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SEX: feminin
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SCOPUL EVALUARII: context clinic ambulator sau
de psihoterapie.
DESCRIERE CAZ: Evaluarea psihologica a avut la solicitarea
Iuliei. Aceasta era îngrijorată de faptul că relațiile sale
interpersonale au puternic de suferit din cauza felului ei de a fi.
A încercat să-și rezolve problema prin psihoterapie, însă a
renunțat de fiecare dată să urmeze aceste ședințe după ce
simptomatologia depresiv-anxioasă asociată se amelioara. 
Și-ar dori să aibă relații semnificative cu oamenii, dar îi este
teamă că este judecată de aceștia, ca fiind o ciudată. Se auto-
învinovățește și se auto-critică adesea în contexte sociale.
Acest raport nu poate fi considerat literă de lege. Ar trebui evaluat
în legătura cu alte date clinice de către un specialist în sănătate
mintală. Este axat pe relevarea problemelor, deoarece
majoritatea trăsăturilor măsurate de PCF ar putea avea o
relevanță clinică. Cu toate acestea, în acordarea asistenței
psihologice, ar trebui să acorde atenție și să identifice, de
asemenea, punctele forte ale persoanei evaluate.
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STRUCTURA RAPORTULUI

Acest raport este generat pentru a vă ajuta să interpretați cât mai corect profilul de personalitate obținut. El conține:
- informații utile în intepretarea raportului
- prezentarea sub formă grafică a profilului sintetic al PCF ce include următoarele părți:
      - informații despre gradul de încredere în rezultatele testului (A);
      - profilul persoanei evaluate:
- pe cele trei domenii majore de psihopatologie (B),
- pe cele cinci dimensiuni dezadaptive de personalitate (C);
- pe cele 26 de trăsături de personalitate asociate celor cinci dimensiuni (D);
- nivelul de disfuncționalitate (relația sa cu sinele și cu ceilalți) (E);
- prezentarea sub forma grafică a profilului PCF din perspectiva celor zece tulburări de personalitate clasice (F);
- răspunsurile persoanei evaluate la itemii critici și nivelul de distres resimțit în diferite planuri ale vieții sale;
- răspunsurile persoanei evaluate la toți itemii probei.

INFORMAȚII UTILE ÎN INTERPRETAREA RAPORTULUI

La baza Personality Clinical Form se află teoriile descriptive contemporane din spectrul psihopatologiei personalității așa cum sunt acestea
reflectate în Manualul de Diagnostic și Statistică al Tuburărilor Mentale, ediția a 5-a (DSM 5), o lucrare de referință și largă recunoaștere
internațională.

Pentru o descriere acurată a rezultatelor la acest test vă indemnăm să nu vă limitați la simpla lecturare pe cont propriu a conținuturilor
măsurate din DSM 5. Interpretarea corectă a rezultatelor cuprinse în acest raport se poate face numai cu asistența unui specialist în
sănătate mentală familiarizat cu acest test și cu conținuturile relevante pentru personalitate descrise în DSM 5. De asemenea, alte informații
utile pentru o interpretare corectă a rezultatelor la acest test sunt disponibile prin accesarea rapoartelor cu informații extinse și orientate
țintit spre scopul evaluării.

Rezultatele obținute sunt prezentate atât sub forma de scoruri brute (utile pentru scopuri de cercetare, dar neinterpretabile în sine), cât și
sub forma unor cote T normalizate (pentru a facilita interpretarea rezultatelor). Cotele T normalizate au fost stabilite în urma aplicarii probei
PCF pe un eșantion reprezentativ majoritar non-clinic și iau valori cuprinse între un minimum de 20 și un maximum de 80. Din punct de
vedere cantitativ, cotele T pot fi interpretate astfel:

- rezultate scazute (cote T intre 20 si 49);
- rezultate medii (cote T intre 50 si 54);
- rezultate moderate spre ridicate (cote T intre 55 si 59);
- rezultate ridicate (cote T intre 60 si 64); 
- rezultate foarte ridicate (cote T intre 65 si 69);
- rezultate extrem de ridicate (cote T cuprinse intre 70 si 80).

Din punct de vedere clinic, categoriile de mai sus pot fi regrupate dupa cum urmeaza:
Rezultate de interes clinic scazut sau moderat
      - rezultate fara relevanta clinica (cote T intre 20 si 59);
      - rezultate posibil relevante clinic / rezultate de granita (cote T intre 60 si 64);

Rezultate de interes clinic ridicat
      - rezultate probabil relevante clinic (cote T intre 65 si 69);
      - rezultate cu relevanta clinica ridicata (cote T intre 70 si 80).

Pentru scalele care ofera informatii cu privire la gradul de incredere in rezultatele la acest test, cotele T au semnificatii diferite, in functie de
fiecare scala masurata, detalii fiind prezentate in manualul probei. Ca un element interpretativ comun se constata: (i) un nivel moderat de
distorsiune (cote T intre 60 si 64); (ii) un nivel accentuat de distorsiune (cote T intre 65 si 69); si (iii) un stil de raspuns extrem de
distorsionat (cote T intre 70 si 80). Pentru unele scale de validare si scorurile scazute sau foarte scazute sunt indicative pentru prezenta
unui stil de raspuns distorsionat.

In functie de scalele de validare afectate si de gravitatea distorsiunii se poate ajunge: (i) fie la invalidarea intregului protocol, cu
recomandarea de a nu se mai interpreta rezultatele testului; (ii) fie la necesitatea de a lua in considerare cotele T calibrate, menite sa
reduca influenta unui stil distorsionat de raspuns asupra rezultatele obtinute.
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T IC IF DA DT DS DF IX EX TX NG DM AG DH PT AX DE PN AS SB TM LE OT AH RS AP EA SP MN DU GR IS CA IM RI LR PF DB EC ES DD ID SC EM IT T
80 80
77 77
74 74
71 71
69 69
68 68
67 67
66 66
65 65
64 64
63 63
62 62
61 61
60 60
59 59
58 58
57 57
56 56
55 55
50 50
45 45
40 40
35 35
30 30
25 25
20 20

A. Scalele de validare a profilului B. Tendinte
 psiho-patologice

C. Dimensiunile dezadaptive
de personalitate D. Trasaturi dezadaptive de personalitate E. Nivelul de

disfunctionalitate

* Cotele T cuprinse între 70 și 80 acoperă valoarea aferentă ± 1. De exemplu, în căsuța aferentă cotei T 71 sunt trecute rezultatele cuprinse între 70 și 72, iar în căsuța aferentă cotei T de 74 sunt trecute rezultate cuprinse între 73 și cota 75. Cotele T mai mici
de valoarea 55 sunt reprezentate grafic în intervale de 5 puncte. De exemplu, în căsuța aferentă cotei T 25 sunt cuprinse rezultatele T cuprinse între 25 și 29, iar în căsuța aferentă cotei T de 30 sunt cuprinse rezultatele T cuprinse între 30 și 34. Graficul se
bazează pe cotele T calibrate.
** Repere interpretative: pentru semnificația scalelor consultați manualul probei. Scorurile de pe prima coloană reprezintă scorurile brute la test, ele nu se interpretează în sine, fiind de interes doar în scopuri de cercetare. Scorurile de pe a doua coloană
reprezintă cote T normalizate, iar cele de pe a treia coloană reprezintă cote T normalizate și calibrate în cazul în care se constată un stil de răspuns distorsionat, fie în direcția negării problemelor, fie în cea a exagerării acestora.

