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Abstract

International Personality Item Pool (IPIP) is a project aiming to develop measures of individual differences
as part of the public domain. This project emerged as an alternative to personality assessment instruments, which
are protected by copyright. IPIP-50 is an instrument developed through the IPIP project, which measures the five
dimensions of personality: Openness, Extraversion, Emotional Stability, Conscientiousness and Agreeableness.
The aim of the present study is to test the validity of IPIP-50 on a Romanian sample of students. The factor anal-
ysis revealed that the model with five correlated factors is the best suited to describe the structure of IPIP-50. The
convergent validity was assessed through the correlations between IPIP-50, DECAS (Sava, 2008) and NEO-FFI
(Costa & McCrae, 1992/2008); except for Agreeability, all the other factors registered high correlations (ranging
from .73 to .84). The predictive validity of IPIP-50 was assessed through its correlations with behavioral indica-
tors identified in the literature as being relevant to the five dimensions. Using the Marlowe-Crown Social Desir-
ability scale, we developed a social desirability indicator composed of 10 IPIP-50 items. The results reported in
this study suggest that IPIP-50 can be used successfully in research on Romanian samples, being an authentic
support for the psychological community in Romania.
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Résumé

International Personality Item Pool (IPIP) est un projet visant à développer des outils d’évaluation des dif-
férences interindividuelles dans le domaine public. Ce projet a émergé comme une alternative aux instruments
traditionnels d’évaluation de la personnalité protégés par copyright. IPIP-50 est un instrument developpé dans le
projet l’IPIP et conçu pour évaluer les cinq dimensions de la personnalité: l’Ouverture, l’Extraversion, la Stabil-
ité émotionnelle, la Conscienscieux et l’Agreabilité. La présente étude vise à adapter l’ échelle IPIP-50 sur un
échantillon d’étudiants roumains. L’analyse de la structure factorielle a révélé que, parmi les modèles testés, le
modèle à cinq facteurs corrélés décrit le mieux la structure de l’IPIP-50. La validité convergente a été évaluée en
corrélant IPIP-50 avec DECAS (Sava, 2008) et NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992 / 2008); sauf l’Agreabilité,
toutes les autres échelles ont montré des corrélations élevées (entre 0.38 et 0.70). En ce qui concerne la consis-
tence interne, les échelles IPIP-50 enregistrent des valeurs acceptable (entre 0.73 et 0.84). La validité prédictive
de l’IPIP-50 a été évalué par référence à des indicateurs comportementals pertinents pour chaque dimension,
identifiés dans la littérature de specialité. En utilisant l’ échelle Marlowe-Crowne (désirabilité sociale) a été con-
struit un indicateur de désirabilité sociale composé de 10 items IPIP-50. Les résultats rapportés dans cette étude
recommande l’utilisation de l’IPIP-50 dans la recherche en utilisant des échantillons roumaine, ce qui constitue
un véritable soutien pour la communauté psychologique de Roumanie. 

Mots-clés: Modèle des Cinq Facteurs, structure factorielle, validité, fidélité, desirabilité
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Introducere

Dupã dezvoltarea a numeroase teorii cu pri-
vire la personalitate ºi decenii de cercetãri în
domeniu, comunitatea ºtiinþificã internaþionalã
se apropie de un consens cu privire la o teorie
generalã asupra trãsãturilor de personalitate:
Modelul Celor Cinci Factori (Five Factor
Model / Big Five). Sinteza realizatã de John,
Naumann ºi Soto (2008) asupra Modelului celor
Cinci Factori ºi a istoriei acestuia scoate în evi-
denþã un interes tot mai crescut al comunitãþii
ºtiinþifice din ultimii 30 de ani, în defavoarea
modelelor dezvoltate de Catell ºi Eysenk.

Popularitatea Modelului celor Cinci Factori
a dus la dezvoltarea unui numãr mare de instru-
mente pentru evaluarea psihologicã. În acest
moment în România existã o serie de intrumente
pentru evaluarea psihologicã din perspectiva
acestui model atestate de Colegiul Psihologilor.
Deºi instrumentele la care s-a fãcut referire
respectã standarde ridicate privind validitatea ºi
fidelitatea, accesul cercetãtorilor sau a stu-
denþilor la acestea este condiþionat de drepturile
de autor ºi de aspectele economice ce þin de uti-
lizarea lor în scop de cercetare. 

O alternativã la metodele consacrate de
evaluare psihologicã este reprezentatã de proiec-
tul International Personality Item Pool (Gold-
berg, 1999). Acest proiect îºi propune dezvolta-
rea de itemi pentru evaluarea psihologicã a unei
game foarte largi de variabile specifice studiului

personalitãþii. IPIP-50 este una din scalele care
poate fi descãrcatã gratuit. Cei 50 de itemi sunt
prezentaþi sub forma unor afirmaþii scurte (câte
10 itemi pentru fiecare din cele cinci dimensiu-
ni). IPIP-50 este construit pentru identificarea
markerilor de personalitate aºa cum au fost ei
prezentaþi de Goldberg în 1992, fãrã a surprinde
diferenþele interindividuale la nivel de faþete. 

Deºi utilizarea IPIP-50 este gratuitã, trans-
ferul acestuia în cultura româneascã rãmâne însã
un demers încã nerealizat. Studiul de faþã îºi
propune verificarea validitãþii factoriale ºi
fidelitãþii, a validitãþii convergente ºi predictive
a IPIP-50 pe un eºantion de studenþi români. Un
obiectiv secundar al cercetãrii este de a dezvol-
ta un indicator de dezirabilitate socialã pentru
protocoalele IPIP-50. Prin atingerea acestor
obiective ne propunem sã punem la dispoziþia
comunitãþii ºtiinþifice un instrument de evaluare
recunoscut la nivel internaþional, echivalent din
punct de vedere al prestigiului ºi calitãþilor psi-
hometrice cu intrumente distribuite în acest
moment sub licenþã în România.

Evaluarea personalitãþii 
din perspectiva Modelului Big Five
Modelul celor Cinci Factori a fost descope-

rit pe bazã empiricã de Tupes ºi Christal (1961)
prin reanalizarea datelor lui Catell cuprinzând
seturi de adjective bipolare. Cei cinci mari fac-
tori identificaþi au fost denumiþi Extraversiune,
Conºtiinciozitate, Stabilitate Emoþionalã (Neu-
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Rezumat

