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1. Descriere inventar 
Chestionarul DSP (Dark Side of Personality)  este format dintr-o compilație de scale grupate în jurul ”dark 
side of personality”, instrument standardizat de evaluare psihologică centrat pe surprinderea fațetelor 
negative ale personalității (Constantin et al. 2023). Acest chestionar nu este unul original (marca 
”PsihoProfile”), ci are la bază itemii unor scale consacrate la nivel internațional (la care se adaugă și itemi 
proprii), scale verificate în studii empirice recente (citate mai jos) și grupate într-un instrument unitar.  

Prima dimensiune majoră explorată în DSP este ”integritatea”, văzută,  în principal,  ca onestitate, 
sinceritate și aderență la valorile morale pozitive, așa cum este ea surprinsă în scala 
”Integritate/Onestitate”, IPIP-VIA Scales (Goldberg et al. 2006; Iliescu, Popa, Dimache, 2015). Scorurile 
mici și extreme la această scală (valori de 1 sau 2) ne atrag atenția unor posibile vulnerabilități sau 
particularități disfuncționale ale persoanei evaluate, scorurile mari extreme (9 și 10) evidențiind o persoană 
integră, onestă și de încredere.  

Cea de a doua dimensiune, analizată și pe diferite ei fațete, este ”manipularea” evaluată mai degrabă că 
o variantă extinsă a ”dark triade” și incluzând, pe lângă scalele  machiavelism, psihopatie, narcisism 
(varianta Dirty Dozen, Jonason et al., 2009, Jonason & Webster 2010) și o scală pentru sadism (Plouffe, 
Saklofske & Smith, 2017; Plouffe, et al, 2022). Scorurile mari extreme la aceste sub-scale (valori de 7 și 
8), prezente simultan pentru cel puțin trei dintre ele, ne atrag atenția asupra unor posibile trăsături 
accentuate sau tulburări de personalitate.  

Pentru a întregi tabloul trăsăturilor negative, este explorată și ”agresivitatea”, dimensiune surprinsă prin 
intermediul a 4 fațete – ostilitate, furie, agresivitate verbală și agresivitate fizică – cu ajutorul itemilor 
derivați din ”Buss-Perry Aggression Questionnaire”, varianta scurtă (Webster et al., 2014). Scorurile mari 
extreme la aceste sub-scale (valori de 7 și 8) semnalează existența unor trăsături sau tendințe accentuate 
care ar putea deveni manifeste la persoana evaluată în momentele tensionate, de conflict sau de 
incertitudine.  

În cele din urmă este evaluată și apetența pentru ”căutarea riscului”, văzută ca tendința de a căuta 
senzațiile tari, pericolele și situațiile limită dublată predispoziția de a încălca regulile și de a acționa 
necugetat, așa cum sunt ele surprinse de scala asumarea riscurilor din ”Jackson Personality Inventory” 
(Goldberg et al. 2006; Iliescu, D., Popa, M., & Dimache, R. 2015). Scorurile mari extreme (9 și 10) la 
această scală atrag atenția asupra unei  persoane prea ușor distrasă de provocare și de căutarea de 
senzații ”tari”, ale cărei conduite rămân mereu imprevizibile.  

Chestionarul DSP este format din 62 de itemi, ”afirmații pe care oamenii le spun despre ei înșiși, legate 
de sinceritate și autocunoaștere”, afirmații pe care persoana evaluată trebuie să le analizeze și să decidă 
în ce măsură sunt adevărate pentru ea, pe o scală în cinci trepte (0 - „Niciodată adevărat”, 1 - „Rareori 
adevărat”, 3 - „Uneori adevărat”, 4 - „Deseori adevărat” și 5 - „Întotdeauna adevărat”).  

În interpretarea rezultatelor obținute cu ajutorul chestionarului DSP, se iau în calcul doar scorurile mari 
extreme pentru cele 3 dimensiuni majore (manipulare, agresivitate și căutarea riscului) și sub-scalele 
asociate valorile mici (1, 2 sau 3) ne având valoare interpretativă (cu excepția celor de la factorul 
”integritate”).  