LEGENDA:
IC - Raspunsuri inconsecvente 5 56 56
IF - Raspunsuri cu frecventa redusa 2 54 54
DA - Amplitudinea autodezvaluirii 83 62 62
DT - Distres resimtit 10 67 67
DS - Raspunsuri dezirabile 3 41 40
DF - Raspunsuri defensive 5 36 33
L -  Numar de raspunsuri lipsa 0

IX - Probleme emotionale 29 70 65
EX - Probleme comportamentale 13 52 49
TX - Probleme cognitive 8 57 52
NG - Emotionalitate negativa 16 64 60
DM - Detasare sociala si afectiva 17 75 71
AG - Antagonism 11 58 55
DH - Dezinhibitie 3 46 45
PT - Psihoticism 2 49 45
AK - Anancastic 7 53 50

AX - Anxietate 5 65 61
DE - Deprimare 5 67 63
PN - Persistenta negativa 6 80 76
AS - Anxietate de separare 5 68 65
SB - Submisivitate 4 62 59
TM - Timiditate 6 80 77
LE - Labilitate emotionala 2 55 51
OT - Ostilitate 2 54 51
AH - Anhedonie 6 80 76
RS - Retragere sociala 6 80 77
AP - Aplatizare afectiva 5 68 65
EA - Evitarea apropierii 6 80 77
SP - Suspiciune 0 44 41

MN - Manipulare 1 50 49
DU - Duplicitate 2 57 55
GR - Grandomanie 2 51 50
IS - Insensibilitate 6 80 79
CA - Cautarea atentiei 0 42 42
IM - Impulsivitate 3 54 53
RI - Asumarea riscurilor 0 46 45
LR - Lipsa de raspundere 3 58 56
PF - Perfectionism rigid 0 42 39
DB - Distragere 6 80 76
EC - Excentricitate 2 55 52
ES - Experiente stranii 0 50 46
DD - Disfunctii perceptive 0 50 47

ID - Identitate difuza 12 63 59
SC - Scopuri problematice 13 63 59
EM - Empatie deficitara 10 61 58
IT - Intimitate deficitara 16 69 65
Self - Probleme cu sinele 25 63 59
Rel - Relatii problematice 26 68 64
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T TP
Evitantă

TP
Dependentă

TP
Obsesiv-

compulsivă

TP
Paranoidă

TP
Schizatipală

TP
Schizoidă

TP
Histrionică

TP
Narcisică

TP
Borderline

TP
Antisocială

80
77
74
71
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
50
45
40
35
30
25
20

F. Tulburările de personalitate din DSM 5 - conceptualizarea clasică

* Cotele T cuprinse între 70 și 80 acoperă valoarea aferentă ± 1. De exemplu, în căsuța aferentă cotei T 71 sunt trecute rezultatele cuprinse între 70 și 72, iar în căsuța
aferentă cotei T de 74 sunt trecute rezultate cuprinse între 73 și cota 75. Cotele T mai mici de valoarea 55 sunt reprezentate grafic în intervale de 5 puncte. De exemplu,
în căsuța aferentă cotei T 25 sunt cuprinse rezultatele T cuprinse între 25 și 29, iar în căsuța aferentă cotei T de 30 sunt cuprinse rezultatele T cuprinse între 30 și 34.
Graficul se bazează pe cotele T calibrate.
** Repere interpretative: pentru semnificația scalelor consultați manualul probei. Scorurile de pe prima coloană reprezintă scorurile brute la test, ele nu se
interpretează în sine, fiind de interes doar în scopuri de cercetare. Scorurile de pe a doua coloană reprezintă cote T normalizate, iar cele de pe a treia coloană
reprezintă cote T normalizate și calibrate în cazul în care se constată un stil de răspuns distorsionat, fie în direcția negării problemelor, fie în cea a exagerării acestora.

TP Evitantă 16 80 76
TP Dependentă 12 66 62
TP Obsesiv-compulsivă 9 59 56

TP Paranoidă 3 50 47
TP Schizotipala 6 55 51
TP Schizoidă 11 66 63

TP Histrionică 4 47 45
TP Narcisică 8 56 54
TP Borderline 7 57 53
TP Antisocială 6 55 53

RĂSPUNSURI LA ITEMII CRITICI ȘI NIVELUL DE DISTRES RESIMȚIT
Consum de substanțe
169 - Consum nociv alcool A
182 - Consum nociv droguri F

Comportamente de risc
172 - Dorință moarte A
184 - Plan sinucidere F
147 - Lipsă de speranță F
181 - Autovătămare F
95 - Agresivitate fizică F

Diverse
171 - Atac de panică A
127 - Gând forte externe F
170 - Validare consum apa A

Distres resimțit în plan...
profesional / școlar masura moderata
social mare masura
familial deloc / in mica masura
emoțional masura moderata

NOTA FINALĂ
Informatiile prezentate in acest raport au in vedere atat criteriile de diagnostic pentru tulburarile de personalitate conform DSM 5 - modelul clasic, cat si criteriile de
diagnostic pentru tulburarile de personalitate conform DSM-5 modelul alternativ. Cu toate acestea, un potential diagnostic de tulburare de personalitate trebuie sa se
bazeze pe date biografice, observationale si de interviu clinic, in plus fata de cele obtinute din aplicarea si interpretarea unor inventare de personalitate bazate pe auto-
raportare precum este Personality Clinical Form (PCF).

RĂSPUNSURI LA ITEMI
1. F
2. A
3. A
4. A
5. A
6. F
7. A
8. A
9. A

10. F
11. F
12. F
13. A
14. F
15. F
16. A
17. F
18. F
19. A
20. F

21. F
22. A
23. F
24. A
25. A
26. A
27. F
28. F
29. F
30. A
31. A
32. A
33. A
34. F
35. A
36. F
37. A
38. A
39. F
40. A

41. A
42. F
43. F
44. A
45. F
46. F
47. A
48. F
49. A
50. A
51. F
52. A
53. A
54. A
55. F
56. A
57. F
58. A
59. A
60. A

61. A
62. A
63. A
64. A
65. F
66. F
67. A
68. A
69. A
70. F
71. F
72. A
73. F
74. A
75. A
76. F
77. A
78. F
79. F
80. A

81. F
82. A
83. F
84. A
85. F
86. A
87. A
88. A
89. A
90. F
91. A
92. F
93. F
94. F
95. F
96. A
97. A
98. F
99. F

100. A

101. F
102. F
103. A
104. F
105. F
106. A
107. F
108. A
109. A
110. F
111. F
112. F
113. F
114. A
115. F
116. A
117. A
118. A
119. A
120. F

121. F
122. A
123. A
124. F
125. A
126. F
127. F
128. A
129. F
130. F
131. A
132. F
133. F
134. F
135. F
136. A
137. A
138. A
139. F
140. A

141. F
142. A
143. A
144. A
145. A
146. F
147. F
148. F
149. F
150. F
151. F
152. F
153. A
154. F
155. F
156. A
157. F
158. F
159. A
160. F

161. A
162. A
163. F
164. A
165. A
166. A
167. F
168. F
169. A
170. A
171. A
172. A
173. F
174. A
175. F
176. A
177. F
178. F
179. F
180. F

181. F
182. F
183. F
184. F
185. A
186. F
187. A
188. F
189. F
190. F
191. F
192. F
193. A
194. F
195. F
196. A
197. A
198. F
199. A
200. A
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RAPORT INTERPRETATIV EXTINS

SECȚIUNEA A. GRADUL DE ÎNCREDERE ÎN REZULTATELE TESTULUI

Această secțiune conține un set de scale de validare care ne oferă indicii cu referire la: (a) măsura în care persoana evaluată a parcurs
testul cu atenție, a înțeles itemii și s-a străduit să ofere răspunsuri consistente; (b) măsura în care persoana evaluată a încercat, într-o formă
intenționată sau neintenționată, să se audo-descrie într-o manieră distorsionată, în termeni excesiv de favorabili sau defavorabili. Pe scurt,
aceste scale ne ajută să apreciem măsura în care ne putem încrede în profilul psihologic rezultat, din perspectiva acurateții și consistenței
măsurătorilor realizate cu privire la profilul de personalitate al persoanei evaluate.

Scală de validare Descriere

IC Răspunsuri inconsecvente
Reflectă nivelul de coerență a răspunsurilor
oferite.

Rezultatele se încadrează în limite normale, fără distorsiuni evidente.

IF Răspunsuri cu frecvență redusă
Reflectă frecvența răspunsurilor rare, ce diferă
de cele ale populației de referință. 

Rezultatele se încadrează în limite normale, fără distorsiuni evidente.