International Personality Item Pool (IPIP) este un proiect care îºi propune dezvoltarea unor instrumente de
evaluare a diferenþelor interindividuale ca parte a domeniului public. Acest proiect a apãrut ca o alternativã la
instrumentele clasice de evaluare a personalitãþii protejate de drepturile de autor. IPIP-50 este un instrument dez-
voltat în cadrul proiectului IPIP care evalueazã cele cinci dimensiuni ale personalitãþii: Deschidere, Extraversi-
une, Stabilitate emoþionalã, Conºtiinciozitate ºi Agreabilitate. Studiul de faþã îºi propune adaptarea scalei IPIP-50
pe un eºantion de studenþi români. Analiza structurii factoriale a scos în evidenþã cã din modelele testate, mod-
elul celor cinci factori corelaþi descrie cel mai bine structura IPIP-50. Validitatea convergentã a fost evaluatã prin
corelarea IPIP-50 cu DECAS (Sava, 2008) ºi NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992/2008); cu excepþia factorului
Agreabilitate, toate celelalte scale au înregistrat corelaþii ridicate (între .38 ºi .70). Referitor la consistenþa internã,
scalele IPIP-50 înregistreazã valori acceptabile (între .73 ºi .84). Validitatea predictivã a IPIP-50 a fost evaluatã,
prin raportarea la indicatori comportamentali relevanþi pentru fiecare dimensiune, identificaþi în literatura de spe-
cialitate. Cu ajutorul scalei de dezirabilitate socialã Marlowe-Crowne (Crowne & Marlowe, 1960), a fost constru-
it un indicator al dezirabilitãþii sociale format din 10 itemi IPIP-50. Rezultatele raportate în acest studiu reco-
mandã folosirea cu succes a IPIP-50 în cercetãri care utilizeazã eºantioane româneºti, constituind un sprijin
autentic pentru comunitatea psihologicã din România.

Cuvinte cheie: modelul celor cinci factori, structurã factorialã, fidelitate, validitate, dezirabilitate
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roticism), Agreabilitate ºi Culturã (Intelect /
Deschidere). Dupã descoperirea celor cinci fac-
tori, numeroase cercetãri au confirmat identifi-
carea acestora în seturi de date din cele mai
diverse (pentru o sintezã, vezi John ºi colab.,
2008). Aceastã abordare ”lexicalã” este cunos-
cutã sub numele de Modelul ”Big Five”. Unii
autori fac deosebirea între modelul Big Five ºi
Modelul Celor Cinci Factori, acesta din urmã
fiind atribuit abordãrii utilizate în construcþia
inventarelor de personalitate (Saucier & Gol-
berg, 1996). Pe de altã parte, alþi autori, consid-
erã cã nu existã diferenþe calitative importante
între cele douã denumiri (Hendriks, Hofstee &
De Raad, 2002). 

În prezent, unul din cele mai utilizate
instrumente de evaluare a personalitãþii din per-
spectiva Modelului Celor Cinci Factori este cel
dezvoltat de Costa ºi McCrae (1992). Pornind
de la datele lui Catell, aceºtia au dezvoltat un
chestionar (NEO Personality Inventory) care sã
evalueze trei dimensiuni ale personalitãþii: neu-
roticismul, extraversiunea ºi deschiderea.
Observând cã acesta se suprapune cu trei din
cele cinci dimensiuni ale modelului Big Five,
cei doi autori au început revizuirea chestionaru-
lui pentru a cuprinde ºi evaluãri ale celorlalte
douã dimensiuni: agreabilitate ºi conºtiinciozi-
tate. Astfel, în 1992, Costa ºi McCrae au publi-
cat NEO Personality Inventory Revised (NEO-
PI-R). Acest inventar de personalitate cuprinde
240 de itemi ºi evalueazã cei cinci mari factori
ºi câte ºase faþete pentru fiecare din aceºtia.

Începând cu 1990, Goldberg a dezvoltat un
set de liste cu adjective atât unipolare, cât ºi
bipolare, cu scopul de a evalua personalitatea
din perspectiva Modelului Big Five. Pe parcur-
sul mai multor studii aceste liste de adjective au
demonstrat o structurã factorialã congruentã cu
Modelul Celor Cinci Factori (Goldberg, 1990,
1992). De asemenea, studiile au arãtat corelaþii
ridicate între listele adjectivale dezvoltate de
Goldberg, NEO PI, Inventarul Hogan (Gold-
berg, 1992), dar ºi NEO- PI- R (McCrae &
Costa, 1997). 

John ºi colab. (2008) realizeazã o compara-
þie interesantã între trei din cele mai cunoscute
instrumente axate pe Modelul Celor Cinci Fac-
tori, pe baza studiilor desfãºurate de John ºi Soto
(2007) ºi Soto ºi John (2009). Folosind un

eºantion de 827 de studenþi, aceºtia au putut com-
para trei instrumente care evalueazã personali-
tatea din perspectiva Modelului Celor Cinci Fac-
tori: NEO FFI (forma scurtã a NEO-PI-R),
varianta lui Saucier (1994) de 40 de itemi a listei
adjectivale construitã de Goldberg în 1992 ºi Big
Five Inventory (BFI), un instrument care conþine
44 de itemi sub forma unor propoziþii scurte
(John, Donahue, & Kentle, 1991). Analiza reali-
zatã de John ºi colab. (2008) la nivelul coefi-
cienþilor de consistenþã internã (alfa Cronbach a
arãtat valori medii de .84 pentru lista de adjective,
.83 pentru BFI ºi .81 pentru NEO-FFI). La nive-
lul celor trei chestionare, scalele cu cei mai buni
coeficienþi de fidelitate au fost Extraversiunea,
Neuroticismul ºi Conºtiinciozitatea, în timp ce
Agreabilitatea ºi Deschiderea au obþinut indica-
tori mai puþin satisfãcãtori. Cu privire la validi-
tatea convergentã, s-au constatat diferenþe în
modul în care cele trei instrumente definesc
scalele Extraversiune ºi Deschidere. Astfel, faþeta
”cãldurã” (în englezã, warmth), inclusã în NEO-
PI-R în scala Extraversiune coreleazã, de aseme-
nea, cu scala de Agreabilitate. Pe de altã parte,
Goldberg (1992) a arãtat cã adjectivele legate de
”cãldurã” coreleazã mai degrabã cu Agreabili-
tatea decât cu Extraversiunea. Ca urmare, s-a
constatat o discrepanþã mai mare între scala de
Extraversiune a NEO-FFI ºi cele ale BFI ºi a Lis-
tei de adjective. La nivelul dimensiunii
Deschidere s-au remarcat diferenþe datorate mod-
ului de conceptualizare a acestui factor. Astfel,
Goldberg (1992) adoptã o versiune a Deschiderii
bazatã pe Intelect sau Imaginaþie (asemãnãtor cu
versiunea BFI), în timp ce scala Deschidere din
cadrul NEO-FFI abordeazã o perspectivã mai
largã, incluzând ºi faþete legate de valori ºi com-
portamente flexibile. Ca atare, scala Deschidere
din NEO-FFI a demonstrat în cadrul acestei anal-
ize comparative o convergenþã mai redusã cu
celelalte douã instrumente (John ºi colab., 2008).

