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INTERPRETAREA ACESTUI RAPORT

Acest raport ajuta la întelegerea mai buna a caracteristicilor
preferentiale, atitudinale si comportamentale ale persoanei evaluate
în dimensiuni-cheie ale personalitatii sale.

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 FPI-G, un instrument psihometric care a
fost validat într-o mare varietate de programe de cercetare. 

Inventarul de Personalitate Freiburg, forma generala G (FPI-G) este o
masura structurata, nonverbala, omnibus, a unor coordonate de
personalitate, care a fost construita pentru a masura caracteristici
ale personalitatii normale, dar cu trimiteri marginale spre zona
patologiei. Chestionarul consta din 212 de itemi, grupati în noua scale
generale, precum si trei scale suplimentare.

CE INFORMATII POT FI REGASITE IN ACEST RAPORT?

Pe langa sectiunea introductiva, raportul contine doua mari sectiuni: 

                   1. Profilul FPI-G,
                   2. Raportul detaliat.
                   1.
                   2.

1. Profilul FPI-G

Sectiunea ce contine profilul FPI-G contine grafice ale scorurilor
caracteristice pentru persoana evaluata pe cele 9+3 scale ale FPI-G.
Cele 12 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

UTILIZARE

FUNDAMENT

GRAFICE
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Toate cele 12 scale ale FPI-G sunt reprezentate in graficul intitulat
'Profilul FPI-G' 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 FPI-G si pentru
alte teste care raporteaza scorurile standardizate in stanine.

Scorurile pentru cele 12 scale ale FPI-G 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=1300 subiecti (650 de barbati si 650 de femei).

Atragem de asemenea atentia asupra faptului ca sectiunea cu profilul
grafic al FPI-G poate fi diferita de cea a raportului detaliat, caci
profilul grafic poate fi reprezentat pe baza unui etalon specific
(selectionat), pentru care s-a optat la scorare, pe cand sectiunea
detaliata este alcatuita intotdeauna pe baza etalonului combinat
(global). În functie de utilizarea acestui raport este indicat sa fie luat
în considerare etalonul general ori cel specific.

2. Raportul detaliat

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

Aceasta sectiune a fost dezvoltata în asa fel încât sa ofere asistenta
psihologului care interpreteaza rezultatele si pentru a minimiza
apelul sau 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 9+3 scale ale
FPI-G 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.

REPREZENTARE
GRAFICA
INVERSA A
SCALELOR

STANINE

ETALOANE

SCOP

SEMNIFICATIE
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PROFIL FPI-G
Scorare bazata pe:  ETALONUL ROMANESC STANDARD FEMININ (N=650ss)
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Procent esantion normativ

Stanine

54%

NER
BRUT STAN.
14 6

1. Nervozitate
fara tulburari psihosomatice cu tulburari psihosomatice

AGGR
BRUT STAN.

8 8

2. Agresivitate spontana
lipsa de agresivitate, stapânire de
sine

agresivitate spontana, imaturitate
emotionala

DEP
BRUT STAN.
15 5

3. Depresie
multumit, sigur de sine prost dispus, nesigur de sine

ERR
BRUT STAN.

6 5

4. Excitabilitate
linistit, insensibil iritabil, sensibil la frustrare

GES
BRUT STAN.
12 3

5. Sociabilitate
nesociabil, retinut sociabil, voios

GEL
BRUT STAN.

6 1

6. Calm
iritabil, sovaitor încrezator în fortele proprii, bine

dispus

DOM
BRUT STAN.

6 5

7. Tendinta de dominare
îngaduitor, moderat agresivitate reactiva, cauta sa se

impuna

GEH
BRUT STAN.

7 4

8. Inhibitie
degajat, capabil la contact inhibat, încordat

OFF
BRUT STAN.

8 4

9. Sinceritate
închis, necritic deschis, autocritic

E
BRUT STAN.

