
BRUT STAN.
46 5

increzator în propriile forte,
convins, încrezator în sine, plin de
speranta, plin de încredere

FX / 5. Flexibilitatea
BRUT STAN.
40 3

flexibil, deschis, gata de
schimbare, agil, sincer, receptiv,
sensibil, interesat, adaptabil

FL / 6. Absorbirea
BRUT STAN.
40 3

concentrat, uita de sine,
îndragostit de sarcini,
participativ, adâncit în munca,

FU / 7. Neînfricarea
BRUT STAN.
41 4

netemator, fara frica, curajos,
viteaz, neînfricat, vioi, care se
aventureaza, plin de curaj, inimos

IN / 8. Internalitatea
BRUT STAN.
54 6

increzator în sine,
autoresponsabil, sigur de sine,
convins de propria valoare

KA / 9. Efortul compensator
BRUT STAN.
36 3

evita teama în mod constructiv,
reactioneaza la stres, stimulat, se
straduieste, compenseaza teama

LS / 10. Mândria perfomantei
BRUT STAN.
49 4

dependent de reusita, mândru de
performanta, traieste în functie
de propria performanta, ambitios

LB / 11. Disponibilitatea învatarii
BRUT STAN.
41 4

dornic de cunoastere, curios,
însetat de cunoastere, care se
dezvolta în continuare

SP / 12. Preferinta pentru dificultate
BRUT STAN.
47 6

cauta provocari, ambitios, gata de
risc, se solicita pe sine, stimulat
de obstacole

SE / 13. Independenta
BRUT STAN.
44 5

de sine statator, independent,
raspunzator pentru sine, autonom,
liber, fara obligatii

SK / 14. Autocontrolul
BRUT STAN.
42 5

controlat, concentrat, disciplinat,
amâna satisfacerea dorintelor,
organizat

ST / 15. Orientarea spre status
BRUT STAN.
39 4

cauta apreciere, orientat spre
status, orientat spre pozitie,
interesat de simboluri

WE / 16. Orientarea spre competitie
BRUT STAN.
27 2

orientat spre a concura, intra în
competitie, se compara cu cei din
jur, rivalizeaza

ZS / 17. Stabilirea obiectivelor
BRUT STAN.
33 2

isi fixeza teluri, creste nivelul
exigentelor fata de sine însusi,
orientat spre viitor
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PROFIL AMI CIRCULAR (SCORURI STANDARD / SW)
Scorare bazata pe:  ETALONUL INTERNATIONAL STANDARD COMBINAT (N=3660ss)
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BE=100.49
(Perseverenta)

DO=87.73
(Dominanta)

EN=101.54
(Angajamentul)

EZ=98.15
(Siguranta succesului)

FX=88.65
(Flexibilitatea)

FL=91.60
(Absorbirea)

FU=98.19
(Neînfricarea)

IN=103.07
(Internalitatea)

KA=88.80
(Efortul compensator)

LS=92.09
(Mândria perfomantei)

LB=96.29
(Disponibilitatea

învatarii)

SP=101.91
(Preferinta pentru

dificultate)

SE=98.22
(Independenta)

SK=98.12
(Autocontrolul)

ST=93.73
(Orientarea spre status)

WE=86.97
(Orientarea spre

competitie)

ZS=86.48
(Stabilirea obiectivelor)
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RAPORT DETALIAT
*  Acest raport detaliat se bazeaza pe etalonul COMBINAT.

** Pentru folosirea optima a acestui raport detaliat, va rugam sa luati in considerare descrierea continuta in
textul introductiv la acest fisier.

INDICELE MOTIVATIONAL GENERAL

AMI: INDICE MOTIVATIONAL GENERAL / MOTIVATIONELLER GESAMTWERT
SCOR BRUT = 705, STANINA = 3, SCOR STANDARD = 91.96

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.

0
ST 1

4 %
foarte slab

608
ST 2

7 %
slab

657
ST 3

12 %
inferior

706
ST 4

17 %
mediu-inferior

755
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

803
ST 6

17 %
mediu-superior

852
ST 7

12 %
superior

901
ST 8

7 %
puternic

950
ST 9

4 %
accentuat

1190

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120 SW=130

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.
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SCALELE STRUCTURALE ALE AMI

BE: PERSEVERENTA / BEHARRLICHKEIT
SCOR BRUT = 52, STANINA = 6, SCOR STANDARD (SW) = 100.49

Perseverenta masoara persistenta si efortul depus în vederea solutionarii sarcinilor profesionale. Persoanele cu valori ridicate se caracterizeaza prin
faptul ca lucreaza energic si perseverent în sarcinile pe care le au. Ele înfrunta dificultatile si obstacolele prin depunerea unui efort mare si prin
perseverenta marita. Sunt în stare sa îsi orienteze întreaga atentie asupra evenimentului si nu se lasa usor convinse în a nu rezolva o sarcina
importanta.

