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STUDENTUL ÎN SISTEMUL SOLICITĂRILOR ȘI 

INTERACȚIUNILOR UNIVERSITARE  
                       GOLU Ioana, Conf. univ. dr., Universitatea Hyperion 

 

Rezumat: Lucrarea îşi propune să evidenţieze variate aspecte psihologice 

ale adaptării studentului la mediul universitar, prin prisma interacţiunilor şi 

solicitărilor universitare în care este acesta implicat. Astfel, am efectuat un sondaj 

de opinie pe un lot de 100 de studenţi, din toţi anii de studiu, de la profile 

umaniste. Itemii adresaţi au vizat tehnicile de învăţare utilizate, sursele de 

informare consultate, eşalonarea  învăţării în timp, efortul prestat pentru a învăţa, 

motivele care i-au determinat să devină studenţi. Datele obţinute au fost 

coroborate cu experienţa noastră de comunicare educaţională directă cu studenţii, 

cu observarea activităţii lor şi cu unele convorbiri informale purtate cu subiecţii în 

cauză. Rezultatele relevă necesitatea de a corela actul de învăţare cu solicitările 

universitare, precum şi asimilarea normei sociale ce derivă din statutul de student. 

Cuvinte cheie: student, mediu universitar, învățare. 

Abstract: This paper aims to highlight various aspects of psychological 

adaptation to academic student, through the interaction and academic applications 

where it is involved. Thus, we conducted a survey on a sample of 100 students of 

all study years, from humanities profile. The items ask targeted learning techniques 

used, information sources consulted staggering learning time, effort rendered to 

learn the reasons that led them to become students. Data were combined with our 

experience of direct educational communication with students, observing their 

work and some informal interviews conducted with subjects concerned. The results 

indicate the need to link the act of learning with academic demands and assimilate 

social norms derived from student status. 
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  Importanţa socială a studenţimii este indiscutabilă, iar elucidarea problemei 

integrării universitare a tineretului studenţesc şi a rolului său în dinamismul vieţii 

sociale capătă o semnificaţie teoretică şi practică deosebită. Statistic vorbind, 

studenţii au o pondere însemnată în rândul tineretului, mai ales astăzi, când asistăm 

la o adevărată explozie a învăţământului universitar particular. În plus, în virtutea 

pregătirii pe care o primesc în anii de facultate, studenţii vor fi, mâine, specialişti 

investiţi cu sarcini de cunoaştere, conducere şi formare în diverse domenii socio – 

profesionale. De aici necesitatea de a investiga şi a cunoaşte psihologic acest 

important segment al populaţiei active – studenţimea – pentru a proiecta acţiuni 

educaţionale eficiente de pregătire, îndrumare şi orientare valorică a lui, astfel încât 

să capete conştiinţa de factor uman constructiv şi sentimentul de aderenţă la 

ansamblul social. 

Poziţia de student se distinge prin câteva particularităţi obiective. Ca vârstă, 

studentul este un adult, o persoană al cărei statut social începe a se deosebi 

substanţial de statutul de elev. A deveni student înseamnă a lua o decizie 

fundamentală, hotărându-ţi soarta pe linie de profesiune. La nivel de elev, cercul 

variantelor decizionale posibile apare ca fiind foarte larg. La nivel de student, el s-a 

îngustat, devenind o traiectorie spre o ţintă unică. Faptul se resimte şi subiectiv, sub 

forma trăirii naive a studentului din anul întâi, care, comprimând parcă anii de 

studiu, cu dificultăţile lor, deja “se vede” – desigur, deocamdată în plan 

aspiraţional, proiectiv – inginer, medic, psiholog sau profesor. Este un început de 

maturizare socială, concretizat în opţiunea pentru profesie, căruia i se adaugă, pe 

parcurs, mereu alte accente, generate de împrejurarea că, la vârsta studenţiei, 

individul capătă acces la noi acţiuni, instituţii şi valori. La această vârstă, elanul şi 

vigoarea fizică şi mental continuă să crească, prefigurând un cadru de personalitate 

aflată în plină sedimentare şi afirmare în afară. Ceea ce face ca realitatea 
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studenţească să conteze ca o variabilă activă şi eficientă în câmpul evenimentelor şi 

interacţiunilor sociale.  

Inserţia optimă a studentului la mediul universitar comportă, după părerea 

noastră, două dimensiuni fundamentale: adaptarea sa la solicitările unui proces 

instructiv – educativ complex, academic; adaptarea sa la relaţiile şi interacţiunile 

proprii mediului universitar. Prima dimensiune se rezolvă în termeni de învăţare 

cognitivă, intelectuală, prin care studentul ia în stăpânire instrumentele ce-l vor 

conduce către practicarea unei anumite profesiuni; cea de-a doua se rezolvă în 

temeni de învăţare socială, prin care studentul însuşeşte norme, valori, atitudini şi 

modele de conduită, care îi vor permite să stabilească multiple conexiuni cu 

semenii şi să se afirme ca om printre oameni în grupul său de apartenenţă. Ne vom 

referi, pe rând, la cele două dimensiuni.  

 Ca şi elevul, studentul continuă să înveţe, adică să ia notiţe după profesor, să 

lucreze în bibliotecă sau în laborator, să caute diverse surse de informaţie şi să se 

pregătească în vederea diverselor examinări. Universitatea este şi ea tot o instituţie 

de învăţământ şi, în afara circuitului învăţării, însăşi noţiunea de student îşi pierde 

sensul. Aici se poate ivi un decalaj sau chiar o contradicţie între statutul social şi de 

vârstă al studentului şi statutul său profesional “minor” de persoană care poate să 

continue să înveţe într-o manieră şcolărească.  

Problema care se pune este următoarea: cum ar trebui să înveţe studentul şi 

cum învaţă el real. Noi socotim că învăţarea practicată în manieră universitară se 

deosebeşte fundamental de învăţarea în manieră şcolărească. Modelul de învăţare 

universitară presupune din partea studentului a gândi, a gândi independent şi 

creator, fiind el însuşi un descoperitor al adevărului şi un constructor de informaţii, 

practicând observaţia, experimentul, invenţia şi predicţia. Ceea ce se poate obţine 

printr-o potenţare şi înmulţire a contactelor directe cu sursele de informaţie şi cu 

situaţiile problematice ale învăţării.  
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 Pentru a identifica modalitatea în care învaţă studenţii, am efectuat un sondaj 

de opinie la nivelul unui lot de peste 200 de studenţi, din anii I-III, de la profile 

socio - umane, de stat şi particulare. Sondajul s-a desfăşurat pe baza unui 

microchestionar care a cuprins itemi vizând tehnicile de învăţare utilizate, sursele 

de informaţie cel mai frecvent consultate, eşalonarea învăţării în timp, efortul 

prestat pentru a învăţa, motivele care i-au determinat să devină studenţi. Datele 

obţinute au fost coroborate cu experienţa noastră de comunicare educaţională 

directă cu studenţii, cu observarea activităţii lor şi cu unele convorbiri informale 

purtate cu subiecţii în cauză.  

 Datele ne-au arătat că pentru mulţi studenţi (peste 70%) – chiar şi pentru cei 

din anii mari – informaţia ştiinţifică reprezintă, din păcate, doar “materie de 

învăţare” în sensul îngust, scolastic al cuvântului. Bibliografia, mai ales cea în 

limbi străine, este consultată accidental şi foarte rar. Eforturile de învăţare sunt 

intensificate, îndeosebi în preajma examenelor semestriale iar sursa de informare 

continuă să rămână, în principal, notele de la cursul audiat, eventual şi tipărit. Se 

învaţă şcolăreşte, prin repetiţii, reproductiv. Nu există un stil academic de muncă 

intelectuală.  

Autonomia cognitivă a studentului se formează în timp, iar acesta învaţă 

treptat să-şi gestioneze propriile acte de învăţare. Astfel, subiectul învăţării capătă, 

în timp, abilitatea de a consulta direct sursa ştiinţifică, realizând o autonomie 

cognitivă integrală, pe termen lung. El îşi formează aparatul de descriere, explicare, 

prelucrare şi interpretare independentă a cunoştinţelor. 

Autonomia sa cognitivă, bazată pe elemente de căutare personală a 

răspunsurilor şi de prognozare a proceselor, procedeelor şi rezultatelor activităţii 

proprii, îi permite subiectului să se manifeste el însuşi ca agent care recreează 

materialul de învăţare şi-l transpune în limbajul propriilor acţiuni externe şi interne. 

Creşte cantitatea de informaţie pe care poate s-o prevadă şi s-o preîntâmpine, se 

obţine un coeficient de prognozare înalt, atunci când cel ce învaţă tinde să 
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descopere sau chiar să creeze prin actele sale de căutare întreaga cantitate de 

informaţie supusă studiului. Independenţa cognitivă atinge un nivel superior când 

acţiunile celui ce învaţă încep să includă elemente de cercetare şi abordare 

euristică, operând recombinări, transferuri de procedee cunoscute în situaţii 

problematice neobişnuite. 

Făcând experienţa unor acţiuni de învăţare cu caracter de căutare şi investigare, 

cel ce învaţă se eliberează treptat de modelele date de-a gata şi de montajele 

stereotipe şi însuşeşte strategia de aplicare a ceea ce ştie la noi condiţii. El însuşeşte 

priceperea de a-şi conduce propriile demersuri cognitive şi ajunge la acţiuni 

mentale eficiente. El percepe, recunoaşte şi identifică problemele, se montează 

emoţional pentru activitate, reformulează sarcinile, reactualizează cunoştinţele de 

care dispune, determină cercul cunoştinţelor care nu-i ajung sau care îi lipsesc şi 

calea căutării lor, destructurează şi restructurează ceea ce ştie, face conexiuni intra 

şi internoţionale. De-a lungul acestui amplu demers, cel ce învaţă se sprijină pe 

modele şi se desprinde de ele, procedează când algoritmic, când euristic, 

actualizează şi transformă procedee de activitate cunoscute, planifică şi îşi 

controlează activitatea, o continuă sau o întrerupe, acumulând cultura activităţii 

mentale – premisă a unor prestaţii creatoare în învăţare şi a naşterii gustului pentru 

ştiinţă. 

Interpretând modul de a învăţa al studenţilor prin prisma acestui model de 

analiză a instruirii şi învăţării, vom constata că aceştia sunt încă departe de a-l 

realiza în practică. Raportarea lor la ştiinţă nu se produce ca o legătură directă cu 

aceasta, ci se realizează pe căi ocolite, prin verigi intermediare (profesor, carte, 

notiţe de curs), ceea ce intelectual se traduce în caracterul predominant reproductiv 

al operării cu materialele, iar motivaţional, în atitudinea mărginită faţă de învăţare. 

Într-adevăr, o parte dintre studenţii – trebuie s-o recunoaştem – învaţă pentru notă, 

pentru medie, pentru diplomă. Aceste trăsături sunt mai evidente la studenţii care 

vin în învăţământul superior numai pentru obţinerea diplomei ca document care să 
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justifice postul pe care deja îl ocupă. De aici o luptă acerbă, dusă prin toate 

mijloacele, pentru a se vedea “licenţiaţi”. 

Cauzele conservării strategiei şcolăreşti de învăţare în contextul activităţii 

studenţeşti şi a atitudinii îngust-utilitariste, excesiv de mercantile, chiar imorale 

faţă de statutul profesional de student ţin, desigur, şi de student însuşi, care nu şi-a 

construit un stil superior de învăţare, nu şi-a apropriat acei operatori mental 

necesari raportării la ştiinţă ca la o formă a culturii, şi nu ca la o materie ce trebuie 

doar învăţată şi ştiută pentru examen. Dar mai sunt şi alte cauze, între care, în 

primul rând, dificultăţile de program ale instruirii universitare, care, prin rigiditatea 

secvenţelor ei, poate să înlăture orice tentativă a studentului de a se autoplanifica în 

raport cu sarcinile de pregătire universitară. De aici necesitatea cercetării căilor de 

optimizare a relaţiei dintre student şi program, de aşa manieră încât “programul” – 

prin dimensiunile, conţinutul şi organizarea lui – să-l transforme treptat pe student 

într-un sistem autoreglator în raport cu informaţia ştiinţifică, contribuind, astfel, la 

accentuarea sensului formativ al instruirii universitare. 

O altă cauză este însuşi mediul universitar, dominat de modelul cultural al 

economiei de piaţă, de o mentalitate concurenţială, ce determină ca studenţia să fie 

percepută de mulţi ca o tranzacţie aducătoare de profit, care îi induce studentului 

sentimentul că instrumentul cheie al succesului profesional şi social este nu ştiinţa 

pe care o are în cap, ci diploma pe care o ţine în mână. Trebuie lucrat mult pentru a 

reorienta valoric studentul, modificându-i optica asupra învăţării universitare, pe 

care trebuie să o vadă drept sursă principală a formării sale viitoare ca personalitate 

competentă să exercite cu succes un anumit rol profesional. Viitorul absolvent 

trebuie să ştie nu numai să ceară, să revendice, să pretindă, şi să ocupe, uneori 

nemeritat, un post, ci să posede capacităţile potrivite pentru a presta o activitate 

concretă, utilă din punct de vedere social. Desigur, “goana” după post este 

condiţionată nu numai intrinsec, dar şi extrinsec de dificultatea de a găsi un loc de 

muncă pe măsura pregătirii, într-o societate în care şomajul este la ordinea zilei. 
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Acest aspect nu poate să nu provoace studentului sau proaspătului absolvent o stare 

de nelinişte interioară, care activează conduite înalt competitive, conflictuale, chiar 

agresive. 

Examinarea statutului de student ne relevă, pe lângă dimensiunea funcţională, 

cognitiv-instrumentală a integrării universitare, dimensiunea psihosocială a acestui 

proces. Secvenţele învăţării din universitate sunt punctate, cum ne-a arătat un al 

doilea sondaj de opinie, de numărate tipuri de relaţii şi prestaţii sociale 

extradidactice. Sunt activităţile politice, culturale, sportive, recreative, distractive, 

care acompaniază de la un capăt la altul viaţa universitară, care îi oferă studentului 

tot atâtea ocazii de contact, comunicare şi colaborare cu ceilalţi membri ai grupului 

studenţesc. 

Conţinutul de evenimente şi experienţe socioumane care se interpune între 

examenul de admitere la facultate şi examenul de licenţă este, potrivit relatărilor 

subiecţilor noştri, atât de bogat, încât s-ar putea spune că studenţia nu este numai 

un drum către scop, dar şi o etapă de viaţă distinctă. Fiind o etapă sui-generis de 

viaţă, studenţia presupune nu numai acumulări de cunoştinţe şi de abilităţi 

profesionale, ci şi comunicarea nemijlocită cu viaţa şi învăţarea acelor experienţe, 

norme şi valori care concură la maturizarea lui morală şi comportamentală. 

Aşa cum ne-au arătat datele de cercetare, sunt şi studenţi a căror studenţie se 

consumă oarecum singură, în gol, ca o abstacţie pură. Ei vin rar pe la facultate, nu 

ştiu ce sunt acelea cursuri şi seminarii, nu ştiu ce sunt acelea reuniuni, excursii, 

întâlniri culturale studenţeşti. Ca să participe la ele, ei trebuie cumva impulsionaţi 

din afară. Preocupările lor centrale nu concordă cu ceea ce aşteaptă instituţia şi 

grupul de la ei. De aici un posibil efect de marginalizare, de excludere socială: 

relaţii puţine, sociabilitate scăzută, dezamăgire personală şi înstrăinare 

interpersonală. Evident că la aceasta poate să contribuie, aşa cum a reieşit din 

răspunsurile unor studenţi la chestionar, şi neconcordanţa dintre personalitatea 

tânărului student, saturată de proiecte şi aspiraţii inedite şi formele de activitate 
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universitară, care pot să i se pară banale, rutiniere, neinteresante, neatrăgătoare. 

Această discordanţă dintre aşteptare şi ofertă se trăieşte ca o stare disonantă, de 

insatisfacţie, care afectează mecanismul adaptării la mediul universitar. 

Mai este însă încă un aspect, pe care l-au relevat datele de cercetare. Mulţi 

tineri, deveniţi studenţi, trec dintr-un mediu în alt mediu, din cel rural în cel urban, 

din provincie în capitală sau din alte mari oraşe. Cum suportă tinerii aceste 

distanţări şi transformări? Ce impact au ele asupra personalităţii lor? Cum 

reacţionează ei la noua ambianţă, pe care mulţi dintre ei o percep ca fiindu-le 

străină, ostilă? Unele date preliminare ne arată că aici se ivesc multe dificultăţi, 

care pot genera comportamente deficitare, chiar deviante. Este o problemă pe care 

o vom cerceta în continuare. 

Concluzionând, putem spune că adaptarea la mediul universitar necesită, pe de 

o parte, punerea de acord a actului de învăţare al studentului cu baremurile 

universitare, care cer gândire, autonomie cognitivă, creativitate şi, pe de altă parte, 

asimilarea normei sociale de maturitate atitudinală şi comportamentală care derivă 

din statutul de student. Cercetarea efectuată ne-a arătat că maturizarea socială poate 

s-o devanseze pe cea intelectuală, creându-se situaţia paradoxală că un adult 

devenit conştient de responsabilităţile şi rolul său social şi profesional, se 

comportă, la capitolul “învăţare”, ca un şcolar. Soluţia pentru a reduce aceste 

decalaje nu poate fi decât aceea de a proiecta o instruire şi o educaţie universitară, 

care să subordoneze relaţia student – învăţare cadrului mai larg al relaţiei student – 

cultură.  
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LEV  VÎGOTSKI ȘI UNELE PROBLEME ALE PIHOLOGIEI 

DEZVOLTĂRII  

RACU Igor, profesor universitar, dr. habilitat,  
Universitatea Pedagogică de Stat    „Ion Creangă” din, 

Chişinău 
Rezumat: În acest articol sunt punctate unele teorii, concepte, idei expuse 

de marele savant rus L.S. Vîgotski cu referință la principalele probleme din cadrul 

psihologiei dezvoltării: periodizarea de vârstă, formațiunea centrală nouă 

psihologică, zona proximei dezvoltări, dinamica dezvoltării, crizele în dezvoltarea 

psihică și formarea personalității, structura și dinamica vârstei, relația dintre 

instruire și dezvoltare ș.a. Psihicul și personalitatea sunt elemente dinamice, în 

continuă dezvoltare și formare, determinate biologic, social și cultural de activitate 

și în cadrul activității, deci prin interacțiunea cu mediul. Caracteristicile de bază 

ale funcțiilor psihice superioare din perspectiva lui L.S. Vâgotski - mijlocirea, 

caracterul conștient, spontaneitatea - reprezintă aspecte calitative, caracteristice 

„structurilor psihologice”.  

Cuvinte cheie: dezvoltare, instruire,  zonă proximă de dezvoltare, situație 
socială de dezvoltare. 
 Abstract: The development in ontogenesis, reflecting the transition from a 

state to a state lower quality superior quality material. Information influence how a 

particular subject perceives reality and interact in society. Psyche and personality 

are dynamic elements in continuous development and training, determined 

biological, social and cultural activities and in the work, so the interaction with the 

environment. Basic characteristics of higher mental functions in terms of LS 

Vâgotski- intercession, nature awareness, spontaneity - is qualitative aspects 

characteristic "psychological structures". Cognitive development is the result of a 

double training, external and internal then, from the social to the individual and 

not vice versa. Intellectual processes occur by mediating interaction between the 
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child and the environment. The next step is the internalization of that mental 

functions of the child. Article bring to the fore the issue of crises in developing 

their particular characteristics, sensitive periods in development and the 

relationship between training and development. 

 Keywords: development,  education,, zone of proximal development, 

social situation of development. 

  
Lev Vîgotski (1896 – 1934) este considerat fondatorul 

psihologiei ruse.  

S–a născut pe 5 noiembrie 1896  în oraşul Orşa (R. Belarus).  

L. Vîgotski şi–a adus aportul său deosebit în dezvoltarea  

psihologiei genetice. 

L. Vîgotski propune o periodizare a vieţii psihice a copilului. L. 

Vîgotski îşi pune întrebarea: care ar fi principiile de elaborare a unei periodizări cu 

adevărat ştiinţifice al procesului de dezvoltare psihică a copilului? 

După părerea autorului  „...numai schimbările interioare în însuşi procesul de 

dezvoltare pot servi drept bază pentru evidenţierea principalelor epoci în formarea 

personalităţii” (L. Vîgotski, 1984, p. 247). 

Drept principii pentru periodizare sunt evidenţiate: 

1 . Formaţiunea centrală nouă psihologică: „tipul nou al personalităţii şi 

activităţii ei, transformările psihice şi sociale care pentru prima dată apar la etapa 

dată de vârstă şi care în fond determină conştiinţa copilului, atitudinea lui faţă de 

mediu, viaţa lui interioară şi exterioară, tot mersul dezvoltării în această perioadă” 

(L. Vîgotski,1984, p.248). 

2 .  Dinamica dezvoltării, dinamica trecerii de la o vârstă la alta. În unele vârste  

dezvoltarea decurge lent în mod evoluţionist. Acestea sunt vârstele cu schimbări 

foarte lente, cu transformări deseori neobservabile ale personalităţii copilului. Aici 

pe parcursul a câtorva ani  nu se produc schimbări, transformări fundamentale în 
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personalitatea copilului. Schimbările mai mult sau mai puţin observabile în 

personalitate sunt un rezultat al unui proces „ molecular” neobservabil şi de o 

durată mare. Acestea sunt perioadele stabile de dezvoltare. Dezvoltarea are loc 

datorită schimbărilor microscopice în personalitate care se acumulează până la un 

moment dat şi mai apoi apar prin salt în calitate de formaţiuni de vârstă noi. 

Perioadele stabile de dezvoltare şi constituie în fond copilăria.  

Mai puţin studiate în psihologie sunt perioadele de criză. Încercarea lui L. 

Vîgotski de a studia crizele este una din primele în psihologie.  

După părerea autorului crizele se deosebesc la exterior de perioadele stabile 

prin caracteristici diametral opuse. Pe parcursul unei perioade scurte de timp (cel 

mult până la 2 ani) au loc schimbări, transformări radicale, esenţiale în 

personalitatea copilului. Copilul se schimbă în întregime. „Crizele sunt revoluţii în 

dezvoltare”(L. Vîgotski, 1984, p. 249). 

Particularităţile crizelor după L. Vîgotski sunt: 

• Hotarele care delimitează perioadele de criză de vârstele stabile sunt prea 

puţin clare. Crizele apar pe nevăzute – este greu de  determinat începutul şi 

sfârşitul lor. Bine se deosebeşte numai momentul central în desfăşurarea 

crizelor. Momentul de apogeu este caracteristic pentru toate perioadele de 

criză şi aceasta este o deosebire radicală a acestora de perioadele stabile;  

• Majoritatea copiilor în timpul crizelor sunt neascultători şi provoacă 

probleme în educaţia lor. Deseori sunt prezente conflictele cu cei din jur dar 

şi conflictele interioare. Însă manifestarea lor nu este o legitate pentru toţi 

copiii. Caracterul decurgerii crizei este determinat de condiţiile exterioare 

(comunicarea, interacţiunea cu adulţii). Anume diferenţa acestor condiţii 

determină decurgerea atât de diferită a crizelor. Însă nu condiţiile exterioare 

provoacă apariţia crizelor. Cauza apariţiei crizelor este însuşi logica 

interioară a procesului de dezvoltare. 
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• Cea mai importantă şi în acelaşi timp cea mai puţin clară este următoarea 

caracteristică – caracterul negativ al dezvoltării. Dezvoltarea progresivă a 

personalităţii copilului în perioadele stabile  de parcă încetineşte în timpul 

crizei. În prim plan apar procesele de negare, distrugere a conţinutului 

psihologic format la etapa precedentă de vârstă. Însă este foarte important 

de a vedea apariţia conţinutului nou odată cu dispariţia celui vechi. 

Activitatea distructivă are loc în perioadele de criză în conformitate cu 

necesitatea dezvoltării calităţilor, însuşirilor şi structurilor noi de 

personalitate. Conţinutul negativ al dezvoltării este numai partea de umbră, 

inversă a transformărilor  pozitive care şi constituie sensul principal al 

perioadelor de criză. 

• Momentul central în conţinutul dezvoltării în perioadele de criză constă în 

apariţia formaţiunilor centrale noi cu un caracter foarte specific şi deosebit 

de formaţiunile psihologice care apar în perioadele stabile de dezvoltare. 

Deosebirea constă în caracterul lor trecător. Formaţiunile centrale noi nu se 

păstrează în modul în care au apărut şi nu intră în structura integră a 

personalităţii copilului. Odată cu sfârşitul perioadei de criză dispar şi 

formaţiunile psihologice care au apărut. Dar dispariţia lor nu este completă 

şi definitivă deoarece ele dispar fiind incluse în formaţiunile centrale de 

vârstă care apar în perioadele stabile care urmează în timp după crizele 

respective. Un timp anume ele se „ascund” şi se păstrează într-o formă 

camuflată pe parcursul perioadelor stabile şi participă prin conţinutul său la 

apariţia formaţiunilor psihologice noi de vârstă în perioadele stabile. 

• Termenul perioadelor stabile  trebuie să fie determinat după hotarele de 

început şi sfârşit. Perioadele de criză trebuie determinate după momentul de 

apogeu plus/minus 6 luni. 

• Perioadele de criză au 3 faze în dezvoltarea sa: pre-critică, critică (apogeul) 

şi postcritică (L. Vîgotski, 1984). 
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Periodizarea dezvoltării psihice propusă de L. Vîgotski: 

În baza celor expuse L. Vîgotski a elaborat următoarea schemă de periodizare: 

1. Criza de la momentul naşterii 

2. Vârsta prunciei (2 luni – 1 an) 

3. Criza de la  un an 

4. Copilăria precoce  ( 1 – 3 ani) 

5. Criza de la 3 ani 

6. Copilăria preşcolară ( 3 – 7 ani) 

7. Criza  de la 7 ani 

8. Vârsta şcolară (8 – 12 ani) 

9. Criza de la 13 ani 

10. Vârsta pubertăţii (14 – 18 ani) 

11. Criza la 17 ani.  

 

Caracteristica crizelor în dezvoltare după L. Vîgotski 

Criza de la un an. Conţinutul acestei crize a fost studiat în ştiinţa 

psihologică înaintea  celorlalte crize de dezvoltare.   

L. Vîgotski evidenţiază trei laturi de bază  în conţinutul  crizei de la un an (L. 

Vîgotski, 1984, p. 318 – 340): 

1. se referă la procesul stăpânirii mersului vertical, care continuă în copilăria 

precoce;  

2. se referă la voinţă şi afecte. Acestea sunt reacţiile de protest, opoziţie, 

contrapunere faţă de alţi oameni. Uneori această latură se manifestă foarte puternic 

în cadrul perioadei de criză, în special  în condiţiile educaţiei incorecte;  

3. se referă la limbaj. Perioada dată se caracterizează prin faptul că nu putem 

spune ferm – copilul vorbeşte sau nu. „Avem din nou aici aşa un proces în 

dezvoltare când limbajul este şi nu este. Avem în faţă o perioadă latentă de 

dezvoltare a limbajului care durează aproximativ trei luni”.  (L. Vîgotski, 1984, p. 
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318). Anume în cadrul acestui interval de timp apare limbajul autonom, care 

serveşte drept trecere de la perioada copilului ce nu vorbeşte la perioada vorbirii 

active, dezvoltate la copil. Trecerea copilului de la limbajul autonom la vorbirea 

activă este considerată de L. Vîgotski drept sfârşitul perioadei crizei de la un an şi 

începutul unei noi perioade în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii 

copilului – copilăria precoce (L. Vîgotski, 1984). 

