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Abstract: A NEW INSTRUMENT FOR OPENNESS ASSESSMENT (THE 
QUESTIONNAIRE D). D questionnaire contains 18 items grouped in three scales. 
Each scale evaluates an Openness dimension: Openness towards learning (7 items), 
Openness towards aesthetics (5 items) and Openness towards intellect (6 items). 

The validation of the questionnaire was performed using various methods: 
• The linear correlation coefficients were computed between each scale and a 

behaviorally anchored rating scale that aimed to measure the same dimension of 
Openness.  

• All questionnaire items were processed using the cluster analysis. 
• The linear correlation coefficients were calculated between the scales of the D 

questionnaire and scales belonging to AP questionnaire (personal autonomy 
evaluation questionnaire) and, respectively, to CP5F (factors of Five Factor Model 
evaluation questionnaire).  

• The average scores for the scales of the D questionnaire were compared among 
professional groups.  

• Two samples of participants were used, containing 314 and, respectively, 81 
persons.  

The obtained results prove that the scales of the D questionnaire are valid.  
The internal consistency of the scales is a good one: ɑ coefficients varied 

between .763 and .860.  
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DENUMIRI ŞI SEMNIFICAŢII ALE FACTORULUI  DESCHIDERE 
 
În ultima jumătate a secolului al XX-lea, în analiza şi descrierea personalităţii 

s-au impus două paradigme, ambele susţinând existenţa a cinci factori: 
• Paradigma intitulată Modelul celor Cinci Factori (Five Factor Model) a 

apărut în urma prelucrării prin analiză factorială a răspunsurilor la diverse 
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chestionare de evaluare a personalităţii. Ea are la bază ipoteza că „toate 
trăsăturile de personalitate pot fi reduse la cinci factori independenţi, între 
care nu există corelaţii semnificative” (Macarie, Constantin, Orzan, 
Constantin & Fodorea, 2008, p. 64). În acest model, trăsăturile de persona-
litate au o organizare ierarhică (McCrae & John, 1992). 

• Paradigma denumită Modelul Big Five, derivată din abordările de tip 
lexical, se bazează pe ipoteza că „acele diferenţe individuale care sunt cele 
mai proeminente/evidente, dar şi relevante din punct de vedere social în 
viaţa indivizilor vor fi virtual encodate în limbajul lor: cu cât sunt mai 
importante aceste diferenţe, cu atât e mai probabil să fie exprimate prin 
înţelesul unui singur cuvânt” (John, Angleitner & Ostendorf, 1988, apud 
Minulescu, 1996, p. 19–20). Adepţii acestei paradigme susţin că „prin 
analiza limbajului obişnuit am putea realiza o taxonomie comprehensivă a 
atributelor de personalitate” (Macarie et al., 2008, p. 64). Ei preferă să 
vorbească despre atribute ale personalităţii, şi nu despre trăsături de 
personalitate. 

Deosebirile dintre cele două paradigme sunt mici, cea mai importantă (în 
afară de faptul că utilizează metode diferite de analiză) fiind aceea că partizanii 
Modelului Big Five au renunţat la pretenţia de a răspunde la întrebarea dacă numele 
trăsăturilor acoperă structuri reale sau sunt simple structuri lingvistice (Dîrţu, 2007, 
apud Macarie et al., 2008). 

În ceea ce priveşte semnificaţia primilor patru factori ai celor două modele, 
cercetătorii au ajuns la un consens şi i-au denumit: Extraversiune, Conştiincio-
zitate, Agreabilitate şi Neuroticism (sau Stabilitate emoţională). Există însă un 
relativ dezacord privind al cincilea factor.  

Acest factor, obţinut în studiile lexicale în urma analizelor factoriale ale 
adjectivelor care desemnează atribute de personalitate, a fost interpretat de obicei 
ca Intelect, întrucât el este descris de adjective precum inteligent, imaginativ şi 
perspicace, în timp ce factorul corespunzător, rezultat din analizele factoriale 
efectuate asupra itemilor şi scalelor din chestionare, care include, în plus faţă de 
creativitate şi interese intelectuale, capacitatea de a distinge şi a exprima emoţii 
diverse, sensibilitate estetică, nevoia de varietate şi valori neconvenţionale, a fost 
denumit Deschidere (McCrae & John, 1992). 

Unii autori au considerat nepotrivită denumirea Intelect, deoarece ea sugerează 
că acest factor ar fi echivalent cu inteligenţa (McCrae, 1994). Or, s-a constatat că el 
corelează doar slab cu scorurile unor instrumente care măsoară coeficientul de 
inteligenţă şi aptitudinea şcolară (Helson, 1985, John, Caspi, Robins, Moffitt & 
Stouthamer-Loeber, 1994, McCrae & Costa, 1985, apud John & Srivastava, 1999).  

În patru eşantioane formate din studenţi, cărora li s-au administrat chestionare 
diferite pentru evaluarea factorilor Modelului celor Cinci Factori (BFI, NEO-FFI, 
HEXACO-PI, NEO-PI-R), Deschiderea a corelat direct, semnificativ la un prag 



3 Un nou instrument pentru evaluarea Deschiderii (Chestionarul D) 149 

p < 0,01, cu scorurile la secţiunea verbală din SAT (Scholastic Assessment Test), în 
timp ce corelaţiile Deschiderii cu scorurile la secţiunea de matematică din SAT au 
fost nesemnificative statistic în trei dintre eşantioane şi semnificative la un prag 
p < 0,01, într-un singur eşantion, coeficientul de corelaţie fiind mic (r = 0,05) 
(Noftle & Robins, 2007). Având în vedere că probele din secţiunea verbală din 
SAT au legătură mai strânsă cu inteligenţa cristalizată, iar cele din secţiunea de 
matematică din SAT sunt legate mai puternic cu inteligenţa fluidă, s-a regăsit în 
această cercetare o constatare formulată de Ashton şi colaboratorii (2000, apud 
Noftle & Robins, 2007), conform căreia Deschiderea are relaţii moderate şi strânse 
cu aspecte ale inteligenţei cristalizate şi doar legături slabe (sau chiar nu există 
legături) cu aspecte ale inteligenţei fluide. 

McCrae şi John (1992) atrag atenţia că nici ceea ce a fost denumit Intelect şi 
nici Deschiderea nu măsoară inteligenţa. Deschiderea este o dimensiune a 
personalităţii, nu o abilitate intelectuală. Există multe persoane care au scoruri mari 
la factorul Deschidere fără a avea un coeficient de inteligenţă ridicat. 

S-a discutat mult despre cea mai potrivită denumire pentru factorul al 
cincilea. În anul 1994, revista European Journal of Personality a dedicat o ediţie 
specială acestei teme (The Fifth of the Big Five). 

Pe parcursul anilor, pentru al cincilea factor au fost propuse denumiri diferite 
(apud McCrae, 1994; Minulescu, 1996; De Raad, 1994): Cultură, Inteligenţă 
(Borgotta, 1964), Intelect, Intelectanţă (Hogan, 1983), Inteligenţă fluidă, Grijă, 
Atenţie (Brand & Egan, 1989), Independenţă vs. Pasivitate, Nesupunere, Estetic-
Intelectual (John, 1990), Deschidere spre experienţă (Digman, 1990; John, 1990). 

După părerea autorilor P. J. Howard şi J. M. Howard (2000), factorul 
Deschidere se referă la numărul de interese pe care le are o persoană şi la 
profunzimea/intensitatea cu care acestea sunt urmărite. O persoană cu o deschidere 
mare are numeroase interese, dar fiecare are o intensitate scăzută, în timp ce o 
persoană cu o deschidere mică are puţine interese, însă fiecare se manifestă intens. 
Persoanele cu scoruri mari la acest factor, denumite „exploratori”, au interese 
vaste, sunt fascinate de lucrurile noi şi de inovaţii, sunt înclinate spre introspecţie şi 
reflectare, iau în considerare abordări noi. Persoanele cu scoruri mici ale factorului 
Deschidere, denumite „protectori”, au interese limitate, se simt mai bine într-un 
mediu familiar şi sunt percepute ca fiind convenţionale. Persoanele cu scoruri 
medii ale Deschiderii, denumite „moderate”, explorează cu interes noul atunci când 
este necesar, dar nu pentru mult timp, căci se plictisesc; ele se pot focaliza timp 
îndelungat pe ceea ce le este cunoscut, după care simt nevoia de lucruri noi. 