DA Amplitudinea auto-dezvăluirii
Reflectă disponibilitatea persoanei de a
admite că are anumite probleme.

Un număr semnificativ de simptome clinice a fost bifate. Acest rezultat este
întâlnit în cazul persoanelor care au suferință psihică acută, care le
distorsionează percepția de sine, în direcția supraestimării simptomelor clinice.
Pe măsură ce rezultatul se apropie mai mult de o cotă T de 70 scad șansele cu
rezultatele la test să reflecte într-un mod valid și stabil profilul de personalitate al
persoanei.

DT Distres resimțit
Reflectă intensitatea distresului psihologic
resimțit.

Prezența unui nivel ridicat de distres distorsionează percepția de sine, în direcția
supraestimării simptomelor clinice. Rezultatele trebuie interpretate cu precauție
și coroborate cu alte date clinice.

DS Răspunsuri dezirabile
Reflectă frecvența răspunsurilor dezirabile
social.

Se constată un număr foarte redus de răspunsuri dezirabile. Între cauzele
posibile se regăsesc: (a) completarea probei cu sinceritate maximă; (b)
detectarea scopului acestor întrebări de către persoanele cu un nivel ridicat de
instruire; (c) prezența unui stil de răspuns distorsionat, în direcția exagerării
simptomatologiei clinice.

DF Răspunsuri defensive
Reflectă frecvența răspunsurilor defensive, de
negare a problemelor.

În cazul unei existenței unei mize în care există un câștig din punerea unui
evantual diagnostic psihiatric, profilul clinic poate fi exagerat în mod intenționat,
mai ales dacă celelalte scale de validare susțin această ipoteză. În absența unei
mize de distorsiune intenționată, un asemenea scor scăzut sugerează o
încredere scăzută a persoanei în capacitatea sa de a face față distresului intens
pe care-l resimte, dar și un control emoțional și comportamental scăzut, motiv
pentru care se impune o monitorizare atentă și o intervenție activă din partea
specialiștilor în sănătate mentală în acest context de "criză"
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SECȚIUNEA B. TENDINȚE PSIHOPATOLOGICE

Pentru interpretarea profilului psihologic descris în această secțiune, precum și în secțiunile următoare, recomandăm cu tărie să se țină
seama de cele menționate în secțiunea A. Dacă rezoluția propusă este de invalidare a profilului, demersul de interpretare ar trebui oprit,
pentru că există o probabilitate ridicată ca cele menționate în continuare să nu reflecte profilul de personalitate real al persoanei evaluate.

Textele utilizate reprezintă descrieri standard ale aspectelor psihologice evaluate, extrase în urma unei analize aprofundate a literaturii de
specialitate și din conținutul itemilor probei PCF.

IX - Probleme emoționale
Persoanele cu scoruri ridicate sunt predispuse să dezvolte tulburări de internalizare cauzate de un mod inadecvat de control și reglare a
trăirilor lor afective, evidențiate printr-o stare de tensiune psihică interioară ce conduce la inhibarea reacțiilor. Asemenea probleme sunt
ținute destul de bine în interiorul persoanei, motiv pentru care ele pot trece neobservate de către ceilalți. Cele mai întâlnite tulburări de
internalizare sunt tulburarea depresivă și tulburarea anxioasă.

Scorul Dvs. este: IX = 29 / T IX = 70 / T IX Calibrat = 65

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

EX - Probleme comportamentale
Persoanele cu scoruri ridicate sunt predispuse să dezvolte tulburări de externalizare, cauzate de un mod deficitar de control al
impulsurilor, ce conduce la dezinhibarea reațiilor, îndeosebi a celor la nivel comportamental. Asemenea probleme sunt vizibile pentru
ceilalți, fiind greu de ignorat. Cele mai întâlnite tulburări de externalizare sunt comportamentele antisociale, consumul de alcool și de
substanțe.

Scorul Dvs. este: EX = 13 /  T EX = 52 / T EX Calibrat = 49

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

TX - Probleme cognitive
Persoanele cu scoruri ridicate sunt resimtă o dereglare a proceselor cognitive (de exemplu, probleme de concentrare a atenției, tulburări
perceptive sau de gândire) și/sau credințe și gânduri bizare, care pot pune sub semnul întrebării existența contactului cu realitatea. Cele
mai cunoscute astfel de tulburări sunt tulburarea delirantă și schizofrenia.

Scorul Dvs. este: TX = 8 / T TX = 57 / T TX Calibrat = 52

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA C. DIMENSIUNI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE

Trăsăturile de personalitate sunt considerate a fi dezadaptive în măsura în care acestea interferează cu succesul și cu satisfacția în viață.
Cele 5 dimensiuni de personalitate dezadaptive descrise mai jos, precum și trăsăturile de personalitate dezadaptive descrise în secțiunea
următoare fac parte dintre trăsăturile dezadaptive de personalitate incluse în modelul alternativ de diagnostic al tulburărilor de personalitate
din DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).

NG - Emoționalitate negativă
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă dimensiune de personalitate trăiesc o gamă largă de emoții negative (de exemplu,
îngrijorare, depresie, vinovăție, mânie) cu o frecvență și intensitate semnificative. În spatele acestor emoții se află un set de convingeri
negative disfuncționale de obicei cu privire la sine și/sau la lumea înconjurătoare. Această emoționalitate negativă conduce la un nivel de
stres ridicat și poate fi relaționată cu probleme de sănătate, cu un nivel scăzut sau inadecvat al resurselor personale, cu focalizarea pe
aspecte negative și cu insatisfacția din viață. Afectivitatea negativă reprezintă un risc major pentru apariția unor probleme de sănătate
mentală.

Scorul Dvs. este: NG = 16 / T NG = 64 / T NG Calibrat = 60

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

DM - Detașare socială și emoțională
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă dimensiune de personalitate manifestă o retragere din interacțiunile sociale (de la unele
ocazionale, până la evitarea relațiilor interpersonale intime), precum și o reducere a motivației și o limitare a trăirilor și exprimărilor afective.
Această deconectare sau reducere a capacității de a simți sau a experimenta interacțiuni sociale poate fi o reacție de apărare la distresul
emoțional, dar poate fi și un rezultat al unei structuri de personalitate evitantă și foarte introvertită. Detașarea socială și emoțională
reprezintă un risc major îndeosebi în plan interpersonal, indicând o capacitate limitată de iniția și menține relații interpersonale.

Scorul Dvs. este: DM = 17 / T DM = 75 / T DM Calibrat = 71

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

AG - Antagonism
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă dimensiune de personalitate interacționează într-un mod deficitar cu ceilalți, cel mai adesea
pentru că nu tratează aceste relații într-o manieră de reciprocitate, ci pentru a obține beneficii personale. Lipsa de interes față de nevoile
celorlalți, egocentrismul, nevoia de a fi în centrul atenției, atitudinea ostilă sau competitivă, accentul pe obținerea de rezultate după modelul
"scopul scuză mijloacele" reprezintă, fiecare sau luate împreună, surse care să conducă la conflicte cu ceilalți și la probleme de relaționare
interpersonală. Aceste probleme decurg dintr-o înțelegere deficitară sau dintr-un respect scăzut pentru trăirile și nevoile celorlalți, aspecte
ce subminează realizarea unor relații interpersonale durabile și plăcute.

Scorul Dvs. este: AG = 11 / T AG = 58 / T AG Calibrat = 55

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

DH - Dezinhibiție
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă dimensiune de personalitate sunt orientate spre obținerea de recompense imediate,
generând comportamente impulsive și o neglijare a eventualelor consecințe negative pe termen mediu și lung. Se plictisesc repede, motiv
pentru care sunt în permanentă căutare de noi provocări. Sunt persoane hedonice, sensibile la stimulii externi de moment, trăind clipa și
momentul prezent. Această focalizare pe recompensa imediată și pe momentul prezent, le predispune spre consumul riscant de substanțe,
spre alte comportamente de risc (de exemplu, jocuri de noroc) sau spre comportamente lipsite de inhibiții.