0
ST 1

4 %
foarte slab

30
ST 2

7 %
slab

35
ST 3

12 %
inferior

40
ST 4

17 %
mediu-inferior

44
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

49
ST 6

17 %
mediu-superior

54
ST 7

12 %
superior

59
ST 8

7 %
puternic

63
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Prin perseverenta se întelege persistenta si efortul depus în vederea
solutionarii sarcinilor proprii sau a celor solicitate de altii. Aceasta
fateta poate fi întâlnita deja în cadrul conceptelor timpurii studiate în
legatura cu motivatia pentru performanta (de exemplu Murray, 1938).
Persoanele cu valori ridicate se caracterizeaza prin faptul ca ele
lucreaza concentrate si cu mentinerea unui nivel suficient de energie,
în sarcinile pe care le au. Ele înfrunta dificultatile aparute, prin faptul
ca depun un efort mare si prin faptul ca au o staruinta marita. Ele sunt
în stare sa îsi orienteze întreaga atentie asupra a ceea ce se întâmpla
si nu se lasa usor convinse sa renunte la rezolvarea unei sarcini
importante.

Un individ cu scor mare la scala BE este descris drept
persistent, energic, perseverent, vointa de fier, rezistent,
decis, harnic, tenace, consecvent, constant, statornic, stabil,
hotarât, îndaratnic, neobosit, concentrat, greu de distras,
persistent.

DO: DOMINANTA / DOMINANZ
SCOR BRUT = 34, STANINA = 3, SCOR STANDARD (SW) = 87.73

Dominanta descrie tendinta de a exercita putere si influenta asupra altora. Persoanele cu valori ridicate sunt puternic orientate spre colaborarea cu cei
din jurul lor. Ele preiau initiativa si iau cu placere problemele în propriile mâini. De asemenea, conving prin prezenta si sunt gata sa preia
responsabilitatea pentru altii. În cadrul unui grup de lucru, le place sa joace un rol de conducere. Aceste persoane îi capaciteaza pe cei din jurul lor,
coordonându-i pentru propriul succes.

0
ST 1

4 %
foarte slab

29
ST 2

7 %
slab

34
ST 3

12 %
inferior

39
ST 4

17 %
mediu-inferior

44
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

49
ST 6

17 %
mediu-superior

53
ST 7

12 %
superior

58
ST 8

7 %
puternic

63
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Dominanta descrie tendinta de a exercita putere si influenta asupra
altora, de a-i influenta si ghida. Corelatia pozitiva cu motivatia pentru
performanta este tematizata în putine conceptii teoretice (de exemplu
Cassidy & Lynn, 1989), în timp ce este sugerata corelatia cu nevoia
de putere (McClelland, 1978). Analizele datelor colectate cu AMI arata
însa în mod clar legaturi ridicate cu domenii-nucleu ale motivatiei
pentru performanta. Dominanta contine si o componenta pronuntata
de vitalitate. Datorita acestei componente, precum si datorita
capacitatii de impunere a propriei opinii si a propriilor interese,
dominanta se gaseste în relatie cu trasatura globala de personalitate
numita extraversiune. În ceea ce priveste colaborarea, persoanele cu
valori ridicate sunt puternic orientate spre ceilalti. Ele preiau initiativa
si iau cu placere problemele în propriile mâini. Ele conving prin
prezenta si sunt gata sa preia responsabilitatea pentru alte persoane.
În cadrul unui grup de lucru, le place sa joace un rol de conducere.
Ele au tendinta sa îi anime pe altii si sa îi orienteze în modalitati
relevante pentru propriul succes.

Un individ cu scor mare la scala DO este descris drept
dominant, influentator, cu initiativa, convingator,
autoresponsabil, gata sa preia raspunderea, conducator,
puternic, clar, coerent, controleaza, cu pretentii.
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EN: ANGAJAMENTUL / ENGAGEMENT
SCOR BRUT = 40, STANINA = 6, SCOR STANDARD (SW) = 101.54

Angajamentul tematizeaza disponibilitatea personala de a depune efort, nivelul efortului personal si volumul de lucru personal. Persoanele cu valori
ridicate sunt foarte angajate în munca lor, careia îi aloca foarte mult timp. Ele lucreaza mult si nu se simt bine atunci când nu au nimic de facut. Sunt
caracterizate de un nivel intens de activitate si, dintre toate domeniile de activitate, acorda prioritate muncii. Este posibil ca aceste persoane sa neglijeze
alte laturi importante ale vietii si, în cazuri extreme, sunt privite de ceilalti ca fiind împatimite de munca lor si lipsindu-le controlul si echilibrul în viata
(''workaholic'').

0
ST 1

4 %
foarte slab

18
ST 2

7 %
slab

23
ST 3

12 %
inferior

29
ST 4

17 %
mediu-inferior

34
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

39
ST 6

17 %
mediu-superior

45
ST 7

12 %
superior

50
ST 8

7 %
puternic

55
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Angajamentul descrie disponibilitatea personala de a depune efort,
nivelul efortului personal si volumul de lucru personal. Persoanele cu
valori ridicate sunt foarte angajate din punctul de vedere al timpului.
Ele lucreaza mult si nu se simt bine atunci când nu au nimic de facut.
Chiar si dupa faze deosebit de obositoare, ele nu au nevoie de
perioade lungi de refacere. Ele sunt caracterizate de un nivel mare al
activitatii, acorda prioritate muncii si nu altor domenii de activitate.
Este posibil sa neglijeze alte laturi importante ale vietii si, în cazuri
extreme, aceste persoane sunt privite de ceilalti ca fiind împatimite de
munca (''workaholic''). Dar, spre deosebire de acceptiunea obisnuita a
obsesiei pentru munca (Poppelreuter, 1998), angajamentul nu este
caracterizat de o traire negativa.

