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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 chestionarul IVE
(Impulsiveness-Venturesomeness-Empathy), care face parte din scalele de
personalitate Eysenck. IVE este un instrument psihometric care a fost
validat într-o mare varietate de programe de cercetare. Scalele de
personalitate Eysenck sunt rezultatul a 40 de ani de dezvoltare si a multor
sute, daca nu mii de studii experimentale si consideratii psihometrice
realizate în diferite tari. Scalele îsi propun sa masoare principalele
dimensiuni ale personaliatii care au reiesit din studii observationale, din
investigatii experimentale, experimente psiho-fiziologice si analize
bio-chimice.

Pe langa aceasta sectiune introductiva, raportul contine alte trei mari
sectiuni: (a) profilul IVE, (b) raportul detaliat si (c) statisticile modus
operandi.

Profilul IVE contine un grafic ale scorurilor caracteristice pentru persoana
evaluata pe cele 3 scale ale chestionarului. Graficul reprezinta vizual
scorurile standardizate T ale scalelor chestionarului, prelucrate pe marginea
etalonului indicat în partea de sus a graficului.

Raportul detaliat trateaza fiecare scala în parte, în asa fel încât sa ofere
unele indicii interpretative specialistului, dar si pentru a facilita si a usura
feedbackul si interactiunea acestuia cu persoana evaluata.

Statisticile modus operandi ofera un rezumat al modalitatii în care a fost
abordata aplicarea chestionarului de persoana evaluata.
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PROFIL IVE
Scoruri standardizate T

Scorare bazata pe:  ETALONUL INTERNATIONAL MASCULIN (N=559ss)
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RAPORT DETALIAT
* Pentru folosirea optima a acestui raport detaliat, va rugam sa luati in considerare descrierea continuta in
textul introductiv la acest fisier.

SCALELE IVE

În urma trecerii scalelor Eysenck de la forma EPI la forma EPQ (Eysenck & Eysenck, 1975)
scala Extraversie a pierdut o serie de itemi. Toti acesti itemi contribuiau substantial la
factorul E, dar nu se potriveau din punct de vedere factorial si psihometric cu factorul P.
Aceasta modificare a fost una de substanta pentru scala E, care a ramas astfel
concentrata asupra masurarii conceptelor de sociabilitate si vigoare, dar cu foarte putini
itemi care sa masoare impulsivitatea.

Odata cu introducerea scalei P, impulsivitatea nu a mai putut fi privita unitar, caci
anumite aspecte ale impulsivitatii erau mai bine descrise de scala P, în timp ce altele
erau mai bine explicitate cu ajutorul scalei E. 

În chestionarul IVE, conceptul de impulsivitate este masurat în mod dual. Printr-o serie
de itemi mai asemanatori cu psihotismul, se masoara Impulsivitatea (Imp, Impulsiveness),
prin alta serie de itemi, mai centrati pe extraversie, se masoara Spiritul de aventura
(Vent, Venturesomeness). 

În acest chestionar s-a inclus si un set de itemi care la început a fost planuit sa fie un set
de itemi-tampon, dar care s-a dovedit ulterior a fi util pentru a masura Empatia (Emp,
Empathy) 

De principiu, scalele Imp, Vent si Emp pot fi incluse în spatiul factorial descris de factorii
E (Extraversie), N (Nevrotism) si P (Psihotism). S-a demonstrat ca Imp coreleaza cu P si
mai putin cu E, în timp ce Vent coreleaza cu E si mai putin cu P. Emp coreleaza pozitiv în
principal cu factorul N.