R. Hogan şi J. Hogan, pe parcursul cercetărilor efectuate pentru construirea 
Inventarului de Personalitate Hogan, au constatat că factorul al cincilea din 
Modelul celor Cinci Factori are două componente: una se referă la interesul pentru 
cultură şi idei, iar cealaltă la interesul de a dobândi cunoştinţe (Hogan & Hogan, 
2007, p. 15). 
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DEFINIŢII ALE FACTORULUI DESCHIDERE ÎN DIVERSE 
INSTRUMENTE DE EVALUARE A PERSONALITĂŢII 

 
Definiţia şi chiar denumirea factorului Deschidere diferă de la un instrument 

de evaluare a personalităţii la altul. În numeroase cazuri, semnificaţia acestui factor 
rezultă din descrieri ale persoanelor aflate la polii extremi ai scalei care îl măsoară.  

În continuare, vor fi prezentate câteva instrumente care conţin scale de 
evaluare a Deschiderii, în ordinea alfabetică a denumirilor lor. Majoritatea acestora 
au fost construite sau adaptate în România. 

 
Chestionarul Big Five Adjectives (BFA) 
 
BFA a fost construit de G. V. Caprara, C. Barbaranelli şi P. Steca şi a fost 

adaptat în limba română de H. Pitariu, D. Vercellino şi D. Iliescu (BFA. Big Five 
Adjectives, 2008). Măsoară cei cinci factori din Modelul Big Five şi 10 sub-
dimensiuni ale acestora. Conţine 175 de adjective, la care se răspunde pe o scală de 
la 1 la 7.  

Fiecare factor este evaluat prin 25 de adjective: câte 10 pentru fiecare 
subdimensiune şi cinci adjective tipice pentru metafactorii mai generali (Caprara, 
Barbaranelli & Steca, 2008), care completează  

 

imaginea numerică rezultată din cele douăzeci de adjective primare (...), sunt înrudite 
conceptual cu cele douăzeci de adjective principale ale factorului, însă oferă şi 
semnificaţii care nu ţin direct de factorul respectiv, ci îl alătură pe acesta altor concepte 
din domeniul personalităţii umane. (BFATM Big Five Adjectives. Raport pregătit 
pentru: Jane Sample, 2008, p. 10).  

Alte 15 adjective măsoară tendinţa de a da răspunsuri în sensul dezirabilităţii 
sociale, iar 35 de adjective ţin de dimensiuni mai complexe, care reprezintă 
combinaţii ale celor cinci factori. 

Scala M, care evaluează cel de-al cincilea factor, denumit Deschidere 
mentală, trebuie înţeleasă ca o măsură a „diversităţii, nonconformismului şi 
nontradiţionalismului. Scala M se referă la caracteristici precum amploarea 
intereselor intelectuale şi culturale, toleranţa faţă de diversitate şi faţă de cei care au 
valori, idei sau principii diferite, creativitatea şi curiozitatea” (BFATM Big Five 
Adjectives. Raport pregătit pentru: Jane Sample, 2008, p. 10). 

Persoanele care au scoruri mari la această scală sunt înţelepte, logice, 
informate, agere la minte, raţionale, analitice, profunde, receptive, intuitive, culte, 
nonconformiste, inovatoare, creative, imaginative, originale, imprevizibile şi 
progresiste, în timp ce persoanele cu scoruri mici sunt tradiţionaliste, conservatoare 
şi convenţionale (BFATM Big Five Adjectives. Raport pregătit pentru: Jane 
Sample, 2008, p. 10). 

Adjectivele suplimentare ale scalei M sunt: curios, dezinformat, cu interese 
diversificate, plin de fantezie şi interesat de multe lucruri.  
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Scala M conţine două subscale (BFATM Big Five Adjectives. Raport pregătit 
pentru: Jane Sample,  2008, p. 11): 

• Deschidere spre cultură, care măsoară varietatea intereselor şi concen-
trarea lor culturală şi intelectuală, precum şi propensiunea respondentului 
de a fi la curent cu noutăţile din domeniul său de interes şi dorinţa sa de a 
dobândi cunoştinţe şi deprinderi noi. 

• Deschidere spre experienţe, care măsoară gradul în care persoana evaluată 
manifestă deschidere faţă de noutate şi inovaţie, faţă de valori, stiluri, 
moduri de viaţă şi culturi diferite de cele personale. 

 
Chestionarul Big Five ediţia a doua (BFQ-2) 
 
BFQ-2 a fost construit de G. V. Caprara, C. Barbaranelli şi L. Borgogni, pe 

baza modelului utilizat pentru construcţia chestionarului NEO-PI-R, dar cu scopul 
explicit de a măsura cei cinci mari factori de personalitate (denumiţi aici Energie, 
Amicabilitate, Conștinciozitate, Stabilitate emoțională şi Deschidere mintală)  
într-un timp mult mai scurt şi de a identifica posibilele distorsiuni de tip 
managementul impresiei, prin includerea scalei Minciună (Ion, Vercellino & 
Iliescu, 2010). A fost adaptat în limba română de H. Pitariu, D. Vercellino şi D. 
Iliescu (BFQ. Big Five Questionnaire, 2008). 

Instrumentul conţine 156 de itemi. Fiecare factor este măsurat de 24 de itemi, 
grupaţi în două subscale.  

Scala Deschidere mintală (M) evaluează diversitatea, nonconformismul şi 
nontradiţionalismul, precum şi gradul în care persoana evaluată are interese care ţin 
de aspecte intelectuale şi culturale (BFQTM Big Five Questionnaire – 2. Raport 
pregătit pentru: Jane Sample, 2008, p. 10). 

Persoanele care obţin scoruri mari la scala M sunt originale şi creative în 
atitudini, se menţin în mod constant informate privind noutăţile şi au interese culturale 
diverse şi vaste. Deseori au o dorinţă accentuată, chiar o necesitate de a citi.  

Persoanele cu scoruri mici la scala M sunt atrase de tot ceea ce este 
tradiţional şi convenţional, sunt puţin originale şi creative. În general, ele nu au 
preocuparea de a se menţine informate, fiind destul de dezinteresate de activităţile 
şi evenimentele cu tentă culturală sau intelectuală.  

Cele două subscale ale scalei M sunt (BFQTM Big Five Questionnaire – 2. 
Raport pregătit pentru: Jane Sample, 2008, p. 10): 

• Deschiderea spre cultură, care evaluează varietatea nevoilor şi intereselor 
culturale, interesul respondentului de a fi la curent cu noutăţile şi dorinţa sa 
de a achiziţiona cunoştinţe şi deprinderi noi. 

• Deschiderea spre experienţe, care măsoară toleranţa faţă de diversitate, 
deschiderea faţă de valori, stiluri, moduri de viaţă şi culturi diverse şi 
capacitatea de a lua în considerare mai multe perspective ale aceleiaşi 
probleme. 
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Chestionarul Big-five II (B.F. II) 
 
B.F.Q II a fost construit în cadrul colectivului Eteam (o echipă de cercetare 

mixtă formată din studenţi, cadre didactice şi absolvenţi de facultate), cu scopul de 
a fi utilizat în context organizaţional (Macarie et al., 2008). Este compus din 75 de 
itemi (câte 15 pentru fiecare factor din Modelul celor Cinci Factori). Fiecare item 
conţine începutul unei afirmaţii şi două variante de continuare, pe cât posibil 
asemănătoare sub aspectul dezirabilităţii sociale. 

Exemple: 
Situaţiile noi: 

a) mă fac să devin curios;  
b) mă fac să devin prudent.  

Cel mai mult îmi place:  
a) să pun în practică idei realiste; 
b) să găsesc idei originale. 

Pe baza corelaţiilor scalei Deschidere (complexitate/deschidere la nou) din 
chestionarul Big-five II cu alte chestionare (Inventarul Adaptare-Inovare K.A.I, 
chestionarul DA 2.2006) a fost propusă următoarea descriere a persoanelor care 
obţin scoruri mari la această scală (denumite „exploratori”): sunt originale şi 
nesupuse; au capacitatea de a sesiza şi folosi oportunităţile în relaţiile cu ceilalţi şi 
au predispoziţia de a se implica în proiecte diverse şi multiple; au o înclinaţie 
redusă spre planificare şi verificare şi o dispoziţie la polul opus seriozităţii şi 
apatiei specifice distimicului (Macarie et al., 2008, p. 73). 