Utilizarea Chestionarului DSP este esențială în evaluările care vizează surprinderea unor aspecte 
disfuncționale ale personalității pentru intervenția psihologică clinică și psihoterapeutică, practica  
consilierii psihologice  a unor categorii specifice de persoane (recidiviști, consumatori de droguri, agresori/ 
abuzatori etc.) sau pentru evaluarea psihologică periodică specifică psihologiei muncii /”evaluării 
capacității de muncă” (vezi recomandările făcute de experții APR și CPR pentru obținerea permisului de 
port armă  la https://www.apsi.ro/documente-apr).  

Timp mediu de completare a chestionarului online: 15 minute.  

Vârsta minimă de  la  care este posibilă evaluarea: 16 ani.  



2. Profil sintetic 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

INTEGRITATE ridicată 

Onest(ă) și deschis(ă), este ușor de descifrat, nu își ascunde problemele 
sau slăbiciunile, fiind fidel(ă) valorilor sale morale.  Crede că sinceritatea 
stă la baza încrederii, știe să țină un secret și își respectă promisiunile. 
____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

MANIPULARE ridicată 

Tinde să îi manipuleze pe ceilalți, mințind sau înșelând, nu are păreri de rău 
sau remușcări și nu este preocupat(ă) de moralitatea acțiunilor sale. Se 
așteaptă să fie admirat(ă), este preocupat(ă) să obțină prestigiu sau un 
statut și îi place să îi umilească sau să îi rănească pe ceilalți pentru a-i 
domina sau controla. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Machiavelism ridicat 

Tinde să îi manipuleze pe ceilalți, minte cu ușurință sau îi înșală fără 
scrupule pentru a obține ceea ce vrea. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Psihopatie ridicată 

Nu este preocupat(ă) de moralitatea acțiunilor sale și nu are păreri de rău 
sau remușcări în relațiile cu ceilalți. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Narcisism ridicat 

Îi place să fiu admirat(ă) și este preocupat(ă) să obțină prestigiu sau un 
statut respectat de ceilalți. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Sadism ridicat 

Îi face plăcere să îi umilească sau să îi rănească pe ceilalți pentru a-i ține la 
distanță sau pentru a-i controla. 
____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

AGRESIVITATE ridicată 

Își iese ușor din fire, având dificultăți în a-și controla izbucnirile emoționale 
sau își exprimă ostilitatea prin suspiciune manifestă și conduite agresiv-
pasive. Deseori pus(ă) pe ceartă, folosește cuvinte dure în disputele cu 
ceilalți sau reacționează fizic, aruncând obiecte, îmbrâncind sau 
implicându-se în confruntări cu folosirea violenței fizice. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Ostilitate ridicată 

Exprimă indirect neîncrederea față de ceilalți prin atitudini rezervate, 
suspiciune manifestă și conduite agresiv-pasive. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Furie ridicată 

Își iese ușor din fire și rămâne tensionat, având dificultăți în a-și controla 
izbucnirile emoționale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Agresivitate verbală ridicată 

Deseori pusă pe ceartă, le spune în față celorlalți ceea ce gândește, fără să 
se stăpânească. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Agresivitate fizică ridicată 

Își pierde ușor cumpătul și reacționează fizic, aruncând obiecte, îmbrâncind 
sau implicându-se în confruntări cu folosirea violenței fizice. 
____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

CAUTAREA RISCULUI ridicată 

Îi place să își asume riscuri, cătând senzațiile tari și pericolele. Caută 
aventura și vrea să încerce lucruri noi, fiind atras(ă) de situațiile la limită și 
sporturile riscante. Încalcă regulile și nu se ferește de situațiile periculoase, 
comportându-se uneori nebunește și necugetat. 