Scorul Dvs. este: DH = 3 / T DH = 46 / T DH Calibrat = 45

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

PT - Psihoticism
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă dimensiune de personalitate manifestă un spectru larg de gânduri, trări afective și
comportamente bizare, excentrice sau neobișnuite, atât cu privire la conținutul lor (de exemplu, credința că au capacități telepatice), cât și
cu privire la procesul implicat (de exemplu, disocieri, depersonalizări etc.). Psihoticismul reprezintă un risc major pentru dezvoltarea unor
tulburări de gândire sau afective, îndeosebi a acelora din registrul psihotic.

Scorul Dvs. este: PT = 2 / T PT = 49 / T PT Calibrat = 45

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA D. TRĂSĂTURI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE

AX - Anxietate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate preferă lucrurile structurate, clare, simțind multă agitație și
neliniște în situații de incertitudine, pentru că în astfel de situații manifestă tendința de a anticipa ce este mai rău. Îngrijările lor au ca obiect
cu precădere aspecte legate din viitor, însă pot lua și forma unor ruminații cu privire la aspecte din trecut și la ce ar fi putut fi făcut altfel
pentru a evita anumite consecințe nedorite. Această trăsătură poate avea un rol adaptiv, dacă nu se manifestă într-o manieră excesivă,
crescând motivația persoanei și pregătirea pentru a face față provocărilor sau amenințărilor existente. .

Scorul Dvs. este: AX = 5 / T AX = 65 / T AX Calibrat = 61

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

DE - Deprimare
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate manifestă sentimente de tristețe, nefericire și/sau lipsă de
speranță, pesimism. Această trăsătură, în doze scăzute, poate avea un rol adaptiv pentru că favorizează o mai bună analiză a situației,
favorizând gândirea de tip analitic și analiza obiectivă a unei situații. .

Scorul Dvs. este: DE = 5 / T DE = 67 / T DE Calibrat = 63

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

PN - Persistență negativă
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate își focalizează atenția pe trăiri emoționale negative și continuă să
efectueze același tip de activități sau păstrează același mod de a vedea lucrurile, deși acestea au încetat să mai fie funcționale și eficiente
și ar fi trebuit stopate. Această perseverare negativă, în doze scăzute, poate fi adaptivă atunci când oamenii vor să înțeleagă mai bine
semnificația unor anumite evenimente..

Scorul Dvs. este: PN = 6 / T PN = 80 / T PN Calibrat = 76

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

AS - Anxietate de separare
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate trăiesc teama de a fi respinși sau abandonați de cei dragi sau de
către persoane importante și împărtășesc credința că nu se vor descurca singuri. La origine, manifestarea face parte din procesul natural
de dezvoltare, maturizare și separare de adulții semnificativi..

Scorul Dvs. este: AS = 5 / T AS = 68 / T AS Calibrat = 65

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

SB - Submisivitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate sunt agreabile, non-conflictuale, dar nu au curajul să-și confrunte
interlocutorii, motiv pentru care preferă să le spună acestora ceea ce doresc să audă și nu să-și exprime opinia personala sau să ajungă în
situația de a lua mai multe sarcini decât pot face față. Le este dificil să ia decizii și să acționeze pe cont propriu, lipsindu-le încrederea în
forțele proprii. În doze mici, prin atitudinea lor submisivă și non-conflictuală pot detensiona unele situații, prin accentul pe care îl pun pe
relație în dauna rezultatului..

Scorul Dvs. este: SB = 4 / T SB = 62 / T SB Calibrat = 59

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

TM - Timiditate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate manifestă sentimente de stânjeneală, reținere și inadecvare
îndeosebi atunci când se află în situații noi sau întâlnesc persoane necunoscute, fiindu-i teamă că reacția acestora va fi una negativă, de
critică, respingere sau chiar umilință. În doze mici sau chiar moderate, aceste persoane pot câștiga în plan social, putând fi buni ascultători
și buni observatori ai nevoilor celorlalți, prin sensibilitatea lor interpersonală crescută..

Scorul Dvs. este: TM = 6 / T TM = 80 / T TM Calibrat = 77

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA D. TRĂSĂTURI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE (continuare)

LE - Labilitate emoțională
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate manifestă trăiri emoționale și o dispoziție afectvă instabile, ce trec
cu ușurință de la o stare la alta. Emoțiile sunt de obicei intense și disproporționate față de situația care le-a declanșat. Persoanele cu
labilitate emoțională remist adesea că nu își pot controla aceste izbucniri emoționale. În doze mai scăzute poate fi o caracteristică întâlnită
la persoanele cu temperament coleric..

Scorul Dvs. este: LE = 2 / T LE = 55 / T LE Calibrat = 51

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

OT - Ostilitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate sunt persoane conflictuale, care să enervează rapid și care au o
predispoziție de a se răzbuna și de a le plăti polițe acelora care i-au jignit, tratat necorespunzător sau care le-au subminat autoritatea.
Această înclinație spre agresivitate, în doze scăzute, poate fi funcțională pentru a-și impune poziția de lider într-o ierarhie, ori pentru a-și
conserva sau atrage anumite resurse în contexte specifice, prin îndepărtarea competitorilor..

Scorul Dvs. este: OT = 2 / T OT = 54 / T OT Calibrat = 51

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

AH - Anhedonie
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate manifestă o capacitate limitată sau absentă de a se bucura
autentic de lucruri, le lipsește energia de a se apuca de treabă și au interese limitate, fiind lipsite de chef și având dificultăți în a identifica
lucruri de care să le pese cu adevărat. Cu toate că acest deficit motivațional nu are valențe adaptive, poate funcționa ca un mecanism de
apărare rudimentar, de suprimare a suferinței..

Scorul Dvs. este: AH = 6 / T AH = 80 / T AH Calibrat = 76

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

RS - Retragere socială
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au un temperament introvertit, preferă singurătatea, evită
contactele sociale și manifestă retincență față de orice acțiuni sau evenimente sociale. În doze mici sau moderate, retragerea socială poate
conduce la creșterea nivelului de creativitate, ca urmare a predispoziției spre fantazare..

Scorul Dvs. este: RS = 6 / T RS = 80 / T RS Calibrat = 77

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

AP - Aplatizare afectivă
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au reacții reduse la situații încărcate emoțional. În alte tipuri de
situații au reacții emoționale plate sau limitate, fiind detașate, extrem de raționale sau chiar indiferente, ca și cum ar privi situația din afara
problemei. Cu toate că acest mod de răspuns emoțional nu este unul adaptiv, această amorțeală în plan afectiv poate constitui pe termen
scurt un mecanism de protecție în situații generatoare de stres ridicat..

Scorul Dvs. este: AP = 5 / T AP = 68 / T AP Calibrat = 65

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

EA - Evitarea apropierii (intimității)
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate evită apropierea emoțională și relațională, atât pentru că au
sentimentul că își pierd independența, cât și pentru că resimt o inabilitate sau un disconfort în a se deschide emoțional, în a împărtăși trăirile
emoționale, în a se atașa afectiv de alte persoane sau în a se angaja în relații intime (sexuale). Această evitare poate lua și alte forme
specifice, precum implicarea în relații romantice pasagere, ce nu incumbă obligații..

Scorul Dvs. este: EA = 6 / T EA = 80 / T EA Calibrat = 77

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA D. TRĂSĂTURI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE (continuare)

SP - Suspiciozitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate se simt persecutate de alții având îndoieli asupra intențiilor,
loialității sau fidelității celorlalți, neavând încredere în aceștia. Tind să fie foarte sensibile și să reacționeze exagerat la opiniile exprimate de
alții. Tind să dea vina pe ceilalți pentru problemele lor și să manifeste rigiditate și precauție. Evită autodezvăluirea. În doze scăzute, o
atitudine suspicioasă poate fi adaptivă în contexte specifice, în care o atitudine de neîncredere are un rol funcțional..