7 2

10. Extraversiune
introvert extravert

N
BRUT STAN.
13 6

11. Labilitate emotionala
stabil din punct de vedere
emotional

nevrotic, labil din punct de vedere
emotional

M
BRUT STAN.
10 3

12. Masculinitate 
autocaracterizare tipic feminina autocaracterizare tipic masculina
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PROFIL FPI-G
Scorare bazata pe:  ETALONUL ROMANESC STANDARD COMBINAT (N=1300ss)
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Procent esantion normativ

Stanine

54%

NER
BRUT STAN.
14 7

1. Nervozitate
cu tulburari psihosomatice fara tulburari psihosomatice

AGGR
BRUT STAN.

8 7

2. Agresivitate spontana
agresivitate spontana, imaturitate
emotionala

lipsa de agresivitate, stapânire de
sine

DEP
BRUT STAN.
15 6

3. Depresie
prost dispus, nesigur de sine multumit, sigur de sine

ERR
BRUT STAN.

6 5

4. Excitabilitate
iritabil, sensibil la frustrare linistit, insensibil

GES
BRUT STAN.
12 3

5. Sociabilitate
sociabil, voios nesociabil, retinut

GEL
BRUT STAN.

6 1

6. Calm
încrezator în fortele proprii, bine
dispus

iritabil, sovaitor

DOM
BRUT STAN.

6 5

7. Tendinta de dominare
agresivitate reactiva, cauta sa se
impuna

îngaduitor, moderat

GEH
BRUT STAN.

7 5

8. Inhibitie
inhibat, încordat degajat, capabil la contact

OFF
BRUT STAN.

8 5

9. Sinceritate
deschis, autocritic închis, necritic

E
BRUT STAN.

7 1

10. Extraversiune
extravert introvert

N
BRUT STAN.
13 6

11. Labilitate emotionala
nevrotic, labil din punct de vedere
emotional

stabil din punct de vedere
emotional

M
BRUT STAN.
10 2

12. Masculinitate 
autocaracterizare tipic masculina autocaracterizare tipic feminina
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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.

A. SCALELE STRUCTURALE ALE FPI-G

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

NER: NERVOZITATE / NERVOSITÄT
SCOR BRUT = 14, STANINA = 7

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala amintesc putine
acuze corporale sau tulburari psihosomatice generale, au o

rezonanta somato-afectiva redusa si în general un grad
redus de constientizare a proceselor somatice reglatorii.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala reclama acuze
corporale din diferite domenii functionale, vegetative
(circulatorii, respiratorii, digestive), tulburari motorii, senzatii
de durere si discenestenezie, tulburari psihosomatice
generale (insomnii, moleseala, epuizare însotita de
încordare, rezistenta scazuta la efort, meteopatie,
hipersensibilitate la diferiti stimuli, anxietate), rezonanta
somatoafectiva marita si în general fenomene intense
vegetative si musculare ce apar cu precadere în caz de
excitatie afectiva.

Scala FPI 1 (Nervozitate) are scopul de a detecta persoane caracterizate de tulburari psihosomatice motivate de trairi subiective, care în genere sunt
asociate cu starile de nervozitate si de sensibilitate psihica.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 7.

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

AGGR: AGRESIVITATE SPONTANA / SPONTANE AGGRESSIVITÄT
SCOR BRUT = 8, STANINA = 7

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala relateaza o
înclinatie redusa spre agresivitate, fie ea spontana sau

reactiva. Sunt indivizi cu stapânire de sine, caracterizati de o
conduita constanta si constiincioasa, iar în cazuri extreme

prezinta trasaturi foarte conturate de pasivitate si calm.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala tind la
recunoasterea comiterii unor acte agresive spontane
corporale, verbale si imaginare. Aceste persoane îsi
descarca uneori afectele pe obiecte si animale, dar uneori si
direct împotriva oamenilor cu feste uneori nevinovate si
alteori grosolane, cu atacuri si maltratari, simtind uneori chiar
placere de pe urma lor. Sunt persoane caracterizate de
impulsivitate si lipsa de stapânire de sine, anxietate, de o
trebuinta pregnanta de varietate, cu dor de aventuri si nevoia
de a trai emotii. Deseori resimt bucurie la necazul altuia si
placere de pe urma unor pozne copilaresti. Aceste persoane
sunt de cele mai multe ori imaginea imaturitatii emotionale.

