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Scopul:
Evaluarea satisfacției și calității vieții

Populatia vizată:
adulți și seniori

Limitele de vârstă:
18 - peste 75 de ani

Forma de administrare:
Individuală/ Grup, Autoevaluare

Timpul mediu de administrare:

Descriere:

V-ar putea interesa:
Quality of Life Inventory (QOLI,
Inventarul Calității Vieții) este o
metodă scurtă și cuprinzătoare, de
măsurare a satisfacției cu viața.
QOLI reprezintă o dovadă clară a
efortului depus pentru aplicarea
teoriei care face referire la calitatea
vieții și la starea de bine în
domeniul psihiatriei, al psihologiei
clinice și al psihologiei sănătății,
dar și în alte ramuri ale medicinii.

Respondenții evaluează fiecare arie în funcție de importanța
acesteia pentru fericirea proprie și în termenii satisfacţiei
personale cu aria respectivă. Conținutul QOLI și schema de
scorare a acestuia reflectă în mod direct teoria calității vieții,
prin:

2) modul în care satisfacţia globală cu viaţa însumează
satisfacția persoanei faţă de anumite arii ale vieţii;

Categoria:

4) cele 16 arii ale vieții evaluate de instrument: Sănătatea,
Stima de sine, Țelurile și valorile, Banii, Munca, Jocul,
Învățarea, Creativitatea, Ajutorul, Iubirea, Prieteniii, Copiii,
Rudele, Acasă, Cartierul și Comunitatea.

32 de itemi verbali; 16 arii evaluate, în termenii importanței
și satisfacției; răspunsuri redate pe o scală de interval cu 3
trepte - Importanță, și de 7 trepte - Satisfacție

Starter's Kit Componență:
Kitul complet al QOLI cuprinde: manualul QOLI, broșura
QOLI cu normele românești, formularul de scorare și foaia
de scoare manuală

Dyadic Adjustment Scale
(DAS, Scala de adaptare)

1) modul de definire a satisfacției cu viața;

3) modul în care scorurile la Satisfacţie sunt ponderate în
funcție de importanța acordată fiecăreia dintre arii; și

Numărul de itemi:

Singer-Loomis Type Deployment Inventory
(SL-TDI, Indicatorul de manifestare tipologică
Singer Loomis)

Utilizarea instrumentului are ca finalitate un rezultat al evaluării
(un scor total) și facilitarea construirii unui plan de tratament
prin relevarea ariilor de satisfacţie sau insatisfacţie dintr-un
număr de 16 arii ale vieții, cum ar fi, de exemplu, iubirea,
munca sau sănătatea.

5 minute

Instrument psihometric de clasă B

Survey of Work Styles
(SWS, Chestionarul stilurilor de muncă patternul comportamental de tip A)

Administrarea QOLI se realizează (momentan) în sistem clasic
creion-hârtie, iar scorarea este rapidă, manuală, prin
intermediul formularelor autoscorabile. Testul QOLI este foarte
util pentru planificarea și evaluarea rezultatelor tratamentului
medical și psihologic. Presupune administrarea QOLI înainte,
în timpul și după finalizarea tratamentului, pentru a monitoriza
progresul clientului și a identifica ariile în care ar putea fi
necesară o intervenție terapeutică.

Emotional Quotient Inventory
(EQ-i, Inventarul nivelului de inteligență
emoțională)

Contact:
Pentru mai multe detalii vizitați des și cu încredere site-ul
www.testcentral.ro sau contactați-ne direct!
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Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99
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