Scorul Dvs. este: SP = 0 / T SP = 44 / T SP Calibrat = 41

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

MN - Manipulare
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate încearcă să exploateze vulnerabilitățile și punctele slabe ale
celorlalți pentru propriul beneficiu. Utilizează strategii non-agresive de persuadare, cum ar fi seducția, farmecul personal pentru a obține
ceea ce își doresc. Prin aceste strategii încearcă să-i controleze pe ceilalți. Unele persoane pot apela și la arsenalul manipulării emoționale.
În acest caz, vor juca perfect rolul de victimă sau de martir, inducând sentimente de vinovăție sau de îndatorare în ceilalți..

Scorul Dvs. este: MN = 1 / T MN = 50 / T MN Calibrat = 49

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

DU - Duplicitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au dificultăți în a fi sincere și a spune franc ceea ce gândesc. De
aceea, pot crea o imagine falsă despre sine, inventând lucruri, înfrumusețând conținutul sau omițând anumite lucruri din prezentare pentru a
da cât mai bine în ochii celorlalți și/sau din teama de a nu pierde anumite beneficii sau din dorința de a obține anumite avantaje. În unele
cazuri această lipsă de onestitate poate lua forme grave, conducând la înșelătorie și necinste..

Scorul Dvs. este: DU = 2 / T DU = 57 / T DU Calibrat = 55

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

GR - Grandomanie
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate sunt extrem de încrezătoare în abilitățile proprii, cu riscul de a
subestima anumite provocări sau obstacole întâlnite. În funcție de abilitățile lor sociale asemenea persoane pot fi percepute fie
fermecătoare, fie arogante. Acest sentiment de grandoare se bazează pe credința că sunt superioare celorlalți sau sunt speciali. Din acest
motiv pentru care se așteaptă să primească un tratament special, pentru că li se cuvine. .

Scorul Dvs. este: GR = 2 / T GR = 51 / T GR Calibrat = 50

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

IS - Insensibilitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate manifestă o lipsă de preocupare față de problemele și
sentimentele celorlalți, fiind percepute ca insensibile, cu un nivel scăzut de empatie. În spatele acestor manifestări se află credința că
fiecare este responsabil de viața lui și trebuie să se descurce pe cont propriu. Trăsătura este completată și de lipsa sentimentului de
vinovăție sau remușcare cu privire la efectele acțiunilor lor asupra celorlalți. Acest stil de a acționa, poate fi adaptiv în doze mici, în contexte
ostile care funcționează după principiul "supraviețuiește cel mai puternic". În unele cazuri grave, această insensibilitate față de consecințele
acțiunilor proprii, corelată cu insensibilitatea față de trăirile celorlalți, constituie baza unor acte ostile..

Scorul Dvs. este: IS = 6 / T IS = 80 / T IS Calibrat = 79

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA D. TRĂSĂTURI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE (continuare)

CA - Căutarea atenției
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au foarte multă energie, dar pot fi obositoare prin cerința lor de a
li se acorda mereu atenție din partea celorlalți. Au tendința de a exagera problemele cu care se confruntă. De asemenea, sunt predispuse
către comportamente menite să le facă remarcate de către ceilalți. Au o nevoie crescută de a fi admirate. La origine, captarea atenției are
un rol adaptiv, copiii având nevoie de atenția părinților pentru satisfacerea nevoilor lor. .

Scorul Dvs. este: CA = 0 / T CA = 42 / T CA Calibrat = 42

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

IM - Impulsivitatea
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate acționează sub impulsul momentului, la stimuli imediați, fără a
reflecta asupra consecințelor. Iubesc viața, fiind orientați spre maximizarea plăcerii și obținerea de recompense imediate. Prezintă dificultăți
în stabilirea unor planuri și în a se ține de acestea. Prin felul lor spontan de a fi, comportamentul lor este perceput ca fiind unul natural și
lipsit de inhibiții, fiind mai puțin preocupați de normele sociale. Se plictiesc repede, motiv pentru care au nevoie de provocări noi. În situații
de distres semnificativ pot apela la comportamente auto-vătămătoare..

Scorul Dvs. este: IM = 3 / T IM = 54 / T IM Calibrat = 53

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

RI - Asumarea de riscuri
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate se angajează în comportamente riscante, periculoase, cu
potențial auto-distructiv, fără a fi imperios necesar și fără a ține cont sau minimizând gradul de risc cu privire la consecințele pe care le
implică. Au nevoie de adrenalină pentru a simți că trăiesc cu adevărat. Pot avea probleme de cunoaștere a propriilor limite, subestimând
riscurile sau pericolele implicate. Pentru astfel de persoane valoarea câștigului este mai importantă decât costul pierderii. În doze scăzute
sau moderate, un comportament riscant poate fi adaptiv în contexte specifice..

Scorul Dvs. este: RI = 0 / T RI = 46 / T RI Calibrat = 45

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

LR - Lipsa de responsabilitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au dificultăți de a respecta sau pur și simplu nu reușesc să
onoreze înțelegerile, promisiunile, obligațiile sau angajamentele asumate anterior. Simțul datoriei este la un nivel scăzut, la fel și grija față
de bunurile altora. Această lejeritate în tratarea responsabilităților este percepută ca nepăsare sau lipsă de respect de către ceilalți..

Scorul Dvs. este: LR = 3 / T LR = 58 / T LR Calibrat = 56

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

PF - Perfecționism rigid
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate prezintă un nivel de perfecționsim ridicat care face dificilă
delegarea de sarcini și conduce la un risc crescut de micro-management și de pierdere în detalii. Au adesea așteptări nerealiste față de
sine și/sau ceilalți, fapt care se soldează frecvent cu o stare de nemulțumire. Pot fi inflexibili în privința regulilor și procedurilor, având
credința că ideile lor reprezintă singurul mod corect de a realiza lucrurile. Această insistență ca lucrurile să fie ireproșabile, perfecte, este
adesea o calitate apreciată de către angajatori, dar în cazul perfecționismului rigid, dezavantajele care decurg din acest comportament
depășesc avantajele..

Scorul Dvs. este: PF = 0 / T PF = 42 / T PF Calibrat = 39

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA D. TRĂSĂTURI DEZADAPTIVE DE PERSONALITATE (continuare)

DB - Distractibilitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate au dificultăți de a se concentra și de a focaliza asupra unei
sarcini în lucru. Pot devia cu ușurință de la obiectivele propuse, fiind distrași de stimuli externi sau de gânduri sau trăiri afective interioare.
Acest fel de a fi produce confuzie, dezorganizare și probleme de a duce la bun sfârșit sarcinile asumate. În forme mai grave se poate
ajunge la ignorarea stimulilor din realitatea imediată, fiind acaparați de frământările din lumea interioară. Acest fapt le afectează capacitatea
de atenție, de gândire analitică și de rezolvare de probleme. .

Scorul Dvs. este: DB = 6 / T DB = 80 / T DB Calibrat = 76

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

EC - Excentricitate
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate abordează de multe ori lucrurile într-o manieră non-
convențională, motiv pentru care există un risc crescut ca alții să nu le împărtășească viziunea și să se simtă neînțeleși. Pot exagera cu
înclinația lor de a vedea lucrurile într-o manieră crativă, "out of the box". În forme mai grave apar comportamente neobișnuite, bizare sau
idei stranii..

Scorul Dvs. este: EC = 2 / T EC = 55 / T EC Calibrat = 52

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

ES - Experiențe stranii și credințe neobișnuite
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate experimentează de-a lungul vieții fenomene paranormale precum
telepatia, clarviziunea, telechinezia. De asemenea, sunt mai predispuse să creadă în superstiții, conspirații și în fenomene stranii. Unele
dintre aceste persoane trăiesc inclusiv experiențe de tip halucinator..

Scorul Dvs. este: ES = 0 / T ES = 50 / T ES Calibrat = 46

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

DD - Disfuncții perceptive
Persoanele cu scoruri ridicate la acestă trăsătură de personalitate experimentează procese perceptive / cognitive neobișnuite
precum depersonalizarea, disocierea sau derealizarea sau au trăiri complexe ale stării-somn veghe. În forme accentuate, persoanele
respective au dificultăți în a distinge dacă o experiență trăită este una reală sau doar una imaginară..