Scala FPI 2 (Agresivitate) are scopul de a detecta persoane caracterizate de un nivel mare de agresivitate spontana, adica persoane care au o stare
generala de ostilitate fata de cei din jur si fata de evenimentele cu care se confrunta, care se înfurie cu mare usurinta si care persista relativ mult în
aceasta stare si care au reactii de agresivitate fizica fata persoanele sau obiectele din jurul lor.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 7.
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4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

DEP: DEPRESIE / DEPRESSIVITÄT
SCOR BRUT = 15, STANINA = 6

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala sunt persoane
multumite de sine si de propria pozitie în viata, persoane

stabile emotional si care retraiesc emotii preponderent
pozitive, tonice, optimiste. Sunt persoane sociabile, care
cauta compania celor din jur, tonice, cu forta de munca,

persoane care îsi cunosc propria pozitie si sunt caracterizate
de sentimente de adecvare personala si de împlinire.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala sunt
caracterizate de o dispozitie afectiva proasta. Sunt de
asemenea caracterizate de o labilitate accentuata a
dispozitiei afective, dar retraiesc cu precadere emotii
negative, fiind depresive, triste, abatute, pesimiste, în toane
rele, iritabile, nemultumite, morocanoase; cu sentimente de
teama, cu sentimentul unui pericol vag. Aceste persoane
sunt de multe ori caracterizate de incapacitatea de a se
concentra, sunt duse pe gânduri, incomodate de gânduri
inutile si de reverii. Au deseori sentimente profunde de
inferioritate, sunt iritabile, hipersensibile, cu multe griji si
framântari, cu ocazionale comportamente autoagresive,
caracterizate de autoreprosuri si de sentimente de
insuficienta si inadecvare personala.

Scala FPI 3 (Depresie) are scopul de a identifica persoane cu o labilitate accentuata a dispozitiei afective, persoane înclinate mai degraba spre
afectivitate negativa, astenie, retragere, pesimism, sentimentul neîncrederii în propriile forte si al lipsei de recunoastere din partea celor din jur, a lipsei de
valoare si a lipsei de scop în viata – într-un cuvânt, persoane caracterizate de sentimente depresive.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 6.

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

ERR: EXCITABILITATE / ERREGBARKEIT
SCOR BRUT = 6, STANINA = 5

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala sunt controlate,
linistite si relativ insensibile. Au o rezistenta mare la frustrare

si un control de sine puternic, fiind greu de provocat si de
scos din sarite. Sunt asadar indivizi rabdatori si cugetati,

care sunt lipsiti de izbucniri, irascibilitate sau reactii
necugetate si impulsive chiar si atunci când sunt înfuriati.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala se
autocaracterizeaza ca fiind iritabile, încordate, sensibile si
excitabile. Sunt persoane cu o toleranta redusa la frustrare,
chiar si în cazul problemelor cotidiene si mai degraba
neînsemnate, sunt indivizi usor de deranjat, nerabdatori,
nelinistiti, care se enerveaza si se înfurie usor, devenind
uneori chiar agresivi. Impulsivitatea tipica acestor persoane
se regaseste în declaratii si manifestari nechibzuite, acte
necugetate, izbucniri afective, lipsa de inhibitie în stare de
tensiune, irascibilitate.

Scala FPI 4 (Excitabilitate) are scopul de a detecta persoane impulsive, sensibile la frustrare si provocari, iritabile, cu un tonus emotional ridicat, usor de
deranjat.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 5.

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

GES: SOCIABILITATE / GESELLIGKEIT
SCOR BRUT = 12, STANINA = 3

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala sunt
caracterizate de o trebuinta redusa de contact cu cei din jurul

lor. Sunt asadar persoane izolate, care evita contactele,
prefera sa fie singure, care au cunostinte putine, si care
stabilesc cu greu contacte sociale. Sunt indivizi solitari,

retrasi, uneori rigizi si reci, retinuti, orientati mai degraba spre
fapte decât spre persoane, neîntreprinzatori, tacuti si

necomunicativi.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala relateaza o
trebuinta accentuata si o tendinta spre stabilirea de contacte
sociale. Sunt asadar persoane active social, participative din
punct de vedere social, care cauta contacte cu cei din jur,
persoane prietenoase, care leaga repede si usor prietenii si
care au multe cunostinte. Sunt indivizi caracterizati prin
vioiciune, un comportament stenic, întreprinzator, activ,
indivizi vorbareti, comunicativi, placuti în societate, cu verva,
cu fluenta verbala si cu prezenta de spirit.

