ابزار برش دی ان ِای انگیزشی
در این پرسشنامه ،به بیست و یک حقیقت عبارتی برخورد میکنید که گونهی انگیزشی اصلی شما
را مشخص می سازد .در هر شماره عبارتی را که در زندگی شما مصداق بیشتری داشته ،انتخاب
کنید .با توجه به انتخاب خود در ستونهای سمت چپ داخل دوایر عالمت × بگذارید .در مواردی
ممکن است به این نتیجه برسید که هر دو عبارت در مورد شما به یک اندازه مصداق دارند ،اما اگر
قرار باشد یکی از آنها را انتخاب کنید ،ببینید کدام یک از آنها در گذشتهی شما مصداق بیشتری
داشتهاند .اگر خوب فکر کنید ،به این نتیجه میرسید که یکی از عبارات دربارهی شما بهتر صدق
می کند .بهتر است که بیش از اندازه تجزیه و تحلیل نکنید .اگر خود به خودی بیشتری داشته
باشید ،بهتر میتوانید به سؤاالت جواب بدهید.
الف

ب

ج

د

هـ

و

 -1من حمایتگر و دوستانه هستم که خواهان صمیمیت با دیگران
میباشم.

○

من موفقیتطلب هستم و میخواهم به شدت پیشرفت کنم.

○

 -2من از خود به خودی و ماجراجویی بهره دارم.

○

من ترجیح میدهم که محتاط باشم.

○

 -3من میخواهم برای کارهای عالیام پاداش بگیرم.

○

من میخواهم کاری را که برایم مهم است ،انجام بدهم.

○

 -4میتوانم از خودم نامطمئن باشم.

○

میتوانم به خودم اطمینان کامل داشته باشم.

○

 -5دوست دارم زندگیام سرعت زیاد داشته و جالب باشد.

○

دوست دارم زندگیام آرام و با ثبات باشد.

○

 -6بیشتر ترجیح میدهم مردم مرا بشناسند.

○

بیشتر ترجیح میدهم خصوصیها مرا بشناسند.

○

 -7من مراقبم و سعی می کنم خود را برای شرایط پیشبینی نشده
آماده سازم.

○

من خالق هستم و ترجیح می دهم هرگاه مشکلی پیش آمد به آن
بپردازم.

○

 -8اغلب اوقات دوست دارم رهبری را در دست داشته باشم.

○

اغلب اوقات دوست دارم دیگران وظیفهی رهبری را بر عهده داشته
باشند.

○

 -9من کاری را دنبال کردهام که از امکانات بالقوهی قابل مالحظه برای
موفقیت مالی و شخصی برخوردار باشد.
من ترجیح می دهم کاری را انجام دهم که تفاوت فراوان ایجاد کن.
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○
○

الف

ب

 -10من آدم گشوده و موافقی هستم.

ج

د

هـ

و

○

من از اعتماد به نفس برخوردارم و سختکوش میباشم.

○

 -11رسیدن به چیزهای مهمتر زندگی برایم اهمیت دارد.

○

رسیدن به چیزهای مهمتر زندگی برایم مهم نیست.

○

 -12سعی کردهام متوجه ،متمرکز و با نظم و ترتیب شوم.

○

سعی کردهام تکانهای باشم.

○

 -13من به اتفاق افتادنها کمک میکنم.

○

هرچه میخواهد پیش آید.

○

 -14دوست ندارم به جزئیات توجه کنم.

○

از رسیدگی به جزئیات لذت میبرم.

○

 -15برایم مهم است که به انسانها کمک کنم.

○

کسب ثروت و احترام برایم مهم است.

○

 -16دوست دارم در حد گروه جای بگیرم.

○

دوست دارم برجسته و نمایان باشم.

○

 -17دوست دارم از ثبات و آرامش ذهن برخوردار باشم.

○

دوست دارم کارهای جدید بکنم.

○

 -18در کار گرفتن شغل ،حقوق برایم بسیار مهم است.

○

در کار گرفتن شغل ،ماهیت و نوع کار برایم اهمیت دارد.

○

 -19دوست دارم شرایط موجود را به چالش بکشم.

○

دوست دارم دیگران را آرام کنم.

○

 -20اینکه دیگران درباره من چه فکر میکنند ،برایم مهم است.

○

تا حدی که با خود صادق باشم ،برایم مهم نیست دیگران دربارهام چه
فکر میکنند.

○

 -21یکی از نقاط قوت من این است که میتوانم ایدههای جدید ارائه
کنم و دیگران را به خاطر آن به هیجان آورم.

○

به کار گرفتن ایدهها و پیادهکردن رویههای موجود از نقاط قوت من
است.

○

ستونها را جمعبندی کنید و مجموع عالمتهای هر ستون را در جای
خود بنویسید:
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آیا مجموع عالمتهای × در ستون «الف» یا «ج» بیشتر است؟ ...............

کلمهی ایتالیک مربوط به خود را دایره بکشید.
اگر عدد مربوط به ستون «الف» بیشتر است ،شما تولیدکننده هستید)P( .
اگر عدد مربوط به ستون «ج» بیشتر است ،شما پیونددهنده هستید)C( .

آیا مجموع عالمتهای × در ستون «د» یا «و» بیشتر است؟ ...............

کلمهی ایتالیک مربوط به خود را دایره بکشید.
اگر عدد مربوط به ستون «د» بیشتر است ،شما ثبات برقرارکننده هستید)S( .
اگر عدد مربوط به ستون «و» بیشتر است ،شما تنوعگرا هستید)V( .

آیا مجموع عالمتهای × در ستون «ب» یا «هـ» بیشتر است؟ ...............

کلمهی ایتالیک مربوط به خود را دایره بکشید.
اگر عدد مربوط به ستون «ب» بیشتر است ،شما درونی هستید)I( .
اگر عدد مربوط به ستون «هـ» بیشتر است ،شما بیرونی هستید)E( .

نتایج:
حرف التین روبهروی هر موردی را که دایره کشیدهاید ،انتخاب کنید و آن را در جای خالی زیر
بنویسید .گونهی دی ان ِای انگیزشی شما به شرح زیر است:

______ ______ ______

تهیه و تدوین:

مهندس مهریاد
الیف کوچ و کوچ زندگی تحصیلی
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