Un individ cu scor mare la scala EN este descris drept
angajat, dornic de lucru, silitor, ocupat, harnic, ambitionat,
doritor de performanta, dinamic, sârguincios, vital, activ,
orientat spre actiune, antreprenorial, asiduu, stradalnic, agil,
nelinistit, ambitios.

EZ: SIGURANTA SUCCESULUI / ERFOLGSZUVERSICHT
SCOR BRUT = 46, STANINA = 5, SCOR STANDARD (SW) = 98.15

Siguranta succesului descrie la nivel rational anticiparea reusitei si a unor rezultate pozitive ale propriilor actiuni. Succesul este perceput în astfel de
cazuri ca fiind cel mai probabil rezultat al actiunii. Persoanele cu valori ridicate se asteapta sa-si atinga scopul, inclusiv în cazul sarcinilor noi sau dificile.
Ele actioneaza, asteptându-se sa fie capabile sa repurteze succes prin aptitudinile, deprinderile si cunostintele lor, inclusiv atunci când apar dificultati,
obstacole sau concurenta.

0
ST 1

4 %
foarte slab

32
ST 2

7 %
slab

37
ST 3

12 %
inferior

40
ST 4

17 %
mediu-inferior

45
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

49
ST 6

17 %
mediu-superior

54
ST 7

12 %
superior

59
ST 8

7 %
puternic

63
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Siguranta succesului descrie anticiparea rezultatelor actiunii si se
refera de buna seama la anticiparea unor rezultate pozitive. Siguranta
succesului este strâns legata de încrederea generala în sine si este
strâns înrudita, din punct de vedere conceptual, cu componenta
motivationala numita de Heckhausen (1963) “speranta în succes''
(''Hoffnung auf Erfolg''). Ea se exprima prin faptul ca succesul este
considerat a fi rezultatul probabil al actiunii. Persoanele cu valori
ridicate se asteapta sa îsi atinga scopul si în cazul sarcinilor noi sau
dificile. Ele actioneaza asteptându-se sa fie capabile de repurtarea
succeselor prin aptitudinile, deprinderile si cunostintele lor, inclusiv
atunci când survin dificultati sau când se manifesta concurenta.

Un individ cu scor mare la scala EZ este descris drept
încrezator în propriile forte, convins, încrezator în sine, plin
de speranta, plin de încredere, anticipând succesul,
planificator, pozitiv, sigur, optimist, plin de speranta,
încrezator în victorie, asiduu, neînfricat, cu aplomb.
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FX: FLEXIBILITATEA / FLEXIBILITäT
SCOR BRUT = 40, STANINA = 3, SCOR STANDARD (SW) = 88.65

Flexibilitatea se refera la modalitatea de confruntare cu situatiile si sarcinile de tip nou. Persoanele cu valori ridicate sunt deschise si interesate de multe
aspecte. Ele iubesc farmecul noului si prefera situatiile în care pot afla si trai lucruri noi, chiar daca pentru aceasta trebuie sa accepte neplaceri si exista
riscul esecului. Flexibilitatea înseamna si disponibilitatea pentru schimbare.

0
ST 1

4 %
foarte slab

36
ST 2

7 %
slab

40
ST 3

12 %
inferior

44
ST 4

17 %
mediu-inferior

48
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

52
ST 6

17 %
mediu-superior

56
ST 7

12 %
superior

60
ST 8

7 %
puternic

64
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Flexibilitatea se refera la modalitatea de confruntare cu situatiile si
sarcinile de tip nou. Persoanele cu valori ridicate sunt deschise si
interesate; ele sunt dispuse a se adapta diferitelor conditii
profesionale. Schimbarile si situatiile deschise nu genereaza teama
acestor persoane. Ele iubesc noutatea, se simt chiar atrase de
noutate si prefera situatiile în care pot afla si trai lucruri noi, chiar daca
pentru aceasta ele trebuie sa accepte unele neplaceri si chiar daca
exista un risc de esec. Flexibilitatea descrie si disponibilitatea acestor
persoane de a se schimba si chiar nevoia de schimbare. Prin aceasta,
se poate recunoaste o înrudire conceptuala cu extraversiunea si,
partial, si cu factorul Deschiderea catre experiente din modelul Big
Five al personalitatii (Costa & McCrae, 1992). În ciuda relatiei strânse
cu alte fatete-nucleu ale motivatiei pentru performanta, pâna în
momentul de fata flexibilitatea nu a fost privita ca o componenta
partiala a acestui construct.

Un individ cu scor mare la scala FX este descris drept
flexibil, deschis, gata de schimbare, agil, sincer, receptiv,
sensibil, interesat, capabil de adaptare, abordabil, agil,
accesibil, în cautarea noului, surmonteaza obstacole.