Scala FPI 5 (Sociabilitate) are scopul de a detecta persoane cu o tendinta spre stabilirea de contacte sociale, persoane active social, participative social
si dotate aptitudinal pentru interactiunea sociala.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 3.
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4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

GEL: CALM / GELASSENHEIT
SCOR BRUT = 6, STANINA = 1

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala relateaza
iritabilitate, sunt usor de dezamagit si de necajit, de

impresionat si de descurajat. Aceste persoane iau lucrurile
prea în serios si deseori le interpreteaza tragic, sunt usor de
tulburat, sunt hipersensibile, îngrijorate, sovaielnice, mereu

în asteptare. Sunt deseori indivizi pesimisti, descurajati si
care nu sunt amatori de hotarâri rapide si de acte impulsive

sau comportamente decisive.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala sunt
caracterizate de încredere în sine, sunt imperturbabile, greu
de enervat, rezistente la solicitari, perseverente si de
neclintit. Au o dispozitie buna, sunt încrezatoare în viitor si
optimiste. Sunt deseori indivizi care, desi nu sunt amatori de
confruntari agresive, sunt foarte energici si au o preferinta
evidenta pentru actiuni rapide si hotarâte.

Scala FPI 6 (Calm) are obiectivul de a detecta persoane încrezatoare în sine, bine dispus, optimiste, caracterizate de sentimentul propriei valori si în
consecinta de calm si echilibru în interactiunea sociala.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 1.

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

DOM: TENDINTA DE DOMINARE / REAKTIVE AGGR., DOMINANZSTREBEN
SCOR BRUT = 6, STANINA = 5

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala prezinta
consideratie fata de cei din jur si moderatie în judecatile

facute fata de acestia. Sunt persoane indulgente,
întelegatoare si îngaduitoare, moderate, care resping un stil

agresiv-viguros si care au o atitudine toleranta, bazata în
primul rând pe încredere si pe judecati morale diferentiate,

care admit tonuri de gri.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala au o foarte
pronuntata tendinta de dominare a celor din jur, pe care nu
se sfiesc sa o manifeste comportamental si sa o recunoasca.
Sunt persoane care relateaza cu usurinta o înclinare spre
acte agresive reactive, corporale, verbale sau imaginare.
Sunt axate spre impunerea intereselor proprii si au o
conceptie egocentrica asupra lumii si vietii. Sunt indivizi
banuitori si neîncrezatori fata de altii, cu o înclinatie spre o
gândire autoritar-conformista. Pulsiunile agresive se tin de
cele mai multe ori în limitele acceptibilitatii sociale, având ca
modele agresivitatea reactiva si conceptul de vina si
pedeapsa, bazate ambele pe judecati morale conventionale,
deseori severe, apodictice.

Obiectivul scalei FPI 7 (Tendinta de dominare) este acela de a identifica persoane caracterizate ca posedând o agresivitate reactiva, care sunt
dominante, asertive si care cauta sa se impuna pe sine si propria parere.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 5.

4 %

f. slab

ST 1

7 %

slab

ST 2

12 %

inferior

ST 3

17 %

mediu-inferior

ST 4

20 %

mediu dezvoltat

ST 5

17 %

mediu-superior

ST 6

12 %

superior

ST 7

7 %

puternic

ST 8

4 %

f. acc.