Studiile desfãºurate de Goldberg (1990) au
condus spre o operaþionalizare a celor cinci mari
factori sub forma a 100 de adjective. Analizele
derulate de Goldberg au grupat cele 100 de
adjective în mai multe categorii (clusteri) pentru
polul pozitiv ºi negativ al fiecãruia din cei cinci
factori. În Tabelul 1 sunt prezentate categoriile
descriptive pentru cei cinci factori, conform vi-
ziunii lui Goldberg (1990, 1992).
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Proiectul International 
Personality Item Pool
În 1996, Goldberg a pus bazele unui proiect

de colaborare internaþionalã care sã permitã uti-
lizarea gratuitã a unor instrumente de evaluare a
personalitãþii ºi, în acelaºi timp, dezvoltarea lor
permanentã prin eforturile reunite ale comu-
nitãþii ºtiinþifice internaþionale (Goldberg,
1999). Proiectul a luat numele de ”International
Personality Item Pool” (IPIP) ºi s-a materializat
sub forma unei platforme online
(http://ipip.ori.org/ ) în care sunt publicaþi itemi
pentru evaluarea diferenþelor interindividuale.
Ulterior, au fost adãugate traduceri ale acestor
itemi în diverse limbi, rezultate ale cercetãrilor
ºi informaþii cu privire la validitatea scalelor.
Proiectul IPIP s-a concretizat printr-un ”un efort
internaþional de a dezvolta ºi a rafina în perma-
nenþã un set de scale de personalitate, toate fiind
parte a domeniului public, disponibile atât pen-
tru utilizarea în scopuri ºtiinþifice cât ºi în scop-
uri comerciale” (Goldberg ºi colab., 2006, p.87).

În 2006, la 10 ani de la debutul proiectului,
Goldberg ºi colab. constatã o creºtere semnifica-
tivã a utilizãrii IPIP. Scalele au fost traduse în
peste 25 de limbi ºi se înregistreazã un numãr

tot mai mare de publicaþii care utilizeazã instru-
mente IPIP. Goldberg ºi colab. (2006) considerã
cã aceastã creºtere în popularitate a IPIP se
datoreazã mai multor factori, dupã cum
urmeazã: este absolut gratuit; itemii pot fi obþin-
uþi foarte rapid de pe internet; include un numãr
de peste 2000 de itemi, toþi accesibili pentru
analizã; modalitatea de calculare a scorului este
disponibilã; itemii pot fi prezentaþi în orice
ordine, reformulaþi, traduºi în orice limbã ºi
adminstraþi prin intermendiul internetului fãrã a
cere permisiunea nimãnui.

Metodologia cercetãrii

Pentru validarea IPIP-50 pe un eºantion
românesc s-au folosit date secundare obþinute în
cadrul mai multor studii desfãºurate între mai
2009 ºi mai 2010.

Participanþi
Pentru analiza validitãþii factoriale ºi a

fidelitãþii au fost utilizate datele reunite din mai
multe studii desfãºurate între mai 2009 ºi mai
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Tabelul 1. Modelul celor Cinci Factori, din perspectiva lui Goldberg (1990, 1992)

Dimensiune Adjective

Extraversiune

Polul pozitiv: vioiciune, comunicativ, jucãuº, expresivitate, spontaneitate, dezinhibiþie, nivel
energetic, vorbãreþ, afirmare, animaþie, curaj, stimã de sine, sinceritate, umor, ambiþie, optimism.

Polul negativ: distant, liniºtit, rezervat, timid, inhibiþie, lipsã de agresivitate, pasivitate, letargie,
pesimism.

Agreabilitate

Polul pozitiv: cooperare, amabilitate, empatie, îngãduinþã, politeþe, generozitate, flexibilitate,
modestie, moralitate, cãldurã, realism, naturaleþe.

Polul negativ: conflictual, criticã excesivã, autoritarism, impoliteþe, cruzime, infatuare, iritabilitate,
îngâmfare, încãpãþânare, neîncredere, egoism, insensibilitate, ursuz, ºiretenie, prejudecãþi,
neprietenos, impredictibil, lipsa generozitãþii, înºelãciune.

Conºtiinciozitate

Polul pozitiv: organizare, eficienþã, demn de încredere, precizie, perseverenþã, precauþie,
punctualitate, fermitate, demnitate, predictibilitate, cumpãtare, convenþionalism, logicã.

Polul negativ: dezorganizare, neglijenþã, inconsistenþã, neatenþie, nechibzuinþã, fãrã scop, lene,
indecizie, frivolitate, nonconformism.

Stabilitate emoþionalã
(Neuroticism scãzut)

Polul pozitiv: calm, independenþã.

Polul negativ: insecuritate, fricã, instabilitate, emoþionalitate, invidie, naivitate, caracter bãgãreþ.

Intelect
(Culturã/Deschidere)

Polul pozitiv: intelectualitate, profunzime, intuiþie, inteligenþã, creativitate, curiozitate, sofisticat.

Polul negativ: superficialitate, lipsã de imaginaþie, lipsa spiritului de observaþie, prostie.
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2010 (N=747). Acest eºantion e format din stu-
denþi (70,83% de gen feminin), vârsta medie
fiind de 21,03 ani. 

În ceea ce priveºte validitatea convergentã,
aceasta a fost testatã asupra unui eºantion de
351 de studenþi, reprezentând datele reunite din
douã studii separate în cadrul cãrora partici-
panþii au completat IPIP-50 alãturi de NEO-FFI
(Costa ºi McCrae 1992/2008) ºi DECAS (Sava,
2008). În cadrul acestui eºantion, 76,84% din
participanþi sunt de gen feminin, media de vârstã
fiind de 20,54 ani.

Validitatea predictivã a IPIP-50 a fost anali-
zatã folosind date secundare dintr-o serie de
studii în care au fost înregistrate comportamente
ale participanþilor (atât auto-declarate, cât ºi
observate obiectiv), specifice celor cinci dimen-
siuni urmãrite. Deoarece datele au fost colectate
în studii diferite, numãrul de participanþi variazã
de la un indicator comportamental la altul, între
46 ºi 234 de participanþi / indicator.

Pentru dezvoltarea indicatorului de
dezirabilitate socialã a fost folosit un eºantion
de 520 de studenþi (datele reunite dintr-o serie
de studii diferite) care au completat atât IPIP-50,
cât ºi proba Marlowe-Crowne (Crowne & Mar-
lowe, 1960) de evaluare a dezirabilitãþii sociale.
Eºantionul este format din 73,67% participanþi
de gen feminin, vârsta medie fiind de 21,15 ani.

Instrumente
IPIP-50. Este un instrument dezvoltat în

cadrul proiectului International Personality Item
Pool ºi evalueazã markerii de personalitate
descriºi de Goldberg (1992). Proba conþine 50 de
itemi sub forma unor afirmaþii scurte referitoare
la caracteristici ºi comportamente pe care partic-
ipanþii le evalueazã folosind o scalã Likert de la
1 la 5, în funcþie de cât de mult îi caracterizeazã.
Cei 50 de itemi au fost traduºi prin retroversiune
de cãtre doi traducãtori independenþi. Itemii în
limba românã sunt prezentaþi în Anexa 1.
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Tabel 2. Indicatorii comportamentali

Indicatori comportamentali auto-declaraþi

Frecventarea bisericii
Spovedania în momente dificile
Spovedania de sãrbãtori

Saroglou & Jaspard, 2000; Taylor
& MacDonald, 1999

Indicele de masã corporalã
Consumul de tutun
Numãrul de þigãri fumate pe zi
Consumul de alcool
Frecventarea de baruri/cluburi / discoteci
Apelul la consiliere / terapie
Exerciþiile fizice practicate în mod regulat