FL: ABSORBIREA / FLOW
SCOR BRUT = 40, STANINA = 3, SCOR STANDARD (SW) = 91.60

Absorbirea desemneaza tendinta de a se dedica intensiv sarcinilor si problemelor, prin eliminarea tuturor distractorilor si cu o mare putere de
concentrare. Persoanele cu valori ridicate se ocupa deseori cu o activitate, uitând complet de ele însele, de lume si de restul lucrurilor înconjuratoare. Ele
pot sa fie complet absorbite de o activitate. Ca stare, absorbirea este de regula perceputa ca fiind pozitiva.
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Absorbirea desemneaza tendinta de a se dedica intensiv sarcinilor si
problemelor, prin eliminarea tuturor distractorilor si cu o mare
concentrare (profesionala). Conceptul a fost derivat de la
Csikszentmihályi (1992) si nu a fost, pâna acum, atribuit motivatiei
pentru performanta. Persoanele cu valori ridicate se dedica deseori
unei activitati în asa fel încât uita complet de ele însele, de lume si de
restul lucrurilor înconjuratoare. Aici devine clara înrudirea conceptuala
cu “tendinta perseverentei'' (''Perseverationstendenz''). La
Csikszentmihályi, însa, ce-i drept, Absorbirea nu desemneaza, în mod
primar, asa cum este cazul aici, o calitate sau o tendinta
comportamentala de supradurata, ci o stare. În starea de Absorbire,
munca este, de regula, traita ca ceva pozitiv. Fundalul posibil este
evitarea atentiei de sine, care este frecvent perceputa ca fiind
negativa (Duval & Wicklund, 1972; Frey, Wicklund & Scheier, 1978).

Un individ cu scor mare la scala FL este descris drept
concentrat, uita de sine, îndragostit de sarcini, participativ,
adâncit în munca, gânditor, angajat, implicat, perseverent.
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FU: NEîNFRICAREA / FURCHTLOSIGKEIT
SCOR BRUT = 41, STANINA = 4, SCOR STANDARD (SW) = 98.19

Neînfricarea descrie anticiparea rezultatelor actiunilor, în mod special cu trimitere la posibilitatea insuccesului si a esuarii. Persoanele cu valori ridicate
nu se tem de insucces si nu se tem de a fi evaluate de catre altii. Puse în fata sarcinilor si situatiilor importante, încordarea lor nu este atât de ridicata
încât, datorita acestui lucru, rezultatul sa fie influentat negativ. Ele nu devin nervoase în public si nu sunt surescitate nici din cauza noutatii sarcinilor sau
a presiunii timpului. Astfel, nu le este perturbata capacitatea de performanta; nu au nici tendinta de a da bir cu fugitii când sunt puse în fata sarcinilor
dificile si nici tendinta de a-si scadea nivelul exigentelor pentru a compensa teama de insucces.
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Neînfricarea joaca un rol important în multe conceptii curente ale
motivatiei, însa este înteleasa de cele mai multe ori într-o forma
negativa, a fricii fata de insucces (de exemplu Heckhausen, 1963;
Hermans, Petermann & Zielinski, 1978), care este mai degraba
apropiata de acea caracteristica generala a personalitatii cunoscuta
sub denumirea de nevrotism. Fateta descrie, în forma ei pozitiva,
anticiparea rezultatelor actiunii, si anume, o anticipare în ceea ce
priveste posibilitatea insuccesului si a esecului. Persoanele cu valori
ridicate nu se tem de posibilitatea de a esua si de a fi apreciate
negativ de catre altii. Încordarea resimtita de aceste persoane atunci
când sunt puse în fata unor sarcini, activitati sau situatii importante, nu
este atât de ridicata, încât, datorita acestui lucru, rezultatul sa fie
influentat negativ. Eventualele gânduri referitoare la situatiile în care
se cere de la ele performanta nu declanseaza în aceste persoane
sentimente negative. Ele sunt stabile din punct de vedere emotional si
capabile sa lucreze sub presiune. Frustrarile rezultate din insuccese
nu au ca efect perturbatii de durata. Aceste persoane nu devin
nervoase în public, datorita noutatii sarcinilor si a presiunii timpului, si
nu sunt perturbate în capacitatea lor de performanta; ele nu au nici
tendinta de “a parasi terenul'' si de a evita sarcinile stresante.

Un individ cu scor mare la scala FU este descris drept
netemator, fara frica, curajos, viteaz, neînfricat, vioi, care se
aventureaza, plin de curaj, inimos, vajnic, asiduu,
neînspaimântat, decis, îndraznet, neclintit, rezolut, care nu
ezita, imperturbabil, stabil, care tolereaza frustrarile.

IN: INTERNALITATEA / INTERNALITäT
SCOR BRUT = 54, STANINA = 6, SCOR STANDARD (SW) = 103.07

Internalitatea desemneaza modalitatea în care sunt explicate rezultatele actiunilor. Persoanele cu valori ridicate atribuie rezultatele si consecintele
comportamentului lor unor cauze interne. Ele sunt convinse de faptul ca cele mai multe lucruri în viata depind de ele însele, de comportamentul propriu si
de efortul personal depus. Pentru ele, succesul profesional nu este o chestiune de noroc, ele simtindu-se personal responabile pentru insuccese si
performante scazute, dar si pentru succese si performante ridicate.
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Potrivit conceptului atribuit lui Rotter (1966), locus of control (în
germana Kontrollüberzeugung, vezi Krampen, 1991), prin internalitate
se întelege convingerea generalizata a faptului ca rezultatele actiunii
sunt percepute ca fiind mai degraba autocauzate, generate,
influentate si responsabile de actiunea personala, în loc sa fie atribuite
unor cauze externe. În urma analizelor scalelor, internalitatea coincide
cu stilul atribuirii, asa cum a fost acest concept descris de Weiner si
Kula (1970). Persoanele cu valori ridicate sunt caracterizate de faptul
ca atribuie rezultatele si consecintele comportamentului lor unor
cauze interne. Ele sunt convinse de faptul ca cele mai multe lucruri în
viata depind de ele însele, de comportamentul lor propriu si de efortul
depus de ele. Pentru ele, succesul profesional nu este o chestiune de
noroc, ele se simt personal responsabile pentru insuccese si
performante scazute.