ST 9

GEH: INHIBITIE / GEHEMMTHEIT
SCOR BRUT = 7, STANINA = 5

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala relateaza
spontaneitate, sunt sigure de sine, încrezatoare în fortele

proprii, independente, hotarâte în tinuta si actiune, capabile
de a stabili contacte sociale. Sunt asadar indivizi care
demonstreaza tensiune somatica redusa în situatii de

asteptare, si manifestari somato-afective reduse; pot fi
caracterizati drept dornici de actiune, gata oricând sa

porneasca la actiune, sa experimenteze, întreprinzatori.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala afiseaza
timiditate, stinghereala, inhibitie în relatiile cu altii, mai ales în
situatii de grup, eventual demonstreaza tulburari în stabilirea
contactelor sau incapacitate de contact. De asemenea, sunt
persoane caracterizate puternic de trac si de acuze somatice
înaintea unor anumite evenimente carora le acorda
importanta la nivel subiectiv sau în cazul unor emotii
puternice: neliniste, tremur, “i se înmoaie genunchii”, palire,
înrosire, bâlbâiala, nevoia de defectie sau urinare etc. Sunt
deseori indivizi cu o vointa slaba, nehotarâti, care nu cauta
sa se impuna, sunt sfiosi, fricosi si pe care îi deranjeaza sa
fie observati de catre ceilalti sau sa se afle în centrul atentiei.

Scala FPI 8 (Inhibitie) are ca scop identificarea indivizilor inhibati, retrasi, incapabili de contact social, nesiguri si emotivi.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 5.
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OFF: SINCERITATE / OFFENHEIT
SCOR BRUT = 8, STANINA = 5

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala înclina spre
disimularea unor mici slabiciuni si defecte, ar dori sa faca

impresie buna, sunt caracterizate de lipsa de sinceritate, de
instante autocritice deficitare, eventual de îngâmfare sau de

un caracter închis.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala recunosc mici
slabiciuni si defecte pe care probabil le poseda toata lumea,
sunt autocritici, este posibil ca la scoruri extreme sa fie
caracterizate de o atitudine nepasatoare.

Scala FPI 9 (Sinceritate) a fost creata pentru a identifica persoane cu un comportament deschis, caracterizat de franchete, care nu au multe de ascuns.
Aceste persoane recunosc întotdeauna mici lipsuri, mici încalcari ale normelor sociale si rare comportamente la limita dezirabilitatii sociale. De
asemenea, aceste persoane recunosc de cele mai multe ori ca au comportamente diferite în particular decât atunci când sunt observate de cei din jur,
motiv pentru care scorurile mari ale acestei scale sunt un indiciu pentru distorsionarea sau chiar falsificarea protocolului de catre subiectul evaluat, cu
scopul de a prezenta o imagine mai favorabila.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 5.

B. SCALELE SUPLIMENTARE ALE FPI-G
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E: EXTRAVERSIUNE / EXTRAVERSION
SCOR BRUT = 7, STANINA = 1

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala sunt
caracterizate de nesociabilitate, prefera sa fie singure, leaga
prietenii cu greutate, fiind izolate si neparticipative social. Au

asadar o trebuinta redusa pentru contacte sociale, fiind
persoane calme si retinute, putin întreprinzatoare, statornice,

constante, stapânite, eventual pasive si seci. Nu le plac
distractiile sunt deseori necomunicative, evita sa iasa în

evidenta, prefera sa fie lasate în pace si se simt stingherite
atunci când sunt în mijlocul atentiei celorlalti.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala relateaza
sociabilitate si trebuinta de contacte cu cei din jur, cauta sa
stabileasca contacte si sunt capabile sa o faca, sunt
prietenoase, leaga repede prietenii. În mediul social sunt
indivizi degajati, caracterizati de vioiciune, impulsivi,
vorbareti, amatori de variatie si de distractii, activi, tonici si
excitabili, întreprinzatori, dominanti, care tind sa dea tonul,
stiu sa se impuna, la scoruri accentuate fiind chiar
nestapâniti.