Paunonen, 1998; Paunonen &
Ashton, 2001 

Participarea la acþiuni, programe de voluntariat
Carlo, Okun, Knight, Rosario &
Guzman, 2005

Numãrul de persoane cu care a avut întâlniri romantice în afara unei relaþii stabile
”Noapte albã” pentru ºcoalã în timpul sesiunii
Auto-evaluarea performanþei academice
(”sunt in primii ... % din anul meu de studiu”)
Timpul de studiu din sãptãmâna anterioarã

Paunonen, 1998; Paunonen &
Ashton, 2001

Prezenþa la orele de curs Conard, 2006

Indicatori comportamentali obiectivi

Performanþa academicã Conard, 2006; Poropat, 2009

Punctualitate în participarea la experiment
Sarcinã experimentalã de persistenþã (volumul, corectitudinea, exactitatea în sarcinã)

Back, Schmukle & Egloff, 2006

Evaluarea unei sarcini de scriere în oglindã (plãcutã / neplãcutã)
Gormly, 1984, de Jonge & Slaets,
2005; Paunonen, 2003
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Inventarul de personalitate DECAS (Sava,
2008) cuprinde 97 de itemi cu rãspuns dihotom-
ic (”adevãrat”/”fals”). Itemii sunt distribuiþi în
cele cinci scale: deschidere, extraversiune,
conºtiinciozitate, agreabilitate ºi stabilitate
emoþionalã (scorul scãzut indicã neuroticismul).
Consistenþa internã a scalelor într-un eºantion
românesc reprezentativ variazã între .70 pentru
conºtiinciozitate ºi .75 pentru stabilitate
emoþionalã.

NEO-FFI (Costa & McCrae, 1992/2008)
este varianta scurtã a NEO-PI-R ºi evalueazã
cele cinci dimensiuni ale Modelului Celor Cinci
Factori: Extraversiune, Deschidere, Neuroti-
cism, Conºtiinciozitate ºi Agreabilitate. NEO-
FFI cuprinde 60 de itemi evaluaþi pe o scalã de
la 1 la 5, ºi oferã doar scorurile pentru cei cinci
factori, nu ºi pentru faþetele acestora. Consis-
tenþa internã a scalelor pentru România variazã
între .73 pentru Deschidere ºi .82 pentru
Conºtiinciozitate.

Scala Marlowe-Crowne (Crowne & Mar-
lowe, 1960) are 33 de itemi ºi evalueazã tend-
inþele participanþilor spre dezirabilitate socialã.
Scala nu distinge între cele douã faþete ale
dezirabilitãþii sociale (Paulhus, 1984): tendinþe
de auto-decepþie (se referã la cunoºtinþe
incorecte despre sine, care afecteazã auto-eval-
uãrile) ºi managementul impresiei (se referã la
intenþia de a se prezenta în faþa celorlalþi într-o
luminã mai bunã decât în realitate).

Indicatori comportamentali. Analiza litera-
turii de specialitate a relevat mai mulþi indicatori
comportamentali specifici fiecãrei dimensiuni.
Aceºti indicatori pot fi împãrþiþi în douã mari
categorii: indicatori auto-declaraþi (de tip self-
report) sau indicatori obiectivi (observaþii sau
înregistrãri experimentale ale comportamentu-
lui). În tabelul de mai jos se regãseºte lista com-
portamentelor auto-declarate utilizate pentru
analiza validitãþii predictive IPIP-50, precum ºi
studiile care au arãtat relevanþa lor pentru
dimensiunile Big Five. 

Rezultate

Validitatea factorialã 
ºi fidelitatea IPIP-50
În conformitate cu standardele de adaptare

(Albu, 1998), verificarea validitãþii factoriale se
impune în cazul mãsurãrii mai multor dimensiu-
ni prin acelaºi test. Pentru verificarea validitãþii
factoriale am optat pentru testarea mai multor
modele alternative de structurare a factorilor
IPIP-50, cu ajutorul modelãrii prin ecuaþii struc-
turale (engl. structural equation modelling –
SEM). 

Analizele au fost realizate folosind rãspun-
surile oferite de 747 de studenþi (70,83% gen
feminin, medie de varsta 21,03 ani), care au
completat chestionarul IPIP-50 între mai 2009 ºi
mai 2010. 

Modelele testate au fost: (a) un model care
stipula existenþa unui singur factor latent; (b) un
model care stipula existenþa a 5 factori latenþi
independenþi ºi (c) un model care stipula exis-
tenþa a 5 factori latenþi intercorelaþi. Primul
model, care stipula existenþa unui singur factor
latent, a fost testat pentru a evalua gradul în care
rãspunsurile la itemii IPIP-50 sunt influenþate de
distorsiunea datoratã metodei comune (engl.
common method bias – Podsakoff, MacKenzie,
Lee & Podsakoff, 2003). Dacã acest model este
adecvat, putem afirma cã rãspunsurile nu sunt
influenþate de existenþa celor cinci factori de
personalitate, ci de tendinþa participanþilor de a
oferi rãspunsuri similare la toþi itemii acestui
instrument de evaluare. Cel de-al doilea model a
fost testat pentru a verifica dacã cei cinci factori
de personalitate mãsuraþi de IPIP-50 se com-
portã în conformitate cu perspectiva ”clasicã”
asupra modelului Big Five, care stipula exis-
tenþa a cinci factori necorelaþi. Cel de-al treilea
model testat þine cont de rezultatele meta-anal-
izelor (van der Linden, te Nijenhuis & Bakker,
2010) care au indicat corelaþii stabile între cei
cinci factori ai modelului. 
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Dupã cum se poate observa din Tabelul 3,
modelul cu 1 factor unic are valori foarte scãzute
ale indicilor de potrivire. Acest rezultat ne indicã
faptul cã eroarea metodei comune se manifestã
în micã mãsurã în setul de rãspunsuri analizat.
De asemenea, rezultatele raportate în Tabelul 3
indicã faptul cã modelul a cinci factori corelaþi
este cel mai potrivit pentru a descrie structura
factorialã a IPIP-50. Acest rezultat ne indicã fap-

tul cã IPIP-50 prezintã un nivel acceptabil de
invarianþã configuralã, ceea ce permite utilizarea
instrumentului în cultura românã. 

Din punct de vedere al consistenþei interne,
scalele IPIP-50 înregistreazã valori acceptabile
(între .73 ºi .84), iar valorile corelaþiilor între
scalele IPIP-50 sunt similare cu valorile medii ale
corelaþiilor raportate în literatura de specialitate. 
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Tabel 3. Indici de potrivire a modelelor testate

Tabel 4. Consistenþa internã ºi corelaþiile inter-scale 

N = 747. Valorile prezentate în italic reprezintã coeficienþii de fidelitate alfa-Cronbach. Toþi coeficienþii de corelaþie sunt sem-
nificativi la p<.01

St.emoþ. Extrav. Deschidere Agreab. Conºt.