Criza de la trei ani „Eu singur”. Una din cele mai importante laturi ale 

dezvoltării copilului de la un an până la trei  este dezvoltarea conştiinţei de sine. 

Acum copilul începe a se concepe pe sine ca pe un om ce există independent, care 

nu se schimbă odată cu schimbarea situaţiei. Conştiinţa de sine îl face pe copil să-şi 

schimbe atitudinea fată de sine şi faţă de oamenii maturi din jur. Copilul începe a 

pretinde la aceeaşi libertate, la aceleaşi posibilităţi, care îi sunt specifice omului 

matur.  

Simptoamele crizei evidenţiate de L. Vîgotski sunt (L: Vîgotski, 1984, p.368 

– 376):  

1. apariţia negativismului – este semnal despre declanşarea crizei. Însă este foarte 

important de a înţelege clar despre ce este vorba în acest caz. Negativismul 

copilului trebuie diferenţiat de  neascultarea simplă pe care o manifestă copilul. 

Negativismul ce se manifestă aici trebuie conceput ca o situaţie când copilul nu 

face ceva, nu îndeplineşte ceva  numai pentru că acţiunea dată a fost propusă de 

omul matur. Deci, negativismul este o reacţie nu la conţinutul acţiunii, dar la 

propunerea care vine din partea adultului. Copilul nu îndeplineşte, nu face ceva 

numai din considerente că el a fost rugat de a face. În formele cele mai pronunţate 

ale negativismului putem constata renunţări din partea copilului  la toate 

propunerile făcute autoritar de către adult (L. Vîgotski 1984, p. 368). 

2. încăpăţânarea – este o reacţie a copilului când el insistă asupra unor fapte nu 

pentru că  îşi  doreşte acest lucru dar din considerente  pentru că el a cerut aceasta. 

El insistă asupra cerinţei pe care a înaintat–o;  
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3. Trotz (în limba germană) – este una din caracteristicile de bază a crizei astfel 

încât întreaga perioadă de criză a primit denumirea de trotz alter ceea ce în limba 

română ar însemna vârsta îndărătniciei, recalcitranţei. Această caracteristică a 

crizei se deosebeşte de primele două. Pentru negativism este caracteristică 

orientarea la adult care la moment îl îndeamnă pe copil spre o anumită activitate. 

Îndărătnicia, mai degrabă, este orientată împotriva normelor de educaţie care sunt 

stabilite faţă de copil, împotriva modului de viaţă în general. În acelaşi timp spre 

deosebire de încăpăţânare îndărătnicia  are o orientare în exterior şi spre ceva 

exterior.  

4. Eigensinn (în limba germană) – samavolnicie, bunul plac, voluntar. Această 

caracteristică de bază a crizei se manifestă în tendinţa copilului spre autonomie, 

independenţă. Copilul doreşte să facă totul singur, independent.  

Conţinutul de bază al crizei de trei ani este anume criza relaţiilor sociale ale 

copilului, care se manifestă în contrapunerea dorinţelor şi intenţiilor proprii 

cerinţelor înaintate de oamenii maturi din jur. Anume din aceste considerente apar 

primele dificultăţi serioase în contactul omului matur cu copilul, în interacţiunea şi 

comunicarea cu el. Evoluţia perioadei de criză este determinată în mare măsură de 

poziţia pe care o ocupă în cadrul relaţiilor cu copiii omul matur. Păstrarea atitudinii 

anterioare ( caracteristică pentru perioada stabilă ) din partea adulţilor duce la con-

flicte stabile în relaţiile cu copilul şi, din contra, schimbarea poziţiei omului matur, 

oferirea în limitele normei a independenţei posibile în comportare duce la 

învingerea greutăţilor şi asigură trecerea la perioada următoare de dezvoltare a 

copilului.  

Criza de la 7 ani. Vârsta şcolară mică, ca şi alte vârste, începe cu o perioadă 

critică, care a fost descrisă în literatură mai  înainte ca celelalte crize şi este 

cunoscută ca criza de la 7 ani. De mult a fost observat că odată cu intrarea copilului 

la şcoală el se schimbă radical, devine mai dificil şi mai greu educabil, decât era 

anterior. Criza este ca un moment de trecere: copilul deja nu este preşcolar şi încă 
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nu este şcolar. Una din cele mai importante schimbări ale acestei perioade este 

intrarea copilului la şcoală ceea ce schimbă mult situaţia socială de dezvoltare (L. 

Vîgotski, 1984).  

După părerea lui L. Vîgotski caracteristicile de bază ale crizei sunt (L. 

Vîgotski, 1984, p. 376 – 386): 

1. diferenţierea iniţială a  laturii interioare şi exterioare a personalităţii copilului; 

2. atitudinea nouă faţă de sentimentele, trăirile proprii. Trăirile copilului obţin 

sens. Datorită acestor schimbări la copil apar noi atitudini faţă de sine.  

3. apare generalizarea şi logica sentimentelor, se  dezvoltă o anumită ierarhie a 

lor: sunt unele mai principale şi altele subordonate, se face o anumită ordine în 

sentimente. 

Structura şi dinamica vârstei 

L. Vîgotski propune următoarea înţelegere a structurii de vârstă – structura 

interioară a procesului de dezvoltare. 

Procesul dezvoltării – în fiecare perioadă există o unitate completă care 

posedă o structură determinată. 

Vârstele sunt formaţiuni (structuri) integre şi dinamice care determină rolul 

şi importanţa fiecărei direcţii particulare în dezvoltare.  

Personalitatea copilului se schimbă ca un tot întreg  şi legile modificării 

acestuia determină schimbarea părţilor componente şi nu invers. Drept consecinţă 

la fiecare etapă de vârstă, tot timpul există o formaţiune centrală nouă psihologică 

(FCNP) care este principală în procesul dezvoltării şi care determină toate 

transformările ce intervin în personalitatea copilului. Pe lângă formaţiunea centrală 

nouă psihologică sunt plasate toate  celelalte formaţiuni noi psihologice particulare 

care se referă la laturi separate ale personalităţii (L. Vîgotski, 1984, p. 256 – 257). 

Procesele dezvoltării care nemijlocit mai mult sau mai puţin sunt legate cu 

formaţiunea centrală nouă psihologică se numesc direcţii centrale în procesul 

dezvoltării în perioada respectivă de vârstă.  
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Toate celelalte schimbări, transformări se numesc direcţii secundare, 

colaterale în dezvoltare. De la o perioadă de vârstă la alta are loc schimbarea 

direcţiilor centrale şi a celor colaterale în procesul de dezvoltare şi deci se 

transformă întreaga structură de vârstă.  

Problema dinamicii de vârstă este determinată de problema structurii de 

vârstă. Structura vârstei nu este o unitate constantă, stabilă, din contra ea este o 

formaţiune permanent în mişcare. În fiecare perioadă de vârstă  structura deja 

formată trece în altă structură nouă. Relaţiile între întreg şi părţile componente sunt 

relaţii  dinamice care determină schimbarea atât a întregului cât şi a părţilor 

componente.  

Deci, dinamica dezvoltării este mulţimea de legi care determină perioada de 

apariţie, modificare şi îmbinare a tuturor formaţiunilor psihologice noi de vârstă.  

Tot  L. Vîgotski vorbeşte despre perioadele senzitive în dezvoltare (de 

exemplu: 1 – 3 ani este perioada senzitivă pentru dezvoltarea limbajului). Dacă 

cunoaştem direcţiile de dezvoltare psihică precum şi perioadele senzitive putem 

influenţa pozitiv şi deci optimiza procesul de dezvoltare. 

Relaţia dintre instruire şi dezvoltare 

Problema relaţiei dintre instruire şi dezvoltare este o problemă destul de 

semnificativă în psihologie.  

L. Vîgotski evidenţiază 3 grupe de teorii cu referinţă la problema relaţiei 

dintre instruire şi dezvoltare: 

• I grupă – sunt concepţiile în care persistă relaţia: dezvoltarea întrece instruirea 

(St. Hall); 

• II grupă – sunt teoriile în care aceste două procese sunt prezentate ca fiind 

paralele, nu se influenţează unul pe altul pentru că sunt procese independente 

(J. Piaget); 
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• III grupă – sunt teoriile în care se prezintă dezvoltarea ca instruire şi instruirea 

ca dezvoltare (K. Koffka). 

L. Vîgotski argumentează şi propune o viziune nouă. El consideră că nu este 

corect să spunem că dezvoltarea întrece instruirea, sau că aceste două procese merg 

paralel, independent unul faţă de altul, sau să le contopim. Copilul începând cu 

primele clipe ale vieţii este o fiinţă socială şi dezvoltarea psihică trebuie să fie 

condusă de instruire. Cu alte cuvinte instruirea trebuie plasată în faţa procesului de 

dezvoltare. Numai în astfel de condiţii se va reuşi optim de a asigura dezvoltarea 

psihică a copilului. 

În acest context este necesar de a studia concepţia lui L. Vîgotski despre 

situaţia socială de dezvoltare (SSD). La începutul fiecărei etape de vârstă între 

copil şi realitatea cel înconjoară (înainte de toate realitatea socială) se stabilesc 

(formează) relaţii unice, specifice, irepetabile, deosebite. Aceste relaţii şi sunt 

numite de L. Vîgotski situaţie socială de dezvoltare. SSD este momentul iniţial 

pentru toate transformările dinamice care au loc în procesul dezvoltării în perioada 

dată de vârstă. SSD determină complet formele şi direcţia care fiind urmată de 

copil va asigura  formarea a noi şi noi însuşiri de  personalitate. SSD este  izvorul 

principal pentru dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii copilului (L. 

Vîgotski, 1984, p. 258 – 259). 

Situaţia socială de dezvoltare specifică pentru fiecare vârstă determină strict 

întregul mod de viaţă a copilului în perioada dată de dezvoltare. Important este, în 

viziunea lui L. Vîgotski, să cunoaştem SSD care se formează către  începutul 

fiecărei etape de vârstă. Aceasta ne va permite să  clarificăm cum în procesul vieţii 

copilului în această situaţie socială apar şi se dezvoltă formaţiunile noi psihologice 

caracteristice pentru vârsta dată. Aceste neoformaţiuni caracterizează înainte de 

toate transformarea personalităţii şi conştiinţei copilului şi sunt un rezultat, un 

produs al dezvoltării şi nu sunt predispoziţiile acestui proces. Schimbările în 

conştiinţa copilului apar în baza unui anumit tip de existenţă socială caracteristic 
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anume acestei etape de vârstă. Iată de ce formarea neoformaţiunilor  are loc de 

fiecare dată nu la începutul dar la sfârşitul  perioadei stabile de vârstă. Schimbările, 

transformările care se produc în personalitate se reflectă în continuare asupra 

procesului de dezvoltare. Structura nouă a conştiinţei copilului care a apărut în 

perioada dată de vârstă determină nu numai transformarea procesului de percepţie 

de către copil a realităţii înconjurătoare şi a activităţii proprii în această realitate dar 

şi percepţia nouă a vieţii interioare proprii: „... noi vedem că apariţia şi dezvoltarea 

neoformaţiunilor la sfârşitul perioadei de vârstă conduce la transformarea structurii 

integre a conştiinţei copilului şi prin aceasta la schimbarea întregului sistem de 

relaţii cu realitatea  exterioară dar şi cu sine însuşi. Copilul la sfârşitul etapei stabile 

de vârstă este cu totul altul faţă de ceea ce era la începutul ei. Aceasta presupune că 

legitim trebuie să se schimbe şi situaţia socială de dezvoltare care se formase la 

începutul acestei etape de vârstă, deoarece SSD nu este altceva decât sistemul de 

relaţii format între copilul de această vârstă şi realitatea socială. Dacă s–a schimbat 

în mod radical copilul, atunci trebuie să se schimbe şi relaţiile date. Situaţia socială 

de dezvoltare veche treptat se destramă, se ruinează şi în concordanţă cu 

dezvoltarea copilului se construieşte o SSD nouă care  devine moment iniţial 

pentru dezvoltarea de mai departe a copilului la o nouă etapă de vârstă. 

Transformările descrise privind situaţia socială de dezvoltare se produc în timpul 

perioadelor de criză. De aici, L. Vîgotski formulează legea de bază a dinamicii de 

vârstă: „forţele care mişcă procesul de dezvoltare a copilului într–o vârstă dată 

inevitabil conduc la ruinarea întregii baze de dezvoltare în această perioadă 

determinând destrămarea situaţiei sociale de dezvoltare şi sfârşitul perioadei 

respective de vârstă şi trecerea la următoarea etapă de dezvoltare” (L. Vîgotski, 

1984, p. 259 – 260 ).  

Problema vârstei şi dinamica dezvoltării 

„Primul obiectiv de bază pentru diagnosticul dezvoltării este determinarea 

nivelului actual al dezvoltării. Cel de-al doilea obiectiv este diagnosticul dezvoltării 
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cu scopul  determinării proceselor psihice  care încă nu sau copt (format) la 

momentul de faţă, însă care se află în cale de maturizare. Acest obiectiv se rezolvă 

prin găsirea zonei proximei dezvoltări (ZPD)” (L. Vîgotski, 1984, p. 260 –  261). 

Conceptul de „zona proximei dezvoltări” este introdus în psihologie de către 

L. Vîgotski.  

Când în psihologie se determină nivelul real al dezvoltării intelectuale a 

copilului, de regulă, se utilizează  testarea. Anume aşa se stabileşte vârsta mintală a 

copilului. Drept indice pentru nivelul mintal se consideră soluţionarea 

independentă  de către copil a probelor psihologice propuse ( L. Vîgotski, 1984 ). 

Copilul, spre deosebire de animale (maimuţe), este capabil prin intermediul 

imitării să realizeze în cadrul activităţii intelectuale mult mai mult în comparaţie cu 

ceea ce el îndeplineşte acţionând în mod independent. În acelaşi timp imitarea în 

cadrul activităţii  intelectuale a copilului are şi anumite limite. Prin alte cuvinte 

capacitatea de imitare intelectuală este la copil limitată. Imitarea este dependentă 

de mersul dezvoltării mintale aşa încât la fiecare etapă de vârstă există o anumită  

zonă a imitării intelectuale, care este determinată de nivelul real al dezvoltării. 

Imitarea la copil este o un proces conştient, având în bază înţelegerea. La 

imitare se referă ceea ce copilul nu poate îndeplini în mod independent însă este 

capabil de a se învăţa de a îndeplini sau ceea ce poate face cu ajutorul, în 

colaborare cu cineva (L. Vîgotski, 1984, p. 260 – 263). 

Pentru L. Vîgotski este evident că ceea ce face copilul singur, în mod 

independent reflectă procesele şi funcţiile deja maturizate, formate. Determinarea 

nivelului de dezvoltare al acestora se face prin intermediul administrării testelor 

psihologice. 

Însă important este să cunoaştem nu numai şi nu atât ceea ce deja s–a format. 

Mult mai important pentru psihologi este să cunoască procesele care se află numai 

în cale de dezvoltare. În acest scop L. Vîgotski administra probe psihologice 

depăşind nivelul individual de rezolvare de către copil a acestora. El stabilea acel 
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nivel de dezvoltare care se manifesta în procesul comun de rezolvare a testelor 

psihologice. Copilul rezolvă probele cu ajutorul omului matur. În acest mod L. 

Vîgotski determina procesele psihice care se aflau numai în cale de formare – zona 

proximei dezvoltări: „ ... Ceea ce copilul este capabil azi să îndeplinească cu 

ajutorul adultului, mâne el va rezolva singur. ... Determinarea  posibilităţilor  

copilului pe care el le manifestă în activitatea comună, în colaborare ne conduce la 

depistarea domeniului funcţiilor intelectuale care se află în proces de maturizare şi 

care la etapa cea mai apropiată a dezvoltării se vor transfera şi plasa în ceea ce 

numim nivel real al dezvoltării mintale a copilului. Domeniul funcţiilor neformate, 

dar care se află în proces de maturizare şi dezvoltare constituie  zona proximei 

dezvoltări”(L. Vîgotski, 1984, p. 264). 

L. Vîgotski ilustrează conceptul de ZPD prin următorul exemplu. Doi copii  

după nivelul mintal au ambii 8 ani – fapt stabilit prin cercetare. Acesta este nivelul 

real al dezvoltării copiilor ceea ce înseamnă că ambii rezolvă în mod independent 

probele ce corespund nivelului standardizat de 8 ani: „ ... Continuăm testarea, 

încercând să depistăm încât sunt de capabili copiii de a rezolva probele care 

depăşesc nivelul standard stabilit deja. Noi îi arătăm copilului cum trebuie de 

rezolvat  problema sau noi începem numai rezolvarea  şi urmărim dacă el este 

capabil prin imitare intelectuală să continue sau să rezolve definitiv proba propusă. 

Deci este vorba despre rezolvarea probelor prin diferite forme de colaborare. Până 

la urmă noi observăm că un copil rezolvă  în colaborare probele standardizate 

pentru vârsta de 12 ani. La acest copil  zona proximei dezvoltări depăşeşte vârsta 

mintală (nivelul actual) cu 4 ani. Al doilea copil rezolvă în colaborare numai 

probele pentru vârsta standard de  9 ani, deci la el zona proximei dezvoltări este 

numai de un an” (L. Vîgotski, 1984, p.264 – 265). 

Acest principiu diagnostic are o semnificaţie teoretică deosebită, deoarece ne 

permite să pătrundem în relaţiile genetice şi cauzal–dinamice care determină  

procesul  dezvoltării psihice. 
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SSD este sursa apariţiei însuşirilor de personalitate specific umane. SSD este 

şi colaborarea cu alţi oameni. Deci, când acceptăm principiul colaborării pentru a 

determina ZPD noi obţinem posibilitatea de a studia ceea ce anume şi determină 

dezvoltarea mintală a copilului.   

Semnificaţia practică a acestui principiu diagnostic se reflectă în cadrul 

problemei instruirii copiilor. 

Este cunoscut faptul că în dezvoltarea copilului există termeni optimi pentru 

fiecare tip de instruire; numai în anumite perioade de vârstă este mult mai uşor, 

econom şi fructuos de a învăţa un anumit obiect, de a însuşi anumite cunoştinţe, de 

a forma priceperi şi deprinderi. 

Înainte de toate a fost stabilit hotarul de jos (iniţial) al instruirii. Este clar că 

la 4 luni este imposibil să–l învăţăm pe copil să vorbească, iar la 2 ani gramatica 

limbii materne deoarece copilul încă nu este gata (nu s–a maturizat) ceea ce 

înseamnă că la el încă nu s–au dezvoltat funcţiile şi însuşirile care sunt necesare în 

calitate de premise pentru învăţare. 

Instruirea copilului la o vârstă mult înaintată (prea târziu) nu are efecte  tot 

aşa  precum şi cea despre care deja sa vorbit. Există şi pragul de sus pentru termenii 

optimi în instruire. Cauza este una: instruirea are în bază funcţiile în proces de 

formare, de maturizare şi nu cele care deja sau format. Anume perioada când 

funcţiile respective sunt în proces de formare este cea mai favorabilă, optimală 

pentru influenţele instructiv educative. 

Toate procesele care se află în cale de formare sunt incluse în ZPD. Deci, 

instruirea după conţinut trebuie orientată anume la ZPD şi în acest caz se vor 

asigura cele mai favorabile condiţii pentru dezvoltarea psihică a copiilor.  

Relaţiile dintre procesul dezvoltării mintale  şi instruire sunt mai complicate 

decât par a fi. După părerea lui L. Vîgotski copiii care vin la şcoală sunt repartizaţi 

după nivelul dezvoltării intelectuale  în 4 categorii: 

• primul grup – nivel înalt  (IQ mai mare de 110); 
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• al doilea grup – nivel mediu (IQ între 110 şi 90); 

• al treilea grup – nivel scăzut (între 90 şi 70); 

• al patrulea grup – cu un IQ mai mic de 75 (aceşti copii nu pot învăţa în 

şcolile de masă). 

L. Vîgotski pune întrebarea: „Care din aceste grupe de copii  vor învăţa la 

şcoală mai bine? Răspunsul pare a fi uşor şi  profesorii şcolari spun că din aceste 

trei grupe o reuşită mai bună va fi la copiii din primul grup, apoi vor urma cei din 

al doilea grup şi în cele din urma cei din al treilea grup. Aşa se consideră în toatele 

şcolile lumii” (L. Vîgotski, 1935, p. 33 – 52).   

Cercetările psihologice însă oferă alte date. Aici L. Vîgotski trece în revistă 

datele psihologilor americani, englezi, ruşi care au demonstrat că dinamica IQ în 

şcoală este următoarea: 

Copiii cu IQ mai mare de 110 unităţi standard manifestă tendinţa de 

micşorare a IQ pe parcursul anilor de şcoală. După indicii absoluţi copiii din primul 

grup sunt sau pot fi înainte în comparaţie cu celelalte grupe, însă în comparaţie cu 

nivelul IQ  iniţial ei totuşi arată indici IQ mai mici. Copiii din al treilea grup (IQ 

scăzut) invers manifestă o creştere a IQ în comparaţie cu IQ propriu iniţial şi 

cedează totuşi în faţa gradului de inteligenţă a copiilor din primul grup. Copiii din 

al doilea grup cu IQ mediu aşa şi rămân cu acest nivel.  

Tab. 1. 
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 Cel mai mult câştigă în dezvoltarea intelectuală copii cu IQ scăzut; cei cu IQ 

la nivel mediu îşi păstrează gradul de inteligenţă,  iar cei cu IQ înalt manifestă 

scăderea acestuia. 

    Datele prezentate  ne indică că copiii cu IQ înalt se dezvoltă cel mai lent 

deoarece şcoala stopează din tempoul de dezvoltare a acestora. La acest grup de 

copii dinamica dezvoltării este cea mai lentă. La copiii din al treilea grup dinamica 

dezvoltării intelectuale este cea mai înaltă.  

          Copiii cu IQ înalt iniţial au cea mai scăzută dinamică  dar sunt totuşi primii 

la reuşita absolută. Să vedem ce se întâmplă cu reuşita relativă (este ceea ce a 

acumulat copilul în procesul instruirii şi în cât el s–a dezvoltat în cadrul acestei 

asimilări).  

EXEMPLU: 

Iniţial:              Primul copil citeşte 20 cuvinte/minut 

                        Al doilea copil citeşte 5 cuvinte/minut 

Peste un an:     Primul  copil   citeşte 30 cuvinte/minut 

                        Al doilea copil  citeşte 15 cuvinte/minut 

Mai bun după reuşita absolută este primul copil: 30  este mai mare decât 15. 

Însă după reuşita relativă primul copil a mărit tempoul de 1,5 ori iar copilul 

al doilea  de 3 ori. L. Vîgotski concluzionează: „...Anume reuşita relativă indică 

profesorului cum se dezvoltă fiecare copil şi la ea trebuie să ne orientăm în 

procesul instructiv – educativ” (L. Vîgotski, 1935, p. 39). 

Tab. 2. 

Grupele de copii IQ ZPD 
I Înalt Mare 

II Înalt Mică 

III Scăzut Mare 

IV Scăzut Mică 
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Următoarea întrebare pe care o formulează L. Vîgotski este: „Care factor de 

bază determină dinamica dezvoltării şi reuşita relativă?” 

Rezultatele experimentale obţinute au demonstrat că mai aproape după 

parametrul dinamica dezvoltării  şi reuşita relativă sunt copiii din întâia şi a treia 

grupă şi nu din cea de–a doua şi cea de–a patra grupă. Deci, pentru dezvoltarea 

copilului la şcoală mai importantă  este  zona proximei dezvoltări în comparaţie cu 

nivelul IQ. 

Încă un moment la care se referă L. Vîgotski este problema conţinutului 

instruirii sau componenţa ideală a clasei. Concluzia de bază este că ele trebuie să 

corespundă  din nou ZPD. Acest fapt  a fost demonstrat de L. Vîgotski 

experimental. Tendinţa de scădere a IQ la copiii din primul grup cu IQ înalt nu este 

o legitate.  Aceşti copii au IQ înalt la momentul şcolarizării care se datorează 

condiţiilor de educaţie, SSD mai favorabile în comparaţie cu copiii din al treilea 

grup cu IQ iniţial scăzut din SSD mai puţin favorabile ( Vîgotski, 1935, p.51– 52 ). 

Este greu de supraapreciat aportul marelui savant L.Văgotski în dezvoltarea 

științei psihologice mondiale. În prezent multe idei şi concepţii propuse de 

L.Vîgotski rămân a fi actuale fiind obiect de studiu în cadrul diferitor școli 

psihologice. 
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FACTORII CU POTENȚIAL DE RISC ÎN APARIȚIA ȘI 

DEZVOLTAREA FORMEI PATOLOGICE A JOCULUI DE 

ȘANSĂ  

Steliana RIZEANU, Conf. Univ. Dr., Universitatea Hyperion  
 

Rezumat: Jocurile de noroc şi pariurile în societatea contemporană 

reprezintă o formă de divertisment acceptată social, iar forma patologică a jocului 

de şansă este conceptualizată drept o preocupare crescută faţă de joc, însoţită de 

pierderea controlului asupra jocului, de sentimente de vinovăţie şi izolare atunci 

când se încearcă stoparea jocului şi de dificultăţi în relaţionarea socială. 

Factorii de risc în apariţia şi dezvoltarea jocului de şansă patologic sunt aceia 

care contribuie la apariţia şi dezvoltarea formei patologice a jocului de şansă sau 

împiedică în mare măsură procesul de vindecare al persoanelor dependente. 

Există trei categorii de factori ce pot contribui la apariţia şi dezvoltarea jocului de 

şansă patologic: factorii familiali;  factorii individuali şi cei sociologici. Fatorii 

familiali se referă atât la modelele parentale de comportament, cât şi la factorii 

genetici;  factorii individuali  includ personalitatea jucătorului, cogniţiile acestuia, 

stările emoţionale negative şi factorii biologici, iar  factorii sociologici se referă la 

existenţa unui status socio-economic scăzut al jucătorului, şomajul, un nivel scăzut 

de educaţie. 

Johansson şi Gotestam (2004) afirmă că există următorii factori de risc în 

dezvoltarea formei patologice a jocului de şansă: vârsta - tinerii sunt de două ori 

mai vulnerabili decât adulţii; sexul - bărbaţii prezintă un risc mai mare decât 

femeile; iluzia controlului asupra jocului; atracţiile senzoriale ale jocurilor; 

disponibilitatea de a juca; posibilitatea de recompensă; consumul de droguri şi 

delicvenţa. 

Cuvinte cheie: joc de şansă patologic, factori de risc, dependenţa. 



32 
 

Abstract: Gambling is a common, socially acceptable and legal leisure 

activity in most cultures across the world; pathological gambling represents a 

behavioral disorder characterized, in the case of a pathological gambler, by a 

number of traits: the pleasure of risk-taking, the search for action, lack of 

inhibitions and/or likelihood to experience boredom. 

Risk factors are defined as factors that contribute to the onset and development of 

the pathological form of gambling or that prevent its healing, to a large extent. 

Mental health specialists argue that there are three main categories of risk factors: 

familial factors, individual factors and social factors. 

Johansson and Gotestam (2004) have underlined the existence of the following risk 

factors in the development of pathological gambling: age (young people are twice 

more vulnerable than adults, with a higher risk in the case of people with a low 

level of education, mental health problems, drinking problems, people who take 

drugs and who like to take risks); sex (men present a higher risk than women);  the 

illusion of controlling the game; the willingness to gamble;  the appeal to the 

senses in casinos and gambling halls (sounds and light);  the chance of a reward 

and drug use. 

