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INTERPRETAREA RAPORTULUI
Acest raport ajută la înțelegerea mai bună a persoanei evaluate în ceea ce
priveste trăsăturile de personalitate care au semnificație clinică și sunt
asociate cu tulburările de personalitate.

DAPP-BQ

SCOP
Raportul este creat pentru a fi utilizat în cadrul activității profesionale cu
clienții, de către psihologi, consilieri ori alte categorii de specialiști
licentiați.

UTILIZARE
Acest raport a fost proiectat și dezvoltat în așa fel încât să ofere
asistență profesionistului care interpretează rezultatele testului și nu
poate fi utilizat de persoane nespecializate în interpretarea testelor
psihologice și utilizarea lor în activitatea clinică.
Aceste rezultate ar trebui luate în considerare doar împreună cu opinia
profesională a specialistului și doar după coroborarea datelor obținute la
acest test cu rezultatele unui interviu ori a altor posibile instrumente
psihometrice. Rezultatele conținute în acest raport pot fi supuse unor
alterări și unor sublinieri speciale ca funcție a unor astfel de coroborări
făcute de profesioniști specializați.
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FUNDAMENT
Acest raport este bazat pe DAPP-BQ (Dimensional Assessment of
Personality Pathology-Basic Questionnaire), un instrument psihometric
care a fost validat într-o mare varietate de programe de cercetare.
Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire
(DAPP-BQ) este o măsură structurată, verbală, a unor coordonate de
personalitate, care a fost construită pentru utilizare clinică, în mod
special pentru detecția trăsăturilor de personalitate care au impact
asupra patologiilor de personalitate. Chestionarul constă din 290 de
itemi, grupați în 18 scale structurale, precum și o scală de validitate.

CE INFORMAȚII POT FI
REGĂSITE ÎN ACEST RAPORT?
Pe lângă secțiunea introductivă, raportul conține două mari secțiuni:

Profilul DAPP-BQ

Definițiile scalelor
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Profilul DAPP-BQ
Secțiunea care conține profilul DAPP-BQ cuprinde grafice ale scorurilor
caracteristice pentru persoana evaluată pe cele 18 scale ale DAPP-BQ.
Cele 18 scale sunt însoțite atât de prelucrarea numerică a scorurilor, cât și
de o reprezentare grafică a acestora.
Scorurile pentru cele 18 scale ale DAPP-BQ sunt reprezentate în scoruri T.
Scorurile T sunt scoruri standardizate cu media de 50 și abaterea
standard de 10 puncte. De asemenea, pentru fiecare scor este prezentată
centila în care se plasează persoana evaluată. Scorurile T si centilele din
acest raport sunt calculate pe baza unui esantion normativ românesc,
reprezentativ la nivel national de N=1181 de participanti (595 de barbati si
586 de femei).
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PROFILUL CLINIC
Profilul calculat pe normele pentru populație clinică

Clustere/Scale

B

T

C

Labilitate emoțională

58

53

62

Anxietate

44

41

16

Disfuncționalitate cognitivă

57

60

82

Probleme de identitate

42

41

16

Atașament nesigur

57

58

76

Opoziționalitate

35

41

16

Submisivitate

61

59

82

Nepăsare emoțională

31

42

18

Probleme de conduită

26

43

24

Narcisism

39

39

12

Respingere

43

50

46

Căutarea stimulării

49

56

69

Probleme de intimitate

39

52

58

Afiliere scăzută

44

44

24

Expresivitate limitată

37

40

16

61

56

73

Autovătămare

32

53

62

Suspiciozitate

38

52

58
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Scor brut

T

Scor T

C

Centila
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PROFILUL GENERAL
Profilul calculat pe normele pentru populație generală

