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Scopul:
Măsurarea stimei de sine într-o multitudine de contexte

Populatia vizată:
copii, adolescenți și adulți

Limitele de vârstă:
CSEI-SC 9-18 ani, respectiv CSEI-AD 18+ ani

Forma de administrare:
Individuală/ Grup, Autoevaluare

Timpul mediu de administrare:
CSEI-SC: 25-30 de minute, CSEI-AD: 15 minute

Categoria:
Instrument psihometric de clasă B

Numărul de itemi:
CSEI-SC: 58 itemi, CSEI-AD: 25 itemi, itemii sunt scorați pe
o scală dihotomică D-N

Starter's Kit Componență:
Kit CSEI-SC (scorare online): Manualul tehnic CSEI, un
set de formulare pentru adulți CSEI-SC, un set de puncte
online pentru administrarea/scorarea CSEI-SC
Kit CSEI-AD (scorare online): Manualul tehnic CSEI, un set
de formulare pentru elevi CSEI-AD, un set de puncte online
pentru administrarea/scorarea CSEI-AD

Descriere:

V-ar putea interesa:
Inventarele Coopersmith (CSEI/
ISSC) vizează evaluarea stimei
de sine la copii și adulți.
Inventarele au fost construite
pentru a măsura atitudini evaluative
ale eului în variate planuri (social,
academic
(școlar),
familial
și
personal) ale existenței sale. Există
o corelație semnificativă între stima
de sine și satisfacția și eficiența
personală.

Quality of Life Inventory
(QOLI, Inventarul calității vieții)

NEO Personality Inventory, Revised
(NEO PI-R, Inventarul de personalitate NEO,
revizuit)

Stima de sine este o judecată subiectivă asupra valorii
exprimate în atitudinile pe care o persoană le are față de sine.
De aceea stima de sine este și o componentă ce
contribuie semnificativ în cadrul personalității.
În ceea ce privește CSEI, termenul de 'stimă de sine' se referă
la evaluarea pe care o anumită persoană o are și în mod
particular o menține despre sine însăși; cu alte cuvinte, stima
de sine, înțeleasă în sens general, reprezintă o expresie a
acordului sau dezacordului cu sinele și indică măsura în care o
anumită persoană se percepe pe sine ca fiind competentă, ca
având succes, ca fiind importantă și valoroasă. CSEI este
disponibil pentru copii și adolescenți (CSEI-SC), dar și pentru
adulți (CSEI-AD).
Forma CSEI-SC este destinată copiilor cu vârste cuprinse între
9 și 18 ani, are un număr de 58 de itemi, scorați pe o
scală dihotomică (D/N) și o durată de completare de 25-30
de minute. CSEI-SC oferă scoruri pentru șase dimensiuni:
(1) Percepția generală despre sine; (2) Eul social - Colegi;
(3) Casă - Părinți; (4) Școală - Experiență academică; (5)
Scala de Distorsiune; (6) Coeficientul total de stimă de sine.
Durata de administrare este de 25-35 de minute. Eșantionul
nor mativ include N = 1766 elevi cu vârste între 9 și 18 ani
(dintre care 52.7% de gen feminin).
Forma CSEI-AD este destinată adulților (18+ ani), are un
număr de 25 de itemi, scorați pe o scală dihotomică (D/N) și o
durată de completare de 15 minute. CSEI-AD oferă scoruri
pentru șase dimensiuni: (1) Percepția generală despre sine;
(2) Eul social - Colegi; (3) Casă - Părinți; (4) Experiență
profesională; (5) Indicele total de stimă de sine. Eșantionul
normativ include N = 1012 adulți cu vârste între 18 și 75 de ani
(dintre care 54.1% de gen feminin).

Test de coordonare a corpului pentru copii
(TCCC, KTK-Krperkoordinationstest fr Kinder)

Nonverbal Personality Questionnaire
(NPQ, Chestionarul nonverbal de evaluare a
personalității)
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