Key words: pathological gambling, risk factors, adiction 

 
 Pentru cea mai mare parte a populaţiei, jocurile de noroc constituie o 

modalitate de recreere sau petrecere a timpului liber şi o tentativă, reuşită sau nu, 

de a câştiga sume mari de bani. Atunci când o persoană joacă tot mai mult timp şi 

alocă tot mai mulţi bani jocurilor de noroc în detrimentul celorlalte activităţi 

zilnice, se poate considera că apare şi se dezvoltă un comportament excesiv, 

compulsiv, care riscă să se transforme în dependenţă; acest comportament poate 

duce la destrămarea familiilor, pierderea slujbei, pierderi financiare substanţiale. 

Având în vedere că o mare parte dintre noi am experimentat la un moment dat 

activitatea de jocuri de noroc, însă proporţia celor care au ajuns dependenţi este 

foarte mică, specialiştii în domeniul sănătăţii mentale au stabilit că principalii 
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factori de risc în apariţia dependenţei de jocuri de noroc sunt următorii 

(Blaszczynski, 2010): 

a) venitul persoanei reprezintă un factor important în sensul că cei cu un venit 

scăzut sau fără un loc de muncă stabil sunt mai vulnerabili să atingă stadiul 

de dependenţă; această categorie de persoane va fi mai afectată de 

cheltuirea unor sume mari de bani şi, din acest motiv, va insista mai mult să 

îşi recupereze pierderile suferite;  

b) vârsta, sexul şi categoria de jocuri de noroc la care joacă reprezintă, de 

asemenea, un factor de risc pentru apariţia dependenţei; bărbaţii tineri între 

16-30 ani prezintă un risc mai mare de a ajunge dependenţi, ca şi cei care 

joacă la aparatele electronice cu câştiguri şi la cursele de cai;  

c) impulsivitatea jucătorului este un factor cu risc ridicat de a contribui la 

apariţia dependenţei: persoanele impulsive încep să joace încă de la vârste 

fragede, cheltuiesc sume ridicate de bani pe pariuri şi întâmpină dificultăţi 

mai mari decât ceilalţi jucători în încercarea de a controla jocul. 

Raylu şi Oei (2010) consideră că persoanele care se implică iniţial în 

activitatea de jocuri de şansă au ca principale motivaţii: dorinţa de a demonstra 

celorlalţi că sunt persoane demne de respect, dorinţa de a obţine aprobarea şi 

acceptarea celor din jur şi nevoia de a-şi reduce plictiseala sau a ameliora unele 

stări emoţionale negative. 

Autorii menţionaţi au afirmat că există trei categorii de factori ce pot contribui la 

apariţia şi dezvoltarea jocului de şansă patologic: factorii familiali, factorii 

individuali şi cei sociologici. 

1. Factorii familiali: studiile de specialitate în domeniu au demonstrat că atât 

modelele parentale de comportament, cât şi factorii genetici reprezintă pentru orice 

jucător un risc de dezvoltare a unui comportament de joc de şansă patologic (Raylu 

& Oei, 2010). Astfel, jucătorii cu forma patologică a jocului de şansă au raportat 

într-o măsură mai mare decât cei fără probleme de acest fel faptul că un membru al 



34 
 

familiei lor este jucător, de cele mai multe ori fiind vorba de tată (Black, Moyer, & 

Schloser, 2003; Grant & Kim, 2001). Eisen şi colaboratorii săi (2001) au afirmat că 

factorii genetici pot explica variaţiile în ceea ce priveşte riscul apariţiei acestei 

tulburări psihice într-un procent de 40 - 54%.  

2. Factorii individuali care sunt implicaţi în apariţia şi menţinerea formei 

patologice a  jocului de şansă includ personalitatea jucătorului, cogniţiile acestuia, 

stările emoţionale negative şi factorii biologici.  

• Dintre trăsăturile de personalitate existente în categoria persoanelor cu 

forma patologică a jocului de şansă, cele mai studiate au fost impulsivitatea 

şi căutarea de senzaţii. Un nivel ridicat al impulsivităţii reprezintă un bun 

predictor al apariţiei formei patologice a jocului de şansă şi un factor 

important care determină renunţarea jucătorilor la tratament (Clarke, 2006; 

Ledgerwood & Petry, 2006). Conform unor studii recente, căutarea de 

senzaţii noi reprezintă un factor cu potenţial de risc doar pentru anumite 

categorii de jucători, cum ar fi persoanele tinere şi cele care preferă anumite 

categorii de jocuri de casino, ce oferă un grad ridicat de divertisment (Raylu 

& Oei, 2010). Tot în această categorie se includ şi trăsăturile de 

personalitate comorbide şi, în acest sens, Blaszczynsky şi Steel (1998) au 

efectuat un studiu în urma căruia au constatat că 93% dintre persoanele 

aflate în tratament pentru forma patologică a jocului de şansă îndeplinesc 

condiţiile pentru diagnosticarea cel puţin a unei forme de tulburare de 

personalitate, în special din clusterul B. 

• Cogniţiile iraţionale ale jucătorului legate de comportamentul de joc de 

şansă joacă un rol important în apariţia şi menţinerea acestei patologii şi 

acestea se referă în mod special la capacitatea  de a influenţa sau 

predicţiona câştigul (Rizeanu, 2012). Iluzia controlului se manifestă mai 

pregnant în rândul jucătorilor la aparatele electronice cu câştiguri, unde 



35 
 

rezultatul jocului apare la intervale foarte scurte de timp şi le oferă 

posibilitatea unor gratificaţii imediate. 

• Stările emoţionale negative, cum ar fi depresia, anxietatea sau stresul ocupă 

un loc important în apariţia şi menţinerea formei patologice a jocului de 

şansă, dar încă nu s-a demonstrat cu certitudine dacă aceste stări reprezintă 

cauza sau consecinţa acestui comportament (Hodgins & El-Guebaly, 2000). 

S-a constatat o rată a sinuciderilor între 12-24% în rândul jucătorilor de 

şansă patologici, în mod special a acelora care prezintă un grad ridicat de 

severitate a problemelor, consumă diferite substanţe şi au grave probleme 

relaţionale (Raylu & Oei, 2010). 

• Factorii biologici legaţi de apariţia şi dezvoltarea formei patologice a 

jocului de şansă se referă la deficitele de lob frontal, disfuncţionalităţi la 

nivelul neurotransmiţătorilor (anomalii în sistemele serotoninergic, 

noradrenergic şi dopaminergic) şi modificări în funcţionarea sistemului de 

recompensă al creierului (Iancu, Lowengrub, Dembinsky, Kotler & 

Dannon, 2008). 

3. Factorii sociologici care sunt legaţi de apariţia formei patologice a jocului de 

şansă se referă la existenţa unui status socio-economic scăzut al jucătorului, 

şomajul, un nivel scăzut de educaţie; studiile de specialitate au demonstrat faptul că 

un procent ridicat de jucători cu forma patologică a jocului de şansă au numeroase 

probleme în familiile lor de origine, au  beneficiat de un nivel scăzut de educaţie şi 

locuiesc în anumite zone defavorizate (Dickson,  Derevensky & Gupta, 2008; 

Rizeanu, 2012;Vitaro, Brendgen, Ladouceur & Tremblay, 2001; Welte, Wieczorek, 

Barnes, Tidwell & Hoffman, 2004).  

Centrul pentru Adicţii şi Sănătate Mentală din Toronto a enumerat 

următoarele situaţii în care  jucătorii prezintă riscul apariţiei formei patologice  a 

jocului de şansă (Rizeanu, 2012, apud CAMH, 2008): 
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        a) Au avut câştiguri mari în timpul jocului în perioada de început a acestei 

activităţi; 

        b) Au acces facil la formele preferate de jocuri; 

        c) Deţin unele credinţe iraţionale în legătură cu şansa de a câştiga şi abilităţile 

lor 

            deosebite în timpul jocului; 

        d) Nu-şi monitorizează câştigurile şi pierderile din timpul jocului; 

        e) Au suferit recent o pierdere sau a experimentat o schimbare importantă în 

viaţă, cum ar 

            fi: divorţul, pierderea slujbei, pensionarea, pierderea unei persoane dragi; 

        f) Simt frecvent senzaţia de plictiseală sau singurătate şi au în general un 

comportament  

            impulsiv; 

       g) Au în istoricul lor medical antecedente de depresie şi anxietate; 

       h) Au fost abuzaţi sau traumatizaţi; 

       i)  Unul din părinţi a fost sau este jucător; 

       j)  Au avut sau are probleme cu alcoolul, drogurile sau au tendinţa de a cheltui 

uşor; 

       k) Consideră că propria valoare poate fi apreciată în funcţie de câştigurile 

obţinute la 

           jocul de şansă. 

Studiile efectuate în Canada de către Adams, Sullivan, Horton, Menna şi 

Guilmette (2007) au relevat faptul că proximitatea unui casino creşte probabilitatea 

apariţiei unui joc de şansă problematic. 

În Thailanda, Ariyabuddhiphongs şi Chancarlermporn (2007) au 

concluzionat faptul că superstiţiile, speranţa şi caracteristicile mediului înconjurător 

determină persoanele să cumpere cât mai multe bilete loto.  
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Studiile empirice efectuate de către Dixon, Trigg şi Griffith (2007) au 

relevat faptul că ritmul muzicii din interiorul sălilor de jocuri şi al casinourilor 

corelează cu viteza cu care  pariază jucătorii, iar Gibson şi Sanbonmatsu (2004) au 

constatat că persoanele optimiste, care cred cu mai multă uşurinţă în posibilitatea 

unui câştig substanţial, prezintă riscul de a dezvolta forma patologică a jocului de 

şansă. 

Johansson şi Gotestam (2004) subliniază că la nivel mondial există 

aproximativ 30 factori de risc de a dezvolta forma patologică a jocului de şansă şi 

dintre aceştia, numai 9 factori au un rol determinant în apariţia acestei patologii: 

vârsta jucătorilor; sexul; iluzia controlului asupra jocului; disponibilitatea de a juca; 

atmosfera plăcută din interiorul sălilor de jocuri (muzica şi luminile); întărirea 

pozitivă a comportamentului de joc;  posibilitateaa de recompensă; consumul de 

droguri şi delincvenţa. 

McMillen şi colaboratorii săi (2004) au afirmat că în Australia, izolarea 

socială a persoanelor din anumite zone reprezintă un important factor de risc în 

apariţia jocului de şansă patologic. 

În urma efectuării a cinci cercetări privind efectul proximităţii sălilor de 

jocuri şi a casinourilor asupra participării la joc, s-a constatat existenţa unei asocieri 

pozitive între aceasta şi apariţia problemelor legate de jocul de şansă (Adams, 

Sullivan, Horton, Menna & Guilmette, 2007; Sevigny, Ladouceur, Jacques & 

Cantinotti, 2008; Welte, Barnes, Wieczorek, Tidwell & Parker, 2004). 

În România, în urma efectuării unui studiu de analiză a factorilor de risc 

pentru dependenţa de jocuri de noroc la adolescenţi, pe un lot de 231 elevi (Lupu, 

2008) s-au constatat următorii factori de risc pentru acest tip de adicţie: 

a) divorţul /separarea părinţilor; 

b) boală fizică gravă a unui membru al familiei; 

c) decesul unui membru al familiei; 

d) întreruperea unei relaţii afective; 
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e) o boală psihică gravă a unui membru al familiei; 

f) prezenţa în antecedente a unui accident grav; 

g) abuzul sexual asupra puberilor şi adolescenţilor. 
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TIMIDITATEA CA MODIFICARE COMPORTAMENTALĂ 

INDUSĂ DE BOALĂ  

LOSÎI  Elena, conf.univ., dr. Universitatea Pedagogică de Stat  
„Ion Creangă” din Chișinău 

  
Rezumat:  În jurul nostru există diferiţi oameni. Perceperea socială a 

persoanelor cu dezabilități nu este întotdeauna constantă, ea variază de la о 

societate la alta, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultură şi valorile 

promovate. Mulți manifestă reticenţă faţă de aceşti indivizi, deoarece au о 

modificările de tip comportamental induse de boală pot apărea: egocentrismul, 

dependenţa, concepţie greşită, nefondată despre ei. Această atitudine afectează şi 

procesul de conturare a personalităţii. Cu părere de rău, boala îşi  lasă amprenta 

asupra dezvoltării psihice a copilului, astfel  încât unii din ei manifestă 

agresivitate, alţii sun retraşi, timizi, având frica să interacţioneze cu oamenii din 

jur. Printre predominanţa unor procese emoţionale de tipul afectelor, 

agresivitatea, anxietatea, depresia. Timiditatea este un  fenomen complex şi 

contradictoriu, realitatea dureroasă pentru copiii cu diferite deficienţe. Într-o 

societate în care comunicarea este esenţială, a fi timid poate fi un mare handicap. 

Oamenii timizi nu sunt înţeleşi de cele mai multe ori. Acest lucru se întâmplă 

deoarece timiditatea duce la manifestări sociale neplăcute. 

Cuvinte cheie: timiditate, handicap, dezabilitate, dezadaptare socială. 

Summary: All around us are different people. Social perception of persons 

with disabilities is not always the same. From society to society the opinion toward 

disability varies. Many people have a reticent attitude toward disability because of 

their wrong conception about disabilities. This attitude has a negative influence 

upon personality development. Unfortunately, the disability affects the psychic 

development, so some of person with disabilities can manifest aggressiveness, 

other can be anxious, shyness and reserved. Behavioral changes that can be 
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produced by illness can be: aggressiveness, anxiety and depression. Shyness in a 

complex and discrepant phenomenon among children with disabilities. In a society 

in which the communication is essential process, to be shy can be a great 

disability. Frequently the shyness people aren`t understood because the shyness 

lead to unpleasant social events. 

Keywords: shyness, handicap, disability, social inadequacy. 

 

Introducere 

În jurul nostru există diferiţi oameni. Unii, din păcate, deseori sunt 

catalogaţi ca persoane "handicapate", ignorați sau, şi mai rău, consideraţi 

irecuperabili, inutili pentru societate. Realitatea este însa alta. Ei sunt printre noi, ai 

noştri şi trebuie să ţinem seama de prezenţa şi de potenţialul lor. Oameni cu 

deficienţe întâlnim pretutindeni. Perceperea lor socială nu este întotdeauna 

constantă, ea variază de la о societate la alta, furnizând semnificaţii diferite, în 

funcţie de cultură şi valorile promovate. In cadrul societăţii contemporane ce 

promovează valori ale succesului individual şi realizărilor personale, „deficienţa 

reprezintă un dezastru, о nenorocire, о tragedie personală". 

Mulți manifestă reticenţă faţă de aceşti indivizi, deoarece au о concepţie 

greşită, nefondată despre ei. Dar şi ei sunt oameni ca toţi ceilalţi: unii dependenţi, alţii 

independenţi; unii bogaţi, alţii săraci; unii graşi, alții slabi, unii lideri, alţii persoane 

obişnuite etc. Ca oricine dintre noi, ei sunt produsul unic al eredităţii lor, al mediului şi 

sunt indivizi. Însa şi persoanele deficiente, la rândul lor, au doua păreri în ceea ce 

priveşte impedimentul lor: unele îl consideră un dezastru, iar altele un simplu 

inconvenient. Această atitudine afectează şi procesul de conturare a personalităţii. 

Cu părere de rău, boala îşi  lasă amprenta asupra dezvoltării psihice a copilului, 

astfel  încât unii din ei manifestă agresivitate, alţii sun retraşi, timizi, având frica să 

interacţioneze cu oamenii din jur.  
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Timiditatea este un  fenomen complex şi contradictoriu, realitatea dureroasă 

pentru copiii cu diferite deficienţe, fenomen extrem de răspândit astăzi şi printre 

ceilalţi copii. Fiecare dintre noi păstrăm în sine o doză cât de mică de timiditate, 

care ne încleştează dorinţele, ne răpeşte încrederea în propriile forţe şi chiar ne 

poartă printr-un imperiu al singurătăţii.  

Într-o societate în care comunicarea este esenţială, a fi timid poate fi un 

mare handicap. Oamenii care trăiesc sub aura timidităţii nu sunt înţeleşi de cele mai 

multe ori. Acest lucru se întâmplă deoarece timiditatea duce la manifestări sociale 

neplăcute. Nervozitate în contactul cu alţi oameni, lipsa abilităţii de a interacţiona 

cu alţii, autocritica acerbă, o conştiinţă acută de sine – sunt manifestări care ne dau 

posibilitatea să spunem că timidul este rezultatul unei carenţe educative, care 

paralizat de defectele sale nu poate activa aşa cum ar dori, nu se poate realiza pe 

măsura potenţelor lui, tânărul cu adevărate infirmităţi psihice exacerbate de 

sentimentul inferiorităţii, de trauma anormalului. Aş putea spune că timidul este 

chiar şi un luptător care îşi pune armura în fiecare dimineaţă, şi nu o scoate decât la 

culcare. El se apără pentru că este extrem de fragil. Din punct de vedere emoţional 

timidul este ca o mimoză, apărându-şi petalele lovindu-se mereu de marginile 

lumii. 

Importanţa studierii dezvoltării personalităţii copiilor hipoacuzi, căile şi 

metodele de intensificare a proceselor compensatorii au fost examinate în lucrările 

mai multor savanţi din Moldova ca, de exemplu, N. Bucun (1988), I. Goncearuc 

(1993, 1999), D. Gînu (1998, 2000), C. Bodorin (2002) etc. Şcoala nu se poate 

limita să dea elevului deficient de auz numai cunoştinţe, ci trebuie să-l formeze în 

aşa fel ca el să dorească, dar şi  să fie capabil singur să continue a învăţa prin 

mijloace proprii, să dorească să interacţioneze cu ceilalţi. Psihologul şcolar îl poate 

ajuta stimulându-i continuu potenţialul intelectual şi dezvoltându-i personalitatea. 

Numai cunoscând nivelul de dezvoltare a copilului cu deficienţă de auz la fiecare 
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etapă a instruirii, profesorul va putea adopta corect cerinţele noului curriculum, 

pregătind copilul cu deficienţă auditivă pentru adaptarea şi integrarea în societate. 

Cu părere de rău, boala își lasă amprenta asupra dezvoltării personalității. 

Printre modificările de tip comportamental induse de boală pot apărea: 

a)  egocentrismul - rezultat al restrângerii preocupărilor din afara celor legate 

de boală, inclusiv "restrângerea orizontului", dar şi senzaţiile sale legate sau nu de 

boală şi, desigur, datele obiective ale acesteia, inclusiv cele precizate de 

investigaţiile paraclinice. Tot în planul egocentrismului, cu specific infantil, se 

distinge şi o anumită capriciozitate, mergând până la terorizarea anturajului 

(familial şi uneori medico-sanitar);  

b)  dependenţa - în contrast aparent cu prima trăsătură, bolnavul este 

realmente dependent, atât faţă de medic, cât şi faţă de anturaj (deşi nu întotdeauna 

faţă de acesta din urmă). După cum cu multă fineţe remarcă Delay şi Pichot în 

cadrul dependentei bolnavul primeşte, în schimb, marea satisfacţie pe care o atrage 

diminuarea responsabilității, ştiindu-se la adăpostul acelora pe care societatea, în 

mod formal (medicul, de exemplu) sau prin presiunea normelor morale (familia) i-a 

instituit ca apărători ai intereselor bolnavului, angajaţi în procesul tratării (eventual 

vindecării) bolii; 

c) predominanţa unor procese emoţionale de tipul afectelor - acestea 

reprezintă "emoţii primare, caracterizate prin mare intensitate, expansivitate, durată 

redusă, dezvoltare unipolară şi exprimare mijlocită prin comportament" (Popescu - 

Neveanu). Izbucnirile de plâns, furie sau chiar veselie sunt frecvent întâlnite la 

omul bolnav.  În ceea ce priveşte relaţia cu stresurile psihice, ele pot fi o dovadă că, 

pe acest fundal al psihicului modificat de boală, bolnavul poate fi uşor stresat de 

situaţii anterior tolerate; 

d) agresivitatea - deşi este integrabilă adesea în comportamentul de tip 

egocentric şi "izvorăşte" din situaţia de dependenţă a bolnavului, este considerată 
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ca o notă fundamentală a comportamentului omului bolnav cuprinsă tot în cadrul 

regresiei de tip infantil. 

e) anxietatea - reprezintă o stare de nelinişte, de teamă, chiar frică, 

nemotivată de existența unui pericol real, identificabil.   

f) depresia - constituie la omul bolnav o reacţie firească în plan afectiv, 

caracterizată printr-o dispoziţie "disforică", ceea ce numim stare de "deprimare" şi 

concretizată în plan psihic prin senzaţii de neputinţă (de pierdere a energiei vitale), 

cu astenie - mergând de la tulburări de concentrare a atenţiei până la imposibilitatea 

de a duce la capăt acţiuni uzuale până în momentul apariţiei depresiei - de lipsă de 

interes, pentru problemele obişnuite ale vieţii (inclusiv nevoile biologice, 

alimentare, sexuale sau cele legate de convenienţele sociale, ca de exemplu ţinută 

vestimentară) şi prin sentimente de auto-reproş (în genere de culpabilitate sau 

desconsiderarea propriei valori).  

Timiditatea constituie una din manifestările cele mai frecvente întâlnite la 

copiii hipoacuzi. Datorită faptului că ei se deosebesc de semenii săi prin faptul că 

sunt nevoiţi să poarte aparate auditive, se deosebesc în dezvoltarea limbajului etc., 

devin complexaţi, cu frica de  a-şi expune liber gândurile pentru a nu fi luat în râs.  

Rezultate și discuții 

Studiul întreprins de  noi asupra a 63 de adolescenţi în vârstă de 15 ani 

dintre care 31 sunt hipoacuzi, a demonstrat că timiditatea constituie una din cele 

mai frecvente manifestări întâlnite la copiii hipoacuzi. Astfel, la Inventarul de 

timiditate (Zimbardo) am obţinut următoarele rezultate: 

1) La întrebarea „Vă consideraţi timid?” au răspuns pozitiv 91% din numărul 

total de adolescenţi testaţi. 

2) Intensitatea timidităţii adolescenţii şi-au apreciat-o în felul următor: 

 

 



45 
 

 

 

 
Fig.1  Distribuţia pe nivele a rezultatelor în cele 2 loturi (intensitatea 

timidităţii) 

Remarcăm că majoritatea adolescenţilor (73%) se consideră timizi, mai mult de 

¾ dintre ei sunt hipoacuzi, iar numărul adolescenţilor hipoacuzi ce nu se consideră 

timizi este de 3,5 ori mai mic decât cel al adolescenţilor fără deficienţe auditive. 

3) La întrebarea „Cât de dese sunt situaţiile în care vă simţiţi timid?” 

răspunsurile se distribuie în felul următor: 

 

Fig.2  Distribuţia pe nivele a rezultatelor în cele 2 loturi (frecvenţa  

timidităţii) 
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Rezultatele obţinute pun în evidenţă faptul că mai frecvente sunt situaţiile în 

care se simt timizi adolescenţii hipoacuzi. 

4) Cauzele timidităţii menţionate de adolescenţii din cele 2 loturi sunt: 

Tabelul 1. Cauzele timidităţii identificate în cele 2 loturi 

Cauze         Adolescenţi   
hipoacuzi 

     Adolescenţi fără 
deficienţe  

Lipsa de încredere în sine 59% 44% 
Teama de a fi intim cu 
cineva 

27% 10% 

Teama de a fi prost apreciat 64% 19% 
Deficienţele fizice 92% 6% 
Lipsa aptitudinilor speciale 34% 12% 
Interese neobişnuite  28% 17% 

Dacă pentru lotul II (adolescenţi fără deficienţe de auz) cauza principală a 

timidităţii este lipsa încrederii în sine, atunci pentru cei din lotul I cauzele 

predominante sunt defectul fizic şi teama de a fi prost apreciat. 

5) Toţi adolescenţii testaţi apreciază timiditatea ca o trăsătură negativă: 

• că timiditatea creează probleme sociale, din cauza ei este mai dificil să 

faci cunoştinţe noi, noi prieteni, să profiţi de experienţele care ar putea 

fi agreabile consideră 35% adolescenţi fără deficienţe de auz şi 64% 

adolescenţi hipoacuzi; 

• 27% adolescenţi din lotul II şi 39% adolescenţi hipoacuzi afirmă că 

timiditatea antrenează consecinţe emoţionale negative: singurătate, 

izolare, depresie; 

• 10% din lotul II şi 16% din lotul II consideră că timiditatea îi împiedică 

pe ceilalţi să-l judece în mod favorabil; 

• 15% din adolescenţii fără deficienţe şi 22% din cei hipoacuzi consideră 

că timiditatea îi împiedică să arate încrezători atunci când îşi exprimă 

părerea, când pot să profite de ocazie; timiditatea le creează dificultăţi 

de gândire, îi împiedică să aibă mintea limpede în prezenţa altcuiva şi să 

comunice eficient cu alţii; 
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• 17%, şi respectiv 21%, de adolescenţi consideră că timiditatea 

favorizează apariţia la ceilalţi a părerilor negative; 

• Doar 3 % din adolescenţii fără deficienţe de auz consideră că timiditatea 

încurajează o conştiinţă de sine accentuată, o grijă excesivă pentru 

propria persoană. 

6) La întrebarea „Vreţi în mod serios să încercaţi să vă învingeţi timiditatea?” 

toţi 100% de adolescenţi participanţi la experiment au răspuns afirmativ. 

Putem concluziona că timiditatea este un fenomen destul de frecvent întâlnit 

printre adolescenţi, totuşi adolescenții hipoacuzi sunt mai marcaţi de timiditate, una 

dintre cauzele timidităţii lor fiind deficienţa de auz. Sunt vizibile diferenţele dintre 

cele 2 loturi experimentale, însă pentru a confirma că aceste diferenţe sunt 

semnificative şi din punct de vedere statistic, am aplicat testul U Mann-Whitney. 

Pentru cele 2 loturi a câte 31 şi 32 subiecţi valoarea tabelară a lui U este 375 la 

pragul de semnificaţiei de 0,05 şi 326 la pragul de semnificaţie 0,01. Valorile lui U 

obţinute sunt: 

Odată ce valorile empirice ale lui U sunt mai mici decât cele tabelare, putem afirma 

că rezultatele obţinute de către subiecţii din cele 2 loturi diferă semnificativ. Adică, 

adolescenţii hipoacuzi într-adevăr sunt mai timizi (valoarea medie pe grup este 

31,48 spre deosebire de 18,53), întâmpină mai multe dificultăţi de adaptare (media 

52,58 în raport cu 126,28), se autoacceptă într-o măsură mai mică, fiind mai 

autocritici (22,35 şi, respectiv 54,56), emoţional se simt mai puţin confortabil 

(mediile pe grupuri 18,18 şi 24,8), dar manifestă tendinţe mai evidente de dominare 

Test Statisticsa

100,500 26,000 57,000 197,000 306,500 164,500
628,500 522,000 553,000 725,000 834,500 692,500

-5,442 -6,463 -6,038 -4,118 -2,607 -4,567
,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

timiditate adaptare autoacceptare
acceptarea

altora
confort

emotional dominare

Grouping Variable:  grupa. 
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(valoarea medie 20,67, spre deosebire de 13,4) şi acceptare a altora (mediile fiind 

de 22,35 şi, respectiv, 11,21). 

Concluzii 

 Protezarea auditivă, deficienţele de vorbire etc., afectează procesul de conturare 

a personalităţii. Cu părere de rău, boala îşi  lasă amprenta asupra dezvoltării psihice 

a copilului, astfel  încât unii din ei manifestă agresivitate, alţii sun retraşi, timizi, 

având frica să interacţioneze cu oamenii din jur. Timiditatea este un  fenomen 

complex şi contradictoriu, realitatea dureroasă pentru copiii cu diferite deficienţe. 