Clustere/Scale

B

T

C

Labilitate emoțională

58

64

90

Anxietate

44

54

62

Disfuncționalitate cognitivă

57

73

99

Probleme de identitate

42

58

79

Atașament nesigur

57

70

97

Opoziționalitate

35

48

42

Submisivitate

61

69

97

Nepăsare emoțională

31

43

24

Probleme de conduită

26

46

34

Narcisism

39

44

27

Respingere

43

49

42

Căutarea stimulării

49

56

69

Probleme de intimitate

39

57

73

Afiliere scăzută

44

55

69

Expresivitate limitată

37

45

27

61

56

69

Autovătămare

32

74

99
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PROFILUL CLINIC
Aceasta secțiune oferă o detaliere verbală a definițiilor și semnificațiilor
fiecărei scale, care să ajute specialistul (clinicianul) în interpretarea
raportului.
Această secțiune a fost dezvoltată doar pentru a oferi asistență
specialiștilor care interpretează rezultatele și pentru a minimiza apelul
acestora la manualul testului. Interpretarea finală a semnificației fiecărui
scor trebuie oferită exclusiv de specialist, pe baza judecății sale
profesionale.
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Disfuncționalitate emoțională
Labilitate emoțională
Schimbări emoționale frecvente și imprevizibile; schimbător/oare; emoțiile apar ușor
și sunt intense; iritabil/ă cu predispoziție ușoară spre enervare; nerăbdător/oare; apar
ușor și frecvent stări de furie intensă; reacții emoționale exagerate și semnificație
emoțională exagerată a evenimentelor.
Emoții schimbătoare,Reactivitate emoțională exagerată,Hipersensibilitate,Stări labile de
furie,Iritabilitate

Anxietate
Sentimente de frică resimțite cu ușurință, îngrijorare și tensiune; sentimente
frecvente de teamă și amenințare; sentiment permanent de tensiune și nervozitate;
gânduri despre experiențe neplăcute; incapacitatea de a-și distrage atenția de la
gânduri și experiențe dureroase; incapacitate de a lua decizii din cauza fricii de a face
greșeli; existența sentimentului de vinovăție.
Anxietate ca trăsătură,Indecizie,Predispunere la sentimente de vinovăție

Disfuncționalitate cognitivă
În situații de stres, gândurile tind să devină dezorganizate și confuze; poate arăta
semne de psihoză; tinde să aibă sentimente de depersonalizare sau derealizare și
poate avea comportament disociativ; deseori manifestă trăsături tipice pentru
cogniția

schizotipală

(de

exemplu,

gânduri

paranoice

ușoare,

pseudohalucinații).
Depersonalizare și derealizare,Cogniție schizotipală,Psihoză
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iluzii

și
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Probleme de identitate
Imagine de sine fragmentată și instabilă; sentimente de gol și plictiseală; sentimente
de lipsă de speranță asupra viitorului, tinde să accentueze evenimentele și
experiențele negative, aderă puternic la convingeri negative.
Concepție de sine schimbătoare,Sentimente cronice de gol,Anhedonie,Pesimism

Atașament nesigur
Se teme de respingere și abandon din partea persoanelor apropiate; frica de a pierde
sau de a fi separat/ă de persoanele dragi; se simte bine numai atunci când sunt
prezente persoanele dragi; în situații de stres caută proximitatea persoanelor dragi;
protestează cu vehemență împotriva separării; frică de singurătate; încearcă mereu
să nu rămână singur/ă.
Se opune separării,Are nevoie de siguranță,Caută proximitatea,Îi este frică de pierderea celor
dragi,Nu tolerează singurătatea

Opoziționalitate
Rezistă așteptărilor pe care ceilalți le au de la el/ea privind o performanță
satisfăcătoare pentru sarcinile de rutină și din acest motiv nu îndeplinește cererile
celorlalți și nu se ridică la nivelul așteptărilor lor; urăște figurile de autoritate; îi
lipsește ambiția, foarte rar preia inițiativa, are niveluri scăzute de activitate și nu
reușește să aibă control asupra vieții sale; nu termină sarcinile la timp, uită să facă
diverse lucruri, nu face planuri și nu se organizează dinainte; refuză pasiv cooperarea
cu ceilalți.
Pasiv,Opozițional,Îi lipsește organizarea
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Submisivitate
Supus și neasertiv; se subordonează pe sine și subordonează nevoile proprii nevoilor
celorlalți; urmărește în mod pasiv interesele și dorințele celorlalți; este de acord cu
ceilalți și se supune abuzului și intimidării pentru a păstra relațiile; caută sfaturile și
sprijinul celorlalți pentru majoritatea acțiunilor sale; acceptă imediat sugestiile
celorlalți și adesea pare credul.
Neasertiv,Caută sfaturi și sprijin din partea celorlalți,Sugestibil