Stab. emoþionalã .84

Extraversiune .27 .84

Deschidere spre experienþã .15 .35 .75

Agreabilitate .12 .30 .34 .73

Conºtiinciozitate .24 .17 .17 .27 .78

Model χ² GFI/AGFI RMSEA IFI CFI

1 factor unic χ² (1175) = 8729.34, p <.001 .572/.536 .093 .350 .348

5 factori necorelaþi χ² (1175) = 5209.00, p <.001 .742/.721 .068 .653 .652

5 factori corelaþi χ² (1147) = 3435.54, p <.001 .829/.809 .052 .804 .802
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Tabel 5. Indici path standardizaþi pentru modelul cu cinci factori corelaþi

Item Stab.emoþ. Extrav. Deschidere Agreab. Conºtiinc.

ipip9 Aproape tot timpul sunt relaxat (ã). .527

ipip19 Rareori mã simt tristã. .198

ipip49 Adesea mã simt melancolic(ã) -.518

ipip29 Mã supãr cu uºurinþã. -.556

ipip24 Sunt perturbat(ã) cu uºurinþã. -.596

ipip34 Îmi schimb dispoziþia de multe ori. -.603

ipip14 Mã îngrijorez. -.640

ipip44 Mã irit uºor. -.653

ipip39 Am schimbãri frecvente de dispoziþie. -.674

ipip4 Mã stresez cu uºurinþã. -.758

ipip31 Vorbesc cu o mulþime de oameni diferiþi la petreceri. .697

ipip21 Iniþiez conversaþii. .650

ipip1 Sunt sufletul petrecerii. .614

ipip11 Mã simt confortabil în jurul oamenilor. .539

ipip41 Nu mã deranjeazã sã fiu în centrul atenþiei. .488

ipip36 Nu îmi place sã atrag atenþia asupra mea. -.402

ipip26 Am puþine de spus. -.553

ipip6 Nu vorbesc mult. -.618

ipip46 În jurul oamenilor necunoscuþi sunt tãcutã. -.627

ipip16 Rãmân în umbrã. -.677

ipip50 Sunt plin(ã) de idei. .741

ipip25 Am idei excelente. .633

ipip15 Am o imaginaþie vie. .520

ipip35 Sunt rapid(ã) în înþelegerea lucrurilor. .495

ipip5 Am un vocabular bogat. .481

ipip40 Folosesc cuvinte dificile. .280

ipip45 Îmi petrec timp reflectând asupra lucrurilor. .178

ipip20 Nu sunt preocupat(ã) de ideile abstracte. -.358

ipip10 Înþeleg greu ideile abstracte. -.467

ipip30 Nu am o imaginaþie bogatã. -.471

ipip42 Simt emoþiile celorlalþi. .561

ipip17 Înþeleg sentimentele altora. .540

ipip37 Îmi fac timp pentru alþii. .525

ipip27 Am o inimã caldã. .511

ipip7 Îmi plac oamenii. .449

ipip47 Fac oamenii sã se simtã liniºtiþi. .387

ipip12 Jignesc oamenii. -.263

ipip2 Sunt puþin preocupat(ã) de alþii. -.316

ipip22 Nu mã intereseazã problemele altora. -.470

ipip32 Nu sunt chiar interesat(ã) de ceilalþi. -.525

ipip33 Îmi place ordinea. .617

ipip48 Sunt exact(ã) în munca pe care o fac. .539

ipip3 Sunt întotdeauna pregãtit(ã). .470

ipip43 Urmez un orar. .446

ipip13 Sunt atent (ã) la detalii. .369

ipip23 Termin treaba repede. .345

ipip18 Învãlmãºesc lucrurile. -.516

ipip38 Îmi evit responsabilitãþile. -.564

ipip8 Îmi las lucrurile peste tot. -.579

ipip28 Uit des sã pun lucrurile înapoi la locul lor. -.604
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Validitatea convergentã 
Validitatea convergentã a fost evaluatã prin

corelarea scorurilor IPIP-50 cu scorurile
obþinute de 351 de studenþi (76,84% gen femi-
nin, medie de vârstã 20,54 ani) la douã probe
paralele: DECAS (Sava, 2008) ºi NEO-FFI
(Costa & McCrae, 1992/2008). Aceste douã
probe mãsoarã aceleaºi cinci variabile de per-
sonalitate, sunt avizate de Colegiul Psihologilor
ºi sunt distribuite sub licenþã în România. 

Dupã cum se poate observa din Tabelul 6,
existã corelaþii ridicate (între .38 ºi .70) între

scalele IPIP-50 ºi scalele echivalente din NEO-
FFI, respectiv DECAS. Excepþia de la aceastã
afirmaþie este reprezentatã de scala Agreabili-
tate, care înregistreazã corelaþii mai scãzute cu
scalele echivalente din NEO-FFI (r = .248) ºi
DECAS (r = .320). 

Validitatea predictivã
Capacitatea de a prezice comportamentul

pornind de la un set de rãspunsuri reprezintã o
caracteristicã de dorit a oricãrui instrument psi-
hologic. Într-o meta-analizã recentã, Green-
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Tabel 6. Corelaþii între scalele IPIP-50 ºi scalele echivalente din NEO-FFI ºi DECAS

N = 351. Toþi coeficienþii de corelaþie sunt semnificativi la p < .01

NEO-FFI DECAS

Stabilitate emoþionalã -.536 .698

Extraversiune .383 .687

Deschidere spre experienþã .437 .610

Agreabilitate .248 .320

Conºtiinciozitate .486 .583

Tabel 7. Indicatori comportamentali relevanþi pentru scala Stabilitate emoþionalã

*corelaþie semnificativã la p<.05; **corelaþie semnificativã la p<.01

IPIP-50 NEO-FFI DECAS

Frecventarea bisericii
r -.17* .13* -.21**

N 234 232 227

Spovedania în momente dificile
r -.17* .14* -.21**

N 227 226 222

Numãrul de þigãri fumate pe zi
r -.34* - -.19

N 46 - 48

Frecventarea de baruri / cluburi / discoteci
r .21** -.20 .23**

N 147 120 150

Apelul la consiliere / terapie
r -.17* - -.09

N 147 - 150

Exerciþiile fizice în mod regulat
r .21** - .22*

N 148 151

Consumul de alcool
r .18* -.21* .13

N 121 120 117
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wald, Poehlman, Uhlmann ºi Banaji (2009) au
arãtat cã instrumentele de tip creion-hârtie core-
leazã destul de modest cu evaluãrile comporta-
mentale, raportând o corelaþie medie r = .27.
Aceastã valoare este mult sub valorile înregis-
trate atunci când discutãm despre corelaþiile
între douã chestionare de auto-raportare a com-
portamentului (corelaþii ce iau valori peste .40),
dar poate fi consideratã o valoare-reper în eval-
uarea validitãþii predictive a scalelor IPIP-50. 

Validitatea predictivã a IPIP-50 a fost eval-
uatã prin corelarea corelaþiilor dintre scorurile
obþinute de subiecþi ºi o serie de indicatori com-
portamentali relevanþi pentru fiecare dimensi-
une în parte. Pentru a demonstra echivalenþa
dintre rezultatele IPIP-50 ºi rezultatele obþinute
cu ajutorul unor chestionare consacrate, am
raportat ºi indicii de validitate predictivã obþin-
uþi de aceste douã chestionare. 