 
Chestionarul Big Five Minulescu (ABCD-M) 
 
ABCD-M a fost construit de Mihaela Minulescu. Este primul chestionar 

românesc de tip Big Five care are la bază metodologia psiholingvistică. Ultima 
ediţie a ABCD-M, din 2006–2007, se compune din 151 de itemi prezentaţi sub 
forma unor propoziţii scurte care înglobează un marker semnificativ al scalei 
respective (ABCD-M. Chestionarul Big Five Minulescu, 2008). La fiecare item se 
răspunde cu o cifră cuprinsă între 1 şi 5. 

ABCD-M conţine cinci scale principale, care evaluează factorii Modelului Big 
Five. Acestea sunt: Extraversie, Imaturitate, Agreabilitate, Conştiinciozitate şi 
Autoactualizare. Fiecare factor este măsurat de o scală care are cinci subscale, 
corespunzătoare faţetelor sale. Subscalele scalei Autoactualizare sunt: 

• Aprofundare;  
• Toleranţă, deschidere;  
• Rafinare personală;  
• Independenţă, flexibilitate; 
• Creativitate. 
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Semnificaţia scorurilor mari şi a celor mici ale scalei Autoactualizare este 
următoarea (Big Five Mihaela Minulescu. ABCD-M. Raport pregătit pentru: Jane 
Sample, 2008):  

 

Polul pozitiv al acestui factor a grupat atitudini şi motivaţii generative, care permit 
persoanei să se transforme, să evolueze, să nu se mulţumească cu ceea ce este aparent, 
stagnant sau superficial. Persoana se raportează la propria condiţie existenţială, 
angajându-se pe un drum ascensional, de transformări personale, de autonomie şi 
creativitate sau rămâne indiferentă şi se angajează în viaţă în primul rând prin prisma 
unor motivaţii care ţin de supravieţuirea imediată, de acomodarea cu condiţiile prezentului 
fără un efort evolutiv. (...) Reversul semnifică stagnare, trăirea vieţii prin prisma 
trebuinţelor temporare care satisfăcute oferă o saţietate imediată urmând a reveni ciclic la 
acelaşi nivel de manifestare, de obicei destul de rudimentar şi noncreator de cultură; 
persoanele se lasă „purtate de valul” trebuinţelor şi motivaţiilor imediate, nu construiesc, 
sunt defensive în faţa vieţii, sunt dominate de dorinţe egocentrice şi de forme de 
manifestare a acestor dorinţe primitive, mai puţin umanizate (p. 7). 

Chestionarul Nonverbal de Personalitate în Cinci Factori (Five-Factor 
Nonverbal Personality Questionnaire; FFNPQ) 

FFNPQ a fost construit de D. N. Jackson, S. V. Paunonen şi M. C. Ashton. 
A fost adaptat în limba română de D. Iliescu, M. Minulescu şi C. Nedelcea 
(FFNPQ. Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire, 2004). 

Conţine 60 de itemi nonverbali, fiind util în studiile inter-culturale şi pentru 
evaluarea persoanelor care au dificultăţi de citire. Fiecare item se prezintă sub 
forma unui desen care ilustrează un comportament relevant într-o anumită situaţie. 
Respondentul trebuie să aprecieze probabilitatea de a se angaja într-un asemenea 
comportament şi să o codifice printr-o cifră cuprinsă între 1 şi 7.  

FFNPQ se compune din cinci scale, fiecare a câte 12 itemi, care măsoară 
factorii Modelului celor Cinci Factori, aşa cum sunt aceştia descrişi în NEO PI-R.  

Persoanele care au scoruri mari la scala Deschidere spre experienţă apreciază 
artele, citesc mult, caută contactul cu natura, sunt interesate de descoperirile 
ştiinţifice. Cele care au scoruri mici sunt puţin interesate de artele vizuale, de 
muzică şi literatură, au o curiozitate scăzută pentru ştiinţă şi teme intelectuale, evită 
să citească şi ignoră mediul natural din jurul lor (FF-NPQTM-RO. Raport pregătit 
pentru: Jane Sample, 2004, p. 5). 

 
Inventarul de personalitate DECAS 
 
DECAS (Sava, 2008, apud Sava & Popa, 2012) conţine 95 de itemi la care se 

răspunde cu „adevărat” sau „fals”. Aceştia sunt repartizaţi uniform pe cele cinci 
scale care măsoară factorii Modelului celor Cinci Factori: Deschidere, Extraversiune, 
Conştiinciozitate, Agreabilitate şi Stabilitate emoţională.  

În acest inventar, scala Deschidere „identifică persoanele independente, 
creative, cu o cultură generală bogată, orientate spre dezbaterea ideilor şi a 
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teoriilor. La polul scăzut regăsim persoanele pragmatice şi conformiste, care 
preferă valorile conservatoare, tradiţionale” (Sava, 2010, p. 2). 

Profilul de personalitate realizat pe baza scorurilor scalelor din DECAS 
conţine şi o descriere a avantajelor şi a riscurilor pe care le au persoanele care 
realizează scoruri mici şi, respectiv, scoruri mari la fiecare scală. În cazul scalei 
Deschidere, acestea sunt următoarele (Sava, 2010, p. 4):  

• Scoruri mici: 
Avantaje: Simţ practic dezvoltat, orientat spre implementarea acţiunilor; 
respect pentru tradiţie; rezistenţă la muncă rutinieră. 
Riscuri: Dificultăţi de adaptare la schimbări, interese limitate; excesiv de 
conformist faţă de autorităţi. 
• Scoruri mari: 
Avantaje: Creativ, dotat cu simţ artistic şi/sau cu interese intelectuale variate; 
deschis la schimbări, tolerant şi orientat spre viitor. 
Riscuri: Nonconformist, visător, cu imaginaţie bogată; îi lipseşte simţul 
practic, rămânând la stadiul ideilor. 

 
Inventarul de personalitate Hogan (HPI) 
 
HPI a fost primul chestionar de evaluare a personalităţii bazat pe Modelul 

celor Cinci Factori şi destinat în principal mediului organizaţional (Hogan 
Personality Inventory overview guide, 2009). A fost construit de R. Hogan şi 
J. Hogan şi a cunoscut mai multe variante. 

Varianta din 1992 (varianta revizuită) se compune din 206 itemi, grupaţi în 41 
de subscale. Are şapte scale primare şi o scală de validitate (Hogan & Hogan, 1992). 
Fiecare item conţine o afirmaţie la care se răspunde cu „adevărat” sau „fals”. 

Scala primară Intelectanţă (Intellectance) se compune din 25 de itemi şi 
măsoară „gradul în care o persoană este inteligentă, creativă şi interesată de aspecte 
intelectuale” (Hogan & Hogan, 1992, p. 12). Conţine următoarele subscale (Hogan 
& Hogan, 1992, p. 15): 

• Ştiinţă – măsoară interesul faţă de ştiinţă; 
• Curiozitate – măsoară curiozitatea faţă de lume; 
• Căutarea senzaţiilor tari − măsoară plăcerea pentru aventură şi activităţi 

excitante; 
• Jocuri intelectuale – măsoară plăcerea pentru jocurile intelectuale; 
• Generarea ideilor – măsoară fluenţa ideaţiei; 
• Cultură – măsoară interesul faţă de cultură. 
Persoanele care obţin scoruri mari la scala Intelectanţă pot fi caracterizate 

astfel: au imaginaţie, sunt inventive, au minte ageră, se plictisesc uşor şi nu sunt 
atente la detalii. Persoanele care au scoruri mici sunt lipsite de imaginaţie, limitate, 
tolerante la activităţi plictisitoare şi nu simt nevoia de stimulare (Hogan & Hogan, 
1992, p. 39). 
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În varianta din anul 2007 a HPI (Hogan & Hogan, 2007), scala primară 
Intelectanţă este denumită Curios (Inquisitive), iar subscala Ştiinţă are denumirea 
Aptitudinea pentru ştiinţă. Denumirile celorlalte cinci subscale ale scalei 
Intelectanţă nu au fost schimbate.  