Într-o societate în care comunicarea este esenţială, a fi timid poate fi un mare 

handicap. Oamenii timizi nu sunt înţeleşi de cele mai multe ori. Acest lucru se 

întâmplă deoarece timiditatea duce la manifestări sociale neplăcute. Nervozitate în 

contactul cu alţi oameni, lipsa abilităţii de a interacţiona cu alţii, autocritica sporită 

– sunt manifestări care ne dau posibilitatea să spunem că timidul este rezultatul 

unei carenţe educative, care paralizat de defectele sale nu poate activa aşa cum ar 

dori, nu se poate realiza pe măsura potenţelor lui, tânărul cu adevărate infirmităţi 

psihice exacerbate de sentimentul inferiorităţii, de trauma anormalului. Toate 

aceste aspecte pot provoca o dezadaptare psihosocială. Această problemă necesită 

intervenţie.   
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PRIMUL PAS SPRE ÎNTÂLNIRE, ETAPA DE 

ÎNCĂLZIRE ÎN PSIHODRAMĂ 
Ana- Raluca BURSUC, dr. psih. Spitalul Militar 

Central Bucureşti 
 

Rezumat: Moreno a creat psihodrama ca fiind “explorarea ştiințifică a 

adevărului subiectiv folosind metode dramatice”. Fiecare membru al grupului este 

un agent terapeutic pentru celilalți; a fi înteles şi susținut emoțional şi fizic de 

către membrii unui grup care nu cunosc dinainte povestea protagonistului, poate fi 

o experiență vindecătoare prin ea însăşi. Moreno a pus accent pe ,,experimentarea 

“ realității ca metodă de schimbare, față de discutarea realității.  

Centrul metodei psihodramatice este conceptul de întâlnire, care necesită 

autenticitate şi implicare maximă în a se întâlni pe sine şi pe ceilalți în aici-şi-

acum. Insă întâlnirea nu poate avea loc decât într-o atmosferă şi un context 

terapeutic potrivit, iar atmosfera este pregatită în etapa de încălzire prin 

stimularea spontneităţii şi creativităţii.  Procesul de încălzire cuprinde tehnici de 

activare psihomotorie şi emoţională atât pentru director cât şi pentru grup şi 

protagonist, tehnici necesare construirii unui ,,context terapeutic care foloseşte 

viața ca model şi integrarea toturor modalităților de a trăi, începând cu 

universurile –timp, spațiu, realitate, cosmos – şi terminând cu toate detaliile şi 

nuanțele vieții şi realității practice” (Moreno&Moreno, 1975) 

Cuvinte-cheie: Moreno, psihodramă, grup, context terapeutic, timp, spaţiu, 

cosmos, spontaneitate, creativitate, încălzire, activare psihomotorie, întâlnire, 

protagonist, acţiune. 

Summary: Psychodrama Moreno created as "scientific exploration of truth 

subjectively using dramatic ways." Each group member is a therapeutic agent for 

celilalţi; to be understood and supported emotionally and physically by members of 

a group who do not know the story before the protagonist, can be a healing 
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experience in itself. Moreno emphasized ,, experimentation "as a way to change 

reality, to discuss reality. 

Center psychodrama method is the concept of meeting, requiring maximum 

authenticity and involvement to meet himself and others in the here-and-now. But 

the meeting did not take place only in an atmosphere and an appropriate 

therapeutic context and the atmosphere in the heating step is prepared by 

stimulating spontneităţii and creativity. The heating process includes techniques 

for both emotional and psychomotor activation as well as group director and 

protagonist, techniques needed to build a therapeutic context ,, which uses life as a 

model and integration toturor ways of living, since universes -time, space, reality , 

cosmos - and finishing with all the details and nuances of life and practical reality 

"(Moreno & Moreno, 1975) 

Keywords: Moreno, psychodrama, group therapeutic context, time, space, 

cosmos, spontaneity, creativity, heating, psychomotor activation, dating, actor, 

action. 

 

Conform principiului Eu-Dumnezeu, filosofia dezvoltată de Moreno după 

1918 susține că fiecare persoană este atât creată cât şi cea care creează, astfel încât 

devine responsabilă pentru lumea în care trăieşte. Moreno promovează atât 

dezvoltarea implicării maxime a fiecărei persoane în propria-i viață, cât şi 

acceptarea egală a realității subiective. Astfel s-a născut adevărul subiectiv, sau 

lumea interioară unică şi particulară a fiecărui individ, care deopotrivă este 

respectat şi acceptat.  

Moreno a creat psihodrama ca fiind “explorarea ştiințifică a adevărului 

subiectiv folosind metode dramatice”. Fiecare membru al grupului este un agent 

terapeutic pentru ceilalţi; a fi înţeles şi susținut emoțional şi fizic de către membrii 

unui grup care nu cunosc dinainte povestea protagonistului, poate fi o experiență 

vindecătoare prin ea însăşi. Moreno a pus accent pe, experimentarea “realității ca 
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metodă de schimbare, față de discutarea realității. Iar schimbarea are loc doar în 

cadrul unui grup-comunitate de referință, care devine, pe lângă un referent 

ontologic, şi un loc al întâlnirii interpersonale perfecte, leagănul unirii mistice a 

părților, lăcaşul sfânt al religiei Altuia. 

Centrul metodei psihodramatice este conceptul de întâlnire, care necesită 

autenticitate şi implicare maximă în a se întâlni pe sine şi pe ceilalți în aici-şi-acum. 

Insă întâlnirea nu poate avea loc decât într-o atmosferă şi un context terapeutic 

potrivit, iar atmosfera este pregătită în etapa de încălzire.  

Termenul de încălzire este mai frecvent întâlnit şi utilizat în limbajul sportiv 

sau teatral; dacă un atlet omite efectuarea exercițiilor de încălzire înainte de a intra 

într-o competiție, există posibilitatea apariției nu numai a unei injurii fizice 

secundar neîncălzirii potrivite a sistemului muscular, dar şi o injurie mentală, 

întrucât sportivul nu şi-a activat optim nivelul de spontaneitate, sau factorul s/c. 

Conform lui Moreno, procesul de încălzire se manifestă în fiecare expresie a 

organismelor vii de a se strădui în realizarea unei acțiuni”. Procesul de încălzire 

determină o direcție anume şi poate fi autoinițiată sau activată de către altcineva 

(Taylor, 1998). 

 Şi în psihodramă lucrurile se petrec la fel: procesul de încălzire include 

detalii care preced atmosfera în care va avea loc întâlnirea. Implică globalitatea 

persoanei (atât nivelul corporal, cât şi cel afectiv şi raţional sunt unite în acțiune 

“aici şi acum”) şi se desfăşoară în cadrul unui grup care are funcția de stimul şi 

susținere. Aceste două condiții (implicarea globală a persoanei şi existența grupului 

suportiv) sunt necesare pentru eliberarea spontaneității fiecărui membru al 

grupului, prin intermediul procesului de încălzire. Moreno a numit acest proces 

“expresia operațională a spontaneității” (1953). 

Scopul principal al încălzirii este de a intensifica spontaneitatea şi conştiința 

emoțională. Blatner (1973) identifică patru precondiții ale comportamentului 

spontan: (1) simțul încrederii şi al siguranței, (2) norme care permit includerea 
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iraționalului şi dimensiunea intuitivă, (3) un sentiment al încercării de distanțare şi 

(4) o mişcare către asumarea riscului, presupunând explorarea în scopul schimbării. 

 Principiul încălzirii ca şi proces se regăseşte pe parcursul întregii sesiuni de 

psihodramă, ori de câte ori un membru al grupului începe o nouă acțiune. Iar ca şi 

etapă a unei sesiuni psihodramatice, încălzirea este timpul grupului în care membrii 

se întâlnesc, interacționează, stabilesc legături emoționale, intră în contact cu ei 

înşişi, se confruntă cu situații surpriză care generează reacții psihomotorii. Este 

etapa în care participanții întâlnesc toate principiile moreniene, se familiarizează cu 

ele, pentru ca apoi să se abandoneze lor în căutarea răspunsurilor adecvate 

propriului sine. Deşi fiecare principiu poate fi folosit independent, Moreno le-a 

creat şi le-a imaginat că fiind părți independente ale unui întreg organic” 

(Garcia&Buchanan, 2000), toate fiind prezente oriunde şi oricând, în funcție de 

scopul dorit. 

 Această inițiere a procesului de încălzire are ca punct de plecare diferiți 

factori declanşatori sau stimuli sau, starter’’-i (după cum i-a denumit Moreno): 

starter-i fizici (prezenți încă din momentul naşterii, sau poate chiar mai devreme, 

sunt activități corporale precum suptul, mirosul, mersul, etc, care continuă să fie 

importante în viața adultă), starter-i mentali (prezenți din momentul în care copilul 

devine capabil să diferențieze între el şi mediu; cum mediul include oameni şi 

obiecte, starter-ii mentali se raportează la tot ceea ce este interpersonal., Trigger-ii 

psihologici (fantezii, vise, aspirații), precum şi cei socioculturali (norme sociale, 

presiunea grupului, status social, coduri morale şi etice) influențează starter-ii 

mentali” (Kipper, 1986). Mai târziu Moreno a adăugat la aceştia starter-ii sociali 

(care corespund celor socioculturali descrişi de Kipper) şi starter-ii psihochimici 

(acele substanțe folosite de adulți cu scopul intensificării încălzirii: droguri, alcool, 

cafea, etc). Se poate ca aceştia din urmă să nu producă un efect pozitiv, dar fără ele, 

persoana care le foloseşte nu poate atinge rezultatul încălzirii dorite. 
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În sesiunea psihodramatică imagini mentale, rememorate sau imaginate, pot 

funcționa ca starter-i mentali pentru a încălzi membrii grupului pentru un anumit 

rol., Stările de spontaneitate sunt aduse în existență de către diferiți starter-i. 

Individul activează corpul şi mintea folosind atitudini corporale şi imagini mentale 

care îl conduc către realizarea acțiunii. Acesta se numeşte procesul de încălzire.” 

(Moreno, 1946). 

 Însă fiecare acțiune care se derulează pe scenă este precedată de un proces 

de încălzire, motiv pentru care este important conceptul lui Moreno legat de 

încălzire. Pentru că încălzirea nu se rezumă numai la prima etapă din cadrul unei 

sesiuni psihodramatice, ci fiecare scenă creată de protagonist are nevoie de propria 

încălzire, fiecare scenă are proprii ei starter-i fizici şi mentali., Încălzirea nu se 

sfârşeşte când începe acțiunea, ci ea continuă de-a lungul sesiunii, de câte ori are 

nevoie protagonistul să fie încălzit pentru un anumit timp şi loc al sesiunii.” 

(Goldman şi Moreno, 1984). 

 Zerka Moreno vorbeşte despre regula procesului încălzirii, şi anume de la 

periferie spre centru:, Directorul nu va începe niciodată cu cele mai traumatice 

evenimente din viața clientului său. Începutul se află la un nivel mult mai 

superficial, permițându-i auto-implicării clientului să-l conducă spre profunzimile 

problemei. Abilitățile directorului se vor exprima în construirea scenelor şi în 

alegerea auxiliarilor necesari sprijinirii încălzirii clientului.” (Moreno, 1969). 

 Etapa încălzirii nu este o tehnică, ci este un proces gradual de la periferie 

spre centru, care poate fi anticipat şi planificat. După Suzie Taylor (1989), procesul 

încălzirii se desfăşoară de-a lungul a două paliere: încălzirea directorului şi 

încălzirea grupului. 

Directorul trebuie să se pregătească pentru conducerea unui grup realizându-şi 

propria încălzire înainte. Trebuie să-şi dezvolte propria spontaneitate înainte de a 

face acelaşi lucru cu membrii grupului. Trebuie să devină conştient de rezistențele 

pe care le are sau le-ar putea avea de-a lungul sesiunii, precum şi de aşteptările sale 
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legate de grup. Temerile şi anxietățile sale ar trebui confruntate constructiv înainte 

de a pătrunde în interiorul grupului astfel încât să nu interfereze cu spontaneitatea 

grupului. Gershoni J. propune pentru această auto-evaluare o serie de întrebări: Mă 

simt obligat să conduc exerciții de încălzire dacă am un protagonist pregătit? Care 

sunt prejudecățile şi preconcepțiile mele legate de membrii grupului (de exemplu 

aspecte legate de alcool, droguri)? Sunt concentrat asupra preconcepțiilor grupului 

legate de mine? Ce cred despre acest grup? Există în mine vreo urgență de a 

performa, de a distra sau de a conduce spre acțiune, sau sunt capabil să mă las 

purtat de grup, poate chiar acceptând că nu va fi nimic dramatic de pus în scenă 

legat de această sesiune? În alegerea încălzirii este important a se ține cont atât de 

controversele personale, de controversele grupului, cât şi de sesiunile trecute, 

particularitățile grupului, succesul sau insuccesul altor exerciții de încălzire. 

Psihodrama este o metodă a psihoterapiei de grup, motiv pentru care este 

important ca director a fi conştient de evoluția grupului şi a-l urma. Dalmiro Bustos 

a definit grupul ca fiind producător şi directorul co-producător. Intuiția lui a fost că 

directorul trebuie să urmeze grupul şi să-i faciliteze acestuia o direcție, mai mult 

decât să-i impună. Una din greşelile frecvente este lista cu activități de încălzire 

pregătite de acasă, care trebuie pusă în scenă, indiferent de calea pe care o doreşte 

grupul. Iar aceasta este o metodă sigură de a creşte rezistența, de a obține o lipsă a 

înțelegerii, coeziunii şi spontaneității, deşi ideea de a se pregăti este confortabilă 

pentru director. Însă directorul trebuie să conțină nu numai nesiguranța sa legat de 

ceea ce va urma, ci a întregului grup. A fi capabil de adaptare, schimbare şi chiar 

abandon acestor idei şi de a urmă grupul este mai mult decât spontan, este mai ales 

terapeutic. Se lucrează cu nevoile grupului şi nu cu nevoile directorului. 

 La fel ca şi întrebarea, Încălzire pentru ce?” se poate întreba şi, Care şi unde 

este încălzirea grupului?” - iar acest lucru implică ascultarea temelor atât a celor 

declarate, cât mai ales a celor ascunse în reacții, tăceri, deplasări. Pentru că, 
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Tehnicile fără context – procesul grupului - pot viola oameni şi grupuri.” 

(Hollander şi Hollander, 1978).    

În ceea ce priveşte activitățile de încălzire din psihodramă există două 

clasificări: cea a lui S. Taylon (care consideră activitățile ca fiind introductive, 

fizice, intime şi centrate pe protagonist) şi cea a lui Rosa Cukier (care vorbeşte 

despre încălzire nespecifică şi încălzire specifică). Comun ambelor clasificări sunt 

consemnelor folosite şi modul de transmitere: trebuie să fie cât mai precise, clare, 

scurte şi fără prea multe explicații, întrucât curgerea naturală a grupului presupune 

a fi încurajat şi nu a fi împiedicat de intervenții. Vocea celui care conduce 

psihodrama trebuie să fie adaptată contextului şi să trădeze confortul, siguranța şi 

încrederea directorului în munca sa. Atât vocea directorului cât şi prezența sunt 

fundamentale atunci când asigură de siguranță, acceptare şi încredere. Este 

important ca directorul din rolul de observator să urmărească efectele activităților 

asupra participanților, pentru că o apreciere reală a încălzirii va ajuta abilitatea de a 

o influența. 

Conform prezentării lui S. Taylon în, The Handbook of Psychodrama” 

(1998) sunt patru tipuri de activități: introductive, Încercând să te cunosc” 

(exemplu, Gândiţi-vă la numele vostru şi, pe rând, să vă prezentați menționând 

cum a fost ales şi ce considerați că reprezintă pentru voi”), activităţi fizice, Să ne 

energizăm!’ (care au drept scop creşterea nivelului de energie; introduc atingerea, 

permit grupului să se joace şi reduc astfel anxietatea:, Folosind pantomima, fără 

cuvinte sau sunete, arătați grupului cum a fost săptămâna voastră trecută.”), 

intime:, Încercând să te cunosc mai bine’ (se referă la activități concepute astfel 

încât să activeze încrederea dintre membrii grupului şi să încurajeze 

apropierea/intimitatea într-un mod adecvat şi neprimejdios, precum şi 

autodezvăluirea:, În diade fiecare dintre voi va modela fața colegului pentru a 

obține diferite emoții.”) şi activități centrate pe protagonist, Cine este gata de 

muncă?” (activitățile care ajută membrii grupului să se conecteze la experiențele 
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din trecut, prezent său viitor, şi să aprofundeze nivelul personal de conştiență, astfel 

încât să trezească amintiri şi emoții:, Vă rog să vă plimbați în spaţiul scenei şi să vă 

gândiți la o situaţie din trecut în care ați fost împiedicați să depăşiți un 

obstacol.”). 

Activitatea de încălzire prezentată de Rosa Cukier în, A Bipersonal 

Psychodrama: It’s techniques, therapists, and clients” este grupată în: încălzire 

nespecifică (activitate care plasează membrii grupului în acțiune, focalizând atenția 

asupra lor înşişi şi diminuându-le rezistența pentru a intra în scenariul sesiunii:, 

Închideți ochii şi folosind simțul tactil, fără să vorbiți, încercați să recunoaşteți 

persoanele pe care le întâlniți.”, Imaginați-vă că sunteți un tren, fiecare dintre voi 

va fi locomotiva; pe măsură ce conduce trenul, fiecare locomotivă descrie locurile 

pe care le întâlneşte în calea sa.”) şi încălzirea specific (activitate având direcție şi 

scop precis, urmăreşte pregătirea clientului pentru psihodramă, prin modificarea 

atenţiei de la lumea exterioară către lumea internă:, Formați diade între voi. Pe 

rând, fiecare dintre voi, va deveni întâi o floare în ghiveci, iar apoi un grădinar. 

Scenariul este următorul: grădinarul îngrijeşte floarea, o udă, îi schimbă poziția 

după soare, iarna o aduce în casă; însă primăvara se hotărăşte s-o taie şi s-o ofere 

în dar. Iar floarea nu prea se lasă... Schimbați rolurile... Vă aşezați şi, în câteva 

cuvinte, împărtăşiți grupului felul în care v-ați simțit în cele două roluri. Vă invit 

să vă aşezați comod şi, păstrând stările de acum, să vă gândiți la o situație din 

viața voastră în care v-aţi simțit la fel. Dați-i un titlu”). Prioritar în psihodramă 

este participarea grupului în activități care să crească implicarea fiecărui membru, 

pentru că, pe lângă identificarea temei grupului, încălzirea specifică are ca scop şi 

alegerea protagonistului. Protagonistul este individul selectat de grup pentru a 

reprezenta grupul (caz în care se numeşte protagonistul central al încălzirii). 

Încălzirea însăşi face posibil ca oamenii să se simtă liberi în a avea încredere în 

grup, astfel încât să simtă coeziunea şi siguranța grupului, şi în a prezenta 

problemele într-o atmosferă caldă, încurajatoare şi creativă. Când camera are 
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brațele în jurul tău este posibil să devii ceea ce nu credeai că poți deveni, să 

exprimi ceea ce părea imposibil de exprimat. Cu alte cuvinte devin spontani, pentru 

că resursele au fost accesate, şi devin creativi pentru că acțiunile lor modifică 

atitudinea față de evenimente şi față de oameni. 

Ceea ce este foarte important în procesul încălzirii este verbalizarea 

(solilocviul) după efectuarea fiecărei activități. Dând glas sentimentelor şi 

emoțiilor, fiecare membru al grupului este provocat a începe să se focalizeze asupra 

a ceea ce simte şi, astfel, pe sine. Se pune accent pe capacitatea de a simți şi se 

reduce tendința de a înțelege preponderent intelectual (pentru că prin activitățile de 

încălzire se poate stimula predominant emisfera cerebrală dreaptă, cea a gândirii 

creative şi intuitive). Iar în acelaşi timp, oferă directorului multe informații legate 

de scenele sau concluziile care ar trebui explorate. 

Astfel, încălzirea în accepțiunea moreniană este o creştere graduală, țintită a 

activității fizice şi mentale, este o pregătire vitală pentru întâlnirea cu sine şi pentru 

interacțiunea cu ceilalţi. Activitatea fizică modifică starea mentală şi aduce în 

conştiență emoțiile proprii, dorințele, gândurile şi aspirațiile. Cu o încălzire 

potrivită atenția se focalizează asupra relației cu o altă persoană sau asupra unei 

probleme actuale; fiecare participant devine conştient de situația proprie, poate 

gândi şi simți, făcând alegeri şi luând decizii, recunoscând drumul cel mai potrivit 

pentru acțiunile sale şi ale celorlalți. 

Că diferență importantă în ceea ce priveşte încălzirea unui singur 

protagonist, este faptul că se apelează mai mult la exprimarea verbală decât la cea 

psihomotorie, care însă nu trebuie să lipsească. Scopul este spargerea cercului 

vicios al vieții cotidiene a clientului şi a-l aduce într-o atmosferă diferită, aptă să-l 

predispună la o activitate de tip psihodramatic. De cele mai multe ori presupune 

simpla interogare în care i se cere clientului a specifica cum şi ce simte, folosind 

însă tehnici psihodramatice (mersul, întinderea, masajul, mersul în linii drepte şi în 
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curbe, folosirea pernelor pentru diferite subiecte pe care le doreşte a fi abordate, 

etc). 

Etapa încălzirii presupune a folosi tehnici prin care participanții să devină 

prezenți în încăpere, centrați în grup, jucăuşi, mai receptivi la intuiții, imagini 

mentale şi emoții, fără însă a neglija gândurile raționale; astfel ei devin cu adevărat 

pregătiți pentru a accepta riscuri, pentru a întâlni oameni, locuri, idei şi lucruri într-

un mod cu totul nou pentru ei. Iar pentru acest lucru unul dintre obiectivele inițiale 

ale psihodramei a fost, construirea unui context terapeutic care foloseşte viața ca 

model şi integrarea tuturor modalităților de a trăi, începând cu universurile – timp, 

spațiu, realitate, cosmos – şi terminând cu toate detaliile şi nuanțele vieții şi 

realității practice” (Moreno&Moreno, 1975). 

Timpul propus de Moreno pentru contextul terapeutic este, aici şi acum”, 

dinamica trăirii momentului (de altfel foarte diferit de doctrina psihanalitică ce 

pune accentul pe trecutul persoanei pentru a înțelege cauza problemei). Moreno 

considera că focalizarea doar asupra trecutului produce scăderea spontaneității 

pentru prezent. Iar problema originală a clientului a avut loc datorită lipsei de 

spontaneitate şi datorită inabilității de a forma o relație sănătoasă bazată pe atenție 

pozitivă reciprocă numită de el, tele”. Psihodrama oferă unei persoane 

oportunitatea de a revedea trecutul şi de a corecta o experiență folosind 

spontaneitate reînnoită, şi astfel posibilitatea de a schimba istoria. Timpul se 

prăbuşeşte pe măsură ce protagonistul intră în scena din copilărie în aceeaşi măsură 

adult şi copil; el poate vedea scena atât prin lentilele prezentului cât şi ale 

trecutului, şi însăşi această experiență poate uneori neutraliza evenimentul trecut. 

Iar prin alte intervenții, adultul poate învăța să-i ofere siguranță şi confort 

propriului său copil interior. În acest fel, prin jucarea şi repetarea trecutului, un 

protagonist se poate reumple şi deveni revigorat pentru experiențele viitoare, fără a 

se mai simți epuizat de energie de către evenimentul trecut. În mod similar, un 

protagonist care are o anxietate legată de un eveniment care se va petrece în viitor, 
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se poate pregăti în, aici şi acum” găsind noi abilități care să-i poată fi de folos în 

întâlnirea cu dorințele sale legate de experiențele viitoare. În psihodramă trecutul, 

prezentul şi viitorul se joacă aici şi acum. 

Spaţiul, neglijat în toate psihoterapiile, a fost considerat de Moreno ca fiind, 

parte a procesului terapeutic” (1975). Din punctul lui de vedere biroul tipic al 

şedinței terapeutice având o canapea sau un scaun, are efect de limitare a psihicului 

pacientului şi nu conduce experiențele clientului către, viața sa reală’’ (1975). În 

psihodramă spaţiul este critic pentru întâlnirea terapeutică - este un spațiu care 

conduce clientul spre adevăr, în aceeaşi măsură în care îi oferă siguranță pentru 

desfăşurare. Alegerea scenei şi crearea fizică a spațiului unde va avea loc acțiunea 

permit protagonistului să se încălzească cu mai multă spontaneitate pentru lucrul în 

psihodramă; deseori bețe, eşarfe şi obiecte de mobilier sunt folosite pentru ca scena 

să capete viață, şi astfel apar sensuri iar memoriile inconştiente sunt activate., Un 

client îşi poate dezvolta imaginația în conducerea unei situații prin simpla creare 

fizică a spațiului de lucru pentru acțiune.’’ (Garcia&Buchana, 2000) 

Scena este o extensie a vieții, unde fantezia şi realitatea nu sunt în conflict. 

Oferă un spațiu terapeutic obiectiv care este conceput pentru a crea o eliberare a 

tensiunilor. Întâlnirile din acest spațiu încurajează mobilitatea şi flexibilitatea 

protagonistului care vor stimula o rezolvare ultimă a conflictelor mentale profunde. 

Realitatea a fost descrisă de Moreno sub trei forme: (a) infra-realitatea, 

realitatea redusă care este subiectivă şi imaginativă, la fel ca cea din biroul 

terapeutului, (b) realitatea actuală sau viața, felul cum trăieşte cineva în propria 

lume - uneori este o realitate dificilă sau amenințătoare care se doreşte a fi 

schimbată, (c) supra-realitatea, care încorporează o perspectivă dincolo de cea 

colectivă şi este o simulare sau o lărgire a realității personale (Moreno, 1975; 

Garci&Buchanan, 2000; Moreno, Blomquist&Rutzel, 2000). Moreno a descris 

inversiunea de rol ca fiind o tehnică importantă a suprarealității, pentru că atunci 

când este aplicată, clientul câştigă o nouă perspectivă şi un insight legat de propria 
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perspectivă asupra lumii şi asupra felului în care este perceput de către ceilalți. În 

spațiul terapeutic, protagonistul, poate încerca, practica, chiar eşua fără 

repercursiuni, până când învață noi moduri de abordare a vieții care să-i ofere mai 

multă satisfacție şi dezvoltare.” (Moreno, 1975; Garcia&Bychana, 2000). 

 Cosmos-ul este al patrulea univers şi se referă la locul unui individ în 

univers. Dacă accentul lui Freud era cantonat asupra persoanei individuale, iar 

filosofia lui Marx era centrată asupra persoanei sociale, Moreno (1975) a fost 

interesat de felul cum oamenii, de-a lungul timpului, au încercat să înțeleagă 

valorile şi principiile morale ale legilor universului şi implicațiile lor pentru 

naştere, sex şi moarte. El a considerat că, în lumea psihodramei factorul 

personificare este central, evident (care nu trebuie demonstrat) şi universal” (1975). 

Oricine poate juca propria versiune a lui Dumnezeu; nu există diferență de vârstă, 

moarte sau sex în psihodramă:, Dumnezeu şi zeițele, eroii şi eroinele - toţi apar pe 

scena psihodramei.” (Moreno, 1975; Garci&Buchanan, 2000). Moreno a declarat 

că fiecare poate fi Dumnezeu pe scena psihodramei, nu doar profeții şi liderii, dar 

şi epilepticii, schizofrenicii, prostituatele, săracii şi respinşii; Dumnezeu, în loc să 

coboare din cer, intră pe uşa scenei. Astfel, psihodrama ajută un individ să găsească 

şi să-şi creeze propriul sens al vieții şi propriul loc în univers. 

