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Psihometria este o ramură a psihologiei care se ocupă cu măsurarea și 

cuantificarea fenomenelor psihice. Printre acestea: cunoștințe, aptitudini, atitudini, 

trăsături de personalitate, dar și aspecte educaționale. Această ramură a psihologiei 

are ca scop principal construcția și validarea instrumentelor de măsurare cum sunt 

chestionarele, testele și inventarele de personalitate. 

Psihometria circumscrie două mari tipuri de activități: construcția de metode și 

instrumente de măsurare și  dezvoltarea și rafinarea abordărilor teoretice 

circumscrise măsurării psihologice. 

I.Testele sau metoda psihometrică 

Un test psihologic este măsurarea standartizată a unui eşantion de 

comportament.  

Pentru L. Cronbach, el este un procedeu sistematizat de măsură a 

comportamentului unor persoane şi de descriere a acestuia cu ajutorul unor scări 

numerice sau a unui sistem de categorii. 

H. Huteau, testul cognitiv este o probă standartizată folosită pentru a caracteriza 

indivizii, cel mai frecvent în raport cu media unui grup, conform cu diferite aspecte 

ale activităţii lor cognitive, în general cu eficienţă. 

Ion Holban defineşte testul ca instrument al metodei experimentale, organizat 

sub forma unei probe standartizate din punctul de vedere al conţinutului, al 

condiţiilor de aplicare şi al modalităţilor de apreciere a rezultatelor, instrument ce 

este folosit în stabilirea unei variabile. 

Testul psihologic – o probă standardt, relativ scurtă, prin care se urmăreşte o 

determinare cât mai corectă a gradului de dezvoltare al unei însuşiri psihice sau 

fizice a unui individ.Se cunosc următoarele tipuri de teste: 

 teste de cunoştinţe. 

 teste de aptitudini şi capacităţi; 

 teste de inteligenţă şi dezvoltare intelectuală; 

 teste de personalitate, etc. 

Testul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: valabilitate; standardizare; 

fidelitate; etalonare. 

Testele se clasifică astfel: 

 teste individuale – colective: după modul de aplicare; 

 teste verbale – neverbale: după materialele folosite; 

 teste cu timp strict determinat sau cu timp la alegerea subiectului: după 

durată; 

 teste de performanţă: după scopul urmărit; 

 teste de personalitate; 

 teste de comportament; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Psihologie
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 teste de cunoştinţe; 

 teste de nivel intelectual; 

 teste de aptitudini; 

 teste de inteligenţă. 

Testele pun o persoană în situaţii diferite într-o perioadă foarte scurtă de timp, şi 

permit interpretarea rezultatelor într-un mod obiectiv, dacă sunt utilizate de către 

specialişti. 

II.Inventarele de personalitate 

În domeniul psihodiagnozei sunt preferate inventarele multifazice de 

personalitate,deoarece oferă o perspectivă mai amplă asupra patternului 

caracteristicilor unui subiect. Unele inventare de personalitate cum este cazul 

M.M.P.I. operează cu concepte din domeniul psihopatologiei, altele cum este 

C.P.I.(Inventarul Psihologic California) opereaza în domeniul normalităţii.Ambele 

pot fi utilizate atât în domeniul clinic cât şi în domeniul normalităţii. M.M.P.I. 

produce o diferenţiere mai riguroasă a diverselor tulburări psihice care pot apărea 

ca fenomene dezadaptative. 

Inventarul de personalitate DECAS evaluează personalitatea descrisă din 

perspectiva uneia din cele mai cunoscute teorii din psihologie – modelul Big-Five 

al celor cinci superfactori de personalitate: 

 Deschidere: imaginaţie activă, sensibilitate estetică, atenţie pentru viaţă şi 

sentimentele interne, preferinţa pentru varietate, curiozitate intelectuală, 

independenţă în gândire, aspecte care nu se asociază în mod necesar cu educaţia 

sau inteligenţa generală. 

 Extraversiune: Căldură/entuziasm, spirit gregar, asertivitate, activism, căutarea 

stimulării, emoţii pozitive. 

 Conştiinciozitate: competenţă, ordine, simţ al datoriei, dorinţă de realizare, auto-

disciplină, deliberare. 

 Agreabilitate: încredere, sinceritate, altruism, modestie, blândeţe 

 Stabilitate emoţionala: reacţii emoţionale adecvate situaţiei, rezistenţa la 

frustrare/stres, stăpânire de sine. 

Se poate afirma că toate trăsăturile de personalitate pot fi descifrate adecvat prin 

modul de combinare a celor cinci factori. 