Scorul Dvs. este: DD = 0 / T DD = 50 / T DD Calibrat = 47

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA E. NIVELUL DE DISFUNCȚIONALITATE / FUNCȚIONALITATE AL PERSONALITĂȚII

ID - Identitate difuză
Persoanele care obțin scoruri scăzute sunt capabile să simtă, tolereze și controleze o gamă largă de emoții. Au respect de sine și tind
să-și perceapă corect punctele tari și pe cele slabe. Au o identitate de sine definită clar.

Scorul Dvs. este: ID = 12 / T ID = 63 / T ID Calibrat = 59
SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Persoanele care obțin scoruri ridicate pot întâmpina dificultăți în reglarea emoțiilor, atunci când stima lor de sine este amenințată
(reacții disproporționate), atunci când resimt un sentiment cronic de vid interior (lipsă reacții sau reacții scăzute) sau atunci când trăirile lor
afective nu sunt congruente cu contextul (reacții inadecvate). Respectul de sine, dacă există, este unul fragil, fiind dependent de reacțiile
celorlalți sau de evenimentele apărute. Pot manifesta dificultăți în stabilirea limitelor, în definirea unei identități de sine, ajungând în contexte
grave la situația de a eșua în a se auto-descrie cine sunt cu adevărat sau dacă le place sau resping felul lor de a fi.

SC - Scopuri problematice
Persoanele care obțin scoruri scăzute își calibrează obiectivele adecvat, pe baza unei evaluări realiste a abilităților proprii. Adoptă
comportamente adecvate în vederea atingerii scopurilor și au o capacitate crescută de a-și analiza trăirile interioare.

Scorul Dvs. este: SC = 13 / T SC = 63 / T SC Calibrat = 59
SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Persoanele care obțin scoruri ridicate întâmpină dificultăți în stabilirea sau atingerea scopurilor stabilite. Țintele personale pot fi
exagerat de înalte din nevoia de a fi considerat cineva special sau excesiv de scăzute, având drept consecință implicarea în
comportamente periculoase sau alienante. Sentimentul de împlinire și devenire personală este afectat semnificativ, viața fiind percepută ca
lipsită de sens sau de autenticitate. Este afectată și capacitatea de analiză a propriilor trăiri, fiindu-le dificil să identifice ce-și doresc cu
adevărat sau să identifice o direcție clară de urmat în viață.

EM - Empatie deficitară
Persoanele care obțin scoruri scăzute sunt capabile să înțeleagă corect trăirile și motivațiile celorlalți. Manifestă toleranță față de
opiniile celorlalți și conștientizează consecințele acțiunilor lor asupra celorlalți.

Scorul Dvs. este: EM = 10 / T EM = 61 / T EM Calibrat = 58
SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Persoanele care obțin scoruri ridicate arată interes față de trăirile și nevoile celorlalți numai în aspectele pe care le consideră
importante pentru propria persoană. Capacitatea de a înțelege păreri diferite este limitată, putându-se simți chiar amenințați de perspective
diferite. Au un nivel scăzut sau absent de conștientizare a impactului acțiunilor proprii asupra celorlalți, au dificultăți în a-i cunoaște acurat
pe ceilalți, atribuindu-le deseori, în mod eronat, intenții negative.

IT - Intimitate deficitară
Persoanele care obțin scoruri scăzute se implică cu succes în diferite relații interperonale, într-o manieră durabilă, securizantă și ce
conferă satisfacții reciproce. Răspund adecvat la o gamă largă de gânduri, emoții și comportmente ale altor persoane.

Scorul Dvs. este: IT = 16 / T IT = 69 / T IT Calibrat = 65
SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Persoanele care obțin scoruri ridicate capacitatea de a stabili legături pozitive și durabile cu ceilalți este afectată considerabil.
Implicarea în relații, atunci când există, se realizează într-o manieră insecurizantă, ce poate alterna între respingerea celorlalți și dorința
disperată de apropiere. Calitatea relațiilor este afectată de faptul că se simt desconsiderați de ceilalți sau, dimpotrivă, de o percepere
inadecvată a acestora ca salvatori, care le înțeleg perfect nevoile.

Self - Sine problematic
Persoanele care obțin scoruri ridicate la acest indicator compozit ce însumează identitatea difuză cu scopurile problematice prezintă
un nivel ridicat de disfuncționalitate a personalității în plan personal. Asemenea persoane au dificultăți în a înțelege cine sunt, care sunt
nevoile lor și ce vor de la viața. Este foarte probabil să manifeste o stimă de sine scăzută sau fragilă și să aibă dificultăți în reglarea trăirilor
lor emoționale. Toate acestea conduc către un nivel ridicat de distres și suferință resimțită.

Scorul Dvs. este: Self = 25 / T Self = 63 / T Self Calibrat = 59
SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Rel - Relații problematice
Persoanele care obțin scoruri ridicate la acest indicator compozit ce însumează empatia deficitară cu intimitatea deficitară prezintă un
nivel ridicat de disfuncționalitate a personalității în plan interpersonal. Asemenea persoane au dificultăți în a iniția și menține relații
interpersonale satisfăcătoare și benefice pentru ambele părți. Atunci când relaționează cu ceilalți, pot lua frecvent roluri asimetrice de
abuzator, sau după caz, de victimă. Cei care vor avea de suferit cel mai mult din cauza acestei tip de disfuncționalitate a personalității sunt
partenerii și interlocutorii acestora.

Scorul Dvs. este: Rel = 26 / T Rel = 68 / T Rel Calibrat = 64

SCĂZUT RIDICAT EXTREM
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SECȚIUNEA F. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

Secțiunea cuprinde o interpretare a rezultatelor la PCF obținute de persoana evaluată din prisma celor 10 tulburări de personalitate clasice,
prezente în DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), pe baza itemilor din PCF care acoperă întreg spectrul de criterii utilizate în
diagnostic.

TPEv - Evitantă
Se consideră inadecvate din punct de vedere social. Le este teamă că vor fi respinse sau criticatei de către ceilalți, fiind inhibate în felul de
a se comporta.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de AX (Anxietate), RS (Retragere socială), AH (Anhedonie) și EA (Evitarea apropierii). Minimum 3
din cele 4 trăsături ar trebui să fie prezente.

Scorul Dvs. este: TPEv = 16 / T TPEv = 80 / T TPEv Calibrat = 76

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: AX (Anxietate), RS (Retragere socială), AH (Anhedonie), EA (Evitarea apropierii).

TPDp - Dependentă
Sunt neîncrezătoare în forțele proprii, motiv pentru care se simt neajutorate și devin dependente de ceilalți. Pot deveni victime ale abuzului
celorlalți.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de AX (Anxietate), AS (Anxietate de separare) și SB (submisivitate). Toate cele trei trăsături ar
trebui să fie prezente.

Scorul Dvs. este: TPDp = 12 / T TPDp = 66 / T TPDp Calibrat = 62

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: AX (Anxietate), AS (Anxietate de separare).

TPOc - Obsesiv-Compulsivă
Au o preocupare excesivă pentru reguli, ordine, detalii. Sunt perfecționiste și încearcă să-și exercite controlul în orice situație. Relațiile cu
ceilalți sunt încordate din cauza cererilor nerealiste / inflexibile.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de PF (Perfecționism rigid), PN (Persistență negativă), EA (Evitarea intimității) și AP (Aplatizare
afectivă). Minimum 3 din cele 4 trăsături ar trebui să fie prezente, dintre care obligatoriu un nivel ridicat de PF.

Scorul Dvs. este: TPOc = 9 / T TPOc = 59 / T TPOc Calibrat = 56

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: PN (Persistență negativă), EA (Evitarea intimității), AP (Aplatizare afectivă).

TPPa - Paranoidă
Se caracterizează printr-un nivel ridicat de neîncredere în ceilalți și suspiciune. Drept urmare, este într-o permanentă căutare de indicii sau
sugestii care să-i valideze aceste temeri.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de SP (Suspiciozitate), OT (Ostilitate), EA (Evitarea intimității) și ES (Experiențe stranii). Minimum
3 din cele 4 trăsături ar trebui să fie prezente, dintre care obligatoriu un nivel ridicat de SP.