 Cu cât membrii grupului se familiarizează mai devreme cu teoria şi 

universurile lui Moreno (încă din etapa de încălzire), cu atât mai uşor se vor 

abandona lumii psihice în căutarea de răspunsuri. 

 Din punctul meu de vedere, într-o lume care şi-a pierdut spontaneitatea şi 

legătura cu sinele, iar disponibilitatea pentru actul psihoterapeutic este 

circumstanțială şi contextuală, cred că etapa încălzirii este un proces structurat, care 

are ca scop principal activarea spontaneității. Idea de a creşte conştient 

spontaneitatea poate părea paradoxală, însă, aşa cum spunea Moreno, Psihodrama 

este în aceeaşi măsură o metodă de educație a autocontrolului, în măsura în care 

este o metodă de expresie a libertății. (...) Metode ca inversiunea de rol sau 
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reprezentarea rolurilor, în măsura în care cer o limitare, o reînvățare şi/sau o 

recondiționare a excitabilității, constituie o aplicare a psihodramei. (...) Mai ales 

modificarea barierelor (interpolation of resistences) consimte ca Eu-l să capete 

control în confruntările cu emoțiile care sunt puse în scenă în psihodramă.” (1987). 
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Rezumat: Acest articol prezintă o problemă actuală și semnificativă a 

societății contemporane și anume anxietatea. Sunt descrise cele mai frecvente 

abordări teoretice ale anxietății. Astfel pe parcursul evoluției psihologiei, 

anxietatea este definită fie ca o stare legată de anumite circumstanțe cu o durată 

limitată în timp, fie ca o trăsătură stabilă de personalitate care se manifestă 

constant independent de circumstanțe.  

Abstract: This article brings forward an actual problem for our society – 

anxiety. The present article briefly describes the evolution of anxiety concept. 

Nowadays anxiety can be defined as a state which refers more to how a person is 

feeling at the time of a perceived threat and is considered temporary or a stable 

trait of personality this is usually perceived as how people feel across typical 

situations that everyone experience on a daily basis.   

Cuvinte-cheie: anxietate, anxietate - stare, anxietate – trăsătură, emoție, 

neliniște, agitație, nesiguranță, insecuritate. 

Keywords : anxiety , anxiety - state anxiety - feature , excitement , restlessness, 

agitation , uncertainty , insecurity. 

 

  Problema anxietăţii ocupă un loc aparte în cadrul ştiinţelor contemporane. 

Anxietăţii îi sunt dedicate o multitudine de studii nu doar în psihologie, ci şi în alte 

ştiinţe cum ar fi: medicina, fiziologia, filosofia, sociologia şi psihiatria.  

„Fiind o componentă primordială, intrinsecă a umanului, însoţindu-l pe acesta 

asemenea umbrei pe călător”, problematica anxietăţii a suscitat interesul 

cercetătorilor încă de timpuriu (Racu Iu., 2013, p.8).  
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Etimologia cuvântului, anxietate, provine de la latinescul „anxietas” care 

înseamnă experienţă marcată de agitaţie, nesiguranţă, frică şi spaimă. Deşi se atestă 

în dicţionare începând cu 1771, se consideră că noţiunea de anxietate a fost 

introdusă pentru prima dată de S. Kierkegaard, care prezintă anxietatea ca un fior, o 

spaimă faţă de ceva nedefinit şi indeterminabil, spre deosebire de sentimentul de 

frică, în care obiectul este concret şi individual. 

Cele mai relevante şi mai des utilizate definiţii ale anxietăţii în psihologie vor fi 

prezentate în continuare. 

După H. Liddell, anxietatea este umbra inteligenţei şi reflectă capacitatea 

omului de a se adapta şi a-şi planifica viitorul (Racu Iu., 2013).  

Din perspectiva lui R. Cattel, fiecare om parcurge anxietatea ca stare firească în 

situaţii ameninţătoare, dar există personalităţi cronic anxioase, la care starea se 

permanentizează şi poate deveni patologică. Potrivit autorului, anxietatea este o 

entitate distinctivă care cuprinde 5 factori:  

1. „Eu”–l social ideal arată gradul de motivaţie în integrarea comportamentului 

individual în jurul unui sentiment de sine, acceptat conştient, şi a standardelor 

sociale aprobate. Absenţa unei asemenea integrări a comportamentului este una 

dintre cauzele majore ale anxietăţii;  

2. forţa „Eu”–lui; emotivitatea  este capacitatea de a controla imediat şi de a 

exprima tensiunile într-un mod adaptat şi realist, deoarece o tensiune anxioasă 

puternică poate cauza o anumită regresiune şi poate împiedica o creştere 

normală a forţei „Eu”–lui;  

3. insecuritatea, tendinţa paranoică reprezintă cota cu care lipsa de securitate 

socială contribuie la creşterea anxietăţii;  

4. insecuritatea orientată spre culpabilitate – culpabilitatea anxioasă depresivă 

reprezintă o anxietate combinată cu autoacuzarea condiţionată de presiunile 

„Supra–Eu”–lui care generează sentimentul de anxietate şi depresie; 
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5. tensiunea ergică – în acest caz anxietatea apare ca urmare a presiunii pe care o 

exercită pulsiunile trezite şi nevoile nesatisfăcute de orice fel. Excitarea 

sexuală, nevoia de consideraţie, teama de anumite situaţii sunt pulsiuni legate 

de această componentă. Nivelul acestei componente se manifestă în 

predispunerea spre emotivitate, tensiune, iritabilitate şi nervozitate (Cattel, R. , 

1966). 

Abordarea anxietăţii din perspectiva psihologiei personalităţii este foarte 

importantă datorită faptului că marchează valoarea trăsăturilor de personalitate, 

reacţiile la stres şi stările de anxietate.   

J. Wolpe prezintă anxietatea ca o matrice de răspuns anatomic la administrarea 

unui stimul nociv (Астапов, В., 2008).  

Conform concepţiei lui D. Barlow anxietatea este un proces cognitiv–afectiv 

fragmentat în care persoana nu poate nici prezice, nici controla evenimentele de 

viaţă cu potenţial negativ sau traumatic care o afectează. Sentimentul 

impredictibilităţii şi al incapacităţii de control este asociat cu o „trezire” fiziologică 

cronică (Racu Iu., 2013).  

 D. Ausubel şi F. Robinson conturează anxietatea ca un răspuns afectiv sau ca o 

tendinţă de a răspunde cu frică la orice situaţie actuală ori anticipată percepută ca o 

ameninţare potenţială a autoaprecierii (Racu, Iu., 2013).  

 Ch. Spielberger, autorul Inventarului de expresie a anxietăţii ca stare şi ca 

trăsătură care îi poartă numele, fiind în prezent un inventar internaţional de 

măsurare a anxietăţii, descrie anxietatea prin prisma celebrei sale teorii şi abordări 

psihometrice care diferenţiază anxietatea – stare (state) de anxietatea – trăsătură 

(trait).  Ch. Spielberger defineşte anxietatea – stare ca un răspuns tranzitoriu la o 

situaţie stresantă, răspuns ce implică senzaţii de tensiune, frică şi diferite modificări 

fiziologice. Anxietatea – trăsătură este o caracteristică stabilă a personalităţii care 

predispune persoana la starea de anxietate atunci când este sub influenţa stresului 

(Spielberger, C., 1985, p. 6- 16; Spielberger C., Rickman R. 1991. p. 69 - 83). 
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Totodată, cei care manifestă anxietatea – stare dau dovadă şi de  anxietatea – 

trăsătură. (Spielberger, C., 1985;  Spielberger C., Rickman R. 1991 ). 

Aceeaşi abordare a anxietăţii este susţinută şi de R. Doron,  R. Martens şi F. 

Parot . 

 R. Doron şi F. Parot descriu anxietatea – stare în felul următor: „stare 

emoţională generată de anticiparea unui pericol difuz, greu de prevăzut şi de 

controlat (Doron, R., Parot, F, 2006). Se transformă în frică în faţa unui pericol 

bine identificat. Este însoţită de modificări fiziologice şi hormonale caracteristice 

stărilor de activare ridicată şi este adesea asociată comportamentului de 

conservare–retragere sau conduitelor de evitare” (Racu Iu., 2013, p.10). Anxietatea 

– trăsătură este o caracteristică individuală, aparent înnăscută, care se manifestă în 

două moduri: predispoziţia de a simţi o stare de frică în prezenţa unor stimuli care, 

pentru alţi indivizi sunt mult mai puţin sau chiar deloc anxiogeni, dar  este şi 

predispoziţia de a dezvolta temeri condiţionate de prezenţa unor stimuli care nu 

sunt, prin ei înşişi, anxiogeni (Racu, Iu., 2013, p.10).   

În lucrările sale, R. Martens evidențiază că anxietatea – stare este nivelul 

emoţional concret sau obişnuit, caracterizat prin sentimentul aprehensiunii şi 

tensiunii, asociat cu activarea organismului şi care are efect negativ asupra 

comportamentului. Iar anxietatea – trăsătură este predispoziţia de a percepe anumiţi 

stimuli din ambianţă ca ameninţători sau neameninţători şi de a răspunde la ei cu 

diferite niveluri de anxietate – stare (Racu Iu., 2013).   

C. Lewis descrie anxietatea ca o stare emoţională neplăcută, asemănătoare cu 

frica sau cu o altă emoţie înrudită cu aceasta, direcţionată spre viitor şi care apare 

fie în absenţa unui pericol recognoscibil, fie în faţa unui pericol disproporţionat de 

emoţia căreia îi dă naştere (Тревога и тревожность , 2008). 

F. Wilks accentuează că anxietatea este una dintre cele mai vechi şi primitive 

emoţii care este strâns legată de succes şi apare atunci când ne lansăm în domenii 
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noi, unde ne aşteaptă schimbarea şi creşterea. Este o parte normală a vieţii oscilând 

în intervalul dintre frică şi entuziasm (Астапов, В , 2008). 

H. Pieron afirmă că anxietatea este o „indispoziţie în acelaşi timp psihică şi 

fizică, caracterizată de o teamă difuză, de un sentiment de insecuritate, de 

nenorocire iminentă. Se rezervă mai degrabă denumirea de angoasă senzaţiilor 

fizice care însoţesc anxietatea (constricţie toracică, tulburări vasomotorii). În 

practică cei doi termeni sunt sinonimi” (Racu, Iu., 2013, p.11).   

E. Kraepelin prezintă anxietatea ca o mixtiune a senzaţiilor neplăcute cu 

încordarea interioară atât corporală, cât şi sufletească, care apare sub influenţa unui 

stimul necunoscut individului .  

În viziunea lui H. Laborit, anxietatea este trăită ca o expectativă dureroasă şi 

încordată a unui viitor pericol, imprevizibil, incert şi greu de controlat  (Тревога и 

тревожность.; Астапов В). 

P. Pichot sistematizează cunoştinţele despre anxietate şi o caracterizează ca 

fiind „o stare emoţională care constă, în plan fenomenologic, din trei elemente 

fundamentale: perceperea unui pericol iminent, o atitudine de aşteptare în faţa 

acestui pericol şi un sentiment de dezorganizare legat de conştiinţa unei neputinţe 

totale în faţa acestui pericol” (Racu Iu., 2013, p.11).   

După  P. Janet anxietatea este teama fără obiect, manifestată prin nelinişte 

psihomotorie, modificări vegetative şi disfuncţii comportamentale. Anxietatea are 

caracter de potenţialitate, deformând trăirea prezentă în raport cu viitorul presimţit 

ca ostil şi predeterminat ca atare  (Тревога и тревожность.; Астапов В, 2008). 

H. Ey înţelege anxietatea ca o stare emoţională care este trăită înainte de 

apariţia unui pericol, ce se caracterizează prin schimbări corporale (Racu Iu., 

2013).    

C. Izard elaborează chestionarul Differential emotional scale care identifică 

acele emoţii, trăiri afective care dau naştere anxietății. Autoarea prezintă anxietatea 

ca una din cele opt emoţii principale. După C. Izard, anxietatea este un ansamblu 
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de emoţii fundamentale care include frica, durerea, furia, ruşinea, vinovăţia, iar 

uneori excitarea (Изард К , 2000). 

În continuare vom aborda descrierea anxietăţii în cercetările psihologilor 

români. 

 U. Şchiopu prezintă anxietatea ca „stare afectivă vagă, difuză, de nelinişte, de 

apăsare, tensiune, îngrijorare şi teamă nemotivată, fără obiect, care este 

neconfortantă din punct de vedere psihologic. Sunt dominante sentimentele intense 

de insecuritate (generate de teama abandonului, pedepsirii, a producerii unor 

accidente, a unor nenorociri şi catastrofe iminente). Anxietatea generează produse 

imaginative abundente (derulări de scene de imaginaţie uneori înspăimântătoare) 

care nu pot fi ignorate şi nici eliminate şi care pun stăpânire pe persoana umană şi o 

domină. Cei cuprinşi de anxietate sunt mereu în alertă, au senzaţie penibilă de 

neputinţă în faţa pericolelor pe care le „simt” că se apropie, au scăderi importante 

de randament intelectual. În anxietate se manifestă instabilitatea motorie, tulburări 

ale somnului. Stările de anxietate au un larg acompaniament biosomatic şi 

fiziologic (palpitaţii, tulburări de respiraţie, paloare provocată de vasoconstricţii, 

modificări de voce, de puls). Acestea pot fi mascate ca exteriorizare, dar nu şi ca 

variabile fiziologice ce pot fi înregistrate. Anxietatea are grade diferite de 

profunzime. Când este prezentă într–o proporţie mai redusă, ca atare generalizată, 

de fond, poate fi considerată fenomen normal, cu valenţe motivaţionale şi chiar cu 

rol declanşator al creativităţii; când este mai accentuată şi mai profundă, devine 

simptom al unor tulburări psihice (este prezentă în depresiuni, psihastenii, în cele 

mai multe dintre nevroze)” (Şchiopu, U., p. 72). 

P. Popescu–Neveanu defineşte anxietatea ca o „tulburare a afectivităţii care se 

manifestă sub forma unei stări de frică cauzată de o incertitudine, în care subiectul 

are impresia unei nenorociri iminente, care planează pretutindeni, îl înconjoară, îl 

pătrunde, dar nu o poate defini şi nici îndepărta. Stările de anxietate sunt însoţite de 
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fenomene organo–funcţionale ca jenă precordială, palpitaţii, greutate în respiraţie, 

transpiraţie”( Popescu–Neveanu, P.,  p. 57). 

I. Mitrofan concepe anxietatea ca fiind o teamă fără obiect, o nelinişte însoţită 

de tensiune intrapsihică şi agitaţie (Racu Iu., 2013).  Această idee este susţinută şi 

de I. Holdevici care defineşte anxietatea ca o tendinţa de a trai o stare de teama 

nejustificată, fără un obiect bine precizat. Când nivelul anxietăţii depăşeşte o 

anumită limită, mai ales în condiţii de stres, performanţele pot sa scadă în mod 

semnificativ. Trăirea anxietăţii ţine mai degrabă de posibilitatea trăirii insuccesului, 

de nevoia individului de performanţă (Holdevici,  I.,2001).  

C. Ciofu menţionează că anxietatea este un presentiment morbid, o senzaţie 

subiectivă neplăcută de nesiguranţă pe care o poate avea un individ (inclusiv sau 

mai ales un copil), în faţa unei situaţii ameninţătoare sau a unei „situaţii limită” 

caracterizată prin frica de un pericol sau de durere, frica de vederea sângelui, frica 

de animale reale (câini, pisici) sau fantastice (balauri, personaje extraterestre), frica 

de pierdere a „posesiunilor”  (Racu Iu., 2013).   

În opinia cercetătorilor C. Tudose şi F. Tudose, anxietatea este frecvent 

întâlnită de-a lungul vieţii şi ea contribuie la activarea mecanismelor de alertă ale 

organismului şi la pregătirea pentru acţiune. Astfel, în faţa unei situaţii noi apărute, 

anxietatea îl ajută pe om să se adapteze mai bine  

R. Rășcanu construieşte o definiţie sugestivă cu privire la anxietate, în care 

vede un sentiment de pericol difuz și vag cu repercusiuni iminente asupra existenţei 

individului. 

În cercetările autorilor ruşi evidenţiem următoarea evoluţie a conceptului de 

anxietate. 

V. Suvorova explică anxietatea ca o stare psihică de nelinişte şi instabilitate 

interioară ce se deosebeşte de frică prin faptul că este nemotivată şi este 

determinată de factori de natură subiectivă care capătă sens în contextul experienţei 
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individuale. Autoarea include anxietatea în categoria emoţiilor negative, în care 

prevalează aspectul fiziologic (Тревога и тревожность , 2008). 

Cercetătoarea N. Sineaghina examinează anxietatea ca o formă uşoară de 

suferinţă emoţională care se exprimă prin agitaţie şi nelinişte puternică în diferite 

situaţii, în aşteptarea încordată a atitudinii negative din partea celor din jur ( 

Тревога и тревожность.; Астапов В, 2008). 

Conform viziunii lui A. Zaharov anxietatea este o predispoziţie spre nelinişte, o 

neconcordanţă internă între emoţii şi dorinţe  (Тревога и тревожность.; Астапов 

В, 2008). 

În lucrările sale A. Prihojan, referindu-se la anxietate, consemnează că aceasta 

este o trăire a unui disconfort emoţional, care, de obicei, este legat de aşteptarea 

unei neplăceri sau de presimţirea unui pericol sau a unei ameninţări (Прихожан А , 

2007). 

În reflecţia lui A. Petrovskii, anxietatea este predispoziţia individului de a 

experimenta o stare de nelinişte, ce se caracterizează printr-un prag scăzut de 

reacţie la o alarmă, unul din principalii parametri de diferenţiere individuală. De 

regulă, nivelul ridicat de anxietate se întâlneşte la bolnavii cu severe afecţiuni 

psihosomatice şi nevrotice, dar poate fi specific şi oamenilor sănătoşi care se 

confruntă cu efectele unei traume psihice (Racu Iu., 2013).   

R. Nemov prezintă anxietatea ca o trăsătură situativă sau stabilă a omului de a 

fi într - o stare de nelinişte ridicată care se manifestă prin frică şi îngrijorare în 

situaţii sociale specifice (Прихожан А; Racu, Iu).  

V. Davîdov tratează anxietatea ca o caracteristică psihologică  individuală care 

constă în predispoziţia de a resimţi nelinişte în diferite situaţii de viaţă, inclusiv 

cele publice şi de performanţă (Астапов В, 2008).  

Cercetătorul rus I. Hanin consemnează că anxietatea este o reacţie la diferiţi 

factori de stres (social-psihologici). Specifică pentru anxietate este intensitatea 

diferită, modificată în timp, precum şi prezenţa încordării şi a neliniştii neplăcute, 
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care sunt însoţite de activarea sistemului nervos vegetativ. Intensitatea şi 

modificarea în timp a anxietăţii variază în funcţie de nivelul stresului la care este 

supus subiectul (Тревога и тревожность., 2008).    

G. Gabdreeva examinează anxietatea din perspectiva abordării sistemice. 

Autoarea evidenţiază următoarele explicații teoretice ale anxietăţii:  

1. structurală care accentuează faptul că anxietatea este un fenomen unitar şi 

integral; 

2. funcţională, potrivit căreia anxietatea este o formă de reflectare psihică 

specifică care imortalizează relaţiile dintre lumea obiectelor şi om sau dintre 

oameni, având un impact asupra oricărui nivel de manifestare a activismului. 

Ea poate juca fie un rol pozitiv reprezentând mobilizatorul rezervelor psihice, 

fie unul negativ afectând viaţa şi activitatea;  

3. cauzală care relevă factorii ce determină apariţia anxietăţii: factori fiziologici 

(anumite boli şi/sau influenţa unor tratamente medicamentoase), sociali 

(schimbările neaşteptate ce survin în condiţiile de viaţă); şi psihologici 

(conflictele interne legate de o reprezentare incorectă a imaginii propriului 

„Eu”, de nivelul neadecvat de aspiraţii, etc.) (Габдреева Г., 2001, p. 92 – 107). 

Din cele expuse anterior observăm că autorii nu sunt unanimi în explicarea 

anxietăţii iar multitudinea opiniilor poate fi pusă pe seama complexităţii 

fenomenului şi a posibilităţii privirii lui din mai multe puncte de vedere. Astfel 

analiza comparativă şi aprofundată a cercetărilor psihologice pe problema anxietăţii 

ne–a determinat să concluzionăm că anxietatea este un concept psihologic cu multe 

semnificaţii. Pe parcursul evoluţiei psihologiei ca ştiinţă, de cele mai multe ori 

anxietatea este descrisă ca:  

1. stare afectivă vagă, difuză, de nelinişte şi apăsare, nemotivată, fără un obiect 

precizat sau disproporţionată cu factorii obiectivi care o determină în mod 

categoric, fiind dătătoare de disconfort  (D. Barlow, C. Ciofu, R. Doron,  H. Ey,  

I. Holdevici, C. Izard,  B. Lewis, R. Martens,  F. Parot,  P. Pichot,  H. Pieron, P. 
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Popescu–Neveanu, A. Prihojan,  N. Sillamy, N. Sineaghina, Ch. Spielberger, V. 

Suvorova, U. Șchiopu,  F. Wilks); 

2. trăsătură sau tendinţă stabilă a personalităţii de a percepe lumea din jur ca o 

ameninţare şi un pericol iminent (R. Cattel,  R. Doron, R. Martens, R. Nemov, 

F. Parot, Ch. Spielberger, A. Zaharov). 

Generalizând cele prezentate vom concluziona că multe dintre definiţiile 

anxietăţii au ca elemente esenţiale sentimentul iminenţei unui pericol, atitudinea 

expectativă în faţa pericolului, invadarea personalităţii de starea de alertă şi trăirea 

sentimentului de neputinţă. Vom înţelege anxietatea fie ca o stare legată de o 

anumită situaţie cu o durată limitată de timp, care poate interveni în viaţa fiecărui 

individ, fie ca trăsătură a „veşnicilor îngrijoraţi” care reprezintă manifestarea 

relativ constantă, puţin dependentă de circumstanţele de mediu a unei predispoziţii 

durabile  a personalităţii.  
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FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ APARIȚIA ȘI 
DEZVOLTAREA EMPATIEI  

STOMFF Mihaela, lector univ. drd. Universitatea 
Hyperion 

Rezumat: acest articol abordează probelmatica factorilor care influențează 
apariția și dezvoltarea empatiei. Este prezentată  influența factorilor biologici, 
ereditari, rolul sistemului limbic, se încearcă creionarea unei explicații din punctul 
de vedere al orientării neuropsihologice fundamentată pe relaţia creier - psihic 
care propune în urma unor îndelungate cercetări, localizări cerebrale ale vieţii 
emoţionale (şi implicit ale empatiei) . Concomitent este abordată influența 
factorilor dobândiți, al contagiunii afective, rolul mediului familial afectiv,  relaţia 
părinte – copil și factorii care frânează dezvoltarea empatiei. 

Cuvinte cheie : empatie, factori ereditari, factori dobândiți, împărtăşirea 

emoţională între sine şi celălalt, conştientizarea distincţiei sine–celălalt şi 

flexibilitatea mentală, modele de comportament, modelarea comportamentului 

empatic parental. 

 Summary: this article discusses the factors that influence the occurrence 

of probelmatica and development of empathy. Biological factors influence is 

presented, hereditary, the role of the limbic system, trying to map out an 

explanation in terms of brain relationship based on Neuropsychological-psychic 

who proposes as a result of lengthy research, cerebral localisations of emotional 

life (and hence of empathy). At the same time it is addressed the influence of 

factors on realize, ' contagion family environment, the role of affective relationship, 

parent-child relationship and the factors which hinder the development of empathy.  

 Abstract: This article addresses probelmatica factors that influence the 

emergence and development of empathy . It is presented the influence of biological 

factors , hereditary role of the limbic system , try sketching an explanation in terms 

of neuropsychological orientation relationship based on brain - mental proposing 
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a result of long research , brain localization of emotional life (and therefore 

empathy ) . Simultaneously the influence is addressed acquired , the emotional 

contagion , the role of caring family environment , parent - child relationship and 

the factors that hinder the development of empathy . 

 Keywords: empathy, hereditary factors , acquired factors , emotional 

sharing between self and other , self - other distinction awareness and mental 

flexibility , patterns of behavior , parental empathic behavior modeling . 

 

Fenomen psihologic complex, empatia, reprezintă abilitatea de a simţi 
sentimentele altcuiva, de a vedea lumea prin ochii lui şi de a comunica această 
înţelegere persoanei la acelaşi nivel; presupune a simți și înțelege emoţiile celeilalte 
persoane,  fără a pierde abilitatea de a face distincţia între sentimentele proprii şi 
cele ale partenerului de conversaţie. Cu alte cuvinte, potrivit lui L. Wispe, în cazul 
empatiei, „Eul” se simte „celălalt” ca şi cum ar fi în intimitatea altcuiva pentru a-i 
retrăi gândurile, stările, acţiunile fără identificarea cu celălalt, fără pierderea 
identităţii proprii.  

Ocupând un loc însemnat în preocupările psihologilor din întreaga lume, 
conceptul de empatie a fost utilizate pentru explicarea unor situaţii şi modalităţi 
diferite de comportament. 

Pentru a înțelege natura fenomenului empatic este firesc să ne punem 
întrebarea: empatia este o trăsătura înnăscută sau dobândită? 

Cercetările realizate privind evoluţia pe vârste şi socializarea empatiei au 

pus în evidenţă faptul că aceasta apare de timpuriu, încă din primele zile de viaţă 

ale copilului, dar manifestarea şi dezvoltarea ei sunt influenţate atât de factori 

biologici cât şi de factori de mediu, modelele parentale având un rol deosebit 

(Trifan A ; Decety J., Lamm C; Hoffman M. L;  Jackson P. L, Brunet E., Meltzoff 

A. N., Decety J etc.) . 

Influenţa factorilor biologici, a caracterului ereditar al acestui proces psihic 

este susţinută de orientarea neurobiopsihologică fundamentată pe relaţia creier - 
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psihic care propune în urma unor îndelungate cercetări, localizări cerebrale ale 

vieţii emoţionale (şi implicit ale empatiei) denumite chiar „magazine ale emoţiilor“ 

(Goleman  D). 

Empatia este urmarea evoluţiei unei porţiuni recent dezvoltate a creierului 

uman şi anume a lobului frontal anterior. Unii oameni vin pe lume cu o dezvoltată 

masă corticală pentru funcţionalitatea empatică. După foarte mulţi cercetători, 

emoţionalitatea şi empatia au cele mai puternice legături în punctul cheie din 

sistemul limbic şi anume nucleul amigdalian. Adepţii neuropsihologiei J. F. Le 

Doux, L.Brothers, W. Hirst etc. în căutarea unei legături între psihic şi creier au 

găsit o corelaţie destul de clară între creierul limbic drept şi manifestarea empatică. 

Când acest sector este activat, capacitatea emoţională, înţelegerea sentimentelor 

celorlalţi şi comunicarea extraverbală sunt înalt reflectate în activitatea individului. 

Decety & Jackson avansează un model al empatiei prin care încearcă să 

combine explicaţii oferite de psihologia socială, psihologia dezvoltării şi 

neuroştiinţe (Decety., Meyer, 2008, p. 1053-1080; Decety, 2004, p. 989 - 999). 

Această abordare se caracterizează prin analiza şi examinare atentă a substratului 

neuronal, fiind propuse trei componente funcţionale majore care interacţionează 

dinamic pentru a produce experienţierea empatiei la subiecţii umani: împărtăşirea 

emoţională între sine şi celălalt, conştientizarea distincţiei sine–celălalt şi 

flexibilitatea mentală. 