În tabelele ulterioare sunt raportate corelaþi-
ile propriu-zise între fiecare dintre aceºti indica-
tori ºi rezultatele obþinute la cele trei instru-
mente de evaluare psihologicã. Deoarece datele
au fost culese în studii diferite, numãrul de
subiecþi variazã de la un indicator la altul. Din
acest considerent, am raportat atât valoarea coe-

ficientului de corelaþie, cât ºi numãrul de partic-
ipanþi pe care a fost calculat acest coeficient. 

Este important sã menþionãm cã în timp ce
scorurile ridicate la IPIP-50 ºi DECAS reprezin-
tã stabilitate emoþionalã ridicatã, scorurile mari
la NEO-FFI reprezintã neuroticism ridicat (sta-
bilitate emoþionalã scãzutã). 

La nivelul Stabilitãþii emoþionale, s-a con-
statat cã cele trei instrumente utilizate coreleazã
cu indicatorii comportamentali în aceaºi
direcþie. Astfel, stabilitatea emoþionalã scãzutã
este asociatã cu frecventarea bisericii ºi
spovedania în momente dificile, cu un numãr
ridicat de þigãri consumate zilnic ºi cu apelul la
consiliere sau terapie. Pe de altã parte, stabili-
tatea emoþionalã ridicatã este asociatã cu
frecventarea de baruri / cluburi ca modalitate de
petrecere a timpului liber, practicarea exerciþi-
ilor fizice în mod regulat ºi consumul mai ridi-
cat de alcool (vezi Tabelul 7).

În ceea ce priveºte Extraversiunea, cele trei
instrumente utilizate au arãtat un pattern similar
al corelaþiilor cu indicatorii comportamentali.
Astfel, toate cele trei instrumente au scos în evi-
denþã corelaþii pozitive între extraversiune ºi
participarea la programe de voluntariat ºi
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Tabel 8. Indicatori comportamentali relevanþi pentru scala Extraversiune

* corelaþie semnificativã la p<.05; 
** corelaþie semnificativã la p<.01

IPIP-50 NEO-FFI DECAS

Consumul de alcool
r .20** -.10 .21**

N 234 232 227

Participarea la acþiuni / programe de voluntariat
r .17** .13* .18**

N 232 232 227

Frecventarea de baruri / cluburi / discoteci
r .27** .12 .32**

N 121 120 117

Fumat
r .19* .001 .09

N 121 120 117

Frecventarea bisericii
r .22* .35** .17

N 121 120 117

Evaluarea unei sarcini de scriere în oglindã
r .25** .22* .25**

N 126 125 121
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frecventarea bisericii. Tendinþa persoanelor
extravertite de a oferi rãspunsuri pozitive (de
Jonge & Slaets, 2005) a fost evidenþiatã de cele
trei instrumente prin corelaþiile pozitive între
extraversiune ºi evaluarea unei sarcini de scriere
în oglindã ca fiind plãcutã sau neplãcutã. Doi

din indicatorii comportamentali utilizaþi
(cosumul de alcool ºi tutun) au înregistrat core-
laþii diferite cu cele trei instrumente. Consumul
de alcool coreleazã pozitiv cu scala de extraver-
siune din cadrul IPIP-50 ºi DECAS, ºi negativ
(la nivel nesemnificativ statistic) cu scala de
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Tabel 9. Indicatori comportamentali relevanþi pentru scala Deschidere spre experienþã

* corelaþie semnificativã la p<.05; 
** corelaþie semnificativã la p<.01

IPIP-50 NEO-FFI DECAS

Participarea la acþiuni / programe de voluntariat
r .12* .10 .01

N 234 232 227

Numãrul de persoane cu care a avut întâlniri romantice în afara unei
relaþii stabile

r .13* .14* .13*

N 232 230 225

Apelul la consiliere / terapie
r .11 .03 .16*

N 233 231 226

„Noapte albã” pentru ºcoalã în timpul sesiunii
r .17** .10 .16*

N 234 232 227

Frecventarea de baruri / cluburi / discoteci
r -.23* -.17 -.05

N 121 117 120

Tabel 10. Indicatori comportamentali relevanþi pentru scala Agreabilitate

* corelaþie semnificativã la p<.05; 
** corelaþie semnificativã la p<.01

IPIP-50 NEO-FFI DECAS

Numãrul de persoane cu care a avut întâlniri romantice în afara unei relaþii
stabile

r -.14* -.09 -.17**

N 232 230 225

Fumatul
r -.13* -.16* -.18**

N 234 232 227

Consumul de alcool
r -.15* -.10 -.14*

N 234 232 227

Participarea la acþiuni / programe de voluntariat
r .18* .12 .27**

N 147 232 151

Auto-evaluarea performanþei academice 
(„sunt în primii ... % din anul meu de studiu”)

r -.12* -.11 -.12*

N 225 223 218

Timpul de studiu din sãptãmâna anterioarã
r .26** - .22**

N 139 - 142
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extraversiune din cadrul NEO-FFI. În ce
priveºte fumatul, deºi corelaþiile cu cele trei
scale sunt în aceaºi direcþie, doar corelaþia cu
scala din cadrul IPIP-50 atinge un prag semni-
ficativ. Aceste diferenþe pot fi explicate pe de o
parte de conceptualizarea diferitã a Extraversiu-
nii la nivel de faþete în cele trei instrumente, ºi
pe de altã parte prin specificul ºi complexitatea
comportamentelor în cauzã (consumul de tutun
ºi alcool). 

A fost identificat un pattern similar al core-
laþiilor între indicatorii comportamentali specifi-

ci Deschiderii spre experienþã ºi scalele aferente
din cadrul celor trei instrumente. Participarea la
programe de voluntariat ºi frecventarea de
baruri în timpul liber coreleazã semnificativ
doar cu scala Deschidere spre experienþã din
cadrul IPIP-50, în timp ce celelalte douã scale
înregistreazã corelaþii în direcþia aºteptatã, dar
fãrã a atinge pragul de semnificaþie. Comporta-
mentul „noapte albã pentru ºcoalã în timpul
sesiunii” coreleazã semnificativ cu scala
Deschidere din IPIP-50, dar nesemnificativ cu
scala aferentã din NEO-FFI, în mod consistent
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Tabel 11. Indicatori comportamentali relevanþi pentru scala Conºtiinciozitate

* corelaþie semnificativã la p<.05; 
** corelaþie semnificativã la p<.01

IPIP-50 NEO-FFI DECAS

Performanþa academicã
r .17** .17** .27**

N 231 228 223

Punctualitate în participare la experiment
r .13* .26** .12

N 234 232 227

Sarcinã experimentalã de persistenþã – volum
r .20* - .22*

N 147 - 152

Sarcinã experimentalã de persistenþã – adunãri corecte
r .19* - .22**

N 149 - 154

Sarcinã experimentalã de persistenþã – exactitate
r .19* - .22**

N 149 - 151

Fumatul
r -.28** -.11 -.27**

N 234 232 227

Consumul de alcool
r -.24** -.04 -.20**

N 234 232 227

Întâlniri romantice cu alte persoane decât iubitul/iubita
r -.17** -.08 -.13*

N 232 230 225

Frecventarea bisericii
r .24** .08 .28**

N 233 231 226

Spovedania de sãrbãtori
r .23** .11 .21**

N 230 229 224

Spovedania în momente dificile
r .20** .10 .19**

N 227 226 222

Apelul la consiliere / terapie
r .19** .10 .09

N 233 231 226

Exerciþiile fizice în mod regulat
r .10 .18** .17**

N 234 232 227

Prezenþele la orele de curs
r .24** - .28**

N 146 - 151
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cu conceptualizarea diferitã a Deschiderii de
cãtre Goldberg (1992) ca fiind bazatã pe int-
elect, faþã de conceptualizarea mai largã oferitã
de Costa ºi McCrae (1992) care include aspecte
legate de valori ºi comportamente flexibile.