Scorul Dvs. este: TPPa = 3 / T TPPa = 50 / T TPPa Calibrat = 47

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: EA (Evitarea intimității).

TPSt - Schizotipală
Aspectul fizic, comportamentul, limbajul, procesele perceptive sau credințele / gândurile pot fi considerate de către ceilalți ca fiind ciudate
sau neobișnuite.
Profilul lor tipic prezintă: Un nivel ridicat de DD (Disfuncții perceptive), ES (Experiențe și credințe stranii), EC (Excentricitate), AP
(Aplatizare afectivă), RS (Retragere socială) și SP (Suspiciozitate). Minimum 4 din cele 6 trăsături ar trebui să fie prezente.

Scorul Dvs. este: TPSt = 6 / T TPSt = 55 / T TPSt Calibrat = 51

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: AP (Aplatizare afectivă), RS (Retragere socială).
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SECȚIUNEA F. TULBURĂRI DE PERSONALITATE (continuare)

TPSz - Schizoidă
Prezintă o predispoziție spre introspecție și fantazare. Manifestă indiferență față de convențiile sociale și lipsă de interes pentru relații
sociale, preferând singurătatea. Au reacții emoționale limitate.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de RS (Retragere socială), AH (Anhedonie), EA (Evitarea apropierii) și AP (Aplatizare afectivă).
Minimum 3 din cele 4 trăsături ar trebui să fie prezente, dintre care obligatoriu RS.

Scorul Dvs. este: TPSz = 11 / T TPSz = 66 / T TPSz Calibrat = 63

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: RS (Retragere socială), AH (Anhedonie), EA (Evitarea apropierii), AP (Aplatizare
afectivă).

TPHi - Histrionică
Starea lor de bine este dependentă de măsura în care reușesc să atragă atenția și aprobarea din partea celorlalți. De aceea au tendința de
a dramatiza și exagera în reacții, în încercarea de a fi remarcate.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de CA (Căutarea atenției), MN (Manipulare) și LE (Labilitate emoțională).

Scorul Dvs. este: TPHi = 4 / T TPHi = 47 / T TPHi Calibrat = 45

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: niciuna.

TPNa - Narcisică
Se pun pe sine pe primul loc, motiv pentru care sunt percepute ca fiind egoiste, insensibile. Au nevoia de a fi admirate. Se consideră
speciale și/sau superioare celorlalți.
Profilul lor tipic prezintă: Un nivel ridicat de GR (Grandomanie) și CA (Căutarea atenției).

Scorul Dvs. este: TPNa = 8 / T TPNa = 56 / T TPNa Calibrat = 54

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: niciuna.

TPBo - Borderline
Au probleme de identitate de sine, în consecință experimentează sentimente de gol interior, teama de abandon și un tipar de relații intense,
dar instabile. Sunt instabile emoțional și impulsive.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de LE (Labilitate emoțională), AX (Anxietate), AS (Anxietate de separare), DE (Deprimare), IM
(Impulsivitate), RI (Asumarea de riscuri), OT (Ostilitate). Minimum 4 dintre cele 7 ar trebui să fie prezente, dintre care cel puțin una trebuie
să fie impulsivitatea, asumarea de riscuri sau ostilitatea.

Scorul Dvs. este: TPBo = 7 / T TPBo = 57 / T TPBo Calibrat = 53

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: AX (Anxietate), AS (Anxietate de separare), DE (Deprimare).

TPAs - Antisocială
Au tendința de a ignora regulile și obligațiile sociale, sunt impulsive și pot deveni agresive atunci când nu obțin ceea ce doresc. Sunt
insensibile față de consecințele propriilor acțiuni.
Profilul lor tipic prezintă: un nivel ridicat de MN (Manipulare), IS (Insensibilitate); DU (Duplicitate), OT (Ostilitate), RI (Asumarea riscului),
IM (Impulsivitate) și LR (Lipsă de răspundere). Minimum 6 din cele 7 trăsături ar trebui să fie prezente.

Scorul Dvs. este: TPAs = 6 / T TPAs = 55 / T TPAs Calibrat = 53

SCĂZUT RIDICAT EXTREM

Trăsăturile dezadaptive de personalitate identificate: IS (Insensibilitate).
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SECȚIUNEA G. CONSIDERAȚII DIAGNOSTICE CU PRIVIRE LA TULBURĂRILE DE PERSONALITATE

Secțiunea cuprinde o interpretare a rezultatelor obținute de persoana evaluată din prisma criteriilor de diagnostic pentru tulburările de
personalitate prezente în DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013).

În stabilirea unui asemenea diagnostic rolul specialistului în sănătate mentală este unul esențial. Eventuala tulburare de personalitate
identificată prin intermediul PCF constituie doar o ipoteză de lucru. Aceasta urmează a fi confirmată sau infirmată de către Dvs., ca
specialist, prin măsuri de diagnostic diferențial.

CONSIDERAȚII ÎN BAZA MODELULUI CATEGORIAL DE DIAGNOSTC DIN DSM-5
Pentru a diagnostica o tulburare de personalitate conform modelului categorial din DSM-5 este necesară îndeplinirea cumulativă a șase
criterii de diagnostic (A-F).

(A) Să existe o afectare a cel puțin două arii dintre următoarele – felul de a gândi (cogniție), felul de a simți (afectivitate); felul de a relaționa
interpersonal și felul de a acționa (controlul impulsurilor).
(B) Afectarea să se producă în situații diverse, comportamentul persoanei fiind mai puțin flexibil sau adaptabil.
(C) Ca urmare a acestor aspecte să apară o stare de disconfort psihologic și/sau disfuncții în domenii importante precum domeniul familial,
cel social sau cel profesional.
(D) Tiparul constatat trebuie să fie unul de lungă durată, cu debut în adolescență sau începutul perioadei adulte. 
(E) Manifestările să nu poată fi explicate mai bine de prezența unei alte tulburări mentale (acest aspect este particularizat la specificul
fiecărei tulburări de personalitate).
(F) Efectul nu poate fi atribuit consumului de substanțe (alcool, droguri sau medicamente) sau altei afecțiuni medicale (de exemplu,
modificări comportamentale în urma unui traumatism cranian).

În plus, pentru diagnosticarea unei anumite tulburări de personalitate trebuie îndeplinite un număr prestabilit de criterii (simptome) specifice
acelei tulburări.

CONSIDERAȚII ÎN BAZA MODELULUI DIMENSIONAL DE DIAGNOSTC DIN DSM-5
Pentru a diagnostica o tulburare de personalitate conform modelului dimensional din DSM-5 este necesară îndeplinirea cumulativă a șapte
criterii de diagnostic (A-G).

(A) Alterarea moderată sau severă a funcționării persoanei în cel puțin două domenii (identitate de sine, autocontrol / scopuri problematice,
empatie deficitară și intimitate problematică)
(B) Cel puțin o trăsătură / dimensiune patologică de personalitate prezentă (cu relevanță pentru denumirea tulburării de personalitate)
(C) Afectarea să vizeze situații diverse (în plan personal, social etc.), comportamentul fiind mai puțin flexibil sau adaptabil
(D) (E) (F) similare cu criteriile omonime din modelul categorial
(G) Efectul să nu poată fi considerat normal pentru stadiul de dezvoltare sau mediul socio-cultural al persoanei.

În plus, modelul dimensional permite diagnosticarea a șase tulburări de personalitate prezente și în modelul categorial, prin analiza
combinații de trăsături patologice.

PCF oferă indicii cu privire la primele trei criterii generale (A-C), atât pentru modelul categorial, cât și pentru modelul alternativ. De
asemenea, PCF oferă indiciile necesare pentru diagnosticarea unei anumite tulburări de personalitate, prin analiza criteriilor specifice
fiecărei tulburări (modelul categorial) și prin identificarea trăsăturilor și a dimensiunilor patologice de personalitate (modelul dimensional).
Pentru criteriile generale de diagnostic D-F din modelul categorial, respectiv criteriile D – G din modelul alternativ, informațiile trebuie
obținute în baza unui interviu clinic. Interviul are rolul și de a valida sau nuanța informațiile colectate prin PCF.

