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Descriere PID-5A brief
Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult, brief), a fost propus de APA (American
Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. și permite evaluarea polilor negativi
și dezadaptativi derivați din Big Five Model: Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză.
Versiunea integrală (full) în limba română a Chestionarului PID - 5 Adult (Constantin, Nicuță & Grădinaru,
2021) conține 224 de itemi și asigură evaluarea a 25 de trăsături dezadaptative.

Chestionarul PID-5 – Adult, brief este o scală formată din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, pentru
adulții în vârstă de peste 18 de ani, răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scala în 4 trepte,
de la ”0” (”Foarte fals sau Adesea fals”) la ”3” (”Foarte adevărat sau Adesea adevărat”). Analiza statistică
a răspunsurilor la cei 25 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a 5 de dimensiuni
dezadaptative/ domenii de disfuncționalitate: Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză.
Aceste tendințe sunt reprezentate grafic pe o scală în 5 trepte, cu semnificația:

0-absența unor tendințe;
1- posibile tendințe, cu manifestări adaptate și funcționale;
2- tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent;
3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.
Scorurile permanent ridicate pentru o dimensiune pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât
persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară.
PID-5 – Adult a fost dezvoltat sub egida APA (American Psychiatric Association) pentru a fi folosit în
diagnosticul preliminar / screening, în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea
evoluției pacientului. Versiunea în limba română a Chestionarului PID - 5 A (Constantin, Nicuță &
Grădinaru, 2021) poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea
deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic.
Pentru un screening detaliat și pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei
monitorizate, se recomandă completarea versiunii extinse a PID - 5, Adult (220 itemi, 25 de dimensiuni
dezadaptative evaluate).
APA solicită clinicienilor și cercetătorilor să furnizeze date suplimentare cu privire la utilitatea
instrumentelor pentru caracterizarea statutului pacientului si îmbunătățirea îngrijirii pacientului la
http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx.
Timp mediu de completare a chestionarului online: 5 minute.
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FACTORII PID-5A brief
AFECT NEGATIV: NEGATIVIST(Ă), cu trăirea frecventă și intensă, la un nivel ridicat, a unui spectru larg de
emoții negative (ex: anxietate, depresie, vinovăție, rușine, îngrijorare, mânie) și a manifestărilor
comportamentale (ex; autovătămare) și interpersonale (ex: dependență) corespunzătoare.

DETAȘARE: : DETAȘAT(Ă), evită experiențele socio-emoționale incluzând aici atât retragerea din interacțiunile
interpersonale (de la interacțiunile ocazionale, cotidiene, până la relații de prietenie și intime) cât și limitarea
trăirii și exprimării afective, în special a capacității hedonice.

ANTAGONISM: ANTAGONIC(Ă) creează un dezacord între sine și alte persoane prin importanța de sine
exagerată, cu pretenția de a fi tratat într-un mod special, antipatia profundă față de ceilalți însoțită de lipsă de
sensibilitate fața de nevoile și sentimentele lor sau abilitatea de a-i folosi în scopul atingerii propriilor obiective.

DEZINHIBARE: DEZINHIBAT(Ă), este orientat(ă) către obținerea recompensei imediate ceea ce generează un
comportament impulsiv, dominat de judecățile, senzațiile și stimulii de moment, fără a lua în considerare
experiențele din trecut sau consecințele acestui comportament.

PSIHOTICISM: PSIHOTIC(ă) cu manifestarea unui spectru larg de comportamente și elemente cognitive
bizare, excentrice sau neobișnuite, nevalidate cultural, care cuprind atât procesul (ex: percepții distorsionate,
disociere) cât și conținutul (ex: credințe insolite).

