PIADS
Scala de evaluarea Impactului Psihosocial al Tehnologiilor Asistive
Fiecare cuvânt sau afirmaţie de mai jos descrie cum utilizaţi tehnologia de acces şi cum acesta
vă influenţează.
O parte dintre aceste afirmaţii şi cuvinte pot să vi se pară banale sau fără importanţă pentru
dvs. dar este necesar să răspundeţi la toate cele 26 de întrebări. Deci, pentru fiecare cuvânt sau
afirmaţie, bifaţi cu un X căsuţa corespunzătoare pentru a arăta cum vă influenţează pe dvs.
______________________________________ (tehnologia utilizată) .
Descrescător
-3
-2
1) Competenţă
2) Satisfacţie
3) Independenţă
4) Adaptabilitate
5) Confuzie
6) Eficienţă
7) Stimă de sine
8) Productivitate
9) Siguranţă
10) Frustrare
11) Utilitate
12) Încredere în sine
13) Specializare
14) Îndemânare
15) Stare de bine
16) Capacitate
17) Calitatea vieţii
18) Performanţă
19) Sentiment de putere
20) Sentiment de control
21) Jenă
22) Dorinţa de a risca
23) Implicare în activitate
24) Dorinţa de a încerca noi experienţe
25) Abilitatea de a te adapta la activităţile
zilnice
26) Abilitatea de a profita de oportunităţi
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GLOSAR DE TERMENI
Competenţă

1

Satisfacţie

2

Independenţă

3

Adaptabilitate

4

Confuzie

5

abilitatea de a face bine cele mai importante lucruri ce
trebuiesc realizate
senzaţia de bucurie, plăcere; mulţumire cu privire la viaţă
”nu depinde de” sau nu întotdeauna are nevoie de ajutor de la
cineva sau de ceva
abilitatea de a manipula situaţiile de viaţă, şi puţine crize de
manipulare
dificultăţi de a gândi clar, în momentul luării deciziei

Eficienţă

6

gestionarea sarcinilor uzuale de zi de zi

Stimă de sine

7

cum te simţi cu propria persoană, acceptarea proprei persoane

Productivitate

8

Siguranţă

9

posibilitatea de a realiza mai multe activităţi într-o zi
sentimentul de siguranţă, mai degrabă decât a se simţi
vulnerabil sau nesigur
iind supărat de lipsa progresului în atingerea expectanţelor;
prezenţa senzaţiei de dezamăgi
util pentru utilizator dar şi pentru alte persoane
abilitatea de a se încrede în propria persoană şi în propriile
competenţe
cunoştinţe într-un anumit domeniu
posibilitatea de aşi demonstra competenţele prin realiyarea de
sarcinile bine
optimist în privinţa prezentului şi viitorului, raportat la sine
însuşi
senzaţie de a se simţi mai capabil; capabil să facă faţă

Frustrarea
Utilitatea

11

Încrederea în sine

12

Expertiză

13

Îndemânare

14

Stare de bine

15

Capacitate

16

Calităţii Vieţii

17 cât de bună este viaţa
18 posibilitatea de a-şi demonstra competenţele

Performanţă
Sentiment de putere
Sentiment de control
Jenă / Incomod
Dorinţa de a risca
Implicarea în activitate
Dorinţa de a încerca noi
experienţe
Abilitatea de a se adapta la
activităţile zilnice
(de zi cu zi / de viaţă)
Abilitatea de a profita de
oportunităţi

19 capacitatea de a-şi găsi control intern; sentimentul că poate
avea o influenţă semnificativă asupra propriei vieţii
20 sentimentul de a putea realiza ceea ce îţi doreşti în spaţiul în
care activează
21 senzaţie de incomod sau ruşine
22 dispus să îşi asume anumite riscuri; dispus să accepte provocări
noi
23 abilitatea de a se integra în activităţi alături de alte persoane
24 senzaţie de a se implica în activităţi şi deschidere spre noi
experienţe
capacitatea de a face faţă schimbărilor; capacitatea gestionare
mai uşor ale sarcinilor simple
26 abilitatea de a acţiona rapid şi cu încredere atunci când există o
şansă de a îmbunătăţi ceva în viaţa personală

COTARE
Item Competenţă Adaptabilitate
Competenţă 1
Satisfacţie 2
Independenţă 3
Adaptabilitate 4
Confuzie 5
Eficienţă 6
Stimă de sine 7
Productivitate 8
Siguranţă 9
Frustrare 10
Utilitate 11
Încredere în sine 12
Specializare 13
Îndemânare 14
Stare de bine 15
Capacitate 16
Calitatea vieţii 17
Performanţă 18
Sentiment de putere 19
Sentiment de control 20
Jenă 21
Dorinţa de a risca 22
Implicare în activitate 23
Dorinţa de a încerca noi experienţe 24
Abilitatea de a te adapta la activităţile zilnice
25
Abilitatea de a profita de oportunităţi 26
Total (A)
Numărul de itemi: (B)
Scoruri: A:B
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Calcularea scorurilor la cele trei subscale PIADS, se face după următoarea formulă:
Subscala competenţă - se adăugă valorile corespunzătoare la poziţiile 1, 3, 4, 6, 8,
11, 13, 14, 16, 17, şi 18, scăzând valoarea corespunzătoare la punctul 5 şi împărţind
totalul de 12;
Subscala adaptabilitatea – se adăugarea valorilor corespunzătoare poziţiilor 15, 22,
23, 24, 25, 26 şi împărţirea la 6;
Subscala stimă de sine - se adăugă valorilor corespunzătoare poziţiilor 2, 7, 9, 12, 19,
şi 20, scăzând valorile corespunzătoare la elementele 10 şi 21 şi împărţind totalul la 8.