Inventarul de personalitate Eysenck. Folosind metoda factorială şi plecând de 

la datele din psihopatologie, H.J. Eysenck a elaborate un model bidimensional al 

personalităţii, pe scara factorului introversiune-extraversiune (E) şi a celui de 

instabilitate emoţională sau neuoticism (N), model ce a fost completat mai târziu 

cu a treia dimensiune – psihotismul (P). Acelaşi autor descria extraversiunea ca pe 

o atitudine caracterizată prin mişcarea pozitivă a subiectului interesat de obiect” 

sau o atitudine îndreptată spre lumea obiectivă din punct de vedere al evaluării şi al 

intenţiei (Eysenck, 1950). De asemenea, tipul introvert este descris ca fiind orientat 

spre propriul comportament şi mai puţin spre obiectele şi faptele din mediu.În plus, 
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chestionarul cuprinde si o scala a sincerităţii pentru a depista eventualele 

tentantative de falsificare. 

California Psychological Inventory este cel mai puternic instrument 

psihometric pentru evaluarea personalităţii umane, adulte, normale. CPI este folosit 

pe scară largă într-o multitudine de situaţii şi scenarii, plecând de la utilizări cvasi-

clinice şi de adaptabilitate socială (diagnoza devianţei  şi delicvenţei) şi ajungând 

la aplicaţii precum selecţia de personal, analiza aptitudinilor de leadership, a 

aptitudinilor creative, diagnoza grupurilor / echipelor de muncă, orientare 

vocaţională, dezvoltarea carierei. 

Inventarul de Personalitate Freiburg este un instrument de evaluare omnibus, 

elaborat de Jochen Fahrenberg, Herbert Selg şi Rainer Hampel după modelul 

multifazic, pentru a evalua dimensiuni ale personalităţii adulte. 

Inventarul de Personalitate NEO Revizuit (Revised NEO Personality 

Inventory, NEO PI-R).NEO PI-R este un instrument de măsurare concis pentru 

cele cinci dimensiuni majore, sau domenii, ale personalităţii, precum şi pentru cele 

mai importante trăsături sau faţete care definesc fiecare domeniu. Împreună, cele 5 

domenii şi 30 de faţete ale NEO PI-R permit o evaluare comprehensivă a 

personalităţii adulte. NEO PI-R este utilizat cu precadere în urmatoarele situaţii: 

(consiliere; psihologie clonică; psihiatrie; consiliere vocaţională şi psihologie 

industrială/organizaţională; cercetare.) 

III.Chestionarul 

Binet,pionier al chestionarului ca metodă de cercetare în psihologie a alcătuit un 

chestionar de sondare a caracteristicilor personalităţii foarte mult folosit în S.U.A., 

dar mai puţin în Europa. R.S.Woodworth este primul reprezentant de seamă al 

diagnosticării personalităţii prin chestionar.Important de menţionat este şi 

chestionarul elaborat de Shiply,în acesta subiectul trebuind să aleagă între două 

alternative relativ defavorabile.Chestionarele de personalitate pot fi împărţite în 

două mari categorii: cele care sondează o trăsătură de personalitate şi cele 

multifazice,care sondează mai multe trăsături.După criteriul obiectivelor 

psihologice,chestionarele sunt: de adaptare;de atitudini;de interese;de personalitate 

propriu-zise. 

Chestionarele care măsoară gradul de adaptare la mediu.Există aspecte ale 

adaptării ce ţin de solicitările şi condiţiile exterioare şi aspecte ce ţin de cerinţele 

interioare,iar uneori chestionarele de adaptare pun în evidenţă astfel de 

diferenţe.Unele deteriorări ale adaptării au la baza fragilizări ale sistemului 

hormonal sau al balanţelor biologice,altele apar din cauza excesului de mineralo-

corticoizi,hiperactivităţii fenomenelor alergice,excesului de alimente excitante,sunt 

provocate de infirmităţi.Există trei feluri de adaptare: ( prin asimilarea mediului 

organizat şi optimizat în consecinţa,prin acomodare,prin deplasare si inlocuire.) 
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Chestionarele de adaptare fac de cele mai multe ori evaluări ale acesteia pe 

sectoare,privind adaptarea în familie, în mediul profesional,în cel 

social.Chestionare care sondează atitudini şi aspiraţii.În constituirea scărilor de 

atitudini au adus importante contribuţii scrierile lui THURSTONE, 

LICKERT,GUTTMAN,LAZARSFELD,GREEN.Atitudinile se pot sonda şi prin 

testele de situaţii care constau în prezentarea de mici istorioare,subiectul trebuind 

să precizeze reacţiile personajelor.Chestionarele de atitudini folosesc o aparatură 

matematică specială. 