La nivel neurologic, unul dintre mecanismele propuse a susţine abilitatea de 

împărtăşire emoţională este reprezentat de prezenţa unor reţele neuronale 

considerate a fi comune, pentru perceperea experienţelor emoţionale proprii şi 

percepţia acesteia la o altă persoană (percepţia dezgustului şi a atingerii, la propria 

persoană şi la celălalt), ipoteză, susţinută parţial de date neuroimagistice (Iacoboni, 

2005, p.77- 99). Imaginarea propriei persoane în situaţii potenţial dureroase duce la 

activarea reţelelor neuronale relaţionate cu perceperea durerii, (zona cortexului 

cingular anterior şi la nivelul insulei anterioare), la care se adaugă şi talamusul şi 
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cortexul somato senzorial secundar, zone specifice componentei senzorio-

discriminative ale durerii ( Iacoboni,  p. 771–779). 

O altă posibilă explicaţie a împărtăşirii experienţelor între sine şi celălalt, la 

nivel afectiv, dar şi motric, este cea contagiunii sau mimetismului (conceptul de 

„imitaţie motorie”, E. B. Tichener), conform căreia oamenii manifestă o tendinţă de 

a mima automat şi a sincroniza expresii, vocalizări, posturi şi mişcări manifestate 

de o altă persoană, în final ajungând la o convergenţă emoţională (Titchener, 1909). 

Investigaţiile realizate de diverşi cercetători în neuroştiinţe au condus la 

concluzia că acest răspuns emoţional ar fi rezultatul activităţii sistemului de 

neuroni în oglindă, a căror proprietate acestei acţiuni la alte persoane (Iacoboni M,  

p. 78). Senzaţiile şi emoţiile celorlalţi pot fi înţelese la specifică este de a se activa 

în condiţiile efectuării unei acţiuni, precum şi în condiţiile observării. Copia 

împărtăşită a intersubiectivităţii permite recunoaşterea celorlalţi ca fiind 

asemănători nivel implicit prin intermediul unui mecanism de potrivire (între sine 

şi celălalt) în urma căruia rezultă o copie comună (pentru sine şi pentru celălalt), 

care are la bază activitatea neuronilor oglindănouă şi face posibilă comunicarea 

intersubiectivă, imitaţia socială şi înțelegerea funcţionării minţii celorlalţi (ibidem, 

p. 80). S-a descoperit, de asemenea, că reactivitatea emoţională timpurie (la vârsta 

de 4 luni) joacă un rol semnificativ în exprimarea empatiei.  

De asemenea, cercetările lui K.Young, N. A. Fox, C. Zahn-Waxler au 

evidenţiat că nivele ridicate de inhibiţie comportamentală, manifestate de copii la 

vârsta de 2 ani, determină o probabilitate redusă de a manifesta empatie globală sau 

comportament prosocial faţă de experimentator (Young S.  K., Fox N. A., Zahan- 

Waxler C, 1999 ). 

Conştientizarea  distincţiei  sine–celălalt  are  la  bază  un  proces  de  

imitaţie  automată. Potrivit lui K.Vogeley, G. R. Fink  a fi conştient de sine ca fiind 

distinct de o altă persoană presupune la nivel bazal a fi conştient de propriile stări 

mentale şi corporale  (ex. percepţii, atitudini, opinii, intenţii de a acţiona), ca 
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aparţinând sinelui propriu mai degrabă decât unei alte persoane (K.Vogeley, G. R. 

Fink, 2003,  p. 38- 42).  

 La nivel neuronal, conştientizarea distincţiei sine-celălalt rezultă din 

interacţiunea dintre diferite procese localizate în special la nivelul cortexului 

prefrontal, lobului parietal inferior, cortexului somatosenzorial, emisfera dreaptă 

jucând un rol proeminent (Iacoboni, 2005,  p.77- 99). 

Flexibilitatea mentală şi autoreglarea sunt necesare pentru o eficientă 

preluare a perspectivei celuilalt (de exemplu depăşirea biasării egocentrice), pentru 

menţinerea distincţiei sine-celălalt, precum şi pentru controlul reacţiilor 

emoţionale, astfel fiind posibilă apariţia unui comportament adecvat faţă de celălalt 

(Decety R , 2004,  p. 1151). 

Dar nu putem omite nici caracterul dobândit al empatiei. Ceea ce 
interesează în relaţiile interpersonale este mai ales empatia de transpunere, care se 
dezvoltă încă din primele luni de viaţă, iniţial pe baza contagiunii afective (copilul 
mic tinde să preia starea emoţională a celor din jur preluând suferinţa altcuiva, 
chiar dacă nu înţeleg ce se întâmplă: dacă un copil plânge, şi ceilalţi copii mici din 
preajmă vor începe să plângă; dacă în jur se râde, râde şi el), apoi intervenind şi alţi 
factori: experienţele afective proprii subiectului, capacitatea de a cunoaşte pe cel de 
alături, disponibilitatea sau indisponibilitatea (indiferenţa). 

M. L. Hoffman în lucrarea Empathy and moral development  descrie stadiile 

dezvoltării empatiei: 
 

1. Empatia egocentrică - apare la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 

luni şi se caracterizează prin diferenţierea emoţiilor celuilalt, dar oferirea unor 

soluţii egocentrice;  

2. Empatia globală - presupune imitarea emoţiilor celuilalt se poate observa 

la vârsta de  un an; 

3. Empatia pentru emoţiile celuilalt - apare odată cu creşterea în vârstă, 

când pe baza experienţei acumulate copiii pot discrimina mai subtil între emoţii, 
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acţionând mai puţin egocentric la răspunsul lor;  

4. Empatia pentru condiţiile vieţii celuilalt - apare în perioada adolescenţei, 

când adolescenţii răspund nu doar la situaţia imediată în care sentimentele sunt 

exprimate, ci şi la  

condiţia generalizată a celuilalt. 

Zahn-Waxler et al. consideră că după primul an, copiii încep să arate 

comportamente de ajutorare chiar şi atunci când sunt în suferinţă. De asemenea 

copilul imită comportamentele de suferinţă ale altuia, probabil încercând expresiile 

pentru a le înţelege mai bine (Zahn-Waxler C., Radke-Yarrow M., Brady-Smith J, 

1977,  p.8). Cu vârsta, nivelul personal de suferinţă scade pe măsură ce creşte 

adecvarea comportamentelor de ajutorare.  

Alţi autori consideră că de la vârsta de doi ani, copiii încep să demonstreze 

comportamente fundamentale ale empatiei prin faptul că au un răspuns emoţional 

ce corespunde altei persoane. Totodată, pe parcursul celui de-al doilea an vor mima 

în efortul de a-i păcăli pe ceilalţi. S-a constatat că la vârstă de 3-5 ani, în condiţiile 

în care cunoştinţele despre situaţia celeilalte persoane sunt aprofundate prin 

experienţa anterioară, reacţia emoţională empatică a preşcolarilor (indexată de 

expresia facial emoţională şi autoevaluarea pe o scală Likert) va creşte (Barnett, 

1983, p. 241–250). Sunt cercetări care au scos în evidenţă faptul că empatia este 

mai dezvoltată la copiii ai căror părinţi le explică faptul că oamenii sunt afectaţi de 

acţiunile lor (Eisenberg, Fabes, 1990, p.192).  Astfel, e mult mai bine să spunem 

„uite ce tare ai supărat-o decât „urât din partea ta’’. 

 G.Weinstein consideră că rădăcinile timpurii ale acestui fenomen pot fi 

descoperite în putinţa de diferenţiere a „Eu-lui” de „non - Eu” (Weinstein , 1969).  

Dezvoltarea capacităţii empatice este direct dependentă de posibilitatea de 
însuşire a rolurilor, de contactare a unor relaţii sociale bogate, de trăire a situaţiilor 
sociale diversificate care să permită frecvente preluări de roluri, de stabilire a unor 
relaţii de comunicare intimă cu coloratură afectivă puternică, de analiză a motivelor 
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acţiunilor proprii şi ale altora ( R. Gherghinescu).  
 Conform cu G. H. Mead, copiii dezvoltă de timpuriu abilităţi de a-şi atribui 

roluri; astfel jocurile de-a „grădiniţa”, de-a „doctorul”, ş.a., exprimă modalităţi 
precoce de desfăşurare a condiţiei empatice, deoarece dezvoltarea psihică a 
copilului nu este o moştenire şi nu se realizează de la sine, ci copilul trebuie să se 
dezvolte el însuşi . Cele două instrumente la care recurge în mod instinctiv sunt 
jocul şi imitaţia (D. B. Elkonin , Claparede  E ). 
  Jocul şi mai ales jocul de rol, are un rol important în dezvoltarea sferei 
motivaţional-dinamice a copilului, aşa cum arată D. B. Elkonin .  Jocul este 
transpunerea pe plan imaginar a vieţii reale pe baza transfigurării realităţii, 
prelucrării aspiraţiilor, tendinţelor, dorinţelor copilului. Copilul se angajează în 
funcţii simbolice lăsându-şi imaginaţia să intervină în joc şi în alte activităţi şi 
dobândeşte o anumită înţelegere a coordonării sociale şi grupale, imaginaţia fiind 
instrumentul psihologic şi mijlocul prin intermediul căruia actorul social intră în 
rol, dându-i posibilitatea de transpunere în rol. În cazul transpunerii imaginaţia este 
o modalitate de cunoaştere, înţelegere şi reprezentare a trăirilor şi 
comportamentelor celuilalt, fapt surprins şi de P.McKeller potrivit căruia 
„imaginaţia reprezintă mijlocul care permite simpatetic înţelegerea vieţii psihice a 
cuiva”. Acest lucru presupune selectarea unor impresii şi idei din memorie, dacă nu 
caută şi inventează altele noi pe care le pune în diverse relaţii. 

Cercetările recente făcute pe comportamentul empatic la copii scot în 

evidenţă o altă modalitate de manifestare a fenomenului empatic şi anume, calea 

motivaţional acţională, parametrii empatiei în acest caz fiind frecvenţa şi gama 

răspunsurilor empatice faţă de emoţiile copiilor de aceeaşi vârstă în context natural. 

S-a concluzionat că în cazul copiilor şi al adolescenţilor aceste reacţii la stările 

celorlalţi sunt spontane şi frecvente. Potrivit lui Kohlberg, copilul nu trebuie să 

înveţe sau să fie condiţionat în empatie, pentru că întreaga sa viaţă este „grefată” de 

ea. Ceea ce se obţine prin socializare este doar organizarea fenomenului empatic 

(Kohlberg, 1969.  p. 237- 258). 
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Concluzionând, empatia, pe lângă substratul neurobiologic reprezentat de 
neuronii specializaţi pe conduita nonverbală, presupune şi mediu familial afectiv 
bine construit, stabil atât în spaţiu cât şi în relaţia părinţi – copil. Empatia este deci, 
în mare parte dobândită. 

Nivelul dezvoltării empatiei este influenţat pozitiv sau negativ de o serie de 
factori din mica copilărie, părinţii având un rol fundamental în dezvoltarea 
empatiei la copii, ei fiind modele de comportament şi de abordare a situaţiilor de 
viaţă. Astfel, Eisenberg, Lennon, and Roth; Eisenberg-Berg and Mussen; 
Kestenbaum, Farber, and Sroufe; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, and King au pus în 
evidenţă rolul mamelor al căror comportament faţă de copiii săi este: non punitiv, 
non autoritar şi receptiv  (Feschbach, 2011, p. 55-80 ).  

Rolul explicării copiilor, chiar şi a celor mici despre efectul 
comportamentului lor asupra celorlalţi şi importanţa de a fi bun cu ceilalţi a fost 
subliniat de Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, and King , 1979; Lange, and Stremmel 
,1983;  Clarke, 1984; Kohn , 1991).  

Un alt factor important este modelarea comportamentului empatic parental 
faţă de copii şi faţă de alţii în prezenţa copiilor: Eisenberg-Berg and Mussen ,1978; 
Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, and King, 1979; Kohn, 1991; McDevitt, Lennon, 
and Kopriva, 1991, precum şi încurajarea de către părinţi a copiilor cu vârsta 
şcolară de a discuta despre emoţiile şi problemele lor G.Clarke, 1984 ( Feschbach, 
2011,  p. 184).  

 Rolul relaţiei părinte-copil este abordat şi de D. N. Stern pentru care „cele 
mai importante lecţii de viaţa sunt momentele de intimitate, în care copilul află că 
emoţiile sale sunt receptate cu empatie, acceptate şi reciproce” într-un proces pe 
care Stern îl numeşte racordare, absenţa prelungită a racordării inducând un chin 
emoţional pentru copil, consecinţele pe termen lung putând duce la delicvenţă. 

Deficienţele în exprimarea empatiei parentale cresc riscul apariţiei 
tulburărilor de personalitate, a depresiei şi blocajelor interpersonale. Cercetările lui 
A. H. Guttman, L. Laporte au arătat că pacienţii cu borderline şi anorexie nervoasă, 
au fost privaţi de empatie din partea cel puţin al unui părinte. La adulţi, lipsa 
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empatiei este un factor în perpetuarea comportamentului abuziv (Guttman, Laporte, 
2000, p. 345). 

Printre factorii care frânează dezvoltarea empatiei amintim: ameninţări sau 
pedepse corporale, cu scopul de a îmbunătăţi comportamentul copiilor (Eisenberg-
Berg and Mussen 1978; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, and King 1979; G.Clarke 
1984; Kohn 1991); grija inconsistentă şi respingerea parentală în momentele de 
necesitate emoţională a copilului (Kestenbaum, Farber, and Sroufe 1989); abuzul 
asupra mamei (Hinchey and Gavelek 1982); folosirea recompenselor extrinseci 
pentru îmbunătăţirea comportamentului copilului (Kohn 1991) (Feschbach, 2001. 
p.55-80; Stomff, 2014, p.865). 

Aceste date vin în susţinerea rolului fundamental pe care îl exercită părinţii 

în ceea ce priveşte gradul de dezvoltare a empatiei la copii, aceştia fiind modele de 

comportament dar şi de abordare a situaţiilor. 

Cercetările demonstrează că adulţii experimentează grade mai înalte de 

sentimente empatice, receptivitate şi înţelegere decât copiii, tinerii sunt mai 

capabili să recunoască stările emoţionale ale altor persoane, să împărtăşească 

emoţiile altora, mai dispuşi să aibă un răspuns empatic prin generozitate faţă de 

copii. Nivelul de dezvoltare a copiilor foarte mici, este caracterizat printr-o mai 

mare implicare la nivel personal, tendinţa de a experimenta şi a acţiona cu 

sentimente empatice doar faţă de oamenii care sunt asemănători ca vârstă, sex sau 

etnie. 

Altă frână în calea dezvoltării empatiei, potrivit nouă, o constituie lipsa unui 
acord cu sine însuşi sau lipsa aprobării interioare. Cu alte cuvinte, cu cât persoana 
este mai puţin în acord cu ceva ce ţine de propria persoană, cu atât este mai puţin 
aptă să aprobe acest lucru la alţii şi invers, cu cât este mai în acord cu sine cu atât 
mai firesc şi binevoitor îi aprobă pe ceilalţi Înţelegerea propriilor defecte îi permite 
să aibă o atitudine înţeleaptă faţă de aceleaşi defecte observate la alţii şi trezeşte 
respectul celor din jur. Îmbinarea hotărârii şi blândeţii în vorbire contribuie la 
stabilirea unei legături, înlesneşte înţelegerea reciprocă dintre oameni.(Stomff M, 
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2014). 
Concluzionând, determinanţii empatiei ţin atât de factorii ereditari 

(arhitectura neurală a creierului), cât şi de modul de socializare şi contextul 

situaţional, existând o relaţie de interdependenţă între factorii individuali şi sociali. 

Empatia interpersonală este adesea limitată fără o evaluare corectă a contextului. 

Luarea în considerare a contextelor situaţionale ca factor determinant al empatiei 

este susţinut de numeroase cercetări care au relevat rolul situaţiei în manifestarea 

comportamentelor empatice, acelaşi individ putând adopta comportamente diferite 

în funcţie de context (Segal,  E. A, 2011,  p. 266 – 277; R, Gherghinescu, 2001). 

În lucrarea „Anotimpurile empatiei”, R. Gherghinescu, descrie următorii 
factori determinanţi ai comportamentului empatic: factori intrapsihici ce cuprind 
variabilele: implicare, utilitate, motivaţie, efort voluntar pentru atingerea unui scop, 
toate acestea putând determina eventualele decalaje între capacitatea şi 
comportamentul empatic în conduitele interpersonale şi categorizarea socială care 
determină diferenţele de comportament empatic intra şi intergrupal, dar şi 
comportamentele empatice.  

Un punct de vedere similar întâlnim şi la D. Goleman, potrivit căruia 
socializarea, în interacţiune cu alţi factori psihosociali, poate influenţa stimularea 
sau inhibarea empatiei, transpunerea în psihologia celuilalt mijlocind sociabilitatea 
unui individ (D. Goleman, 2008). Observaţii similare asupra empatiei au fost făcute 
chiar de Ch. Darwin pentru care empatia, este condiţia de declanşare a compasiunii, 
deci tot un mijloc de supravieţuire ( D.Goleman, 2008). 
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Rezumat: În acest articol sunt expuse rezultatele studiului emperic asupra 

personalității tinerilor infractori ce își ispășesc pedeapsa în penetenciarele din R. 

Moldova. A fost făcută o cercetarea psihologică experimentală asupra 

personalității tinerilor recidivi și non recidivi. S-a evidențiat din datele supuse 

analizei că există diferențe semnificative  între personalitatea tinerilor recidivi și 

de cei nonrecidivi. Caracteristicile de personalitate alături  de  nedorința societății 

de a accepta tînărul ce și-a ispășit pedeapsa poate crea recidive. 

Cuvinte cheie: Personalitate, recidiv, tinerii recidivi, tinerii nonrecidivi, 

societate, pedeapsa. 

Summary: This article contains the results of the empirical study of young 

offenders' personality of who are serving their sentences in the Moldavian 

penitentiaries. Furthermore, an experimental psychological research was made on 

young recidivists’ and nonrecidivists’ personality. It was revealed, from the data 

analyzed, that there are significant differences between the personality of young 

recidivists and nonrecidivists. The personality’s characteristics alongside the 

society’s unwillingness to accept youths who have served their sentence in prison 

can create recidivism. 

Key words: Personality, recidivism, young recidivists, young nonrecidivists, 

society, sentence. 

 

Viaţa umană se construiește în baza comunicării cu anturajul psihosocial al 

persoanei care la rândul său declanșează nu numai soluționări pozitive și 

constructive a diferitor situații de viață dar și duce la apariția unui şir de conflicte şi 
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frustrări,  fiind inseparabile de  condiţiile de viaţa de azi. Ele reprezintă momente 

care contribuie la formarea  personalității , dar în același timp   reprezintă și  

condiții  care o   dezorganizează. Declanşarea agresivităţii reprezintă un astfel de 

moment. În  spaţiul de manifestare al economiei de piaţă ,acolo unde regulile nu 

sunt  pe deplin cristalizate , absenţa interdicţiilor favorizează imprevizibilul şi 

violenţa. 

      În multitudinea formelor pe care le poate îmbrăca violenţa,  devianța socială 

ocupă un  loc aparte în conduitele delincvente, acestea caracterizându-se prin cel 

mai înalt nivel al pericolului social. Mulţi autori, printre care D. Levinson, 

considera vârsta tânăra ca fiind plină de vigoare fizica, cu manifestări remarcabile 

de inteligență, memorie, abilităţi, aptitudini dezvoltate maximal şi care favorizează 

un bun randament în activităţile desfăşurate.  

Erik Erikson apreciază vârsta tinereții ca fiind dominată de amplificarea 

identității sociale și îndeplinirea de sarcini complexe, care duc la formarea unui 

statut specific aspirațiilor sale. 

     Însă, datele statisticii oficiale de pe teritoriul R. Moldova, ne demonstrează 

faptul că peste 60% din numărul total al infracţiunilor înregistrate în ţară sunt 

comise de tineri în vârstă de până la 30 de ani (dintre care 10% reprezintă minorii). 

Consider că anumite trăsături de personalitate, pe lângă anturajul psihosocial se fac 

responsabile de aceste comportamente.  

În acest context am efectuat o cercetare psihologică cu tinerii deţinuţi 

recidivi și non recidivi, cu ajutorul Chestionarul “Mini-Mult” (SMIL, varianta 

scurtă), Ogilvie, Larry P.; Kotin, Joel; Stanley. 

     În continuare ne propunem să examinăm situaţia fiecărei variabile la tinerii 

infractori recidivi versus tinerii infractori nonrecidivi. Pentru a simplifica 

interpretarea datelor experimentale în continuare tinerii non recidivi vor constitui 

lotul I experimental, iar cei recidivi lotul II experimental. În figura nr. 1 este 

prezentată componenţa procentuală a subiecţilor la variabila „ipohondrie”. 
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Observăm că diferenţa de procente a subiecţilor ce denotă nivel scăzut de 

anxietate este mai mică (0%) decât cel al subiecţilor ce denotă nivel ridicat de 

ipohondrie (56%). Am putea presupune preliminar că privațiunea de libertate are 

un impact negativ în direcţia dezvoltării ipohondriei.  

 
Figura 1. Rezultatele în procente la variabila „ipohondrie” 

 

 
Figura 2. Rezultatele în procente la variabila „depresie” 

Figura nr. 2 include rezultatele procentuale la variabila „depresie”. Putem 

remarca faptul că procentajul subiecţilor ce manifestă nivel scăzut din lotul II 

experimental, comparativ cu lotul I experimental este mai mare cu 26% iar cel al 

subiecţilor ce prezintă nivel ridicat de manifestare a „depresiei” este mai mare cu 

12%. Majoritatea subiecților din ambele grupe se încadrează în limita normalului la 

variabila “depresie” cu o diferență de 38% mai mare la tinerii nonrecidiviști. 

Aceste rezultate ne permit de a susţine în prealabil că la tinerii infractori recidiviști 
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la etapa revenirii în penitenciar au un prag depresiv mai ridicat. Am putea explica 

acest fapt prin oportunităţile pe care le au tinerii eliberați din detenție din Republica 

Moldova. Reintegrarea socială a persoanelor eliberate din detenţie - unul din 

efectele procesului socializării, reprezintă un proces fundamental care presupune 

acomodarea, adică soluţionarea conflictelor existente între aspiraţii şi atitudini 

comportamentale între indivizi. 

 
Figura 3. Rezultatele în procente la variabila „isterie” 

Analizând diagrama din figura 3 observăm că comparativ cu lotul II 

experimental, la tinerii infractori nonrecidivi procentajul subiecţilor ce manifestă 

„nivel mediu” de isterie este mai scăzut (cu 22%). De asemenea diferenţa de 

procentaj al subiecţilor care dau dovadă de „nivel jos” de manifestare a isterie este 

mai jos (0%) decât diferenţa de procentaj a subiecţilor ce denotă „nivel ridicat” 

(48%).  

 
Figura 4. Rezultatele în procente la variabila „psihopatie” 
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Dacă analizăm diagrama din figura 4, atunci observăm că la lotul I 

experimental se  manifestă scale critice atât la nivelul de jos (12%) cît și la nivelul 

ridicat (16%) față de lotul II experimental, ceea ce denotă că variabila „psihopatie” 

este mai pronunțată la tinerii nonrecidiviști. 

Personalitatea psihopatică reprezintă prototipul comportamentului deviat 

prin trăsături esențiale care realizează inadaptarea în mediul social de origine. Ea se 

dezvolta treptat, distrugând componentele structural-funcționale ale vieții psihice 

de bază. Întrucât motivarea comportamentului deviant pentru această categorie 

psihiatrică clasică este în esență patologică, nu se poate face o prezentare globală a 

acestei categorii decît sub forma periculozității sociale pe care o generează 

frecventele reacții “medico-legale” ce le caracterizează. De aceea la tinerii 

infractori recidivi nivelul mediu de psihopatie este mai mare (26%) decât la tinerii 

infractori nonrecidivi, deoarece aceștia mai ușor se integrează la condițiile 

penitenciare și sunt deja adaptați la mediul carceral. 

 
Figura 5. Rezultatele în procente la variabila „paranoic” 

Analizând datele din figura 5, variabila “paranoică” denotă cote alarmante 

la nivelul ridicat al grupului de tineri nonrecidivi (24%) față de cel al tinerilor 

recidivi, nivelul jos însă este mai mic (18%) față de lotul II  experimental. 
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Figura 6. Rezultatele în procente la variabila „psihostenie” 

Urmărind datele din tabelul 6, am ajuns la concluzia că variabila 

“psihostenie” la nivel ridicat a grupului de nonrecidivi este mai mare (68%) față de 

grupul de tineri recidivi (58%). Rezultatele obținute la această variabilă de către 

grupele experimentale denotă că atât tinerii infractori recidivi cât și tinerii infractori 

nonrecidivi doresc să se încadreze la normele impuse de legile penitenciare. 

 
Figura 7. Rezultatele în procente la variabila „schizoid” 

Dacă analizăm diagrama din figura 7, atunci observăm că variabila 

“schizoid” se referă mai mult la Lotul experimental I. Tinerii nonrecidivi manifestă 

un nivel ridicat  (98%) la variabila schizoid  față de semenii săi din recidivi (64%).  

Tabloul tipic de personalitate premorbidă schizoidă sau schizotipală se 

caracterizează prin pasivitate, lipsă de comunicativitate, introversiune (frecvent 
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chiar manifestări autiste). Persoana respectivă are puţini prieteni, evită sexul opus, 

nu participă la activităţi de grup (petreceri, dans, sporturi de echipă). Preferă să se 

uite la televizor, să joace jocuri ore întregi în faţa calculatorului sau să asculte 

muzică în detrimentul activităţilor sociale utile. 

 
Figura 8. Rezultatele în procente la variabila „hipomanie” 

Diagrama reprezentată în figura 8 include rezultatele obţinute la scala 

„hipomanie” în dependenţă de procentele subiecţilor ce manifestă diferite nivele de 

manifestare a variabilei date. Observăm că hipomania este  mai scăzută la tinerii 

infractori nonrecidivi (22%), spre deosebire de tinerii recidivi (38 %) . 

Dacă vom ignora comportamentul infracţional, care are la bază 

inadaptarea socială  vom ajunge la concluzia că cercul factorilor interni, psihologici 

principali ai infracţiunii înglobă sistemul simplificat de orientări şi principii de 

viaţă, care determină o atitudine eronată faţă de ambianţă.  În structura 

personalităţii infracţionale se împletesc anumite însuşiri psihice, care prin 

caracterul lor deviant creează dificultăţi de adaptare. Este vorba de anumite 

deficienţe emotive sau volitive, care favorizează un comportament impulsiv, slab 

dirijat de scop, motivaţie, caracterizat prin lipsa unei alegeri conştientă a 

mijloacelor de rezolvare a conflictului intern sau extern. Sau de anumite orientări 

agresive, dominate de instinct şi violenţă. 
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    CĂTRE UN MODEL DE EXAMINARE POLIGRAF 
APLICABIL ÎN INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢIUNI SPECIALE 
ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ŞI AL SECURITĂŢII NAŢIONALE 

                                            Kiss Csaba, conf. univ. dr., Universitatea Hyperion 

Abstract:  Lucrarea de faţă reprezintă un reper pentru serviciile de 

informaţii în selectarea şi evaluarea personalului propriu. Folosirea tehnicii poligraf 

în activitatea de screening de personal poate fi utilă în stabilirea sincerităţii sau 

nesincerităţii personalului care în desfăşurarea activităţii profesionale e obligat să 

păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute, să apere interesele naţionale, 

lucrează în afara graniţelor ţării în misiuni sub acoperire. Pentru toate categoriile de 

personal ce urmează a fi evaluat prin tehnica poligraf se aplică teste specifice cu 

folosirea întrebărilor neutre, de control şi relevante pentru a descoperi dinamica 

reactivităţii subiecţilor sinceri sau nesinceri. 