Comportament disocial
Nepăsare emoțională
Lipsa empatiei și a sentimentului de regret; lipsa vinovăției față de efectele
dăunătoare ale propriilor acțiuni asupra celorlalți; tendința de a-i disprețui pe ceilalți
și de a-i trata ca și cum nu ar avea nicio valoare; cinism; exploatarea celorlalți în folos
propriu; convingerea că ceilalți pot fi ușor manipulați sau induși în eroare; credința în
istețimea propriei persoane și în abilitatea de a profita de ceilalți; poate fi șarmant în
urmărirea propriilor țeluri; egocentrism - tendința de a-și urmări propriile nevoi fără
considerație față de ceilalți; iresponsabilitate - tendința de a nu îndeplini obligațiile
asumate; cruzime - plăcerea de a-i umili și degrada pe ceilalți, fascinat de violență și
tortură.
Convingerea că ceilalți nu merită respect,Lipsa empatiei,Lipsa sentimentului de
regret,Exploatarea celorlalți,Egocentrism,Iresponsabilitate

Probleme de conduită
Nu respectă normele sociale și legile; este violent/ă și recurge la amenințări și la
intimidare mai ales când este furios/oasă; deseori are un istoric de comportamente
juvenile antisociale; tinde spre abuz de substanțe (alcool sau droguri); deseori se
amăgește singur/ă și își raționalizează acțiunile; sfidează în mod deliberat
autoritatea.
Nu respectă normele sociale,Violent/ă,Comportament juvenil disocial,Abuz de substanțe
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Narcisism
Își exagerează reușitele și abilitățile; își dorește admirație; preocupat/ă de fantezii
despre succes infinit, putere, excelență, frumusețe; se simte și se comportă ca și
cum ar fi stăpân; se comportă în așa fel încât să fie observat/ă; are o nevoie
puternică de a fi acceptat/ă și de a i se da dreptate.
Mândru,Nevoia de a fi lăudat/ă și admirat/ă,Nevoie de aprobare,Caută atenție

Respingere
Antagonic/ă și ostil/ă față de ceilalți; caută să îi domine și să îi controleze pe ceilalți;
îi place să dețină controlul; nu îi este frică să îi provoace pe ceilalți; îi place să îi
influențeze pe ceilalți; este rigid/ă în sensul că are idei și așteptări fixe; critic/ă; îi
judecă pe ceilalți cu ușurință.
Ostil/ă și agresivă,Stil de gândire rigid,Dominant/ă,Îi judecă pe ceilalți

Căutarea stimulării
Are nevoie de și caută situații stimulante și incitante fără să se gândească la
consecințe; are nevoie de varietate; are dificultăți în tolerarea rutinei; își asumă riscuri
nenecesare; vrea să își depășească limitele; neagă realitatea unui pericol care îl/o
poate afecta; acționează pe moment fără a planifica sau anticipa consecințele; are
dificultăți în a urmări planul stabilit; nu pare să învețe din experiență.
Caută senzații,Nu îl/o interesează pericolul sau consecințele,Nesăbuit/ă,Impulsiv/ă
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Evitare socială
Probleme de intimitate
Nu îl/o interesează intimitatea și atașamentul; evită intimitatea și atașamentul; îi este
frică de intimitate; în situații de stres nu caută prezența celorlalți; nu reacționează la
separarea de sau la reunirea cu ceilalți; deși îi este frică, poate dori relații intime; nu
îl/o interesează sexualitatea, nu derivă plăcere din experiențele sexuale, deseori îi
este frică de relațiile sexuale.
Evită atașamentul și intimitatea,Sexualitate inhibată,Își dorește intimitate