 
Inventarul de personalitate NEO Revizuit (Revised NEO Personality 

Inventory; NEO PI-R) 
NEO PI-R este versiunea revizuită, publicată în 1990, a inventarului NEO 

Personality Inventory, construit de P. T. Costa Jr. şi R. R. McCrae. Versiunea cea 
mai recentă a sa, din anul 2010, este denumită NEO Personality Inventory – 3 
(NEO PI-3. NEO Personality Inventory – 3, f.d.). 

NEO PI-R are două variante: Forma S, destinată autoevaluării, şi Forma R, 
care serveşte la evaluarea unei persoane de către un observator (Costa & McCrae, 
1992). Forma S a fost adaptată în limba română de D. Iliescu, M. Minulescu, 
C. Nedelcea şi D. Ispas (NEO PI-R. NEO Personality Inventory, Revised, 2009). 

Ambele variante conţin câte 240 de itemi la care se răspunde pe o scală 
Likert cu cinci puncte. Ele evaluează factorii din Modelul celor Cinci Factori 
(denumiţi, în limba română, Nevrotism, Extraversie, Conştiinciozitate, Amabilitate 
şi Deschidere spre experienţă) şi câte 6 faţete ale fiecărui factor. 

Scala Deschidere spre experienţă măsoară căutarea activă şi aprecierea 
experienţelor pentru plăcerea proprie (NEO PI-R. NEO Personality Inventory – 
Revised, f.d.).  

Persoanele care au scoruri mari la această scală sunt interesate de tot ceea ce 
provine din universul lor intern şi extern. Ele au o viaţă plină de experienţe. Sunt 
dispuse să producă idei, să accepte idei noi cu privire la etică, societate şi politică şi 
să adopte valori neconvenţionale. Trăiesc emoţii (pozitive şi negative) mai intens 
decât persoanele cu scoruri mici. Persoanele care obţin scoruri mici la scala 
Deschidere spre experienţă au tendinţa de a fi convenţionale şi conservatoare în 
păreri şi comportament. Ele preferă situaţiile cu care sunt obişnuite celor noi. Au 
mai puţine interese decât persoanele cu scoruri mari (Costa & McCrae, 1992). 

Faţetele factorului Deschidere spre experienţă se referă la domeniile 
experienţelor spre care este deschisă persoana evaluată. Ele sunt (NEO PI-R. NEO 
Personality Inventory – Revised, f.d.): 

• Deschidere spre fantezie – măsoară receptivitatea faţă de lumea interioară a 
imaginaţiei. 

• Deschidere spre estetică – măsoară aprecierea artei şi a frumosului. 
• Deschidere spre sentimente – măsoară receptivitatea faţă de emoţii şi 

sentimente. 
• Deschidere spre acţiune – măsoară disponibilitatea de a încerca experienţe 

noi.  
• Deschidere spre idei – măsoară curiozitatea intelectuală. 
• Deschidere spre valori – măsoară disponibilitatea de a reexamina valorile 

proprii şi pe cele ale persoanelor învestite cu autoritate. 
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Inventarul ierarhic de personalitate pentru copii (Hierarchical Personality 
Inventory for Childreen; HiPIC) 

HiPIC a fost construit de I. Mervielde şi F. De Fruyt şi a fost adaptat în limba 
română de D. Iliescu, R. Dimache şi A. Ş. Zanfirescu (Hierarchical Personality 
Inventory for Childreen, 2017). Este destinat evaluării copiilor cu vârsta cuprinsă 
între 6 şi 12 ani (dar, în unele ţări, a fost validat şi etalonat pentru alte intervale de 
vârstă), pe baza răspunsurilor date de părinţii lor sau de alte persoane adulte care îi 
cunosc foarte bine. 

Conţine 144 de itemi care descriu comportamente observabile şi la care se 
răspunde pe o scala Likert cu cinci trepte. Aceştia sunt grupaţi în 18 scale, fiecare a 
câte 8 itemi, care măsoară faţete. Cei cinci factori evaluaţi de HiPIC sunt: 
Extraversiunea, Stabilitatea emoţională, Conştiinciozitatea, Benevolenţa şi Imaginaţia. 
Factorul Imaginaţie corespunde factorului al cincilea din Modelul celor Cinci 
Factori pentru adulţi. Scala care îl măsoară conţine atât itemi care se referă la 
Intelect, cât şi itemi referitori la Deschiderea spre experienţă (De Fruit et al., 
2006). Faţetele factorului Imaginaţie sunt Creativitate, Intelect şi Curiozitate. 

Copiii care obţin scoruri extreme la scala care măsoară factorul Imaginaţie 
pot fi caracterizaţi astfel (HiPIC. Chestionar de evaluare a personalităţii şi 
comportamentului copilului, 2017, p. 7, 12, 13): 

• Scoruri mici: lipsă a imaginaţiei, dificultăţi în a gândi în termeni abstracţi, 
dificultăţi în exprimarea gândurilor, lipsa unor conştientizări interioare 
(insight) originale, interese puţine, dificultăţi în îndeplinirea sarcinilor care 
necesită creativitate, atitudine pasivă faţă de idei şi experienţe noi. 

• Scoruri mari: imaginaţie şi creativitate dezvoltate, înţelegerea cu uşurinţă a 
modului în care funcţionează lucrurile, interese în domenii diverse, dar nu 
neapărat profunde, vocabular extins şi bine dezvoltat, uşurinţă în expri-
marea ideilor. 

 
IPIP-50 
 
Instrumentul IPIP-50, construit în cadrul proiectului International Personality 

Item Pool, are la bază markerii de personalitate descrişi de Goldberg (1992), 
enumeraţi mai jos, în paragraful Listele de adjective ale lui L. R. Goldberg. El a 
fost adaptat în limba română de Rusu, Maricuţoiu, Macsinga, Vîrgă & Sava (2012). 
Conţine 50 de itemi, câte 10 pentru evaluarea fiecărui factor din Modelul celor 
Cinci Factori. Fiecare item constă într-o afirmaţie referitoare la caracteristici sau 
comportamente. Respondentul trebuie să aprecieze cât de mult îl caracterizează 
afirmaţia, alegând o cifră cuprinsă între 1 şi 5. Câteva exemple de itemi din IPIP-50 
care măsoară Deschiderea spre experienţă sunt următoarele: 

25. Am idei excelente.  
45. Îmi petrec timpul reflectând asupra lucrurilor.  
50. Sunt plin(ă) de idei. 
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Listele de adjective ale lui L. R. Goldberg 
 
Goldberg (1990) a analizat 479 de adjective referitoare la trăsături de 

personalitate şi a constatat că 339 dintre ele pot fi grupate în 100 de clusteri, care 
descriu cei cinci factori din Modelul Big Five. Factorul al cincilea, denumit Intelect 
(Cultură/Deschidere), este descris prin următorii termeni (Goldberg, 1990; Rusu et al., 
2012): 

• Polul pozitiv: intelectualitate, profunzime, intuiţie, inteligenţă, creativitate, 
curiozitate, sofisticat.  

• Polul negativ: superficialitate, lipsă de imaginaţie, lipsa spiritului de 
observaţie, prostie. 

Într-o altă cercetare, Goldberg (1992) a construit o listă cu 100 de adjective 
(markeri unipolari) referitoare la factorii modelului Big Five. Fiecare factor este 
descris prin 20 de adjective, 10 vizând polul pozitiv şi 10 polul negativ. 
Respondentul trebuie să indice cât de mult i se potriveşte fiecare adjectiv, alegând 
o cifră între 1 (extrem de nepotrivit) şi 9 (extrem de potrivit). 

Cei 20 de markeri pentru factorul V sunt următorii: 
• Polul pozitiv: intelectual, creativ, complex, imaginativ, inteligent, înţelept, 

talentat, profund, inovator, introspectiv. 
• Polul negativ: lipsit de abilităţi intelectuale, lipsit de inteligenţă, lipsit de 

imaginaţie, lipsit de creativitate, simplu, naiv, nechibzuit, lipsit de 
perspicacitate, lipsit de curiozitate, superficial. 

 
NEO Five-Factor Inventory (NEO FFI) 
 
NEO FFI este forma scurtă a chestionarului NEO PI-R. Versiunea cea mai 

recentă a sa, din anul 2010, este denumită NEO Five-Factor Inventory – 3 (NEO 
FFI-3. NEO Five-Factor Inventory – 3, f.d.). NEO FFI a fost construit tot de P. T. 
Costa Jr. şi R. R. McCrae, la fel ca NEO PI-R. A fost adaptat în limba română de 
D. Iliescu, M. Minulescu, C. Nedelcea şi D. Ispas (NEO FFI. NEO Five-Factor 
Inventory, 2009). 