Tabelul 10 prezintã un pattern asemãnãtor
al corelaþiilor între scalele de Agreabilitate ale
celor trei instrumente ºi indicatorii comporta-
mentali specifici acestei dimensiuni. Conform
literaturii de specialitate, persoanele cu Agre-
abilitate ridicatã au o varietate scãzutã a întâlnir-
ilor romantice, precum ºi un consum redus de
tutun ºi alcool (Paunonen, 1998; Paunonen,
2003). Agreabilitatea ridicatã este de asemenea
un predictor al participãrii la acþiuni de volun-
tariat (Carlo ºi colab., 2005). Aceste aspecte
sunt confirmate de patternul corelaþiilor obþinut
în acest studiu între scala Agreabilitate a
IPIP-50 ºi indicatorii comportamentali. Auto-
raportãrile asupra performanþei academice ºi a
timpului de studiu observate în Tabelul 10 sug-
ereazã promovarea unei imagini pozitive a pro-
priei persoane, specificã Agreabilitãþii ridicate.

Tabelul 11 scoate în evidenþã faptul cã cele
trei instrumente utilizate coreleazã cu indicatorii
comportamentali în aceaºi direcþie (atât cu cei
auto-declaraþi cât ºi cu cei observaþi). Toate cele
trei instrumente coreleazã pozitiv cu perfor-
manþa academicã precum ºi cu performanþa par-
ticipanþilor într-o sarcinã de persistenþã, în mod
consistent cu datele din literatura de specialitate
(Conrad, 2006; Poropat, 2009). Punctualitatea, o
trãsãturã specificã persoanelor cu conºtiinciozi-
tate ridicatã (Back ºi colab., 2006), coreleazã de
asemenea cu scalele de Conºtiinciozitate ale
celor trei instrumente. Un set de comportamente
auto-declarate care s-au dovedit a fi specifice
Conºtiiciozitãþii (Paunonen, 1998; Paunonen,
2003, Saroglou & Jaspard, 2000; Taylor & Mac-
Donald, 1999) coreleazã de asemenea în direcþia

aºteptatã cu cele trei instrumente de evaluare a
personalitãþii.

Identificarea rãspunsurilor dezirabile 
în protocolul IPIP-50
Tendinþa persoanelor evaluate de a

rãspunde într-o manierã care sã le punã într-o
luminã favorabilã este o realitate cunoscutã a
procesului de evaluare psihologicã. Indiferent
dacã aceastã tendinþã este rezultatul unui proces
conºtient sau mai puþin conºtientizat (precum
auto-amãgirea), evaluatorul trebuie sã aibã la
dispoziþie instrumentele necesare pentru a eval-
ua probabilitatea de apariþie a rãspunsurilor
dezirabile din punct de vedere social. 

Pornind de la aceste considerente, în
aceastã secþiune propunem un indicator de
dezirabilitate socialã pentru protocoalele IPIP-
50. Realizarea acestui indicator a presupus com-
pletarea Scalei de dezirabilitate socialã Mar-
lowe-Crowne (Crowne & Marlowe, 1960),
alãturi de IPIP-50. 

Folosind regresia liniarã multiplã, am fost
interesaþi sã identificãm itemii IPIP-50 care
prezic cel mai bine scorurile ridicate la Scala de
dezirabilitate socialã Marlowe-Crowne. Am
încercat sã echilibrãm itemii care intrã în com-
ponenþa indicatorului, din punctul de vedere al
scalei din care fac parte. Varianta finalã a aces-
tui indicator este formatã din 10 itemi, câte 2 din
fiecare factor de personalitate. 

Analizele statistice au fost realizate pe un
lot de 520 de studenþi (73,67% gen feminin,
vârsta medie 21,15 ani), care au completat
ambele probe. În varianta finalã, indicatorul de
dezirabilitate socialã din cadrul IPIP-50 (IPIP-
50-DS) coreleazã semnificativ cu Scala de
dezirabilitate Marlowe-Crowne (r(518) = .482,
p<.001) ºi poate fi calculat folosind urmãtoarea
ecuaþie de regresie:
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Tabelul 12. Statistici descriptive ale indicatorului IPIP-50-DS

Min. Max. Medie Ab.standard
Indice de asimetrie Indice de boltire

Valoare Std. Error Valoare Std. Error

IPIP50-DS 11.140 24.280 17.728 2.271 -.225 .107 -.078 .214
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Pornind de la valorile tendinþei centrale ºi
dispersiei, putem afirma cã scoruri mai mari de
21,12 la IPIP-50-DS indicã o tendinþã accentu-
atã a respondentului spre oferirea unei imagini
pozitive despre sine. 

Discuþii

Studiul realizat pe un eºantion românesc a
arãtat cã Modelul cu Cinci Factori corelaþi
descrie cel mai bine structura factorialã a scalei
IPIP-50, fiind în conformitate cu perspectivele
recente asupra modelului Big Five (van der Lin-
den ºi colab., 2010). Modul în care itemii încar-
cã fiecare factor este în similar cu distribuþia
acestora pe scale propusã de Goldberg
(http://ipip.ori.org/), chestionarul demonstrând
astfel un nivel acceptabil de invarianþã configu-
ralã. În grupul testat, scalele IPIP-50 au arãtat o
consistenþã internã satisfãcãtoare (între .73 pen-
tru agreabilitate ºi .84 pentru extraversiune ºi
stabilitate emoþionalã).

Corelaþiile ridicate între scalele IPIP-50 ºi
scalele corespondente ale altor douã chestionare
care mãsoarã cei cinci mari factori de personal-
itate (NEO-FFI ºi DECAS) sprijinã validitatea
convergentã a IPIP-50. Scala Agreabilitate din
cadrul IPIP-50 a fost singura care a înregistrat
corelaþii mai scãzute cu scalele corespondente
ale NEO-FFI ºi DECAS. Consistenþa internã
mai scãzutã a scalei de Agreabilitate din cadrul
IPIP-50 comparativ cu celelalte scale ale instru-
mentului (.73) este o potenþialã cauzã a acestor
corelaþii mai scãzute. De asemenea, conceptu-
alizarea uºor diferitã a Agreabilitãþii în cele trei
instrumente (la nivelul faþetei ”cãldurã”) poate
explica patternul corelaþiilor observat între cele
trei scale de Agreabilitate.