În acest context, Impulsivitatea ar trebui privita ca fiind componenta anormala sau
aspectul patologic al comportamentului cu preferinta pentru risc. Spiritul de aventura,
însa, ar trebui sa fie privit ca adevaratul comportament cu preferinta pentru risc, aliniat
factorului E. Adica, vom putea descrie indivizii impulsivi (de tipul aliniat factorului P)
prin aceea ca ei demonstreaza o lipsa completa de previziune relativa la consecintele
actiunilor lor, în timp ce persoanele cu spirit de aventura (de tipul aliniat factorului E),
sunt caracterizate de un comportament cu preferinta spre risc asumat, adica spre un risc
preferat în cunostinta de cauza.
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Scala Imp
Impulsivitate / Impulsiveness
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Impulsivitatea ar trebui privita ca fiind componenta anormala sau aspectul patologic al
comportamentului cu preferinta pentru risc. Scala de impulsivitate a fost creata special
pentru a detecta comportamente aventuroase, caracterizate de lipsa grijii pentru
propria siguranta sau sanatate si de desconsiderarea riscului personal. Scala identifica
însa si persoane colerice si labile, lipsite de autocontrol si pentru care exista o
probabilitate crescuta de exprimare violenta sau agresiva din punct de vedere verbal
sau fizic atunci când percep o provocare. Aceste persoane au o rezistenta scazuta la
frustrare si nu au capacitatea de a amâna gratificatiile.

La scoruri mici, scala Imp detecteaza
comportamente care evita riscul si
aventura, caracteristice pentru persoane
calculate, care analizeaza cu grija urmarile
propriilor actiuni si care iau în considerare
si analizeaza pericolul si implicatiile asupra
sigurantei personale înainte de a se implica
într-o actiune. Persoanele care obtin scoruri
scazute la aceasta scala sunt deseori
persoane manierate si blânde, care evita
confruntarile si care au o capacitate
ridicata de rezistenta la frustrare si la
provocari.

Scala Imp detecteaza la scoruri înalte un
spirit accentuat de aventura, care desfide
pericolul personal, riscurile la adresa
propriei sanatati si a propriei sigurante si în
general comportamente care sunt
desemnate de cei din jur ca fiind expresii
ale inconstientei. Scala Imp detecteaza de
asemenea prin scorurile sale mari
persoanele caracterizate prin
comportamente impulsive, nevrotice,
necontrolate, care evita instantele de
control rational si tin cont în principal de
dorintele lor de moment. Comportamente
specifice pentru scorurile foarte mari ar fi,
pe lânga comportamentele agresive verbal
sau fizic, cedarea la impulsuri de moment,
cedarea în fata tendintelor impulsive
agresive ca expresie a frustrarii, renuntarea
la obiective în conditiile aparitiei unor
atractii, cedarea la impulsuri de moment,
care contravin flagrant normelor sociale,
formale sau informale si comportamentului
celor din jur etc.
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Scala Vent
Spirit de aventura / Venturesomeness
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Semnificatiile scorurilor mari si mici
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Scala Vent identifica persoane extraverte, cu spirit de aventura, cu pofta de viata si
cautatoare de placeri si gratificatii. Aceasta tendinta este eminamente extraverta,
participativa si nu are decât minime tendinte nevrotice, impulsive, de lipsa de control
sau de cedare în fata frustrarii sau a provocarilor.

Persoanele cu scoruri mici pe scala Vent
sunt persoane cu instante de control foarte
bine conturate. Sunt preocupate excesiv de
propria siguranta si evita cu încapatânare
toate situatiile care au potential de pericol,
indiferent daca din punct de vedere
emotional si-ar dori uneori sa se implice în
activitati care ar putea fi uneori riscante.
Asadar, scorurile scazute pe scala Vent
identifica indivizi ce pot fi descrisi ca fiind
grijulii, timorati, neaventurosi, fricosi,
ezitanti, timizi, excesiv de controlati.