Conţine 60 de itemi, extraşi din NEO Personality Inventory, la care se 
răspunde pe o scală Likert cu cinci puncte. 

Cele cinci scale ale sale, compuse din câte 12 itemi, evaluează factorii din 
Modelul celor Cinci Factori.  

Scala Deschidere către experienţe „surprinde gradul de receptivitate al persoa-
nelor la informaţii noi, precum şi comportamente active de căutare a acestui tip de 
informaţii” (NEO FFI. NEO Five-Factor Inventory. Raportul extins, 2011, p. 9).  

Varianta adaptată în limba română a NEO FFI conţine şi câte două subscale 
pentru fiecare factor. În cazul factorului Deschidere către experienţe, acestea sunt 
(NEO FFI. NEO Five-Factor Inventory. Raportul extins, 2011, p. 9): 
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• Curiozitate – „măsoară interesul persoanelor în a descoperi sau afla 
informaţii noi despre domenii diferite; (...) surprinde şi activismul 
intelectual al persoanelor, precum şi preferinţa pentru activităţi care 
presupun activism intelectual.” 

• Flexibilitate mentală – „măsoară modul în care persoanele se raportează la 
reguli şi norme, precum şi flexibilitatea pe care acestea o manifestă faţă de 
reguli.” 

 
Nonverbal Personality Questionnaire (NPQ) 
 
NPQ a fost construit de S. V. Paunonen şi D. N. Jackson. A fost adaptat în limba 

română de D. Iliescu, M. Minulescu şi C. Nedelcea (NPQ. Nonverbal Personality 
Questionnaire, 2004). 

Conţine 136 de itemi nonverbali, de tipul celor din FF-NPQ, grupaţi în 
17 scale (16 scale care evaluează aspecte ale factorilor din Modelul celor Cinci 
Factori şi o scală de validitate). 

Cele patru scale subordonate factorului Deschidere spre experienţă sunt 
următoarele [Nonverbal Personality Questionnaire (NPQ), 2017]: 

• Autonomie – măsoară nonconformismul şi plăcerea de a se angaja în 
activităţi neconvenţionale, chiar aventuroase. 

• Căutarea aventurii – măsoară disponibilitatea de a se angaja în activităţi 
excitante şi periculoase. 

• Senzorialitate – măsoară preocuparea pentru situaţii şi comportamente care 
excită simţurile şi interesele estetice. 

• Înţelegere – măsoară interesul pentru dobândirea de cunoştinţe în ştiinţă şi 
artă, prin lectură, observare şi experimentare.   

 
SCOPUL CERCETĂRII 

 
Am urmărit construirea unui chestionar – denumit chestionarul D − care să 

evalueze dimensiuni ale factorului Deschidere din Modelul celor Cinci Factori.  

 
CONSTRUIREA CHESTIONARULUI  D 

 
Pentru construirea chestionarului D au fost parcurse trei etape. 
 
Etapa 1. Definirea constructelor 
 
Deschiderea şi dimensiunile ei au fost definite, pe baza bibliografiei 

parcurse, împreună cu un grup de 10 masteranzi de la Facultatea de Psihologie a 



13 Un nou instrument pentru evaluarea Deschiderii (Chestionarul D) 159 

Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. Aceste definiţii au fost utilizate şi la 
construirea scalelor de evaluare cu ancore comportamentale care au fost folosite 
pentru validarea chestionarului D. 

Deschiderea, aşa cum este măsurată de chestionarul D, se referă la preferinţa 
pentru diversitate şi nonconformism, la existenţa intereselor faţă de aspecte 
intelectuale şi culturale.  

Cele trei dimensiuni ale Deschiderii au fost definite prin descrierea 
semnificaţiei valorilor ridicate şi, respectiv, scăzute ale fiecăreia dintre ele astfel: 

• Deschiderea spre învăţare 
Valori mari: interes pentru dezvoltare personală (formare permanentă). 
Valori mici: perseverare în acţiuni şi atitudini, indiferenţă faţă de părerile 
celorlalţi referitoare la propria persoană. 
• Deschidere în plan estetic 
Valori mari: interes pentru artă şi frumos. 
Valori mici: lipsa interesului pentru artă şi frumos. 
• Deschidere în plan ideatic 
Valori mari: curiozitate intelectuală şi receptivitate pentru idei noi şi aspecte 
neconvenţionale mai ales din domeniul ştiinţific, nevoie de argumentare. 
Valori mici: curiozitate săracă, interese limitate, centrare pe o problemă 
restrânsă. 

 
Etapa a doua. Construirea itemilor chestionarului D 
 
La această etapă au participat 10 masteranzi de la Facultatea de Psihologie a 

Universităţii „Tibiscus” din Timişoara. 
 

Pasul 1 
Patru masteranzi, grupaţi câte trei pentru fiecare dimensiune a Deschiderii, au 

construit itemi la care persoana care se autoevaluează să poată răspunde pe o scală 
cu 5 trepte (1 însemnând „mi se potriveşte foarte puţin” şi 5 semnificând „mi se 
potriveşte foarte mult”). Au fost generaţi: 31 de itemi pentru Deschiderea spre 
învăţare, 23 de itemi pentru Deschiderea în plan estetic şi 40 de itemi pentru 
Deschiderea în plan ideatic. 

Fiecare item a fost analizat de nouă masteranzi care au lucrat individual, 
conform următorului algoritm: 

1. S-a urmărit dacă:  
a. itemul este formulat corect din punct de vedere gramatical şi clar; 
b. itemul poate fi înţeles de orice persoană cu o inteligenţă normală şi care 

a absolvit cel puţin şcoala primară; 
c. itemul nu conţine termeni pe care multe persoane nu îi cunosc 

(de exemplu, neologisme, cuvinte preluate din jargon); 
d. itemul nu conţine mai multe afirmaţii, dintre care la o persoană unele ar 

putea fi adevărate, iar altele nu; 
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e. itemul nu se referă la o situaţie foarte specifică, în care multe persoane 
nu s-au aflat şi, din acest motiv, nu ştiu cum ar reacţiona sau cum s-ar 
simţi în situaţia respectivă; 

f. pot să răspundă la item fără a fi obligaţi să dea un răspuns la întâmplare 
atât elevi, cât şi persoane adulte sau în vârstă, atât femei, cât şi bărbaţi, 
atât persoane domiciliate în mediul urban, cât şi persoane domiciliate în 
mediu rural. 

2. Dacă s-a apreciat că itemul este bine formulat, s-a încercat să se identifice 
dimensiunea la care se referă acesta. 

3. Dacă s-a putut identifica dimensiunea măsurată de item, s-a încercat să se 
determine dacă itemul este cu cotare directă („mi se potriveşte foarte mult” 
înseamnă „deschidere mare”) sau inversă („mi se potriveşte foarte mult” înseamnă 
„deschidere mică”). 

Au fost reţinuţi doar itemii pentru care cel puţin cinci masteranzi au indicat 
aceeaşi dimensiune şi acelaşi mod de cotare. 

 

Pasul 2 
Itemii rămaşi au fost grupaţi pe dimensiuni. 
Atunci când s-a observat că mai mulţi itemi exprimă aceeaşi idee, s-a păstrat 

doar unul dintre ei, acela care era formulat mai clar şi descria un comportament 
care nu este foarte dezirabil social sau total indezirabil social.  

Au rămas, astfel, 8 itemi pentru dimensiunea Deschidere spre învăţare, 6 
itemi pentru dimensiunea Deschidere în plan estetic şi 7 itemi pentru dimensiunea 
Deschidere în plan ideatic.  

Chestionarul a fost alcătuit din cei 21 de itemi. Toţi aceştia sunt cu cotare 
directă, adică se cotează cu 1 răspunsul „mi se potriveşte foarte puţin” şi cu 5 
răspunsul „mi se potriveşte foarte mult”. 

Fiecare item a fost notat pe un bilet, biletele au fost amestecate şi s-a extras, 
pe rând, câte unul. Itemii au fost aranjaţi în chestionar în ordinea extragerii 
biletelor. 

