
AMI оценява фактори, свързани с професионалния успех.

Въпросникът се основава на предпоставката, че
мотивацията за изпълнение на задачите произтича от
начина, по който широките компоненти на личността са
насочени към самото изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: АДМИНИСТРАЦИЯ:

Подбор на кандидати
Идентифицитане на
таланти
Оценка потенциал за
развитие
Развитие на служители

170 въпроса
25  минути
Онлайн
през
Assessia

AMI различава 17 измерения или „ориентации към постиженията“:

За повече информация се свържете с

0877839949 HR@PROMETRIKS.COM WWW.PROMETRIKS.COM

ACHI EVEMENT MOTI VATI ON
 I NVENTORY

Допълнителни усилия - Готовност за полагане на допълнителни
усилилия, за да се избегне провал.
Конкурентност - Желание за победа и за най-добри резултати.
Увереност в успеха - Вяра в способността за постигане на трудни
цели. Увереност в собствените знания, умения и способности.
Оказване на влияние - Склонност за упражняване на власт над
другите, за проявяване на инициатива и за контролиране на
дейностите.
Желание за учене - Жажда за знания и стремеж за научаване на
нови неща, дори при липса на външно възнаграждение.
Ангажираност - Способността за поддържане на високо ниво на
активност, която обикновено е свързана с работата, за дълги
периоди с малко почивка.
Кураж - Отсъствие на страх от провал.
Адаптивност - Новите ситуации и неща са привлекателни, особено
ако тези преживявания вероятно ще увеличат знанията.
Съсредоточеност - Способност за поддържане на дълги периоди
на концентрация, без разсейване; погълване от задача.
Дългосрочни планове - Склонност към поставяне на цели и
създаване на дълфосрочни планове за постигането им.
Независимост - Предпочитание за вземане на собствени решения
и работа със собствени темпове; склонност за поемане на
отговорност за собствените действия.
Отговорност - Приписване на успеха на собствени усилия и
действия, а не на ситуационни променливи и късмет.
Постоянство - Упоритост и енергия, вложени за изпълнението на
задача.
Предпочитание към трудни задачи - Склонност към търсене на
предизвикателни, а не лесни задачи. Желание да се търсят по-
големи предизвикателства след всяко успешно изпълнение.
Продуктивност - Удоволствие и удовлетворение, произтичащи от
постиженията, от правенето на най-доброто от себе си и от
подобряването на работата.
Самодисциплина - Способност да се забави удовлетворяването и
да  организира себе си и своята работа.
Стремеж към статус - Желанието за постигане на висок статус в
личния живот и професионален напредък.