Scala FPI-R E a fost generata pentru a evalua continuumul extraversiune-introversiune, în felul în care acesta a fost teoretizat de Eysenck & Eysenck
(1969, 1975). Scala identifica asadar persoane sociabile, impulsive, participative social, care resimt placere din interactiunea sociala si care cauta asadar
în mod activ aceasta interactiune, fiind desigur si echipate la nivelul aptitudinilor interpersonale pentru a o derula cu eficienta.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 1.
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N: LABILITATE EMOTIONALA / EMOTIONALITÄT
SCOR BRUT = 13, STANINA = 6

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala manifesta o
dispozitie echilibrata, stabila, caracterizata de sentimente cu

precadere pozitive. Sunt indivizi relaxati, bine dispusi,
stapâniti, rabdatori, calmi, degajati, cu siguranta de sine,
putine griji si/sau sentimente de culpabilitate, cu o buna

capacitate de concentrare si cu raporturi emotionale
netulburate, cu cei din jur.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala acuza o
dispozitie proasta si o labilitate generica a dispozitiei
afective. Sunt indivizi caracterizati la nivel afectiv de
depresie, tristete, sunt abatuti si indispusi, iritabili, vulnerabili,
irascibili, sensibili, morocanosi, care se enerveaza usor,
necajiti si încordati, preocupati, framântati, dusi pe gânduri,
usor de distras de la o activitate. Au multe griji, sentimente
de culpabilitate si se simt adesea neîntelesi si nedreptatiti,
având din acest motiv deseori si tulburari de contact social.

Scala FPI N evalueaza stabilitatea emotionala, sau, la polul opus, nevrotismul unei persoane, asa cum a fost teoretizat acest construct de Eysenck &
Eysenck (1969, 1975). Scala identifica prin urmare la scorurile mari persoane nevrotice, necontrolate, labile din punct de vedere emotional, lipsite de
mecanisme de coping, iar la polul opus persoane stabile din punct de vedere emotional, cu un control optim asupra propriului comportament,
încrezatoare în sine.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 6.
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M: MASCULINITATE  / MÄNNLICHKEIT
SCOR BRUT = 10, STANINA = 2

Persoanele cu scoruri mici la aceasta scala relateaza
retinere, timiditate, eventual chiar inhibitie, au o dispozitie

deprimata, devin usor dezamagite sau se descurajeaza, au o
încredere slaba în sine, resimt acuze somatice si tulburari

psihosomatice generale, în special puls neregulat, ameteli,
mâini si picioare reci, constipatie, sensibilitate la lumina si

zgomot, “înmuierea” genunchilor si neliniste corporala în caz
de emotii, trac, meteopatie. Sunt persoane mai degraba

astenice, deseori caracterizate de epuizare, sleite si vlaguite,
cu o autodescriere axata preponderent pe caracteristici

feminine.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala relateaza o
autoafirmare activa, eventual chiar corporala, sunt constiente
de valoarea proprie, întreprinzatoare, încrezatoare, oricând
gata sa intre în actiune, au o dispozitie echilibrata, putine
acuze somatice, rare manifestari de trac, rare tulburari
psihosomatice generale. Autodescrierea este asadar axata
pe caracteristici preponderent masculine.

Scala FPI M a fost generata cu scopul de a surprinde autodescrierea tipic masculina ori tipic feminina a persoanei evaluate. Scopul ei nu a fost în mod
explicit acela de detectare a disfunctiilor de rol de gen, dar scala are în mod marginal si aceasta utilizare în practica, desi autorii (Fahrenberg, Hampel &
Selg, 2001) atrag atentia în mod deosebit asupra acestei utilizari. Scopul primar al scalei este acela de a identifica persoanele cu o atitudine masculina,
caracterizate de autoafirmare activa, dominante, asertive, întreprinzatoare, spre deosebire de persoanele cu o atitudine feminina, submisive, retinute,
descurajate, astenice si retrase.

Persoana evaluata se situeaza la aceasta
dimensiune de personalitate la un nivel

corespunzator scorului standard 2.
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RASPUNSURI LA ITEMI
(1): 'A'
(2): 'F'
(3): 'A'
(4): 'F'
(5): 'A'

(6): 'F'
(7): 'A'
(8): 'F'
(9): 'A'
(10): 'F'

(11): 'A'
(12): 'A'
(13): 'A'
(14): 'A'
(15): 'A'

(16): 'A'
(17): 'F'
(18): 'A'
(19): 'F'
(20): 'F'

(21): 'F'
(22): 'F'
(23): 'A'
(24): 'F'
(25): 'F'

