Numele instrumentului:

ABCDM

Chestionarul Big Five Minulescu
Autori:
Mihaela Minulescu, Ph.D.
Scopul:
Evaluarea complexă a personalităţii, bazată pe o
abordare psiho-lexicală compatibilă cu sistemul
Big-Five
Populaţia vizată:
copii, adolescenţi şi adulţi
Limitele de vârstă:
peste 14 ani
Forma de administrare:
Individuală/Grup, Autoevaluare
Timpul mediu de administare:
15-20 minute
Categoria:
Instrument psihometric de clasă B
Numărul de itemi:
151 itemi, afirmații cotate pe scală de interval cu 5
trepte
Starter`s Kit preţ:
181.41€, TVA inclus / Kit ABCD-M (scorare online):
Manualul ABCD-M (1 buc), Punct online pentru
administrarea/scorarea ABCD-M (10 buc), Caiet de
testare pentru ABCD-M (5 buc), Foaie de răspuns pentru
scorare electronică ABCD-M (10 buc)

Descriere:

V-ar putea interesa :
Self-Directed Search

ABCD-M este primul chestionar de
personalitate realizat integral în
România. Ca suport teoretic,
ABCD-M are la bază abordarea
psiho-lexicală
a
ipotezei
psiholingvistice
privind
personalitatea. Potrivit acesteia,
criteriile după care persoanele
evaluează în mod spontan şi
coerent propriul comportament,
cât şi pe cel al semenilor sunt
encodate în mod specific în
limbaj.
Datorită
formulării

(SDS, Testul Holland)

Achievement Motivation Inventory
(AMI, Inventarul de evaluare a
motivaţiei performanţei)

accesibile a itemilor ABCD-M și a duratei scurte de administrare,
instrumentul poate fi utilizat cu succes în contexte variate.
În psihologia organizațională și a resurselor umane, testul ajută
la verificarea integrării profesionale, pe baza legăturii dintre
performanța în muncă și factorii de personalitate.

Barron-Welsh Art Scale

(BWAS, Scala de evaluare a
creativităţii Barron-Welsch)

În psihologia clinică și consilierea psihologică, studiile indică o
utilitate crescută a chestionarului pentru definirea profilului
actual al dispozițiilor persoanei, pentru formularea unor
diagnostice diferențiale, pentru stabilirea tipului de psihoterapie
sau a planului de tratament.

General Adult Mental Ability
(GAMA, Chestionarul de măsurare
a abilităţilor mentale generale la
adulţi)

În psihologia și consilierea educațională, ABCD-M este util în
definirea nivelului capacității de luare a deciziilor și rezolvare a
problemelor. În cadrul manualului sunt redate modalitățile de
interpretare potrivite fiecărui domeniu de utilizare cu ajutorul
unor studii de caz.
Chestionarul permite o măsurare concisă a celor cinci mari
domenii ale personalităţii şi a unora dintre cele mai importante
trăsături sau faţete care definesc aceste macro-dimensiuni.
Totodată se poate investiga în profunzime nivelului funcţionării
eului şi al dinamicii intrapsihice.
Concepte măsurate:
 Extraversie (E), cu faţetele: Activism (E1), Optimism (E2),
Umor (E3), Abilitate interpersonală (E4), Afirmare personală (E5)
 Maturitate (M), cu faţetele: Respect (M1), Adaptare (M2),
Prietenie (M3), Forţa inhibiţiei (M4), Forţa eului (M5)
 Agreabilitate (A), cu faţetele: Altruism (A1), Romantism (A2),
Căldură afectivă (A3), Empatie (A4), Onestitate (A5)
 Conştiinciozitate (C), cu faţetele: Voinţă, perseverenţă (C1),
Spirit de perfecţiune (C2), Raţionalitate (C3), Planificare (C4),
Auto-disciplină (C5)

Autoactualizare (AC), cu faţetele: Aprofundare (AC1),
Toleranţă (AC2), Rafinare (AC3), Independenţă (AC4), Creativitate (AC5)
Eşantionul normativ românesc conţine peste 2000 de participanţi
şi este echilibrat sub raportul genului (44.81% femei, 55.19%
bărbați), vârstei (m=25.08, SD=9.73) şi al distribuţiei pe cele 8
zone geografice.
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