Afiliere scăzută
Distant/ă din punct de vedere interpersonal; detașat/ă social; nu este foarte
sociabil/ă; caută situații care nu includ alte persoane și refuză oportunitățile de a
socializa; are puțini prieteni; nu inițiază și nu se bucură de contactul social; are
abilități de comunicare scăzute; îi este frică de situațiile sociale.
Comportament de afiliere scăzut,Abilități sociale reduse,Anxietate socială

Expresivitate limitată
Nu își arată emoțiile; pare că nu ar avea emoții; evită situațiile emoționale; reacții
plate în situații emoționale; evită să împărtășească cu alții informații personale; nu se
simte confortabil/ă când oferă detalii personale; evită expunerea accidentală; preferă
să facă față situațiilor singur/ă și foarte rar cere ajutor altora.
Exteriorizare redusă a tuturor emoțiilor,Refuză expunerea,Are încredere doar în sine
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Compulsivitate
Compulsivitate
Nevoia de ordine, precizie și structură; foarte metodic/ă și organizat/ă; deseori,
foarte preocupat/ă de curățenie; preocupat/ă de detalii, timp, punctualitate, program
și reguli; are un sentiment puternic al datoriei și obligațiilor și tinde să ducă la bun
sfârșit sarcinile în mod meticulos și foarte atent.
Organizat/ă,Precis/ă,Conștiincios/oasă

Altele
Autovătămare
Face intenționat fapte prin care își face rău sieși, precum auto-mutilare, supradoze;
are gânduri frecvente de sinucidere; stresul și distresul duc adesea la gânduri de
autovătămare.
Idei de autovătămare,Fapte prin care își face rău

Suspiciozitate
Nu are încredere în alți oameni; este hiperalert/ă față de semne de înșelăciune sau
răutate; caută semnificații ascunse în diferitele evenimente; pune la îndoială
loialitatea celorlalți; adesea se simte persecutat/ă.
Suspicios/oasă,Hipervigilent/ă
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Modus operandi
Răspunsuri Itemi
1-50

53144313125215442144315431113433314443422154233433

51-100

13434441313334314214223311321422222231114343412344

101-150

13213111113342153542433444133414444323113433134431

151-200

15542144135311134334354314354541414343134343433454

201-250

34155534431442524113532441344413343115111214452233

251-290

5553341543315453314431112531351414415523

Răspunsuri Lipsă
Labilitate emoțională: 0

Nepăsare emoțională: 0

Expresivitate limitată: 0

Anxietate: 0

Probleme de conduită: 0

Compulsivitate: 0

Disfuncționalitate cognitivă: 0

Narcisism: 0

Autovătămare: 0

Probleme de identitate: 0

Respingere: 0

Suspiciozitate: 0

Atașament nesigur: 0

Căutarea stimulării: 0

Scala validitate: 0

Opoziționalitate: 0

Probleme de intimitate: 0

Submisivitate: 0

Afiliere scăzută: 0

Răspunsuri Self-Harm
31. Uneori, a-mi pune capăt vieţii pare a fi unica soluţie. - Neutru
60. Ori de câte ori mă simt disperat(ă), ideea de a-mi sfârşi viaţa devine foarte atrăgătoare. - Dezacord puternic
72. Când sunt foarte abătut(ă), unicul lucru la care mă pot gândi este de a mă sinucide. - Dezacord
86. Atunci când lucrurile nu îmi ies în viață, să îmi pun capăt zilelor pare să fie singurul răspuns. - Dezacord
99. Am luat o supradoză atunci când am fost supărat(ă). - Acord
111. Am încercat să mă sinucid. - Neutru
115. Petrec mult timp gândindu-mă la felul în care să mă sinucid. - Dezacord puternic
134. M-am lovit singur(ă) cu un obiect, în mod intenționat. - Acord
186. Am găsit moduri diferite prin care să mă pot răni intenţionat. - Neutru
247. Ideea de a mă sinucide se află în mintea mea de ani buni. - Dezacord
259. Am încercat să îmi iau viața mai mult de o singură dată. - Acord
266. Ideea de sinucidere se află permanent undeva în mintea mea. - Neutru

Scala Validitate
Scor brut: 33 | Centila: 93
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