 

Pasul 3 
Au fost redactate instrucţiunile de administrare a chestionarului: 
Vi se vor prezenta 21 de afirmaţii (itemi). 
Va trebui să apreciaţi în ce măsură acestea se potrivesc felului în care 

dumneavoastră vă comportaţi, gândiţi sau simţiţi de obicei şi să notaţi 
răspunsurile pe Foaia de răspuns. 

Pentru fiecare afirmaţie apreciaţi dacă vi se potriveşte „foarte puţin”, 
„puţin”, „nici prea mult, nici prea puţin”, „mult” sau „foarte mult” şi notaţi un X 
în dreptul numărului de ordine al itemului, în coloana corespunzătoare 
răspunsului ales. 

Răspundeţi la fiecare item! 
Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale. 
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Etapa a treia. Analiza de itemi 
 
Chestionarul a fost administrat unui eşantion format din 314 persoane (151 

de bărbaţi şi 163 de femei), cu vârsta cuprinsă între 16 şi 52 de ani (m = 24,7; 
σ = 5,6), numit în continuare  eşantionul E1. El a fost împărţit, aleator, în două 
subeşantioane, numite E1a şi E1b. Structura acestora este prezentată în tabelul 1. 
Media vârstelor nu diferă semnificativ între populaţiile din care provin cele două 
subeşantioane: t(312) = 0,222; p = 0,825. Nici structura pe sexe nu diferă semni-
ficativ: χcor2(1) = 0,047;  p = 0,828. 

 
Tabelul 1 

 

Structura subeşantioanelor folosite la analiza itemilor chestionarului 
 

Vârsta Subeşantion/ 
Eşantion 

Total Bărbaţi Femei 
minimum maximum m σ 

E1a 155 76 79 16 44 24,7 5,5 
E1b 159 75 84 16 52 24,8 5,8 
E1 314 151 163 16 52 24,7 5,6 

 
În eşantionul E1, pentru toţi itemii, cotele au variat între 1 şi 5, ceea ce 

înseamnă că aceştia nu descriu comportamente foarte dezirabile sau foarte 
frecvente ori total indezirabile sau foarte rare, comportamente care ar fi primit o 
cotă extremă (1 sau 5). 

Cele mai mari medii ale cotelor itemilor s-au obţinut la scala Deschidere spre 
învăţare (mediile au fost cuprinse între 3,86 şi 4,50), iar cele mai mici la scala 
Deschidere în plan ideatic (mediile au fost cuprinse între 2,67 şi 3,47). Pentru scala 
Deschidere în plan estetic mediile au fost cuprinse între 2,90 şi 3,46. 

S-a efectuat analiza de clusteri asupra itemilor chestionarului, în eşantionul 
E1a. Coeficientul de similaritate între doi itemi a fost egal cu coeficientul de 
corelaţie liniară calculat între cei doi itemi. Distanţa dintre doi clusteri a fost egală 
cu cel mai mic dintre coeficienţii de similaritate calculaţi între itemii dintr-un 
cluster şi itemii din celălalt cluster. 

Analiza dendrogramei itemilor a evidenţiat trei clusteri: 
• primul cluster conţine 6 itemi din scala Deschidere în plan ideatic;  
• al doilea cluster conţine 5 itemi din scala Deschidere în plan estetic; 
• al treilea cluster conţine 7 itemi din scala Deschidere spre învăţare; 
Au rămas izolaţi trei itemi: unul din scala Deschidere în plan ideatic (Pot 

întreţine o conversaţie pe teme din domenii diverse.), unul din scala Deschidere în 
plan estetic (Când nu am destui bani, fac economii pentru a-mi cumpăra obiectele 
care mi se par frumoase.) şi unul din scala Deschidere spre învăţare (Încerc să 
învăţ lucruri noi pentru că nu mă mulţumesc cu ceea ce ştiu deja.). 
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Am decis eliminarea itemilor izolaţi. Itemii rămaşi au fost renumerotaţi, 
păstrându-se ordinea în care fuseseră notaţi în chestionar. Chestionarul obţinut, format 
din 18 itemi, se găseşte în Anexa 1. El va fi numit, în continuare, chestionarul D. 

S-a reluat analiza de clusteri, în aceleaşi condiţii, în subeşantionul E1b, dar 
numai asupra celor 18 itemi din chestionarul D. S-au format trei clusteri, fiecare 
fiind compus din itemi aparţinând unei scale (figura 1). Se constată, astfel, că itemii 
fiecărei scale măsoară acelaşi construct, diferit de ceea ce măsoară itemii celorlalte 
scale. 

 
Item   
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2   
9   
1   
 

11 
  

18   
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17   
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Figura 1. Dendrograma itemilor chestionarului D în subeşantionul E1b 
(Numerele de ordine ale itemilor sunt cele din chestionarul D inclus în Anexa 1.) 

 
VALIDAREA SCALELOR CHESTIONARULUI D 

 
Pasul 1. Analiza corelaţiilor scalelor chestionarului D cu scalele altor 

chestionare 
 
Unor subeşantioane din eşantionul E1 li s-au administrat chestionarele AP şi 

CP5F. Structura acestora este prezentată în tabelul 2. 
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Chestionarul AP (Albu, 2007) serveşte la măsurarea a patru dimensiuni ale 
autonomiei personale. El se compune din patru scale, câte una pentru fiecare dimensiune 
a autonomiei personale: Autonomia cognitivă (9 itemi), Autonomia comportamentală 
(11 itemi), Autonomia emoţională (8 itemi) şi Autonomia valorică (8 itemi). 

 
Tabelul 2 

 

Structura subeşantioanelor folosite la validarea chestionarului D 
 

Bărbaţi Femei Vârsta Chestionarul admi-
nistrat împreună cu D Total 

  minimum maximum m σ 
AP 153 62 91 16 52 23,6 7,2 
CP5F 150 81 69 16 30 25,4 3,7 

 
La fiecare item, respondentul trebuie să aprecieze gradul în care afirmaţia 

conţinută de acesta i se potriveşte şi să aleagă una dintre variantele „foarte puţin”, 
„puţin”, „nici prea mult, nici prea puţin”, „mult” şi „foarte mult”. Celor cinci 
variante de răspuns li se atribuie cotele 1, 2, 3, 4 şi 5, cota 1 indicând un grad de 
autonomie redus, iar cota 5, un grad de autonomie ridicat. 

Se calculează câte un scor pentru fiecare scală prin însumarea cotelor itemilor 
componenţi. 

În această cercetare a interesat doar constructul Autonomie cognitivă. El 
constă în: 

• capacitatea de a raţiona independent, de a-ţi forma propriile opinii şi de a 
lua decizii; 

• capacitatea de a gândi critic; 
• dorinţa de îmbogăţire şi îmbunătăţire a cunoştinţelor (dorinţa de informare); 
• capacitatea de auto-evaluare; 
• un sentiment de încredere în propria persoană; 
• credinţa că poţi alege ce să faci. 
Chestionarul CP5F (Chestionarul de Personalitate cu 5 Factori; Albu, 2008) 

este destinat evaluării factorilor din Modelul celor Cinci Factori (Extraversiune, 
Stabilitate emoţională, Conştiinciozitate, Amabilitate şi Autonomie). Conţine 130 
de itemi, grupaţi în şase scale: 

• Extraversiune: 23 de itemi; 
• Amabilitate: 24 de itemi; 
• Conştiinciozitate: 25 de itemi; 
• Stabilitate emoţională: 21 de itemi; 
• Autonomie: 22 de itemi; 
• Dezirabilitate socială: 15 itemi. 
Fiecare item din chestionarul CP5F conţine o afirmaţie despre felul în care o 

persoană simte (de exemplu: „Mă necăjesc din cauza unor întâmplări neplăcute, 
chiar dacă ştiu că ele sunt puţin importante.”), gândeşte (de exemplu: „Consider că 
viaţa este plină de lucruri interesante.”) sau acţionează (de exemplu: „Evit să 
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conduc activităţi efectuate în colectiv.”). Respondentul trebuie să aprecieze în ce 
măsură afirmaţia din fiecare item i se potriveşte şi să aleagă una dintre variantele: 
„1 = mi se potriveşte foarte puţin”, „2 = mi se potriveşte puţin”, „3 = mi se 
potriveşte cam pe jumătate”, „4 = mi se potriveşte mult” şi „5 = mi se potriveşte 
foarte mult”. 