ÎNREGISTRARE DATE PID-5A BRIEF
Pentru scorare manuală & cercetare
1. Se creează o bază de date în care fiecare item al chestionarului PID se definește ca o
variabila numerică cu rădăcina PID (PID1, PID2, PID3 …. PID25) la care se adaugă variabile
socio-demografice.
2. În baza de date, pentru toți itemii, se introduc valorile pe scale ale răspunsurilor oferite de
fiecare subiect (foatre fals = 1, uneori fals = 2 , uneori adevărat = 3, foatre adevărat = 4).
3. După introducerea în baza de date a valorilor bifate pe chestionar şi salvarea bazei de date
(“Nume_bazadatePID_0.sav”) se verifică corectitudinea datelor introduse pentru
identificarea eventualelor erori de înregistrare (11, in loc de 1; 22 in loc de 2 etc.). În SPSS
se pot verifica prin Analyze - Descriptive statistics – Frequencies, Minimum si Maximum).
4. În aceeași bază de date se introduc și valorile la celelalte probe psihologice sau alte variabile
luate în calcul în designul de cercetare și se calculează scorurile pe factori la acest probe
psihologice/ variabile.
5. Se trimite baza de date corect completată la adresa tconst@uaic.ro solicitând verificarea
consistenței interne și calcularea scorurilor pe factori.
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Pentru scorare automată & generare profil psihologic
Chestionarul PID-5A brief poate fi aplicat și în format electronic (on-line), prin invitații e-mail trimise de
pe platforma PsihoProfile (www.psihoprofile.ro). Detaliile succinte referitoare la utilizarea PsihoProfile
se găsesc la adresa https://goo.gl/4vXNfY sau pe pagina web http://www.psihoprofile.ro/Public/Viitorul.
Dacă se dorește aplicarea chestionarului în format imprimat (creion-hârtie) și înregistrarea ulterioară
în baza de date PsihoProfile (alături de chestionarele aplicate on-line), după logarea pe PsihoProfile, în
secțiunea EVALUARE - Aplică chestionare – (selecteaza) PID-5A brief - Introdu răspunsuri, pot fi
introduse datele de pe chestionarele aplicate în varianta imprimată.
La finalul cercetării (după aplicarea/ înregistrarea tuturor chestionarelor), pentru a avea acces la baza
de date cu toate chestionarele completate (on-line - introduse automat sau imprimat - introduse
manual), se va trimite un e-mail la adresa tconst@uaic.ro pentru a solicita baza de date, precizând:
Numele si prenumele studentului/ cercetătorului (clientului PsihoProfile, cel care a oferit spre
completare chestionarul), Denumirea chestionarului/ chestionarelor aplicate, intervalul in care au fost
culese datele si numărul aproximativ de persoane evaluate. Ca răspuns la acest e-mail se va primi o
bază de date în format Excel sau SPSS cu toate chestionarele completate (itemi si scoruri pe factori).

Citare PID-5A brief Romanian version
Descriere instrument
(de introdus în secțiunea Metodologia / Designul cercetării: Instrumente utilizate)
Chestionarul PID-5A brief este versiunea sintetică (25 de itemi) a Inventarului de personalitate PID5 (220 itemi), propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic
la DSM - V. Chestionarul PID-5A brief permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi, derivați
din Big Five Model: Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză. Chestionarul PID5A brief este format din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, analiza statistică a răspunsurilor
permițând estimarea gradului de dezvoltare a celor cinci dimensiuni dezadaptative și reprezentarea
lor grafică pe o scală în 4 trepte, de la ”0” - absența unor tendințe, la ”3” - tendințe dezadaptative
evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă. Versiunea integrală (full) în
limba română a Chestionarului PID - 5

Adult

(Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) conține 224

de itemi și asigură evaluarea a 25 de trăsături dezadaptative.
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STATISTICE

PID-5 A brief

Indicatori statistici generali:
(ultima versiune PID-5 A brief; actualizare: 03.09.22)

Nr. de

Alpha

evaluări

Cronbach

Mean

Statistics
Std.
Skewness
Deviation

Kurtosis

negativism_i5

2445

.823

1.06

.81

.414

-.806

detasare_i5

2445

.740

.75

.67

.885

.252

antagonism_i5

2445

.691

.55

.55

1.217

1.433

dezinhibitie_i5

2445

.792

.78

.69

.787

-.134

psihoticism_i5

2445

.835

.68

.73

1.068

.356
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