Un individ cu scor mare la scala IN este descris drept
încrezator în sine, autoresponsabil, sigur de sine, convins de
propria valoare, sigur de reusita, analitic, autonom.
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KA: EFORTUL COMPENSATOR / KOMPENSATORISCHE ANSTRENGUNG
SCOR BRUT = 36, STANINA = 3, SCOR STANDARD (SW) = 88.80

Efortul compensator desemneaza acea parte a efortului personal si a investitiei personale de energie, care rezulta din teama de a esua. Efortul
compensator este o reactie constructiva la frica de insucces. Persoanele cu valori ridicate investesc multa munca si efort, pentru a evita esecurile. Ele
reduc de exemplu frica fata de examen prin pregatire intensiva. În cadrul situatiilor legate de performanta în profesie, se întâmpla frecvent ca ele sa fie
suprapregatite sau supramotivate.
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Efortul compensator a fost ales ca o componenta a testului pentru ca
desemneaza acea parte a efortului personal si a investitiei personale
de energie, care rezulta din frica de insucces si din frica de a esua. În
anumita masura, este vorba despre învingerea constructiva a fricii de
insucces, spre deosebire de tendinta de a scadea nivelul exigentelor
sau de a se retrage, tendinta descrisa în teoria motivatiei a lui
Heckhausen (1963). Persoanele cu valori ridicate la aceasta scala au
tendinta de a investi multa munca si efort personal pentru a evita
insuccesele. În cadrul situatiilor de performanta profesionala, se
întâmpla deseori ca ele sa fie supramotivate. În psihodiagnostic,
accentuarea tendintei comportamentale de efort compensator prezinta
interes mai ales atunci când exista o teama mare de insucces
(respectiv un nivel scazut de neînfricare).

Un individ cu scor mare la scala KA este descris drept
încordat, evita teama în mod constructiv, reactioneaza la
stres, stimulat, se straduieste, compenseaza teama, se teme
sa nu esueze, evita greselile, minimizeaza riscul,
suprapregatit, supramotivat.

LS: MâNDRIA PERFOMANTEI / LEISTUNGSSTOLZ
SCOR BRUT = 49, STANINA = 4, SCOR STANDARD (SW) = 92.09

O sursa a motivatiei pentru performanta profesionala se gaseste în necesitatea de a trai, în mod repetat, starile emotionale pozitive, legate de succese.
Mândria performantei desemneaza o stare emotionala pozitiva, ea fiind privita ca o consecinta a performantei atribuite propriei persoane. Persoanele cu
valori ridicate sunt multumite atunci când au dat tot ce au mai bun. Ele traiesc împlinirea când îsi pot îmbunatati propria performanta, pot fi usor
ambitionate si, în ceea ce priveste respectul fata de sine, depind de performanta lor.
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O sursa a motivatiei pentru performanta profesionala se regaseste în
necesitatea de a trai, în mod repetat, starile emotionale pozitive
relationate cu succesul. Mândria performantei reflecta consecintele
afective ale situatiilor de performanta si prelucrarea intuitiva a
acestora, care duce la integrarea lor cu sentimentul propriei valori.
Componenta afectiva a motivatiei este inclusa chiar în nucleul teoriei
motivatiei, expuse de McClelland (McClelland, Atkinson, Clark &
Lowell, 1953). Mândria performantei este înrudita si cu efortul “de a
creste, prin performanta, valoarea prestigiului personal'' (Lersch,
1964, p. 192). Persoanele cu valori ridicate sunt multumite atunci
când au dat tot ce au mai bun. Ele traiesc împlinirea atunci când îsi
pot creste propria performanta, pot fi ambitionate cu usurinta si
depind, în ceea ce priveste respectul fata de sine, de performanta lor.

Un individ cu scor mare la scala LS este descris drept
dependent de reusita, mândru de performanta, traieste în
functie de propria performanta, se autoobliga, ambitios, are
nevoie de reusita, dependent de reusita.
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LB: DISPONIBILITATEA îNVATARII / LERNBEREITSCHAFT
SCOR BRUT = 41, STANINA = 4, SCOR STANDARD (SW) = 96.29