3. Caracteristici dominante 
În urma completării chestionarului DSP au fost identificate următoarele caracteristici dominante în 
profilul psihologic al persoanei evaluate: 

Îi place să fiu admirat(ă) și este preocupat(ă) să obțină prestigiu sau un statut respectat de ceilalți. Se 
așteaptă să fie tratat(ă) special de cei din jur și își dorește ca ceilalți să îi ofere mai multă atenție și 
recunoaștere și admirație. (Narcisism ridicat) 

Îi face plăcere să îi umilească sau să îi rănească pe ceilalți pentru a-i ține la distanță sau pentru a-i 
controla. Găsește satisfacție în ironizarea, persiflarea sau umilirea altor persoane și poate recurge la 
pedepsi sau recurge la suferința fizică dacă aceasta însemnă să câștige sau să simtă că deține controlul. 
Pentru el/ ea este incitant să îi rănească pe ceilalți și crede că oamenii au nevoie de pedeapsă sau de 
suferință ca să înțeleagă ce au de făcut. (Sadism ridicat) 

Își iese ușor din fire și reacționează impulsiv, folosind cuvinte dure pentru a le spune celorlalți ceea ce 
gândește, fără să se stăpânească, sau reacționează fizic, aruncând obiecte, bruscând, îmbrâncind sau 
lovind. Își pierde cumpătul și reacționează disproporțional atunci când se simte nedreptățit(ă) sau 
obstrucționat(ă) și are deseori sentimentul că ceilalți profită îl/o râd pe la spate și chiar îl/o sabotează. 
(AGRESIVITATE ridicată) 

Exprimă indirect neîncrederea față de ceilalți prin atitudini rezervate, suspiciune manifestă și conduite 
agresiv-pasive. Are sentimentul că ceilalți au intenții ascunse, profită sau obțin pe nedrept ceea ce își 
doresc și că îl/o râd pe la spate și chiar îl/o sabotează. (Ostilitate ridicată) 

Deseori pusă pe ceartă, le spune în față celorlalți ceea ce gândește, fără să se stăpânească. Dacă nu 
este de acord cu cineva sau se enervează folosește cuvinte dure ca să ii fac pe să înțeleagă că are 
dreptate. (Agresivitate verbală ridicată) 

Își pierde ușor cumpătul și reacționează fizic, aruncând obiecte, îmbrâncind sau lovind, dacă se simte 
provocat(ă) sau obstrucționat(ă). Dacă cineva îl/o întărâtă suficient de mult sau pentru a se apăra, intră în 
altercații fizice sau confruntări cu folosirea violenței fizice. (Agresivitate fizică ridicată) 



4. Analiză pe factori 

INTEGRITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

INTEGRITATE ridicată: Se ține de promisiunile făcute și crede că sinceritatea este fundamentul încrederii. Știe că 
ceilalți pot avea încredere în el/a pentru că își respectă promisiunile și știe să țină un secret. Onest(ă) și deschis(ă), 
este ușor de descifrat,  nu îți ascunde problemele sau slăbiciunile, nu exagerează în ceea ce spune că este, fiind 
fidel(ă) valorilor sale morale.   

 

 

MANIPULARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

MANIPULARE ridicată: Cinic(ă) cu referire la oameni sau corectitudine, știe cum să îi flateze pentru a obține ceea 
ce vrea, fiind preocupat(ă) de a obține prestigiu sau un statut înalt. Nepăsător(oare) și insensibil(ă) la nevoile sau 
problemele altora, îi place să fie admirat(ă) și minte cu ușurință sau îi înșală pentru a obține ceea ce vrea, fără a 
avea păreri de rău sau remușcări. Nu este preocupat(ă) de moralitatea acțiunilor sale, tinde să îi manipuleze fără 
scrupule pe ceilalți urmărindu-și doar interesul propriu. 

 

 

Machiavelism 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Machiavelism ridicat: Tinde să îi manipuleze pe ceilalți, minte cu ușurință sau îi înșală fără scrupule pentru a 
obține ceea ce vrea. Știe cum să îi flateze pentru a obține ceea ce vrea și are tendința de a-i exploata în propriu 
interes.  

 

 

Psihopatie 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Psihopatie ridicată: Nu este preocupat(ă) de moralitatea acțiunilor sale și nu are păreri de rău sau remușcări în 
relațiile cu ceilalți. Este nepăsător(oare) și insensibil(ă) și tind să fie cinic(ă) cu referire la oameni sau corectitudine. 