Scorurile fiecărei scale se obţin prin însumarea cotelor itemilor care o 
compun.  

În această cercetare a interesat doar scala Autonomie. Scorurile mici şi cele 
mari ale scalei Autonomie se interpretează astfel: 

– Scoruri mici: Nu are păreri proprii. Acceptă orice i se spune. Poate fi 
manevrat cu uşurinţă. 

– Scoruri mari: Acţionează altfel decât ceilalţi. Este creativ. Nu se lasă 
condus de alţii. Îi conduce pe alţii. 

Având în vedere definiţiile constructelor evaluate de scalele chestionarelor 
AP şi CP5F, m-am aşteptat la următoarele corelaţii liniare directe semnificative la 
un prag p < 0,05: 

• între scalele Deschidere spre învăţare şi Deschidere în plan ideatic din 
chestionarul D şi scala Autonomie cognitivă din chestionarul AP; 

• între scala Deschidere în plan ideatic din chestionarul D şi scala 
Autonomie din chestionarul CP5F. 

Coeficienţii de corelaţie liniară calculaţi au fost pozitivi şi semnificativi cel 
puţin la pragul p = 0,01 (testele de semnificaţie au fost unilaterale): 

• între scala Deschidere spre învăţare din chestionarul D şi scala Autonomie 
cognitivă din chestionarul AP: r = 0,289; p < 0,001; 

• între scala Deschidere în plan ideatic din chestionarul D şi scala 
Autonomie cognitivă din chestionarul AP: r = 0,253; p = 0,001; 

• între scala Deschidere în plan ideatic din chestionarul D şi scala 
Autonomie din chestionarul CP5F : r = 0,190; p = 0,010. 

 
Pasul 2. Analiza corelaţiilor scalelor chestionarului D cu scale de evaluare 

cu ancore comportamentale care măsoară aceleaşi dimensiuni ale Deschiderii  
 
Înainte de construirea itemilor chestionarului D, au fost construite scale de 

evaluare cu ancore comportamentale, pornind de la definiţiile dimensiunilor 
Deschiderii care au servit ca bază pentru elaborarea chestionarului D. În Anexa 2 
este inclusă, ca exemplu, scala de evaluare cu ancore comportamentale pentru 
dimensiunea Deschidere în plan estetic. 

Chestionarul D a fost administrat unui eşantion format din 81 de persoane 
(32 de bărbaţi şi 49 de femei), cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani (m = 29,2; 
σ = 8,5). Acest eşantion va fi numit E2. 
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Fiecare persoană din eşantion a fost evaluată de cineva care o cunoştea bine, 
cu ajutorul celor trei scale de evaluare cu ancore comportamentale. 

S-au calculat coeficienţii de corelaţie liniară între scalele chestionarului D şi 
scalele de evaluare cu ancore comportamentale (tabelul 3).  

 
Tabelul 3 

 

Coeficienţii de corelaţie liniară între scalele din chestionarul D şi 
scalele de evaluare cu ancore comportamentale (N = 81) 

 

Scala din chestionarul D Scala de evaluare cu ancore 
comportamentale D. spre 

învăţare 
D. în plan 

estetic 
D. în plan  

ideatic 
Deschidere spre învăţare 0,257** 0,028* 0,075 
Deschidere în plan estetic 0,374*** 0,416*** 0,145 
Deschidere în plan ideatic 0,070 0,114 0,298** 

Legendă: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (test de semnificaţie unilateral). 
Observaţie. Au fost haşurate celulele în care m-am aşteptat să se afle coeficienţi de corelaţie liniară 
pozitivi, semnificativi la un prag p < 0,05. 

 
Se constată că fiecare scală a chestionarului D corelează liniar semnificativ la 

un prag p < 0,01 cu scala de evaluare cu ancore comportamentale care măsoară 
aceeaşi dimensiune a Deschiderii, coeficientul de corelaţie fiind mai mare decât 
coeficienţii de corelaţie liniară cu celelalte două scale de evaluare cu ancore 
comportamentale. 

 
Pasul 3. Compararea scorurilor scalelor din chestionarul D între niveluri 

de educaţie 
 
a. Au fost comparate mediile scorurilor scalelor chestionarului D între elevi 

şi studenţi. A fost utilizat un eşantion format din 56 de elevi (33 de băieţi şi 23 de 
fete), cu vârsta cuprinsă între 17 şi 19 ani, şi un eşantion compus din 47 de studenţi 
(21 băieţi şi 26 de fete), cu vârsta cuprinsă între 20 şi 22 de ani. Structura în funcţie 
de gen nu diferă semnificativ între populaţiile din care provin cele două eşantioane: 
χcor2(1) = 1,54; p = 0,213. Se poate presupune, astfel, că rezultatele comparării 
scorurilor scalelor între elevi şi studenţi nu sunt influenţate de gen. Ele ar putea fi, 
însă, influenţate de vârstă. 

Ambele eşantioane au fost extrase din reuniunea eşantioanelor E1 şi E2. 
Pentru scala Deschidere spre învăţare, media scorurilor studenţilor este mai 

mare decât cea a elevilor, diferenţa mediilor fiind semnificativă la un prag p < 0,05 
(tabelul 4). Acest rezultat era de aşteptat, având în vedere că în instituţiile de 
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învăţământ superior intră, în general, foştii elevi care doresc să se dezvolte 
personal. Pentru celelalte două scale mediile scorurilor nu diferă semnificativ, la 
pragul p = 0,05, între elevi şi studenţi, ceea ce era, de asemenea, de aşteptat, pentru că 
atât elevii, cât şi studenţii au provenit din instituţii de învăţământ cu profiluri şi 
niveluri variate. 

 
Tabelul 4 

 

Compararea mediilor scorurilor scalelor din chestionarul D între elevi şi studenţi 
 

Elevi 
(N=56) 

Studenţi 
(N=47) Compararea mediilor 

Scala 
m σ m σ t g.l. p 

unilateral 
Deschidere spre 
învăţare 

26,68 4,74 28,47 3,06 2,309 95,2 0,012 

Deschidere în plan 
estetic 

13,82 4,18 14,89 4,07 1,313 101 0,096 

Deschidere în plan 
ideatic 

16,57 5,26 17,85 4,82 1,277 101 0,102 

 
b. Au fost comparate mediile scorurilor scalelor chestionarului D între 

persoane fără studii superioare şi persoane cu studii superioare, cu vârsta cuprinsă 
între 26 şi 30 de ani. A fost utilizat un eşantion format din 53 de persoane fără 
studii superioare (27 de bărbaţi şi 26 de femei) şi un eşantion compus din 34 de 
persoane cu studii superioare (16 bărbaţi şi 18 femei). Structura în funcţie de gen 
nu diferă semnificativ între populaţiile din care provin cele două eşantioane: 
χcor2(1) = 0,018; p = 0,894. Nici media de vârstă nu diferă semnificativ între 
persoanele fără studii superioare (m = 28,42; σ = 1,57) şi persoanele cu studii 
superioare (m = 27,88; σ = 1,37): t(85) = 1,620; p = 0,109. Se poate presupune, 
astfel, că rezultatele comparării scorurilor scalelor între persoanele fără studii 
superioare şi cele cu studii superioare nu sunt influenţate de gen şi de vârstă. 

Ambele eşantioane au fost extrase din reuniunea eşantioanelor E1 şi E2. 
Pentru toate cele trei scale, media scorurilor persoanelor cu studii superioare 

este mai mare decât cea a persoanelor fără studii superioare, diferenţa mediilor 
fiind semnificativă la un prag p < 0,01 pentru scalele Deschidere în plan estetic şi 
Deschidere în plan ideatic (tabelul 5). Participanţii care au absolvit o instituţie de 
învăţământ superior au fost învăţaţi, în perioada anilor de facultate, să acorde 
atenţie lucrărilor şi manifestărilor cu caracter ştiinţific, ceea ce explică scorurile lor 
mai mari la scala Deschidere în plan ideatic decât scorurile persoanelor fără studii 
superioare. Se poate presupune că atracţia către artă a persoanelor cu studii 
superioare îşi are bazele în anii de facultate, când studenţii aveau facilităţi la 
accesul la diverse manifestări culturale (spectacole, vizite la expoziţii şi muzee 
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etc.). Faptul că mediile scorurilor scalei Deschidere spre învăţare nu diferă 
semnificativ între populaţiile din care au fost extrase cele două eşantioane ar putea 
fi explicat prin vârsta participanţilor: fiind tineri, sunt preocupaţi de dezvoltarea 
personală pentru găsirea unui loc de muncă bun. 