Disponibilitatea învatarii caracterizeaza deschiderea sprea depune efort pentru însusirea de cunostinte noi, respectiv pentru largirea orizontului de
cunostinte. Persoanele cu valori ridicate sunt însetate de cunoastere, curioase, interesate de lucruri înca necunoscute si se bucura sa învete. Ele
investesc, din proprie initiativa, timp si efort, pentru a învata lucruri noi si pentru a se dezvolta în continuare, în propriul lor domeniu de specialitate. Ele
apreciaza acumularea de noi cunostinte, chiar si fara ca acestea sa fie legate de un folos nemijlocit.
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Disponibilitatea învatarii caracterizeaza deschiderea personala spre a
întreprinde un efort de însusire de cunostinte noi, respectiv de largire
a orizontului de cunostinte. În mod corespunzator, disponibilitatea
învatarii, ca motivatie a învatarii, joaca un rol important în psihologia
pedagogica (de exemplu Rheinberg, 1998). Persoanele cu valori
ridicate sunt însetate de cunoastere si interesate. Ele investesc, din
proprie initiativa, timp si efort pentru a învata lucruri noi si pentru a se
dezvolta în continuare, în propriul lor domeniu de specialitate. De
asemenea, apreciaza acumularea de cunostinte noi, chiar si în lipsa
unui folos nemijlocit, legat de acestea. În cadrul motivatiei pentru
performanta, disponibilitatea învatarii a fost luata în considerare, de
exemplu, de Mehrabian (1969).

Un individ cu scor mare la scala LB este descris drept dornic
de cunoastere, curios, însetat de cunoastere, care se
dezvolta în continuare, învata lucruri noi, cauta sa înteleaga,
atent, îsi extinde cunostintele, asiduu în a învata, ambitios
din punct de vedere intelectual.

SP: PREFERINTA PENTRU DIFICULTATE / SCHWIERIGKEITSPRäFERENZ
SCOR BRUT = 47, STANINA = 6, SCOR STANDARD (SW) = 101.91

Preferinta pentru dificultate se refera la alegerea nivelului exigentelor si a riscurilor în ceea ce priveste sarcinile. Persoanele cu valori ridicate prefera
sarcinile dificile si problemele exigente, care necesita un nivel înalt de pricepere. Dupa solutionarea cu succes a sarcinilor, ele îsi maresc nivelul
exigentelor. O provocare deosebita pentru ele o reprezinta sarcinile în cazul carora exista posibilitatea esecului; problemele survenite sunt mai degraba
stimulente decât obstacole.
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Prin preferinta pentru dificultate se întelege alegerea nivelului
exigentelor si a riscurilor sarcinilor. Este un concept care se regaseste
în multe teorii ale motivatiei (de exemplu, Atkinson 1978;
Heckhausen, 1963) si de care cercetarea s-a ocupat timp îndelungat.
Persoanele cu valori ridicate prefera sarcini dificile si probleme
pretentioase, care necesita un nivel înalt de pricepere. Dupa
solutionarea cu succes a sarcinilor, ele îsi maresc nivelul exigentelor.
O provocare deosebita pentru ele o reprezinta sarcinile în cazul
carora exista posibilitatea esecului; problemele survenite în astfel de
situatii sunt mai degraba stimulatoare decât inhibitoare.

Un individ cu scor mare la scala SP este descris drept
ambitios, cauta provocari, gata de risc, se solicita pe sine,
doreste sa dovedeasca propriile abilitati, ambitios,
solutioneaza problemele, stimulat de obstacole, îsi testeaza
propriile limite, surmonteaza obstacolele.



Achievement Motivation Inventory TM

Schuler, Thornton & Frintrup, 2004

12

SE: INDEPENDENTA / SELBSTSTäNDIGKEIT
SCOR BRUT = 44, STANINA = 5, SCOR STANDARD (SW) = 98.22

Independenta tematizeaza dimensiunea actiunii libere de vointa celorlalti. Persoanele cu valori ridicate prefera mai degraba sa fie ele însele responsabile
pentru problemele lor, decât sa accepte indicatiile altora. Ele vor sa hotarasca singure asupra modului lor de lucru si iau cu placere decizii în mod
independent. Nu le place sa fie controlate.
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Independenta caracterizeaza tendinta spre o actiune de sine
statatoare. Persoanele cu valori ridicate prefera sa fie, mai degraba,
ele însele responsabile pentru problemele lor, decât sa accepte
indicatiile altora. Ele vor sa hotarasca singure asupra modului lor de
lucru si le place sa ia decizii în mod independent. Dimensiunea
independenta nu a fost luata în considerare, pâna acum, în cadrul
teoriilor si metodelor de masurare a motivatiei pentru performanta, dar
s-a tinut seama de ea în alte contexte de diagnosticare a personalitatii
(Gough, 1982).

Un individ cu scor mare la scala SE este descris drept de
sine statator, independent, raspunzator pentru sine,
autonom, liber, fara obligatii, puternic în luarea deciziilor,
sigur în decizii.

SK: AUTOCONTROLUL / SELBSTKONTROLLE
SCOR BRUT = 42, STANINA = 5, SCOR STANDARD (SW) = 98.12

Autocontrolul se refera la felul organizarii si efectuarii sarcinilor. Persoanele cu valori ridicate sunt caracterizate de faptul ca se organizeaza bine si îsi
organizeaza bine munca. Ele nu amâna rezolvarea obligatiilor lor si le este usor sa se concentreze asupra sarcinilor. Sunt în stare sa se oblige pe ele
însele la efectuarea unei munci disciplinate si concentrate; accepta si privarile, pentru a atinge scopuri pe termen lung (amânarea recompensei).
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Autocontrolul se refera la felul organizarii si rezolvarii sarcinilor.
Persoanele cu valori ridicate sunt caracterizate de faptul ca, în
general, pe termen lung, se organizeaza bine; ele nu amâna
rezolvarea obligatiilor personale si le este usor sa se concentreze
asupra sarcinilor lor. Ele sunt în stare sa se oblige pe ele însele la
efectuarea unei munci disciplinate si concentrate. Aceste persoane
accepta si privarile, pentru a atinge scopurile trasate pe termen lung,
fiind asadar în stare manifeste ceea ce uzul este numit amânarea
recompensei. Înrudita cu aceasta fateta a motivatiei pentru
performanta este factorul Constiinciozitate, din cadrul modelului Big
Five al personalitatii (Costa & McCrae, 1992).