În ce priveºte validitatea predictivã a scalei,
rezultatele au arãtat corelaþii semnificative între
IPIP-50 ºi o serie de comportamente (atât auto-
declarate, cât ºi observate/obiective) specifice
celor cinci factori de personalitate. Comporta-
mentele evaluate în cadrul studiului au fost deja
asociate trãsãturilor de personalitate în diverse
studii anterioare. De asemenea, patternul core-
laþiilor între IPIP-50 ºi indicatorii comporta-
mentali este similar cu cel al corelaþiilor între

NEO-FFI, respectiv DECAS ºi aceiaºi indica-
tori comportamentali.

Referitor la limitele IPIP-50, subliniem fap-
tul cã studiul de adaptare a fost realizat asupra
unui eºantion format din studenþi, posibilitãþile
de generalizare fiind aºadar limitate. Totodatã,
nu existã studii sistematice de validare a instru-
mentului, asfel încât acesta nu îndeplineºte stan-
dardele testelor publicate profesionist. Utilitatea
IPIP-50 în practica psihologicã nu a fost încã
investigatã prin studii aplicative asupra unor
eºantioane româneºti. Din toate aceste consider-
ente, IPIP-50 este un instrument extrem de util
în cercetare, dar se recomandã folosirea lui cu
prudenþã în practica psihologicã.

Utilizarea unei scale de dezirabilitate
socialã (Crowne & Marlowe, 1960) împreunã
cu IPIP-50 a permis identificarea itemilor IPIP
care prezic cel mai bine scorurile ridicate ale
scalei de dezirabilitate socialã. În acest fel a fost
construit un indicator al dezirabilitãþii sociale
format din 10 itemi IPIP-50 (câte doi din fiecare
scalã). Aceastã scalã este, din cunoºtinþele noas-
tre, unicã pânã în acest moment. IPIP-50-DS va
permite cercetãtorilor sã evalueze în ce mãsurã
protocoalele IPIP sunt afectate de rãspunsuri
dezirabile din punct de vedere social. 

Considerãm cã sunt necesare studii ºi anal-
ize suplimentare asupra IPIP-50-DS înainte de a
recomanda utilizarea acestei scale în practica
psihologicã. În absenþa unui eºantion diferit de
cel pe baza cãruia a fost dezvoltatã scala, pre-
cum ºi a unui standard clar care distinge între
participanþii cu dezirabilitate ridicatã ºi cei cu
dezirabilitate scãzutã la Marlowe-Crown, nu a
fost realizatã analiza sensibilitãþii ºi a speci-
ficitãþii scalei IPIP-50-DS, ºi nici nu a fost sta-
bilit un scor optim de cut-off pentru aceastã
scalã. Cercetãri viitoare în care participanþii sunt
instruiþi sã prezinte sau sã nu prezinte o imagine
dezirabilã social ar putea aduce aceste
îmbunãtãþiri scalei IPIP-50-DS. În acest fel
practicienii care utilizeazã scale de personalitate
în evaluarea psihologicã vor avea posibilitatea
de a identifica acele persoane al cãror profil
IPIP-50 prezintã un risc crescut de biasare
datoratã dezirabilitãþii sociale. Selecþia de per-
sonal ºi alte domeni în care indivizii sunt moti-
vaþi sã se prezinte într-o luminã favorabilã pot
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avea de câºtigat prin utilizarea indicatorului de
dezirabilitate socialã IPIP-50-DS.

În concluzie, rezultatele raportate în acest
studiu aratã cã din punct de vedere al structurii
factoriale, fidelitãþii, validitãþii convergente ºi
predictive, IPIP-50 este un instrument satisfãcã-
tor, care poate fi folosit cu succes în studii care
utilizeazã eºantioane româneºti.
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Anexa 1
IPIP-50

Vã prezentãm mai jos propoziþii care descriu comportamentul oamenilor. Vã rugãm sã folosiþi scala
de mai jos pentru a descrie gradul în care vã caracterizeazã fiecare afirmaþie. Descrieþi cum sunteþi în
general, acum, nu cum aþi dori sã deveniþi în viitor. Descrieþi într-un mod sincer: cum vã vedeþi pe dum-
neavoastrã, cum vã vedeþi în relaþiile cu persoanele cunoscute, de acelaºi sex, ºi de aproximativ aceaºi
vârstã. Pentru a vã putea descrie cu onestitate, rãspunsurile voastre vor fi absolut confidenþiale.

Vã rog sã citiþi fiecare afirmaþie cu atenþie ºi apoi marcaþi cu un x cãsuþa care corespunde opþiunii
dumneavoastrã.

Nr. Itemi
Dezacord

total
Dezacord

parþial
Nici acord, 

nici dezacord
Acord
parþial

Acord
total

1 Sunt sufletul petrecerii.

2 Sunt puþin preocupat(ã) de alþii.

3 Sunt întotdeauna pregãtit (ã).

4 Mã stresez cu uºurinþã.

5 Am un vocabular bogat.

6 Nu vorbesc mult.

7 Îmi plac oamenii.

8 Îmi las lucrurile peste tot.

9 Aproape tot timpul sunt relaxat (ã).

10 Înþeleg greu ideile abstracte.

11 Mã simt confortabil în jurul oamenilor.

12 Jignesc oamenii.

13 Sunt atent (ã) la detalii.

14 Mã îngrijorez.

15 Am o imaginaþie vie.

16 Rãmân în umbrã.

17 Înþeleg sentimentele altora.

18 Învãlmãºesc lucrurile.

19 Rareori mã simt tristã.

20 Nu sunt preocupat(ã) de ideile abstracte.

21 Iniþiez conversaþii.

22 Nu mã intereseazã problemele altora.

23 Termin treaba repede.

24 Sunt perturbat(ã) cu uºurinþã.

25 Am idei excelente.
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Nr. Itemi
Dezacord

total
Dezacord

parþial
Nici acord, 

nici dezacord
Acord
parþial

Acord
total

26 Am puþine de spus.

27 Am o inimã caldã.

28 Uit des sã pun lucrurile înapoi la locul lor.

29 Mã supãr cu uºurinþã.

30 Nu am o imaginaþie bogatã.

31 Vorbesc cu o mulþime de oameni diferiþi la petreceri.

32 Nu sunt chiar interesat(ã) de ceilalþi.

33 Îmi place ordinea.

34 Îmi schimb dispoziþia de multe ori.

35 Sunt rapid(ã) în înþelegerea lucrurilor.

36 Nu îmi place sã atrag atenþia asupra mea.

37 Îmi fac timp pentru alþii.

38 Îmi evit responsabilitãþile.

39 Am schimbãri frecvente de dispoziþie.

40 Folosesc cuvinte dificile.

41 Nu mã deranjeazã sã fiu în centrul atenþiei.

42 Simt emoþiile celorlalþi.

43 Urmez un orar.

44 Mã irit uºor.

45 Îmi petrec timp reflectând asupra lucrurilor.

46 În jurul oamenilor necunoscuþi sunt tãcutã.

47 Fac oamenii sã se simtã liniºtiþi.

48 Sunt exact(ã) în munca pe care o fac.

49 Adesea mã simt melancolic(ã)

50 Sunt plin(ã) de idei.
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