 
Tabelul 5 

 

Compararea mediilor scorurilor scalelor din chestionarul D  
între persoane fără studii superioare şi persoane cu studii superioare 

 

Persoane  
fără studii 
superioare 

(N = 53) 

Persoane 
cu studii 

superioare 
(N = 34) 

Compararea mediilor 
Scala 

m σ m σ t g.l. p 
unilateral 

Deschidere spre 
învăţare 28,60 4,98 29,71 3,97 1,087 85 0,140 

Deschidere în plan 
estetic 15,06 4,99 17,47 3,69 2,590 83,2 0,006 

Deschidere în plan 
ideatic 16,47 6,47 21,76 4,67 4,425 83,8 <0,001 

 Rezultatele obţinute constituie dovezi ale validităţii scalelor din chestionarul D. 

 
CONSISTENŢA INTERNĂ A SCALELOR CHESTIONARULUI D 
 
S-au calculat coeficienţii de consistenţă internă α ai scalelor pentru reuniunea 

eşantioanelor E1 şi E2. Eşantionul obţinut a fost compus din 395 de persoane 
(183 de bărbaţi şi 212 femei), cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani (m = 25,64; 
σ = 6,54). 

Toate scalele au o consistenţă internă bună (tabelul 6). 
 

Tabelul 6 
 

Coeficienţii α ai scalelor chestionarului D (N = 395) 
 

Scala Nr. 
itemi α 

Deschiderea spre învăţare 7 0,763 
Deschiderea în plan estetic 5 0,833 
Deschiderea în plan ideatic 6 0,860 

 
CONCLUZII 

 
Cercetarea descrisă în această lucrare a condus la obţinerea unui chestionar 

format din 18 itemi care evaluează trei dimensiuni ale Deschiderii: Deschiderea 
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spre învăţare (7 itemi), Deschiderea în plan estetic (5 itemi) şi  Deschiderea în 
plan ideatic (6 itemi).  

Corelaţiile acestor scale cu scale din chestionarele AP (pentru evaluarea 
autonomiei personale) şi CP5F (pentru evaluarea celor cinci factori din Modelul 
celor Cinci Factori), precum şi cu scale de evaluare cu ancore comportamentale 
care măsoară aceleaşi dimensiuni ale Deschiderii ca scalele din chestionarul D 
constituie dovezi ale validităţii chestionarului D. Alte dovezi au fost oferite de 
modul în care variază scorurile scalelor chestionarului D între grupe formate în 
funcţie de nivelul de educaţie: între elevi şi studenţi şi între persoane fără studii 
superioare şi persoane cu studii superioare. 

Consistenţa internă a scalelor este bună, coeficientul α având valori între 
0,763 şi 0,860. 

 
LIMITE ALE CERCETĂRII  

ŞI DIRECŢII DE CONTINUARE A CERCETĂRII 
 
Nu s-a analizat validitatea scalelor chestionarului D prin corelarea scorurilor 

acestora cu scorurile scalelor unor chestionare care evaluează Deschiderea 
(de exemplu, cu scalele care măsoară faţete ale Deschiderii, din NEO-PI-R). 

Din cauza faptului că în eşantioanele de participanţi pe care le-am utilizat 
intervalele de vârstă difereau între ele prin structura relativă la nivelul de educaţie 
şi s-a constatat că scorurile scalelor diferă între categoriile formate în funcţie de 
nivelul de educaţie (elevi, studenţi, persoane fără studii superioare, persoane cu 
studii superioare), nu s-a cercetat variaţia scorurilor scalelor în funcţie de vârstă. 

Fidelitatea a fost studiată doar în ceea ce priveşte consistenţa internă a 
scalelor. 

Cercetările următoare vor căuta alte dovezi ale validităţii scalelor şi vor 
analiza stabilitatea scorurilor în timp. De asemenea, vor urmări dacă modul în care 
scorurile variază între bărbaţi şi femei şi între grupe de vârstă este similar cu cel 
identificat pentru alte scale care evaluează Deschiderea. 
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ANEXA 1 
 

Chestionarul D 
 

N
r.

 it
em

i  
 

Item 

 
 

Scala 

1 Urmăresc emisiunile TV care au conţinut ştiinţific. Deschidere în plan ideatic 
2 Îmi place să particip la manifestări ştiinţifice 

(conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări 
ştiinţifice etc.). 

Deschidere în plan ideatic 

3 Cred că ar trebui construite mai multe edificii 
destinate culturii şi artei. 

Deschidere în plan estetic 

4 Când nu mai fac faţă situaţiei, ascult şi părerile celor 
care au mai multă experienţă decât mine. 

Deschidere spre învăţare 

5 Îmi plac provocările pe teme ştiinţifice. Deschidere în plan ideatic 
6 Consider că de la fiecare om poţi învăţa câte ceva. Deschidere spre învăţare 
7 Încerc să-mi îndrept greşelile, atunci când cei din jur 

mă sfătuiesc. 
Deschidere spre învăţare 

8 Sunt interesat (interesată) să mă perfecţionez 
permanent la locul unde îmi desfăşor activitatea. 

Deschidere spre învăţare 

9 Sunt fascinat (fascinată) de provocările intelectuale. Deschidere în plan ideatic 
10 Experienţele de viaţă trăite atât de mine, cât şi de alţii, 

m-au învăţat cum să mă descurc în situaţii dificile. 
Deschidere spre învăţare 

11 Pentru mine arta înseamnă ceva ce-mi produce 
emoţie. 

Deschidere în plan estetic 

12 Încerc să aplic în viaţa de zi cu zi cunoştinţele 
dobândite de-a lungul anilor. 

Deschidere spre învăţare 

13 Sunt interesat (interesată) de noutăţile din domeniul 
ştiinţei şi tehnicii. 

Deschidere în plan ideatic 

14 Sunt convins că mai am multe de învăţat. Deschidere spre învăţare 
15 Îmi fac plăcere discuţiile, chiar în contradictoriu, pe 

teme ştiinţifice. 
Deschidere în plan ideatic 

16 Simt că muzica este „limbajul îngerilor”. Deschidere în plan estetic 
17 Cred că cine iubeşte arta, iubeşte frumosul în toate 

formele sale. 
Deschidere în plan estetic 

18 Arta este pentru mine un „dar divin”. Deschidere în plan estetic 
 
Observaţie. Toţi itemii sunt cu cotare directă. Cotele lor sunt : 1 = foarte puţin; 2 = puţin; 
3 = nici prea mult, nici prea puţin; 4 = mult; 5 = foarte mult.  
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ANEXA 2 
 

Scala de evaluare cu ancore comportamentale pentru dimensiunea 
Deschidere în plan estetic 

 
5   A făcut sau face parte dintr-un cerc artistic (muzical, de pictură etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

   
 
 
Îi plac spectacolele de balet, operetele. 
Atunci când oferă un cadou, acordă atenţie şi ambalajului. 
Acceptă cu plăcere invitaţiile la expoziţii de pictură, sculptură, artă fotografică 
etc. 
 
Vizioneazǎ cu plǎcere piese de teatru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

  Face parte dintr-un cerc de persoane interesate de artă. 
 
 
De câte ori are ocazia, îşi exprimă aprecierea pentru lucrurile frumoase. 
 
 
Dacǎ are ocazia, urmăreşte cu plăcere o paradă a modei. 
 
 
Este atent(ă) la asortarea culorilor vestimentaţiei sale numai atunci când merge 
în vizită. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

   
 
Nu cumpără obiecte pentru decorarea locuinţei sale, dar le păstrează pe cele 
primite cadou. 
 
 
Îmbrăcămintea sa obişnuită este în nuanţe de gri sau maro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

   
 
Consideră că este o pierdere de timp să admiri picturi. 
 
 
Este indiferent(ă) faţă de artă. 
Refuză să participe la discuţii care au ca subiect arta. 
Afirmă că de artă şi frumos sunt interesate doar persoanele naive. 
 
 

 