Un individ cu scor mare la scala SK este descris drept
controlat, concentrat, disciplinat, amâna satisfacerea
dorintelor, organizat, orientat spre fapte, stapânit, ordonat,
prevazator, calculat, prudent, atent, constiincios, temeinic,
precis, corect, punctual, de încredere, pe care te poti baza.
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ST: ORIENTAREA SPRE STATUS / STATUSORIENTIERUNG
SCOR BRUT = 39, STANINA = 4, SCOR STANDARD (SW) = 93.73

Orientarea spre status descrie efortul depus pentru a ocupa un rol important în câmpul social si un loc de frunte în ierarhia sociala. Persoanele cu valori
ridicate cauta recunoasterea performantelor lor de catre ceilalti. Ele doresc sa ocupe functii importante si sunt interesate de promovarea lor profesionala.
Perspectivele de crestere în cariera sunt, pentru ele, motivatori importanti ai performantei profesionale.
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Orientarea spre status descrie efortul de a ocupa un rol important în
câmpul social si un loc de frunte în ierarhia sociala. Persoanele cu
valori ridicate cauta sa obtina recunoasterea sociala a performantelor
lor, aspira sa ocupe functii de raspundere si au întotdeauna în vedere
promovarea lor profesionala. Perspectiva pe care o au în cariera este,
pentru ele, un motivator important al performantei profesionale. În
timp ce orientarea spre status la McClelland (1985) reprezinta un
element al nevoii de putere, ea a fost discutata pentru prima oara de
catre Cassidy & Lynn (1989) si în contextul motivatiei pentru
performanta.

Un individ cu scor mare la scala ST este descris drept
orientat spre status, cauta apreciere, orientat spre pozitie,
interesat de simboluri, cauta prestigiu, dornic de apreciere,
dornic de respect, se gândeste la propria imagine, cauta
recunoastere, dornic de prestigiu, orientat spre avansare.

WE: ORIENTAREA SPRE COMPETITIE / WETTBEWERBSORIENTIERUNG
SCOR BRUT = 27, STANINA = 2, SCOR STANDARD (SW) = 86.97

Orientarea spre competitie masoara tendinta de a trai concurenta ca stimulent si ca motivatie pentru performanta profesionala. Persoanele cu valori
ridicate cauta competitia si comparatia cu ceilalti. Ele se lasa usor provocate, vor sa fie mai bune si mai rapide decât altii. Este important pentru ele sa
câstige. Câstigul le întareste în efortul lor.
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Orientarea spre competitie masoara tendinta de a trai concurenta ca
pe un stimulent si ca pe o motivatie pentru performanta profesionala.
Persoanele cu valori ridicate cauta competitia si comparatia cu ceilalti.
Ele vor sa fie mai bune si mai rapide decât altii. Este important pentru
ele sa câstige, iar acest lucru le întareste în efortul depus. Orientarea
spre competitie deriva din punct de vedere conceptual din mai multe
abordari si teorii ale motivatiei pentru performanta, însa de cele mai
multe ori ea este relationata cu o disputa, competitie sau concurenta
cu sine însusi si cu propriile limite si nu, ca în cazul nostru, în disputa
cu alti concurenti (de exemplu McClelland, 1985; Cassidy & Lynn,
1989).

Un individ cu scor mare la scala WE este descris drept
orientat sprea a concura, intra în competitie, vrea sa fie mai
bun, vrea sa fie mai rapid, se compara cu cei din jur, cauta
sa întreaca, rivalizeaza, se masoara pe sine, lupta pentru
prioritate, vrea sa câstige, provocator, luptator.
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ZS: STABILIREA OBIECTIVELOR / ZIELSETZUNG
SCOR BRUT = 33, STANINA = 2, SCOR STANDARD (SW) = 86.48

Stabilirea obiectivelor tine de orizontul temporal al actiunilor. Persoanele cu valori ridicate îsi fixeaza scopuri clare, atât pentru sarcini pe termen scurt,
cât si pentru proiecte pe termen lung. Ele sunt orientate spre viitor si au asteptari mari de la ceea ce mai vor sa realizeze si sa obtina. Ele doresc mai
mult, au planuri pe termen lung si stiu în ce directie mai vor sa se dezvolte, din punct de vedere personal.