Chestionarele de interese.Interesul este un intermediar între individ şi 

mediu.Există o dinamică a intereselor,ponderea acestora având caracteristici şi 

evoluţii ample în copilărie şi adolescenţă.Ele se pot clasifica astfel:  

 temporare - rezolvarea unei probleme,reuşita la un examen;  

 direct - a dormi atunci când îţi este somn;  

 indirect - studierea unei limbi străine pentru a ocupa un anumit loc de 

muncă. 

Interesul presupune atenţie,efort,mobilizare generală a capacităţilor. 

Chestionarul lui Strong cuprinde 400 de itemi vocaţionali şi avocaţionali 

pentru diferite profesii şi activităţi,şi solicită adolescenţilor răspunsuri la alegere 

din trei ('îmi place', 'îmi este indiferent', 'nu-mi place').Au fost inventariate 24 de 

ocupaţii feminine şi 47 masculine. 

Chestionarul realizat de Kuder cuprinde itemi grupaţi în scale descriptive,iar 

interesele decelate au fost ocupaţionale, persuasive, artistice, literare, muzicale, 

servicii sociale,clericale, pentru fiecare item s-au facut alegeri gradate din trei 

variante cu o structură diverisficată. 

Chestionarul Lee – Thorpe conţine scurte descrieri de diferite perechi de 

profesii,iar subiectul trebuie să indice acele ocupaţii şi profesii pe care le preferă 

din cele şase grupe de profesii prezentate în chestionar,şi anume profesii 

sociale,naturale,mecanice,afaceri,ştiinţa. 

Chestionarul Edwards conţine 240 de itemi cu răspunsuri perechi.După un 

timp, întrebările se repetă,fapt ce permite compararea rezultatelor.Pot apărea 

rezistenţe la răspunsuri, neglijente, confuzii, erori involuntare şi voluntare. 

Chestionarul s-a construit prin stabilirea situaţiei statistice a fiecărui răspuns 

privind diferite activităţi vocaţionale şi avocaţionale. 

Chestionarul lui Lacerbeau dispune de 72 itemi,având sensibiliate pentru 

subiecţii de 10-12 ani.Pe fiecare din cele 4 pagini ale testului se află 18 ocupaţii 

evocate,iar subiecţii trebuie să aleagă 6 ca preferate şi 6 ca respinse,celelalte 

rămânând neutre.Sunt conţinute ocupaţii tehnice,intelectuale,sociale,sportive,legate 
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de natură,de comerţ,artistice,manuale şi imaginative.În cadrul fiecărei grupe se 

prezintă activităţi teoretice şi practice.În cotaţie s-au acordat 2 puncte pentru 

răspunsurile preferenţiale,un punct la cele nealese şi nerespinse,şi 0 puncte pentru 

cele respinse. 

Chestionarele şi testele de personalitate multidimensionate.Acestea 

diagnostichează una sau mai mute trăsături de personalitate,având în atenţie 

aspecte ale temperamentului sau ale caracterului. 

Chestionarele de personalitate pentru copii ESDO,aplicabile de la 6 la 10 

ani,cel al lui Porter si Cattell (HSPQ),aplicabil de la 12 la 17 ani,şi chestionarul 16 

P.F.,au toate structură de analiza factorială şi acoperă studiul unor aspecte ale 

personalităţii de la 6 ani la vârsta adultă. 

Chestionarul Carl Rogers (APR).Chestionarul are 6 părţi în care se cer 

subiectului: 

I.opţiune profesională 

II.alegerea unor aspecte relative la viaţa personală; 

III. indicarea a trei persoane pe care le-ar alege dacă ar trebui să meargă într-un 

deşert; 

IV. să spună în ce măsură seamănă cu o serie de copii a căror prezentare de calităţi 

se face în propoziţii şi în ce măsură ar dori să le semene; 

V.să răspundă la întrebări cu alegeri multiple privind probleme ale vieţii sociale; 

VI.să claseze în ordine de preferinţă membrii familiei sale. 

Rezultatele celor şase subteste sunt combinate pentru a obţine patru note diferite şi 

anume: note ale sentimentului de inferioritate personală,note ale inadaptării 

sociale,note de adaptare familiară,note de reverie trează;pentru fiecare există trei 

grupuri (superior, mediu, inferior). 

Chestionarul de temperament al lui JOY P. GUIFORD si W.S. 

ZIMMERMANN (GZ) grupează sub forma unui chestionar multifazic factorii mai 

bine stabiliţi.El cuprinde 300 itemi cu raspuns la alegere şi acoperă 10 trăsături de 

personalitate şi implicit de temperament, stabilitate emoţională, obiectivitate, 

bunăvoinţă, tendinţe de reflexie, relaţii personale,masculinitate. Chestionarul lui 

JOY P. GUILFORD (1934) identifică factori de bază şi factori de grup ai 

personalităţii. 
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