(26): 'F'
(27): 'A'
(28): 'F'
(29): 'F'
(30): 'F'

(31): 'F'
(32): 'F'
(33): 'F'
(34): 'F'
(35): 'F'

(36): 'F'
(37): 'F'
(38): 'F'
(39): 'A'
(40): 'F'

(41): 'A'
(42): 'F'
(43): 'A'
(44): 'F'
(45): 'A'

(46): 'F'
(47): 'A'
(48): 'F'
(49): 'A'
(50): 'A'

(51): 'A'
(52): 'A'
(53): 'A'
(54): 'A'
(55): 'F'

(56): 'A'
(57): 'F'
(58): 'F'
(59): 'F'
(60): 'F'

(61): 'A'
(62): 'F'
(63): 'F'
(64): 'F'
(65): 'A'

(66): 'F'
(67): 'F'
(68): 'F'
(69): 'F'
(70): 'F'

(71): 'F'
(72): 'F'
(73): 'F'
(74): 'F'
(75): 'F'

(76): 'F'
(77): 'A'
(78): 'F'
(79): 'A'
(80): 'F'

(81): 'A'
(82): 'F'
(83): 'A'
(84): 'F'
(85): 'A'

(86): 'F'
(87): 'A'
(88): 'A'
(89): 'A'
(90): 'A'

(91): 'A'
(92): 'A'
(93): 'F'
(94): 'A'
(95): 'F'

(96): 'F'
(97): 'F'
(98): 'F'
(99): 'A'
(100): 'F'

(101): 'F'
(102): 'F'
(103): 'A'
(104): 'F'
(105): 'F'

(106): 'F'
(107): 'F'
(108): 'F'
(109): 'F'
(110): 'F'

(111): 'F'
(112): 'F'
(113): 'F'
(114): 'F'
(115): 'A'

(116): 'F'
(117): 'A'
(118): 'F'
(119): 'A'
(120): 'F'

(121): 'A'
(122): 'F'
(123): 'A'
(124): 'F'
(125): 'A'

(126): 'A'
(127): 'A'
(128): 'A'
(129): 'A'
(130): 'A'

(131): 'F'
(132): 'A'
(133): 'F'
(134): 'F'
(135): 'F'

(136): 'F'
(137): 'A'
(138): 'F'
(139): 'F'
(140): 'F'

(141): 'A'
(142): 'F'
(143): 'F'
(144): 'F'
(145): 'F'

(146): 'F'
(147): 'F'
(148): 'F'
(149): 'F'
(150): 'F'

(151): 'F'
(152): 'F'
(153): 'A'
(154): 'F'
(155): 'A'

(156): 'F'
(157): 'A'
(158): 'F'
(159): 'A'
(160): 'F'

(161): 'A'
(162): 'F'
(163): 'A'
(164): 'A'
(165): 'A'

(166): 'A'
(167): 'A'
(168): 'A'
(169): 'F'
(170): 'A'

(171): 'F'
(172): 'F'
(173): 'F'
(174): 'F'
(175): 'A'

(176): 'F'
(177): 'F'
(178): 'F'
(179): 'A'
(180): 'F'

(181): 'F'
(182): 'F'
(183): 'F'
(184): 'F'
(185): 'F'

(186): 'F'
(187): 'F'
(188): 'F'
(189): 'F'
(190): 'F'

(191): 'A'
(192): 'F'
(193): 'A'
(194): 'F'
(195): 'A'

(196): 'F'
(197): 'A'
(198): 'F'
(199): 'A'
(200): 'F'

(201): 'A'
(202): 'A'
(203): 'A'
(204): 'A'
(205): 'A'

(206): 'A'
(207): 'F'
(208): 'A'
(209): 'F'
(210): 'F'

(211): 'F'
(212): 'F'

STATISTICI GENERALE (MODUS OPERANDI)
# raspunsuri 'A': 82 din 212 (38.68%)

# raspunsuri 'F': 130 din 212 (61.32%)

# raspunsuri lipsa: 0 din 212 (0.00%)

SCORURI BRUTE

Scala

Scor brut

Raspunsuri lipsa
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