0
ST 1

4 %
foarte slab

29
ST 2

7 %
slab

34
ST 3

12 %
inferior

38
ST 4

17 %
mediu-inferior

43
ST 5

20 %
mediu dezvoltat

47
ST 6

17 %
mediu-superior

52
ST 7

12 %
superior

56
ST 8

7 %
puternic

61
ST 9

4 %
accentuat

70

SW=70 SW=80 SW=90 SW=100 SW=110 SW=120

Stabilirea obiectivelor da unei persoane o referinta clara si
operationala la viitor, acesta din urma fiind desigur imaginat cu un
orizont variabil. Persoanele cu valori ridicate la aceasta scala îsi
fixeaza scopuri, sunt orientate spre viitor si au exigente mari pentru
ceea ce vor sa mai realizeze si sa obtina. Ele au o imagine asupra
felului în care trebuie sa arate solutiile în sarcinile pe care le
întreprind, alcatuiesc planuri pe o perioada îndelungata si stiu în ce
directie mai vor sa se dezvolte si sa progreseze din punct de vedere
personal. Stabilirea obiectivelor este un concept consacrat, care joaca
un rol important, de exemplu, în modelul lui Atkinson, de alegere a
riscului, si, de asemenea, în teoria organizational-psihologica a
performantei (Kleinbeck, 1991; Locke & Latham, 1984).

Un individ cu scor mare la scala ZS este descris drept
orientat spre obiective, îsi fixeza teluri, creste nivelul
exigentelor fata de sine însusi, orientat spre viitor,
planificator, ambitios, doritor de performanta, straduitor, gata
de efort, constient de propriile scopuri, consecvent, decis,
orientat spre cariera, doritor de progres, harnic,
autostimulant, îsi doreste mai mult.
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RASPUNSURI LA ITEMI
(1): '5'
(2): '6'
(3): '3'
(4): '5'
(5): '4'

(6): '2'
(7): '1'
(8): '2'
(9): '5'
(10): '6'

(11): '4'
(12): '5'
(13): '3'
(14): '6'
(15): '5'

(16): '5'
(17): '4'
(18): '5'
(19): '2'
(20): '6'

(21): '3'
(22): '5'
(23): '5'
(24): '2'
(25): '2'

(26): '4'
(27): '4'
(28): '4'
(29): '2'
(30): '3'

(31): '5'
(32): '2'
(33): '5'
(34): '6'
(35): '3'

(36): '2'
(37): '3'
(38): '5'
(39): '5'
(40): '2'

(41): '5'
(42): '2'
(43): '4'
(44): '5'
(45): '6'

(46): '3'
(47): '6'
(48): '2'
(49): '3'
(50): '3'

(51): '3'
(52): '3'
(53): '3'
(54): '3'
(55): '5'

(56): '5'
(57): '4'
(58): '4'
(59): '4'
(60): '3'

(61): '4'
(62): '2'
(63): '3'
(64): '6'
(65): '4'

(66): '3'
(67): '3'
(68): '2'
(69): '5'
(70): '4'

(71): '3'
(72): '6'
(73): '5'
(74): '6'
(75): '5'

(76): '4'
(77): '2'
(78): '5'
(79): '3'
(80): '3'

(81): '3'
(82): '1'
(83): '3'
(84): '5'
(85): '3'

(86): '5'
(87): '4'
(88): '2'
(89): '3'
(90): '3'

(91): '3'
(92): '3'
(93): '3'
(94): '6'
(95): '5'

(96): '5'
(97): '3'
(98): '5'
(99): '5'
(100): '3'

(101): '5'
(102): '3'
(103): '3'
(104): '3'
(105): '3'

(106): '5'
(107): '3'
(108): '6'
(109): '6'
(110): '2'

(111): '3'
(112): '4'
(113): '4'
(114): '3'
(115): '3'

(116): '3'
(117): '3'
(118): '6'
(119): '2'
(120): '5'

(121): '3'
(122): '4'
(123): '5'
(124): '4'
(125): '5'

(126): '5'
(127): '3'
(128): '2'
(129): '5'
(130): '5'

(131): '3'
(132): '4'
(133): '2'
(134): '5'
(135): '7'

(136): '3'
(137): '3'
(138): '4'
(139): '3'
(140): '4'

(141): '5'
(142): '2'
(143): '6'
(144): '4'
(145): '3'

(146): '4'
(147): '5'
(148): '5'
(149): '4'
(150): '4'

(151): '6'
(152): '5'
(153): '5'
(154): '5'
(155): '5'

(156): '3'
(157): '6'
(158): '5'
(159): '3'
(160): '2'

(161): '5'
(162): '5'
(163): '5'
(164): '5'
(165): '5'

(166): '5'
(167): '5'
(168): '4'
(169): '5'
(170): '5'

STATISTICI GENERALE (MODUS OPERANDI)
# raspunsuri '1': 2 din 170 (1.18%)

# raspunsuri '2': 21 din 170 (12.35%)

# raspunsuri '3': 49 din 170 (28.82%)

# raspunsuri '4': 27 din 170 (15.88%)

# raspunsuri '5': 53 din 170 (31.18%)

# raspunsuri '6': 17 din 170 (10.00%)

# raspunsuri '7': 1 din 170 (0.59%)

# raspunsuri lipsa: 0 din 170 (0.00%)

SCORURI BRUTE

Scala

Scor brut

Raspunsuri lipsa

BE DO EN EZ FX FL FU IN KA LS LB SP SE SK ST WE

52

0

34

0

40

0

46

0

40

0

40

0

41

0

54

0

36

0

49

0

41

0

47

0

44

0

42

0

39

0

27

0
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