 

 

Narcisism 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Narcisism ridicat: Îi place să fiu admirat(ă) și este preocupat(ă) să obțină prestigiu sau un statut respectat de 
ceilalți. Se așteaptă să fie tratat(ă) special de cei din jur și își dorește ca ceilalți să îi ofere mai multă atenție și 
recunoaștere și admirație. 

 

 

Sadism 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Sadism ridicat: Îi face plăcere să îi umilească sau să îi rănească pe ceilalți pentru a-i ține la distanță sau pentru a-i 
controla. Găsește satisfacție în ironizarea, persiflarea sau umilirea altor persoane și poate recurge la pedepsi sau 
recurge la suferința fizică dacă aceasta însemnă să câștige sau să simtă că deține controlul. Pentru el/ ea este 
incitant să îi rănească pe ceilalți și crede că oamenii au nevoie de pedeapsă sau de suferință ca să înțeleagă ce au 
de făcut. 

 

 

AGRESIVITATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

AGRESIVITATE ridicată: Își iese ușor din fire și reacționează impulsiv, folosind cuvinte dure pentru a le spune 
celorlalți ceea ce gândește, fără să se stăpânească, sau reacționează fizic, aruncând obiecte, bruscând, îmbrâncind 
sau lovind. Își pierde cumpătul și reacționează disproporțional atunci când se simte nedreptățit(ă) sau 
obstrucționat(ă) și are deseori sentimentul că ceilalți profită îl/o râd pe la spate și chiar îl/o sabotează. 

 

 



Ostilitate 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Ostilitate ridicată: Exprimă indirect neîncrederea față de ceilalți prin atitudini rezervate, suspiciune manifestă și 
conduite agresiv-pasive. Are sentimentul că ceilalți au intenții ascunse, profită sau obțin pe nedrept ceea ce își 
doresc și că îl/o râd pe la spate și chiar îl/o sabotează. 

 

 

Furie 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Furie ridicată: Își iese ușor din fire și rămâne tensionat având dificultăți în a-și controla izbucnirile emoționale. 
Reacționează impulsiv  atunci când se simte lezat(ă), nedreptățit(ă) sau obstrucționat(ă). 

 

 

Agresivitate verbală 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Agresivitate verbală ridicată: Deseori pusă pe ceartă, le spune în față celorlalți ceea ce gândește, fără să se 
stăpânească. Dacă nu este de acord cu cineva sau se enervează folosește cuvinte dure ca să ii fac pe să înțeleagă 
că are dreptate. 

 

 

Agresivitate fizică 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 

Agresivitate fizică ridicată: Își pierde ușor cumpătul și reacționează fizic, aruncând obiecte, îmbrâncind sau lovind, 
dacă se simte provocat(ă) sau obstrucționat(ă). Dacă cineva îl/o întărâtă suficient de mult sau pentru a se apăra, 
intră în altercații fizice sau confruntări cu folosirea violenței fizice. 

 

 

CAUTAREA RISCULUI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

CAUTAREA RISCULUI ridicată: Îi place să își asume riscuri, cătând senzațiile tari și pericolele. Îi place aventura și 
vrea să încerce lucruri noi fiind atras(ă) de situațiile limită și sporturile riscante. Încalcă regulile și nu se ferește de 
situațiile periculoase, comportându-se uneori nebunește și necugetat. 

 



5. Indicatori statistici 
Raspunsuri pe itemi 

1. e 2. e 3. b 4. e 5. e 6. c 7. e 8. e 9. d 10. e  

11. d 12. e 13. d 14. e 15. d 16. e 17. c 18. e 19. e 20. d  

21. e 22. d 23. e 24. d 25. e 26. c 27. e 28. e 29. d 30. e  

31. d 32. e 33. e 34. d 35. e 36. d 37. e 38. d 39. e 40. d  

41. e 42. b 43. e 44. b 45. e 46. b 47. b 48. d 49. b 50. e  

51. d 52. e 53. d 54. e 55. d 56. e 57. e 58. d 59. e 60. d  

61. e 62. d  



6. Concluzii finale 
De redactat de către psiholog pe baza concluziile parțiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: vineri, 10 februarie 2023       Psiholog 
practicant: 

 