Absența unui diagnostic de tulburare de personalitate trebuie privită tot ca o ipoteză de lucru, mai ales în cazul în care rezultatele sunt
situate la limita relevanței clinice sau în care, în urma calibrării, au ajuns la un nivel sublinic. 

Deoarece există diferențe între modelul categorial de diagnostic și modelul dimensional de diagnostic din DSM-5, nu este exclus ca acestea
să indice probleme diferite. În astfel de situații rămâne în sarcina specialistului să stabilească care variantă are mai multă susținere clinică.

DIAGNOSTIC ÎN BAZA MODELUL CATEGORIAL DIN DSM-5

Persoanele cu un profil de personalitate similar pot fi diagnosticate cu:

Tulburare de personalitate evitantă

16



PCF
Personality Clinical Form 

SECȚIUNEA G. CONSIDERAȚII DIAGNOSTICE CU PRIVIRE LA TULBURĂRILE DE PERSONALITATE (continuare)

Sugestii pentru diagnosticul diferențial

Tulburare de personalitate evitantă
Tulburarea anxioasă socială
Afecțiuni medicale
Tulburări ale consumului de substanțe
Alte tulburări de personalitate (dependentă, schizoidă, schizotipală, paranoidă)

DIAGNOSTIC ÎN BAZA MODELUL DIMENSIONAL DIN DSM-5

Tulburare de personalitate - Evitantă

Persoanele care obțin asemenea scoruri ridicate prezintă o serie de dificultăți potențiale în registrul personal sau interpersonal.

În plan personal
Au tendița de a manifesta una sau mai multe dintre următoarele: (i) un respect de sine scăzut asociată că credința că sunt inferioare
celorlalți și/sau că sunt lipsite de farmec personal, că nu au nimic interesant de spus; (ii) manifestă sentimente frecvente de jenă, rușine,
inadecvare socială și, în general, multă emotivitate; (iii) manifestă reticență în-și exprima bucuria sau de a simți plăcere, fiind mai des
preocupați să evite situațiile dificile; (iv) ezită să-și asume riscuri sau să accepte provocări, având nevoie de certitudini, îndeosebi dacă este
implicată o componentă socială importantă; (v) tind să-și supracontroleze reacțiile și să fie inhibați și reținuți în comportament.

În plan interpersonal
Au tendița de a manifesta una sau mai multe dintre următoarele: (i) teama de a fi criticate, respinse sau să se facă de râs, ce are la bază o
părere negativă despre propria persoană; (ii) timiditate ridicată ceea ce îi face să fie rezervați în relațiile interpersonale și inhibați atunci
când întâlnesc persoane necunoscute sau aflate în poziții de autoritate; (iii) o atitudine interpersonală pasivă, așteptând mereu ca ceilalți să
facă primii pași de deschidere și să ofere dovezi de bunăvoință; (iv) o reticență de a se deschide afectiv în relații interpersonale romantice,
cauzată adesea de un tipar de atașament evitant.

Manifestă o retragere din interacțiunile sociale (de la unele ocazionale, până la evitarea relațiilor interpersonale intime), precum și o
reducere a motivației și o limitare a trăirilor și exprimărilor afective. Această deconectare sau reducere a capacității de a simți sau a
experimenta interacțiuni sociale poate fi o reacție de apărare la distresul emoțional, dar poate fi și un rezultat al unei structuri de
personalitate evitantă și foarte introvertită. Detașarea socială și emoțională reprezintă un risc major îndeosebi în plan interpersonal,
indicând o capacitate limitată de iniția și menține relații interpersonale.
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SECȚIUNEA H. INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI ÎN CAZUL UNEI INTERVENȚII PSIHOLOGICE

Această secțiune este destinată prezentării unui număr de sugestii în contextul în care persoana evaluată are nevoie sau dorește să
beneficieze de asistență psihologică, luând în considerare specificului profilului său de personalitate. Aceste recomandări se bazează pe
analiza literaturii de specialitate din domeniu și sunt oferite cu titlu facultativ.

Persoanele cu caracteristici evitante
Intervențiile psihoterapeutice sunt moderat potrivite pentru astfel de persoane. Pe de o parte, aceste persoane sunt destul de motivate să
reușească să depășească condiția în care se află și să construiască relații interpersonale de succes, în pofida stării de disconfort și
inadecvare pe care o resimt în contexte sociale. De altfel, acest tip de TP este unul dintre cele mai întâlnite forme de TP întâlnite într-un
context terapeutic. Pe de altă parte, așa cum rezultă din titulatură, strategia de bază utilizată de persoanele evitante este mai degrabă
evitarea, decât experimentarea suferinței sau a respingerii din partea celorlalți, cu mențiunea că evitarea nu face altceva decât să
adâncească și să mențină într-un ciclu vicios această stare de inadecvare resimțită. Din acest motiv este foarte probabil ca în timpul
terapiei să nu manifeste o deschidere totală față de terapeut și să ascundă anumite probleme sau nemulțumiri, să evite să destăinuie
anumite aspecte de trecutul personal pentru că acestea le-ar pune într-o lumină favorabilă. Ca urmare, prognosticul în urma realizării
terapiei este unul mai degrabă rezervat, din cauza multiplelor defense activate într-un asemenea context și a ratei ridicate de drop out
înainte de finalizarea intervenției.

Tehnic, intervențiile pentru astfel de persoane se aseamănă cu cele utilizate în cazul celor cu anxietate socială. De exemplu, unul dintre
obiectivele extrem de motivante pentru astfel de clienți este acela de a avea mai multă încredere în propria persoană, de a se accepta într-o
mai mare măsură, astfel încât să găsească curajul de a iniția și construi relații interpersonale semnificative și de a nu resimți inadecvare în
astfel de contexte sociale.

Incompatibilitatea dintre dorința lor de a primi afecțiune și aprobare din partea celorlalți și credința că nu sunt suficienți de buni, de valoroși
și de demni pentru a fi iubiți și apreciați de către ceilalți reprezintă nucleul central al conflictului lor intrapsihic. La acest conflict se adaugă și
neîncrederea în ceilalți, rezultată din experiențele timpurii în care a primit mai degrabă critică și umilință decât afecțiune și apreciere din
partea celorlalți.

Ameliorarea imaginii de sine va contribui nu numai la soluționarea problemei ce decurge din strategia de evitare interpersonală, ci și a
problemelor adiacente care le însoțesc frecvent precum depresia asociată unei scheme de neiubire din partea celorlalți. Pentru a lucra la
acest aspect, terapeutul va trebui mai întâi să se asigure că dezvoltă o relație terapeutică de încredere, bazată pe acceptarea și
nejudecarea persoanei cu caracteristici evitante prin tehnici inspirate din terapiile centrate pe clint. Acestea vor fi necesare în pofida
strategiilor de evitare (de exemplu, realizarea superficială a temelor de casă) la care pot recurge asemenea persoane, mai ales dacă
încrederea în terapeut est insuficient consolidată. Auto-dezvăluirea va fi oricum îngreunată de reticența naturală a acestor persoane de a se
destăinui pe sine.

Un alt obiectiv major al terapiei este de a reuși comutarea atenției pacientului dinspre situațiile tipice de evitare a suferinței spre cele axate
pe creșterea plăcerii și pe aspectele pozitive ale existenței, inclusiv prin apelul la strategii de activare comportamentală.

Nu în ultimul rând, o mai bună echipare a persoanei pentru a face față cu succes interacțiunilor sociale, precum dezvoltarea abilităților
sociale și de comunicare, inclusiv a asertivității, precum și exerciții de restructurare cognitivă bazată de reatribuirea semnificației unor
experiențe sociale (interpretate natural ca defavorabile din cauza hipersensibilității interpersonale), reprezintă strategii utile de lucru în astfel
de cazuri.
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