Indivizii cu scoruri mari pe scala Vent sunt
indivizi aventurosi, care resimt placere din
a se implica în activitati incitante, chiar
daca acestea sunt riscante sau periculoase.
Ei cauta în mod activ aventura, adrenalina
si neobisnuitul, însa nu pot fi caracterizati
ca fiind lipsiti de instante de control în ceea
ce priveste riscul. Nu sunt excesiv de
preocupati de siguranta personala, dar nu
pot fi caracterizati de cei din jur nici ca
fiind neechilibrati. Propensiunea pentru risc
se manifesta de obicei nu doar în aspectele
sale fizice, în activitati recreative, ci
deopotriva în deciziile vietii de zi cu zi, în
munca etc. Astfel, indivizii caracterizati de
scoruri mari pe scala Vent pot fi descrisi ca
fiind neînfricati, bravi, curajosi, aventurosi.
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Scala Emp
Empatie / Empathy
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Scala Emp are scopul de a detecta comportamente altruiste, calde, feminine, grijulii,
de ajutorare, caritabile. De asemenea, scala detecteaza capacitatea de a rezona cu
ceilalti si cu emotiile lor, precum si preferinta de a cauta în mod activ situatii în care
aceasta aptitudine poate fi manifestata. De asemenea, scala detecteaza preferinta de a
aplica un cadru subiectiv si afectiv în evaluarea situatiilor sociale si interpersonale si de
a lua decizii pe baze afective, calde, benevolente.

Scala Emp detecteaza prin scorurile ei
scazute persoane care sunt insensibile,
nepasatoare, lipsite de altruism, care nu
doresc sa investeasca timpul si energia
pentru a ajuta pe cei care au nevoie de
ajutor, chiar daca aceste persoane le sunt
apropiate. La o prima vedere, scorurile
scazute ale scalei Emp identifica asadar
indivizi ce pot fi descrisi ca fiind insensibili,
nepasatori. Însa persoanele cu scoruri mici
pe scala Emp sunt mai degraba animate de
prejudecati, persoane anxioase,
chitibusare, inhibate, capoase si pesimiste –
toate acestea conturând imaginea unor
indivizi distanti, necooperanti si
netoleranti.

Persoanele cu scoruri mari la aceasta scala
sunt persoane emotive, pentru care trairile
emotionale ale celor din jur sunt
contagioase si care se lasa usor cooptate în
efuziunile emotionale ale celorlalti,
indiferent daca acestia sunt prieteni
apropiati sau doar cunoscuti ocazionali, si
indiferent daca emotiile respective sunt
pozitive sau negative. Persoanele cu scoruri
mari sunt tentate sa evalueze orice situatie
în care sunt implicate dintr-un punct de
vedere afectiv si mai putin dintr-unul
rational. Se lasa influentati de sentimentele
celorlalti nu doar în evaluarea situatiilor
prin care trec ci si în deciziile pe care le
iau. Au de aceea de cele mai multe ori un
comportament altruist, sunt saritori si îi
ajuta pe cei din jur. Acesti indivizi sunt
descrisi de cei din jur ca fiind caritabili,
grijulii, saritori, benevolenti, altruisti.
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DETALII MODUS OPERANDI

RASPUNSURI LA ITEMI
(1): 'N'
(2): 'D'
(3): 'N'
(4): 'N'
(5): 'D'

(6): 'D'
(7): 'D'
(8): 'D'
(9): 'N'
(10): 'N'

(11): 'N'
(12): 'N'
(13): 'N'
(14): 'N'
(15): 'D'

(16): 'N'
(17): 'D'
(18): 'D'
(19): 'D'
(20): 'D'

(21): 'N'
(22): 'D'
(23): 'D'
(24): 'D'
(25): 'N'

(26): 'N'
(27): 'N'
(28): 'N'
(29): 'D'
(30): 'D'

(31): 'N'
(32): 'N'
(33): 'N'
(34): 'D'
(35): 'N'

(36): 'N'
(37): 'D'
(38): 'D'
(39): 'N'
(40): 'D'

(41): 'D'
(42): 'N'
(43): 'N'
(44): 'D'
(45): 'D'

(46): 'N'
(47): 'D'
(48): 'D'
(49): 'N'
(50): 'D'

(51): 'D'
(52): 'N'
(53): 'D'
(54): 'D'

STATISTICI GENERALE (MODUS OPERANDI)
# raspunsuri 'D': 28 din 54 (51.85%)

# raspunsuri 'N': 26 din 54 (48.15%)

# raspunsuri lipsa: 0 din 54 (0.00%)

SCORURI BRUTE
Scala

Scor brut

Raspunsuri lipsa

Imp Vent Emp
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