Cuvinte cheie: poligraf, sinceritate, nesinceritate. 

Abstract: This paper is a milestone for the intelligence services in the 

selection and evaluation of staff. The use of polygraph in screening personnel 

activity can be useful in determining the sincerity or nesincerităţii staff in their 

professional activity is required to maintain the confidentiality of information 

obtained, to defend national interests abroad working undercover. For all 

categories of personnel to be evaluated polygraph technique applies specific tests 

neutral questioning, control and discover relevant to sincere or insincere dynamic 

reactivity subjects. 

Keywords: polygraph, sincerity, insincerity. 

 

Examinarea poligraf împlinşte aproape un centenar de la prima utilizare în 

rândul Serviciilor Secrete. Prima utilizare este menţiontă în cadrul Serviciului 
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Secret al S.U.A., la recrutarea şi verificarea persoanelor destinate să îndeplinească 

misiuni de spionaj pe teritoriul european. 

De atunci, acest instrument a fost utilizat neîncetat ca tehnică de evaluare 

a personalului angajat în serviciile de informaţii. 

Este evident că serviciile de informaţii au fost beneficiarele celor mai 

serioase descoperiri şi a celor mai semnificative instrumente (teste) de examinare. 

În acest moment, în Europa, fără nici o excepţie, această ştiinţă denumită 

de J.A. Matte „Psihofiziologie Criminalistică” este, în mod extensiv utilizată în 

toate statele. Fără a avea pretenţia unui specialist care a lucrat în această zonă, dar 

care a examinat timp de aproape 15 ani mai bine de 7000 de persoane, apreciez că 

este necesară o metodologie şi o procedură de lucru în fiecare instituţie ce are în 

dotare şi foloseşte instrumentul poligraf. 

1. Categorii de situaţii în care examinarea poligraf este utilă: 

1.1. Selecţia de personal la recrutarea pentru accesul în această 
specialitate a serviciilor de informaţii 

1.1.1. Atenţionarea solicitanţilor că examinarea poligraf este o etapă 

obligatorie a selecţiei. Acest aspect, de regulă, tinde să descurajeze pe toţi cei care 

au tare comportamentale sau au desfăşurat sau desfăşoară activităţi care contravin 

sau lezează interesul naţional. 

1.1.2. Obiectivele examinării: 

a) - Stabilirea prezenţei sau absenţei unor preocupări / acte / fapte care 

sunt contrare intereselor naţionale sau a statelor sau alianţelor din care România 

face parte; 

b) – Verificarea veridicităţii declaraţiilor şi a informaţiilor obţinute din 

verificarea individuală: activitatea la locurile de muncă anterioare, activitatea în 

afara graniţelor în misiuni (pentru solicitările militarilor), îndeosebi pe linia 

păstrării confidenţialităţii şi a respectării normelor privind secretul de stat şi de 

serviciu. 
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1.1.3. Categorii de teste utilizate: 

a) – Teste de screening de personal; 

a1) – Teste de epuizare; 

a2) – Teste de clarificare; 

Testele de screening vor fi construite pe categorii de obiective, fără a 

depăşi utilizarea unui număr de 5 întrebări relevante/test. În cazul în care subiectul 

prezintă modificări specifice comportamentului simulat, în mod obligatoriu se 

aplică fie un test de spionaj şi sabotaj (TES), fie teste de clarificare/epuizare. 

b) – Teste specifice speciale, de tipul: 

b1) - Testul răspunsului tăcut; 

b2) - Testul de validare a examinării; 

b3) - Testul de control pozitiv; 

b4) - Testele de acomodare pentru evaluarea tentativelor de eludare; 

b5) - Testele de cunoaştere a vinovăţiei de tip exploratoriu sau cu 

soluţie cunoscută; 

c) – Teste specifice punctuale: 

c1) – TES (testul de spionaj şi sabotaj); 

c2) – Testul UTAH; 

c3) – Testul Air Force; 

c4) – Testul Zone 

Va avea prioritate testul TES. 

d) – Teste de acomodare 

Testele de acomodare sunt, în mod obligatoriu, teste cu soluţie cunoscută 
sau cu soluţie necunoscută. 

1.1.4. Categorii de întrebări relevante utilizate: 

a) – Întrebări relevante puternice sau principale pentru ________ 

- Întrebări relevante principale şi secundare în testele specifice; 
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- Întrebări relevante interne; 

- Întrebări relevante de sacrificiu; 

b) – Întrebări de comparaţie 

Categoriile de întrebări de comparaţie/control pot fi cu minciună probabilă 

sau cu minciună directă. Este recomandată utilizarea ultimei categorii. Pot fi 

utilizate, de asemenea, întrebările de control intern. 

c) – Întrebările neutre 

De regulă, pot fi utilizate întrebări neutre sau irelevante semnificative, dar 

nu este greşit să fie utilizate şi alte categorii de întrebări neutre. 

Este de preferat ca în fiecare baterie de teste să se folosească cel puţin o 

dată o întrebare de tip matematică, indiferent dacă subiectul este sau nu reactiv. 

d) – Alte categorii de întrebări 

Este recomandat să se folosească testele care au în componenţa lor şi 

întrebări simptomatice. 

1.2. Examinarea periodică 

Este recomandat ca la intervale de maximum 1-2 ani să se realizeze 

examinarea personalului care nu a desfăşurat activităţi în afara graniţelor sau care 

nu a avut contacte autorizate cu instituţii şi structuri care aparţin unor state străine. 

Obiective: 

- Respectarea regimului documentelor secrete; 

- Respectarea regimului de confidenţialitate a activităţii profesionale; 

- Onestitatea privind informaţiile înscrise în declaraţiile de avere sau   

interese; 

- Eventuale contacte neraportate. 

Ele vor fi adaptate specificului activităţii profesionale a fiecărui subiect. 

Se vor utiliza, de regulă, teste de screening complete. 
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Pentru personalul care execută misiuni în străinătate ori de câte ori este 

necesar se impune efectuarea unei examinări poligraf, mai ales în condiţiile 

existenţei unor indicii temeinice de săvârşire a unei infracţiuni sau a încălcării 

atribuţiilor profesionale. Se vor utiliza, de regulă, teste punctuale cu obiective 

specifice. Se recomandă din raţiuni practice ca acest personal să fie supus la teste 

periodice numai dacă s-a depăşit un interval de 2 ani în care nu au fost efectuate 

nici un fel de examinări poligraf. 

1.3. Examinarea personalului cu atribuţiuni speciale întors din 
teatrele de operaţii sau din misiuni de menţinere a păcii 

Examinarea acestei categorii de personal este obligatorie ca parte a 

activităţii de evaluare a activităţii profesionale desfăşurate în teatrul de operaţii. 

Obiective: 

- Verificarea loialităţii faţă de interesul naţional; 

- Respectarea regimului documentelor secrete; 

- Stabilirea de contacte neautorizate sau tentative de racolare. 

1.4. Examinarea poligraf la selecţia de personal pentru accesul la cele 
mai importante funcţii ale structurii de informaţii 

Obiective: 

- Folosirea corectă a resurselor financiare şi materiale ale institutului; 

- Respectarea circuitului legal al informaţiilor cu regim special; 

- Evaluarea de vulnerabilităţi individuale. 

1.5. Protejarea personalului care efectuează misiuni sub acoperire: 

Obiective: 

- Pregătirea acestei categorii de personal în vederea eludării oricărei alte 

examinări poligraf efectuate în condiţiile în care sunt descoperiţi; 

- Pregătirea pentru interviul pre-test; 

- Pregătirea pentru faza in-test; 

- Pregătirea pentru faza post-test. 
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2. Condiţii speciale 

Structura poligraf este subordonată şefului nemijlocit care coordonează 
structura de informaţii. 

Existenţa unui număr de examinatori suficient de mare astfel încât să se 
asigure o rotire a examinatorilor, precum şi faptul că fiecare examinare va fi 
revizuită de cel puţin un examinator cu experienţă. 
 
3. Documentele necesare 

1. Contractul de muncă trebuie să prevadă obligaţia angajatului de a se 

supune examinării poligraf ori de câte ori angajatorul are suspiciuni rezonabile cu 

privire la încălcarea atribuţiunilor de serviciu de către angajat. 

2. Pentru examinările punctuale se vor întocmi rapoarte de evaluare 

poligraf. 

3. Formatul raportului de evaluare poligraf trebuie să respecte formatul 

unui raport de expertiză criminalistică poligraf. 

4. Dispunerea examinărilor poligraf se realizează prin dispoziţii ale şefului 

care coordonează activitatea structurii, la propunerea şefului structurii de 

informaţii. 

4. Model de examinare periodică 

A. Etapa pre-test 

1 – Studiul activităţii individului pentru o perioadă anterioară determinată; 
2 – Declaraţii pe propria răspundere privind respectarea atribuţiilor de 

serviciu ale subiectului; 
3 – Întocmirea bateriei de teste; 
4 – Interviul pre-test; 
5 – Prezentarea şi _________ chestionarelor; 
6 – Obţinerea acordului pe declaraţia de consimţământ. 
 
B. Etapa in-test 

1 – Aplicarea bateriilor de teste; 
2 – Colectarea datelor psihofiziologice. 
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C. Etapa post-test 

1 – Analiza şi interpretarea datelor examinării; 
2 – Utilizarea sistemelor de scorare (cel puţin 3 sisteme de scorare); 
3 – Stabilirea diagnosticului; 
4 – Întocmirea documentelor privind rezultatul examinării. 

5. Model de examinare 

1 – Test de acomodare cu soluţie cunoscută sau real necunoscută; 

2 – Test de acomodare privind eventualele tenative de eludare; 

3 – Testele de bază; 

4 – Test de validare a examinării pentru subiecţii nesinceri sau pentru 

subiecţii care contestă rezultatul examenului; 

5 – Evaluarea rezultatelor de către 1-2 revizori; 

6 – Întocmirea documentelor privind rezultatul examinării. 
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STUDIUL ANXIETĂȚII FAȚĂ DE EXAMENE LA 
STUDENȚII PSIHOLOGI 

 
Angela VERDEȘ,  conf. univ., dr. Universitatea Pedagogică de Stat  

„Ion Creangă” din Chișinău 
 

Rezumat: Anxietatea faţă de examen/testare este o variabilă specifică 

mediului academic prezentă la mulţi dintre studenţi. Studiul anxietăţii faţă de 

examene la studenţii psihologi oferă răspunsuri la câteva probleme psihologice: 

Exista o legătură negativă între anxietatea faţă de examen/test şi stima de sine? 

Anxietatea faţă de examen/test este determinată de anxietatea trăsătura? 

Anxietatea faţă de examen/test variază în funcţie de sex? În rezultatul cercetării am 

determinat că între anxietatea faţă de examen/testare şi stima de sine este o relaţie 

invers proporţională şi semnificativă statistic, deci, putem afirma că cu cât va 

creşte stima de sine la studenţi cu atât se va diminua anxietatea faţă de examen şi 

testare. Între anxietatea ca trăsătură de personalitate şi anxietatea faţă de examen 

există o corelaţie pozitivă, astfel, studenţii la care se va accentua anxietatea ca 

trăsătură de personalitate vor manifesta anxietate ridicată în contexte de evaluare. 

Comparaţiile în funcţie de variabila sex, ne-au permis identificarea diferenţelor 

statistice semnificative ale manifestării anxietăţii generale, anxietăţii trăsătură şi a 

anxietăţii faţă de examen, constatând că fetele manifestă anxietate mai accentuată, 

comparativ cu băieţii. 

Cuvinte cheie: anxietate stare, anxietate trăsătură, anxietate, anxietatea 

față de examen. 

Summary: Anxiety over exams / tests is a variable specific to the academic 

world and present among many students. Studying students' anxiety over exams 

offers solutions to several psychological problems: Is there a negative link between 

anxiety over exams/tests and self-esteem? Is this type of anxiety caused by the 

anxiety personality trait? Does the anxiety over exams/tests differ between 

genders? As a result of the research it was determined that there is a statistically 
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significant inverse correlation between the anxiety over exams / tests and self-

esteem. Thus, it can be said the higher students' self-esteem will get, the lower 

anxiety over exams/tests will become. However, it was determined that there is a 

positive relationship between the anxiety personality trait and the anxiety over 

exams/tests. So, students with an anxiety personality trait will experience higher 

anxiety levels in a testing environment. Comparing anxiety levels between genders 

allowed us to register significant statistical differences in manifestation of the 

general anxiety disorder, anxiety personality trait and the anxiety over exams/tests, 

concluding that girls exhibit greater anxiety than boys.  

 

Secolul XXI este caracterizat prin schimbări profunde şi importante în viaţa 

societăţii şi a omului în particular: datorită dezvoltării tehnologiilor moderne, 

computerizarea, excesul de informaţie asupra studentului, toate acestea au un 

impact negativ asupra personalităţii şi comportamentului acestuia intensificând 

anxietatea, neliniştea, încordarea, depresia, furia, agresivitatea, neîncrederea în 

forţele proprii, frica, incertitudinea, nesiguranţa. 

 Anxietatea este un concept complex, vizând multiple manifestări în diferite 

contexte. Mulţi o găsesc că pe o stare de spirit, o tulburare de dispoziţie, sau o 

modalitate de manifestare a stresului, iar alţii îi pun în discuţie cu prioritate aspecte 

cognitive, referindu-se foarte puţin la dispoziţie. Anxietatea este un construct 

multidimensional ce reprezintă teamă, nesiguranţă, ezitare, nelinişte, agitaţie, 

tensiune de căutare a unei soluţii, impregnată de aşteptare, de dorinţa siguranţei şi 

de starea de bine. 

Pentru studierea anxietăţii faţă de examen la studenţii psihologi am aplicat 

mai multe probe psihologice: Testul de determinare a anxietății față de examen/test 

(STABS), Inventarul pentru evaluarea anxietăţii - stare şi a anxietăţii - 

trăsătură/State-Trait Anxiety Inventor, Scala Rosenberg pentru evaluarea stimei de 

sine. 
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În scopul determinării relaţiei existente dintre anxietatea faţă de examen şi 

stima de sine, am recurs la utilizarea metodei nonparametrice, corelaţia Spearmen. 

Rezultatele obţinute în urma studiului corelaţional sun prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Corelaţia dintre anxietatea faţă de examen şi stima de sine 
  STABS 

STIMA 

de sine 

Correlation 

Coefficient 

-0,766 

 p 0,0001 

 

Observăm că între variabilele enunţate există o corelaţie invers proporţională, 

unde r=-0,766 la un prag de semnificaţie p=0,0001. Putem afirma că cât va creşte 

stima de sine la studenţi cu atât se va diminua anxietatea faţă de examen şi testare. 

Determinarea legăturii existente dintre anxietatea faţă de examen (STABS) 

şi anxietatea generală (STAI), a fost realizată prin intermediul metodei 

nonparametrice, corelaţia Spearmen. Rezultatele obţinute în urma studiului 

corelaţional sunt prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Corelaţia dintre anxietatea faţă de examen şi anxietatea 

generală 
  STABS 

Anxietate stare 

(STAI) 

Correlation 

Coefficient 

-0,0011 

 p 0,944 

 N 40 

Anxietate trăsătură 

(STAI) 

Correlation 

Coefficient 

0,576 

 P 0,0001 

 N 40 

 Studiul de corelaţie dintre anxietatea faţă de examen şi anxietate, a permis 

evidenţierea unei legături semnificative, direct proporţionale dintre anxietatea 

generală (STAI) şi anxietatea față de examen (STABS). Coeficientul obţinut dintre 
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relaţia anxietate faţă de examen şi anxietatea generală este de r=0,431 la un prag de 

semnificaţie p=0,005. Astfel creşterea indicilor privind neliniştea generală a 

persoanei va duce la creşterea frecvenţei manifestării anxietăţii legată de testare şi 

examen. 

  Observăm că o corelaţie direct proporţională a fost obţinută doar între 

anxietatea faţă de examen şi anxietatea că trăsătură de personalitate cu un 

coeficient de corelaţie r=0,576 la un prag de semnificaţie p=0,0001, ceea ce ne 

permite să afirmăm că cu cât se vor mări valorile acestei variabile, cu atât vor fi 

mai mari şi valorile anxietăţii faţă de examen. Între anxietatea faţă de examen şi 

anxietatea stare există o legătură nesemnificativă.  

 Cercetările în domeniul anxietăţii diferenţiază între anxietatea resimţită de o 

persoană într-o anumită situaţie (anxietatea ca stare) şi predispoziţia individului de 

a experenţia anxietate şi de a se angaja în comportamente care pot provoca 

anxietate în situaţii stresante (anxietatea că trăsătura). Anxietatea că trăsătură este 

o caracteristică relativ stabilă a persoanei, care indică probabilitatea de a reacţiona 

cu un nivel ridicat de anxietate în condiţii de stres, fiind asociată cu anumite tipuri 

de situaţii percepute ca stresante (Endler și colab., 1991). Astfel, anxietatea faţă de 

examen este conceptualizată ca o formă particulară a anxietăţii social-evaluative, 

care predispune individul la niveluri ridicate de anxietate în contexte de evaluare. 

Ne-am propus să facem comparaţii în funcţie de variabila sex, deoarece 

sexul este considerat una dintre variabilele care are un impact important asupra 

dezvoltării şi manifestării anxietăţii faţă de examen. Diferenţele legate de nivelul 

anxietăţii la general şi a anxietăţii faţă de testare în special în funcţie de variabila 

sex au fost studiate prin compararea mediilor scorurilor obţinute de fete şi băieţi. 

Rezultatele privind anxietatea faţă de testare și examen obţinute de feţele şi 

băieţii incluși în cercetarea noastră sunt prezentate în figură 1. 
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Fig. 1. Valorile medii ale anxietăţii faţă de examene în dependenţă de sex  

(STABS) 

 Analizând prevalenţa anxietăţii faţă de examen la  de studenţii psihologi, 

constatăm că fetele manifestă anxietate mai accentuată (25,91 unități medii), 

comparativ cu băieţii (7,88 unități medii)  la un prag statistic semnificativ  

p=0,0001. 

Unul din factorii care ar putea fi răspunzători pentru scorurile la anxietatea 

faţă de examen şi testare mai ridicate în rîndul fetelor este predispoziţia mai 

accentuată  a acestora spre anxietate. Este vorba de anxietaea ca trăsătură de 

personalitate, stabilită în timp şi rezistentă la schimbare. 

   
Fig. 2  Valorile medii ale anxietăţii stare şi trăsătură în dependenţă de sex 

(Spielberger) 
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 În toate cazurile, fetele au obţinut medii mai ridicate decât cele ale băieților. 

Cea mai ridicată valoare a mărimii efectului a fost înregistrată în cazul scalei 

Anxietate trăsătură, unde s-a înregistrat diferenţe statistic semnificative la pragul 

p=0,004. 

Rezultatele obținute în cadrul cercetării constatative a studiul anxietăţii faţă 

de examene la studenţii psihologi ne-a permis să formulăm următoarele concluzii.  

Am determinat că între anxietatea faţă de examen şi testare şi stima de sine 

există o corelaţie invers proporţională, deci, odată cu creşterea stimei de sine la 

studenţi psihologi se va diminua anxietatea faţă de examen şi testare. Acest fapt ne 

permite să concluzionăm că există o legătură negativă între anxietatea faţă de 

examen/test și stima de sine. 

Comparaţiile în funcţie de variabila sex, ne-au permis identificarea 

diferențelor statistice semnificative ale manifestării anxietăţii generale, anxietății 

trăsătură și a anxietăţii faţă de examen, constatând că fetele manifestă anxietate mai 

accentuată, comparativ cu băieţii, demonstrând că anxietatea faţă de examen/test 

variază în funcţie de sex. 

Studiul efectuat ne-a permis să constatăm că există o legătură pozitivă între 

anxietatea că trăsătură de personalitate şi anxietatea faţă de examen. Astfel, 

studenţii la care se va accentua anxietatea că trăsătură de personalitate vor 

manifesta anxietate ridicată în contexte de evaluare. Acest fapt ne confirmă ipoteza 

Anxietatea faţă de examen/test este determinată de anxietatea că trăsătură de 

personalitate. 
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EVALUAREA SENSULUI COERENȚEI. PROPRIETĂȚI 

PSIHOMETRICE PENTRU  SENSE OF COHERENCE SCALE: 

SOC-13 
Coordonator științific: Conf. Univ. Dr. Steliana RIZEANU 

Dan VASILIU, Diana Alexandra PASCAL (MARINESCU), Gabriel 

MARINESCU, masteranzi, Universitatea Hyperion 

 

Rezumat: Conceptul de „sens al coerenței” sau „sentiment de coerență” a 

fost dezvoltat de Aaron Antonovsky1 și reprezintă o caracterisică esențialmente 

cognitivă, care exprimă modul persoanei de a percepe, judeca și interpreta lumea 

și pe sine în ea. Constructul propus de Antonovsky este implicat in sanogeneză, 

vizând o atitudine care ajută la prelucrarea în mod pozitiv a stresorilor. 

Sentimentul de coerență este compus din trei factori: Înțelegere – capacitatea de 

înţelegere a stimulilor externi sau interni ca explicabili şi predictibili; Control – 

sentimentul capacității de a face faţă problemelor, prin mijloace proprii sau 

apelând la resurse externe; Scop – întelegerea unei semnificaţii a sarcinilor de zi 

cu zi, astfel încât implicarea în rezolvarea lor apare ca justificată. Pentru 

măsurarea sentimentului de coerență, Antonovsky a dezvoltat scala SOC-29 și 

varianta SOC-132, ambele publicate în anul 1987. Scala a fost inițial aplicată in 

limba ebraică, pe un eșantion israelian, iar mai apoi este folosită și varianta 

adaptată, în limba engleză. Până în prezent, scala a fost folosită în numeroase 

cercetări, atât în varianta SOC-29, cât și în varianta SOC-13. Scopul acestei 

lucrări este de a prezenta proprietățile psihometrice ale scalei SOC-13 adaptate 

pentru spațiul socio-cultural românesc. Datele sunt obţinute prin administrarea 

scalei pe un eşantion de de 335 de subiecți și sugerează calităţi psihometrice bune. 

                                                             
1 Antonovsky, Aron, Health, Stress, and Coping, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1979. 
2 Antonovsky, Aron, Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well, 
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1987. 
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Concluzionăm astfel că instrumentul poate fi utilizat la nivel individual, pentru a 

evalua sentimentul de coerență, mai ales în scop de cercetare. 

 Cuvinte-cheie: sens coerență, scala SOC-13, fidelitate, validitate. 

Abstract:  The sense of coherence is a cognitive theoretical formulation 

proposed by Aaron Antonovsky. It refers to a person's global orientation, an 

attitude which helps one to process stressors positively. The sense of coherence is 

involved in sanogenesis and consists of three factors: Comprehensibility – the 

ability to understand and predict the external or internal stimuli; Manageability – 

the belief in one’s ability to cope with problems by use of internal or external 

resources; Meaningfulness – the belief that everyday tasks are meaningful, so that 

one’s involvement in solving them is worthwhile and justified. Antonovsky 

developed the SOC-29 scale and the SOC-13 variant, both published in 1987, in 

order to measure the sense of coherence. The scale was initially used in Hebrew, 

on a Israeli sample. Later, it was adapted for English speaking subjects. Since it 

was developed, the scale has been used in many studies, both in the SOC-29 and 

SOC-13 variant. In this paper we will summarize the psychometric properties of 

the SOC-13 scale, adapted for Romanian language speaking subjects. The data is 

obtained by administering the scale to a sample of 335 subjects and suggests good 

psychometric qualities. Thus we conclude that this scale can be used individually to 

assess the sense of coherence, especially for research purposes. 

Keywords: sense of coherence, SOC-13 scale, reliability, validity. 

CONCEPTUL DE SENS (SENTIMENT) AL COERENȚEI 

Sensul coerenței este definit de Antonovsky ca „o orientare globală care 

exprimă măsura în care cineva are o senzație de încredere omniprezentă, de 

durată deși dinamică, conform căreia (1) stimulii care decurg în cursul vieții din 

mediile interne și externe persoanei sunt structurate, previzibile și explicabile; (2) 

resursele sunt disponibile persoanei pentru a satisface cererile prezentate de 
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stimuli; și (3) cererile sunt provocări, demne de investiție și angajament”3. 

Persoanele la care aceasta caracteristică este întâlnită prezintă o mai bună rezistență 

la stres, putând să facă față (și să rămână sănătoase) provocărilor întâlnite. 

Sensul coerenței este compus din trei factori: Înțelegere, Control și Scop. 

Înțelegerea4 se referă la gradul în care persoana poate înţelege situaţia prin care 

trece și îi poate atribui un sens. Informaţia generată de situaţie este decodificată la 

nivel cognitiv ca fiind clară, structurată, consistentă şi nu haotică, redundantă, 

accidentală sau inexplicabilă. Controlul5 este definit ca fiind, capacitatea persoanei 

de a percepe existenţa unor resurse disponibile în vederea confruntării cu 

evenimentele stresante. ,,Resursele disponibile" nu se referă doar la capacităţile 

personale de a face faţă situaţiei, în această categorie se includ toate resursele la 

care persoana poate apela în caz de nevoie Scopul6 se referă la percepţia unei 

finalităţi necesare sau dorite. Scopul subliniază importanţa implicării individului în 

procesul de decizie şi modelare a situaţiilor de zi cu zi, sau a celor care determină 

destinul personal. Evenimentele care se includ în categoria celor cu scop perceput, 

tind să fie văzute ca incitante şi demne de implicare. Antonovsky consideră cei trei 

factori componenți ai sensului coerenței ca fiind interrelaționați. În analiza 

acestora, propune următoarele predicții (Tabel. 1) cu privire la cele opt posibile 

variante de relaționare7.  

Tipurile unu și opt apar evident stabile, având toate cele trei componente fie 

ridicate, fie scăzute. Tipuri doi și șapte sunt considerate de Antonovsky rare, ca 

urmare a improbabilității coexistenței unei comprehensiuni scăzute cu un sentiment 

al controlului ridicat și viceversa. În cazul celorlalte tipuri, acestea sunt instabile, 

generând o presiune de schimbare. Direcția de schimbare este dată de componenta 
                                                             
3 Antonovsky, Aron, Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well, 
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1987, p.19. 
4 Sîrbu, M., Psihologia sănătății – note de curs. București, Universitatea Hyperion, 2014 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Antonovsky, Aron, Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well, 
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1987, p.20. 
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Scop. Astfel, tipurile trei și patru prezintă o presiune de creștere a sentimentului de 

coerență, în timp ce pentru tipurile cinci și șase tendința este de scădere. 

Tabel 1. Predicții funcție de variantele de relaționare între factori. 

 

Tip 

Componentele sensului coerenței  

Predicție Înțelegere Control Scop 

1 Crescută Crescut Crescut Tip stabil 

2 Scăzută Crescut Crescut Tip rar 

3 Crescută Scăzut Crescut Tendință de creștere 

4 Scăzută Scăzut Crescut Tendință de creștere 

5 Crescută Crescut Scăzut Tendință de scădere 

6 Crescută Scăzut Scăzut Tendință de scădere 

7 Scăzută Crescut Scăzut Tip rar 

8 Scăzută Scăzut Scăzut Tip stabil 

 

Tipurile unu și opt apar evident stabile, având toate cele trei componente fie 

ridicate, fie scăzute. Tipuri doi și șapte sunt considerate de Antonovsky rare, ca 

urmare a improbabilității coexistenței unei comprehensiuni scăzute cu un sentiment 

al controlului ridicat și viceversa. În cazul celorlalte tipuri, acestea sunt instabile, 

generând o presiune de schimbare. Direcția de schimbare este dată de componenta 

Scop. Astfel, tipurile trei și patru prezintă o presiune de creștere a sentimentului de 

coerență, în timp ce pentru tipurile cinci și șase tendința este de scădere. 

INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA SENTIMENTULUI DE 

COERENȚĂ 

Pentru evaluarea sensului coerenței, Antonovsky a dezvoltat scala SOC-29 

(cunoscută și sub denumirea OLQ-29), cu varianta SOC-13 (OLQ-13). Cele două 

variante ale scalei au fost folosite în numeroase cercetări și au fost propuse alte 
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variante scurte pentru măsurarea sensului coerenței, precum SOC-11, SOC-6, 

SOC-3 și BASOC. Până în prezent, scala SOC a fost folosită în cel puțin 33 de 

limbi, în 32 de țări, cu cel puțin 15 versiuni diferite ale chestionarului8. 

SCALA SOC-13 PENTRU EVALUAREA SENSULUI COERENȚEI 

Publicată de Aron Antonovsky în anul 1987, varianta SOC-13 a scalei 

pentru măsurarea sensului coerenței a fost inițial aplicată în limba ebraică. Ulterior 

a fost adaptată și folosită de autor în limba engleză. În prezent există numeroase 

variante adaptate populațiilor vorbitoare de alte limbi. 

Antonovsky anunța valori ale coeficientului  α Cronbach cuprinse între 0.84 

și 0.93. În 127 de alte studii folosind scala SOC-13, α Cronbach variază între 0.70 

și 0.92. Corelația test-retest demonstrează stabilitatea scalei, cu un interval al 

valorilor între 0.69-0.78 la un an, 0.64 la trei ani, 0.42-0.45 la patru ani, 0.59-0.67 

la cinci ani și 0.54 la zece ani. Mediile SOC-13 variază de la 35.39 (std.dev=0.10) 

la 77.60 (std.dev.=13.80)9.  

SOC-13 conține un număr de 13 itemi, fiecare item fiind cotat cu valori de 

la unu la șapte. Itemii: unu, doi, trei, șapte și zece se cotează invers. Scala este 

alcătuită din cinci itemi pentru factorul „Înțelegere”, patru itemi pentru factorul 

„Control” și patru pentru factorul „Scop”. Distribuția itemilor în funcție de 

componenta căreia se adresează este următoarea (Tabel 2): 

Tabel 2. Distribuția itemilor în funcție de componentă. C-Înțelegere, MA-Control, 

ME-Scop. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Compone
nta 

ME C MA ME MA C ME C C MA C ME MA 

 

                                                             
8 Eriksson M, Lindström B., Validity of antonovsky's sense of coherence scale: a 
systematic review. J Epidemiol Community Health. 2005;59:460–6. PMC free article. 
9  Ibidem. 
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SCOPUL CERCETĂRII 

În cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm date despre calităţile 

psihometrice (fidelitate şi validitate) ale versiunii în limba română a scalei SOC-13. 

Scala a fost administrată unui eșantion extins de participanți spre a oferi repere 

normative pentru populaţia generală (nonclinică) de adolescenţi și adulți. Aceste 

repere normative pot fi utile practicienilor în acţiunea de evaluare a factorilor de 

personalitate social-cognitivi în sanogeneză. Scala SOC-13 va fi folosită în 

cercetările noastre viitoare pentru a identifica corelații între sensul coerenței și 

incidența criteriilor de diagnostic în Tulburările de Personalitate de pe Axa II 

(DSM IV-TR). Scopul final al cercetării este identificarea tipurilor de intervenții 

suportive, specifice diferitelor metode psihoterpeutice, pentru ameliorarea  

Tulburărilor de Personalitate precum și elaborarea unor programe de prevenție 

ținând cont de efectul sensului coerenței asupra psihicului uman. 

PARTICIPANȚII DIN EȘANTIONUL CARE A FURNIZAT DATE BRUTE 

Au fost colectate datele de la 335 de participanți din București și Județele: 

Ilfov, Giurgiu, Buzău, Brașov, Alba,  Timiș, Arad, Bihor, Dolj, Hunedoara, 

Maramureș. Participanții au fost aleși din diferite categorii sociale cu vârste 

cuprinse între 18 și 80 de ani dintre care 163 de gen masculin (49%)  și 172 de gen 

feminin (51%). Participanții au fost instruiți să bifeze câte o singură opțiune pentru 

fiecare item al scalei SOC-13. Participanților li s-a precizat că toate opțiunile sunt 

corecte. Scala evalueaza sensul coerenței, factor de personalitate în sanogeneză, 

care exprimă modul persoanei de a percepe, judeca şi interpreta lumea şi pe sine. 

Nu sunt evaluate aptitudini sau performanțe cognitive. Au fost eliminate din 

cercetare rezultatele participanților care au avut opțiuni multiple sau itemi fără 

răspuns. 
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 PROPRIETĂȚII PSIHOMETRICE PENTRU SCALA SOC-13 

Pentru o prezentare clară am organizat prezentarea datelor după cum 

urmează: indicatori statistici descriptivi, comparații după variabila „gen” și 

”vârsta”, structura factorială a scalei SOC-13 și dovezi ale validității de construct, 

date referitoare la fidelitate, respectiv date normative.  

 INDICATORI STATISTICI DESCRIPTIVI 

Distribuția scorurilor pentru participanții la testare a versiunii în limba 

română a scalei SOC-13 s-au obținut următoarele valori ale indicatorilor statistici 

descriptivi (Tabel 3). 

Tabel 3. Indicatori statistici descriptivi pentru scala SOC-13. 
Factor 

Gen 

N Min

. 

Max

. 

Media Median

a 

Mod Abatere 

standard 

Asimetr

ie 

Boltire 

Înțeleger

e 

M+F 

M 

F 

 

33

5 

16

3 

17

2 

 

7 

11 

7 

 

35 

35 

27 

 

24.10 

25.28 

22.97 

 

25.00 

25.00 

24.00 

 

25 

25 

19 

 

5.528 

4.857 

5.893 

 

-.589 

-.491 

-.525 

 

.088 

.286 

-.305 

Control 

M+F 

M 

F 

 

33

5 

16

3 

17

2 

 

4 

9 

4 

 

28 

28 

24 

 

19.03 

19.90 

18.20 

 

19.00 

20.00 

18.00 

 

17 

23 

16 

 

4.340 

3.993 

4.502 

 

-.274 

-.315 

-.156 

 

-.246 

-.164 

-.313 

Scop 

M+F 

M 

F 

 

33

5 

16

 

4 

7 

4 

 

28 

28 

24 

 

21.85 

21.93 

21.78 

 

23.00 

23.00 

22.00 

 

23 

23 

25 

 

4.049 

4.024 

4.084 

 

-.639 

-.592 

-.686 

 

.657 

.360 

.965 
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3 

17

2 

SOC-13 

M+F 

M 

F 

 

33

5 

16

3 

17

2 

 

15 

38 

15 

 

89 

89 

73 

 

64.97 

67.11 

62.95 

 

66.00 

68.00 

62.00 

 

70 

70 

61 

 

11.978 

10.994 

12.540 

 

-.390 

-.287 

-.372 

 

.114 

-.383 

.236 

 

 Am constatat o distributie leptocurtică pentru factorii înțelegere, scop și 

total scor SOC-13 și o distribuție platicurtică pentru control. Valorile pentru 

asimetrie nu s-au depărtat semnificativ de valoarea zero (caracteristică unei 

distribuții normale sub aspectul simetriei), lucru care a permis ca etaloanele pentru 

SOC-13 să le realizăm în două clase (conform cu versiuea originală). 

 

 COMPARAȚII DUPĂ VARIABILA GEN, VÂRSTĂ 

Am considerat ca ipoteze de lucru că există diferențe semnificative între 

scorurile obținute de participanți în funcție de gen și vârstă. 

Scorurile totale obținute de participanții de gen masculin (m=67.11, 

std.dev.=10.994) sunt mai mari (t=3.224, df=333, p=0.001) decât cele ale 

participanților de gen feminin (m=62.95, std.dev=12.540). Intervalul de încredere 

nu cuprinde valoarea zero. Mărimea efectului d=0.4 (Tabel 4) sugerează că efectul 

obținut este puțin probabil să fi apărut din întâmplare. Efectul pare a fi destul de 

important din punct de vedere practic. În plus efectul este semnificativ statistic. 

Puterea statistică (Tabel 5) confirmă că există o probabilitate de 85% , pentru un 

prag p=0.01, de a detecta un efect dacă acesta există iar riscul de a comite o eroare 

de tip II este de 15%. 
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Tabel 4. Indicatori ai mărimii efectului. 

d g(d) al lui 

Hedges 

r r patrat r BESD 

inferior 

r BESD 

superior 

r contrast 

0.35321 0.35215 0.17386 0.03023 0.41308 0.58693 0.17386 

 

Tabel 5. Puterea statistică. 

alfa=.10 alfa=.05 alfa=.01 

0.92158 0.8747 0.71935 

 

 Scorurile pentru factorul înțelegere obținute de participanții de gen 

masculin (m=25.28, std.dev.=4.857) sunt mai mari (t=3.926, df=326.769, 

p=0.0.001) decât cele ale participanților de gen feminin (m=22.97, std.dev=5.893). 

Intervalul de încredere nu conține valoarea zero. Mărimea efectului d=0.43 (Tabel 

6) sugerează că efectul obținut este puțin probabil să fi apărut din întâmplare. 

Efectul pare a fi destul de important din punct de vedere practic. În plus efectul este 

semnificativ statistic. Puterea statistică (Tabel 7) confirmă că există o probabilitate 

de 89% , pentru un prag p=0.01, de a detecta un efect dacă acesta există iar riscul 

de a comite o eroare de tip II este de 11%. 

Tabel 6. Indicatori ai mărimii efectului. 

d g(d) al lui 

Hedges 

r r patrat r BESD 

inferior 

r BESD superior r contrast 

0.43204 0.4267 0.21108 0.04456 0.39447 0.60554 0.21108 
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Tabel 7. Puterea statistică. 

alfa=.10 alfa=.05 alfa=.01 

0.98232 0.96953 0.89379 

 

 Scorurile pentru factorul control obținute de participanții de gen masculin 

(m=19.90, std.dev.=3.993) sunt mai mari (t=3.658, df=333, p=0.001) decât cele ale 

participanților de gen feminin (m=18.20, std.dev=4.502). Intervalul de încredere nu 

conține valoarea zero. Mărimea efectului d=0.4 (Tabel 8) sugerează că efectul 

obținut este puțin probabil să fi apărut din întâmplare. Efectul pare a fi destul de 

important din punct de vedere practic. În plus efectul este semnificativ statistic. 

Puterea statistică (Tabel 9) confirmă că există o probabilitate de 85% , pentru un 

prag p=0.01, de a detecta un efect dacă acesta există iar riscul de a comite o eroare 

de tip II este de 15%. 

Tabel 8. Indicatori ai mărimii efectului. 

d g(d) al lui 

Hedges 

r r patrat r BESD 

inferior 

r BESD 

superior 

r contrast 

0.40008 0.39888 0.19609 0.03845 0.40196 0.59805 0.19609 

Tabel 9. Puterea statistică. 

alfa=.10 alfa=.05 alfa=.01 

0.97401 0.95802 0.85608 

Scorurile pentru factorul scop obținute de participanții de gen masculin 

(m=21.93, std.dev.=4.024) nu sunt diferite semnificativ (t=0.332, df=333, p=0.740) 
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de cele ale participanților de gen feminin (m=21.78, std.dev=4.084). În acest caz se 

reține ipoteza nul.  

Între 18 și 19 ani (clasa 1) am considerat că participanții sunt încă în 

perioada adolescenței iar după 65 de ani (clasa 6) vârstnici. În rest am folosit 

clasificarea vârstelor după U. Şchiopu, E.Verza10: 20 - 34  ani (clasa 2) perioada 

adultului tânăr; 35 - 45 ani (clasa 3) vârsta adultă caracterizată de stabilitate; 46 - 

55 ani (clasa 4) vârsta adultă propriu-zisă; 56 - 65 ani (clasa 5) corespunde 

perioadei adulte prelungite. Datele analizei de varianță pe o singură cale, testul 

Levene,  au indicat că dispersiile în interiorul claselor de vârstă sunt omogene 

pentru factorii înțelegere (p=0.417), control (p=0.417), scop (p=0.439) precum și 

pentru scorul total (p=0.565). Rezultatele ANOVA pentru înțelegere (F=3.704, 

p=0.003) și total scor (F=2.771, p=0.018) arată că cei doi factori variază 

semnificativ în raport cu clasele de vârstă. Pentru factorii control (F=1.511, 

p=0.186) și scop (F=2.192, p=0.055) scorurile nu variază semnificativ în raport cu 

clasele de vârstă. Din analiza post-hoc, pentru testul Bonferroni, se constată o 

diferență semnificativă între rezultatele obținute de participanții din clasa de vârstă 

trei și cei din clasele de vârstă unu (p=0.010) și doi (p=0.018) pentru factorul 

înțelegere. În rest nu se înregistrează diferențe semnificative (p>0.05). În 

continuare sunt redate rezultatele participanților conform clasei de vârstă (Tabelul 

10). 

 

 

 

 

 

 
                                                             
10  Apud. Kiss Csaba, Note de curs. Universitatea Hyperion, 2013.
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Tabel 10. Comparații după variabila clasa de vârstă. 

Factor            Clasa de vârstă N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Înțelegere 

1 12 19.83 6.860 8 29 
2 120 23.18 5.550 7 34 
3 111 25.51 5.281 9 34 
4 50 24.04 5.276 12 33 
5 35 24.14 5.214 12 35 
6 7 24.71 4.536 21 34 

Control 

1 12 17.08 5.125 10 28 
2 120 18.86 4.753 4 28 
3 111 19.59 4.044 9 27 
4 50 19.44 4.001 10 28 
5 35 18.34 3.819 9 26 
6 7 16.86 3.934 11 22 

Scop 

1 12 20.67 4.905 14 28 
2 120 21.59 4.250 4 28 
3 111 22.67 3.750 12 28 
4 50 21.72 3.959 10 28 
5 35 21.37 3.805 15 28 
6 7 18.71 3.638 13 23 

TOTAL  
SOC-13 

1 12 57.58 15.204 34 85 
2 120 63.63 12.642 15 88 
3 111 67.77 11.231 42 89 
4 50 65.20 11.316 38 88 
5 35 63.86 10.276 44 85 
6 7 60.29 10.641 47 76 

 

 

VALIDITATEA DE CONSTRUCT. STRUCTURA FACTORIALĂ A 

SCALEI 

Majoritatea corelațiilor dintre scorurile la itemi sunt semnificative statistic 

sub pragul p=0.001. Pornind de la datele din matricea de corelații itemii scalei 

SOC-13 au fost supuși unei analize factoriale exploratorii cu rotație varimax. S-a 

pornit de la ipoteza că aceștia se vor grupa conform factorilor prevăzuți de autorii 
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scalei. Matricea de corelații s-a dovedit a nu fi o matrice identitate conform 

rezultatelor testului Kaiser-Meyer-Olkin = 0.850 (apropiată de 1.00). Gradul de 

adecvare al eșantionului de variabile de start în raport cu modelul factorial care 

urmează a fi extras este corespunzător conform testului Bartlett (p=0.001). Analiza 

factorială exploratorie a evidențiat trei factori care explică 54.732% din varianța 

totală după cum urmează: factorul unu – 35.704%, factorul doi – 11.110% și 

factorul trei – 7.918%. Comunalitățile în factorii extrași au fost cuprinse între 0.406 

și 0.732. Conform cu recomandarea lui Dennis Howitt și Duncan Cramer11, primul 

dintre factori a prezentat saturații de cel puțin 0.50 în itemii:  6, 8, 9, 11 și 13 

(înțelegere), factorul al doilea în itemii: 1, 4, 5, 7 și 12 (scop) iar factorul al treilea 

în itemii:  2, 3 și 10 (control). Itemul cinci „Ai sentimentul că ești tratat(ă) 

incorect?” saturează 0.475 în al doilea factor și 0.457 în factorul al treilea. Putem 

să considerăm că se poate grupa cu itemii din al treilea factor. Itemii doi „ Ți s-a 

întâmplat, în trecut, să fii surprins(ă) de comportamentul oamenilor pe care 

credeai că-i cunoști foarte bine?” și 13 „ Cât de des ai sentimentul că nu poți ține 

lucrurile sub control?” nu se așează în factorii prevăzuți de scala originală. Putem 

concluziona că este necesar un număr mai mare de participanți sau că există 

diferențe culturale de interpretare semantică.  În ansamblu datele rezultate din 

analiza factorială exploratorie sunt bune și fac dovada validității de construct 

(Tabel.11) 

 

 

 

 

                                                             
11  Denis, H., Duncan, C., 2010, Introducere în SPSS pentru psihologie, Iași: Polirom, p:282
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Tabel 11. Structura factorială a scalei SOC-13. 
Rotated Component Matrixa 

ITEM 
Component 

1 2 3 

8Testare .765 .155 .325 

9Testare .761 .177 .315 

13Testare .662 .292 .037 

11Testare .617 .124 -.098 

6Testare .479 .433 .137 

7Testare .234 .687 .035 

12Testare .374 .634 .096 

1Testare -.021 .630 .130 

4Testare .319 .589 -.053 

5Testare .152 .475 .457 

10Testare .366 .468 .302 

3Testare .014 .203 .840 

2Testare .181 -.051 .834 

 

 Datele analizei factoriale exploratorii sugerează că versiunea în limba 

română a scalei SOC-13 permite atât obținerea unui indicator global, pentru adulți, 

al sensului coerenței cât și a altor indicatori referitori la factorii: înțelegere, control 

și scop.  

 DATE REFERITOARE LA FIDELITATE 

 În vederea explorării fidelității scalei SOC13 am estimat consistența internă 

(coeficientul α). Valoarea alfa Cronbach rezultată este 0.843, mai mare decât 

valoarea recomandată de 0.70. Fidelitatea test-retest s-a verificat pentru un număr 

de 71 participanți din care 42 de gen masculin și 29 de gen feminin. Retestarea am 

programat-o la un interval cuprins între 30 și 40 de zile de la testare. Corelațiile 

obținute au fost: pentru factorul înțelegere (r=0.686, n=71, p=0.001), pentru 

factorul control (r=0.678, n=71, p=0.001), pentru factorul scop (r=0.737, n=71, 



121 
 

p=0.001) iar pentru scorul total (r=0.805, n=71, p=0.001). Tăria corelațiilor este 

suficient de puternică și semnificativă. Am enunțat următoarea ipoteză: „Există 

diferențe semnificative între scorurile obținute la testare și la retestare”. A fost 

verificată ipoteza nul cu testul T pentru esantioane independente. Rezultatele 

obținute la testare pentru factorul înțelegere (m=23.89, std.dev.=5.908) nu sunt 

diferite semnificativ (t=-0.669, df.=140, p=0.505) de cele obținute la retest 

(m=24.51, std.dev.=5.107). Rezultatele obținute la testare pentru factorul control 

(m=20.07, std.dev.=4.543) nu sunt diferite semnificativ (t=0.873, df.=140, 

p=0.384) de cele obținute la retest (m=19.41, std.dev.=4.496). Rezultatele obținute 

la testare pentru factorul scop (m=22.41, std.dev.=4.156) nu sunt diferite 

semnificativ (t=0.260, df.=140, p=0.796) de cele obținute la retest (22.23, 

std.dev.=4.247). Rezultatele obținute la testare pentru scorul total (m=66.37, 

std.dev.=12.569) nu sunt diferite semnificativ (t=0.109, df.=140, p=0.913) de cele 

obținute la retest (m=66.14, std.dev.=11.965). În toate cazurile se confirmă ipoteza 

nul. 

 

 DATE NORMATIVE (CLASE STANDARDIZATE) 

 

Etalonul a fost realizat prin împărțitrea în două clase standardizate 

(conform cu versiunii originale) despărțite de percentila 50. Distribuția claselor 

standardizate are aspectul unei distribuții normale de tip gaussian. Participanții din 

eșantionul normativ au fost ordonați crescător, în funcție de scor (Tabel 12). 

 

Tabel 12. Etalonul pentru populația adultă din România pentru scala SOC-13. 

Scor brut Scor standard Nivelul sensului coerenței 

13 - 65 I Sens al coerenței scăzut 

66 - 91 II Sens al coerenței înalt 
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CONCLUZII 

 

Datele psihometrice obţinute pe un eşantion format din 335 de persoane de 

pe teritoriul României sugerează un nivel satisfăcător al consistenţei interne a 

itemilor scalei SOC-13. Datele obținute la test-retest confirmă o bună stabilitate a 

scalei. Datele analizei factoriale exploratorii sugerează posibilitatea utilizării scalei 

atât pentru obținerea unui indicator global al sensului coerenței, cât și a 

indicatorilor referitori la cei trei factori componenți, factorii: înțelegere, control și 

scop. Datele raportate sunt încurajatoare, arătând că scala SOC-13 poate reprezenta 

un instrument util în scop de cercetare al sensului coerenței pentru populația adultă 

din România conform etalonului (Anexa 2). 
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INFLUENȚA STILURILOR PARENTALE ASUPRA 

DIMENSIUNILOR PERSONALITĂȚII LA ADOLESCENȚI 

STAMATE  Dorina, psiholog, drd. Universitatea Pedagogică de 
Stat „ Ion Creangă” din Chișinău. 

 
Rezumat: Calitatea relației între părinți și copii este un factor determinant 

de adaptare-ajustare și interacțiune a copiilor cu semenii, iar mediul afectiv 

dominant în familie marchează decisiv comportamentul și trăsăturile de 

personalitate ale viitorilor adulți.   

Micro-cercetarea de față reprezintă un studiu non-experimental și corelativ ce își 

propune să investigheze influența mediului familial asupra tulburărilor de 

comportament la adolescenți. Ipotezele avansate sunt: 1) Consideram ca stilurile 

parentale exercită o influență asupra dezvoltării personalității adolescentilor. Cu 

alte cuvinte presupunem ca stilul democratic are o influenta pozitiva, iar stilul 

autoritar are o influenta negativa asupra dezvoltarii personalitatii adolescentilor 

2) Estimăm că există o relație semnificativă inversă între stilul democratic și 

nevroză, precum și o relație directă semnificativă a stilului autoritar cu nevroza. 

Rezultatele analizei statistice ne-au confirmat ipotezele, demonstrând că maniera 

educațională este influențată de trăsăturile de personalitate și, în consecință, 

influențează dezvoltarea copiilor. 

Cuvinte cheie: stil parental, tulburare de comportament, adolescenți, 

personalitate. 

Abstract: The quality of the relationship between parents and children is a 

determinant of adjustment and adaptation-child interaction with peers and family 

environment marked decisively dominant affective behavior and personality traits 

of future adults. 

Micro-present research is a non-experimental and correlative study that aims to 

investigate the influence of family environment on adolescent behavioral disorders. 
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Advanced assumptions are: 1) We believe that parenting styles exerts an influence 

on personality development of adolescents. In other words, suppose that style has a 

positive influence democratic and authoritarian style has a negative influence on 

adolescent personality 2) estimate that there is a significant relationship between 

democratic style and neurosis reverse and a significant direct relationship with the 

authoritarian style neurosis. The results of statistical analysis confirmed our 

hypothesis, demonstrating that the way education is influenced by personality traits 

and therefore influence children's development. 

Keywords: parenting, behavior disorder, adolescent personality. 

 

Introducere.  

Se spune că familia este primul și principalul pilon asezat la fundația 

dezvoltării personalității adultului de mai târziu. Consider că această afirmație are 

nevoie de o nuanță necesară, care să pună accentul pe mediul de familial, pe felul 

în care este și acționează familia, pentru că simpla existență a familiei nu 

reprezintă, în fapt, mai nimic. Calitatea relației între părinți și copii este un factor 

determinant de adaptare-ajustare și interacțiune a copiilor cu semenii, iar mediul 

afectiv dominant în familie marchează decisiv comportamentul și trăsăturile de 

personalitate ale viitorilor adulți.  Procesul socializării, esențial pentru ființa umană 

a fost studiat cu precădere în ultimele decenii, dar concluziile sunt greu de atins 

pentru că dinamică socială și culturală este în continuă schimbare. De altfel, baza 

personalității o constituie relațiile dintre personalitate și mediul înconjurător, 

precum și relațiile dintre manifestările funcțiilor interdependente și atitudinea 

persoanei față de exterior (A.F. Lazurski). 

Astfel, studiile, cercetările și soluțiile privind socializărea optimă, adecvată 

și eficientă vor rămâne mereu actuale și absolut necesar pentru evoluția socială în 

general și pentru bunăstarea individuală în particular. 
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Diferite studii efectuate indică, în cadrul familiei,  că factorii primordiali în 

formarea personalității copilului îl reprezintă exercitarea funcției materne și 

practicile parentale. 

Stilurile parentale sunt modelele pentru educarea copiilor ce se formează 

prin interacțiunea dintre acțiunea normativă a părinților și modul în care ei răspund 

comportamentului copiilor (Slade et al., 2004). Din această perspectivă, modelele 

parentale sunt definite drept sisteme de informații vizând tablouri psiho-

comportamentale cu valențe explicativ-interpretative și predictive, constituind 

reper în studiul relațiilor părinți-copii (Glăveanu, M., 2011). De asemenea, diverse 

studii au relevat relația dintre trăsăturile de personalitate ale membrilor  familiei și 

calitatea mediului familial.  

În privința personalității, teoriile dezvoltate de-a lungul timpului sunt 

diverse, dar cele mai multe dintre ele consideră personalitatea ca fiind o sinteză 

relativ stabilă de trăsături, tendințe și caracteristici ale persoanei, sinteză ce 

determină atât diferențele interindividuale, cât și stabilitatea și continuitatea 

comportamentului în diferite situații. Modelul cel mai actual al personalității este 

cel al lui McCrae și Costa (1992) and McCrae and John (1992), în care 

personalitatea este descrisă în sinteza a cinci dimensiuni sau factori principali, 

incluzând Deschiderea către experiență, Conștiinciozitatea, Extrovertirea, 

Agreabilitatea și Nevroza. 

Deschiderea la experiență se referă la trebuința de curiozitate, imaginație, 

estetică, înțelepciune, iluminare și umanism (John, 1989; McCrae & John, 1992; 

McCrae & Costa, 1992).  

Conștiinciozitatea este expresia nevoii de organizare, disciplină, autonomie, 

eficiență, încredere, stăpânire, progres, centrare pe logică și reflecție (John, 1989; 

McCrae & John, 1992, Watson & Clarck, 1997).  
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Agreabilitatea este expresia nevoii de a fi tolerant, bun, binevoitor, 

încrezător, empatic, capabil de compasiune, ascultare și sacrificiu (McCrae & 

John,1992).  

Nevroza face referire la nevoia de a experimenta anxietatea, stresul, auto-

consumul, ostilitatea, impulsivitatea, timiditatea, gândirea irațională, depresia și 

stima de sine scazută (McCrae & Costa, 1992).  

Diferitele modele parentale s-au conturat în cercetările ultimelor patru 

decenii. După evaluări și re-evaluări, modelele parentale pot fi clasificate prin 

raportare la două axe de analiză și anume axa autoritate-liberalism (constrângere-

permisivitate) și axa afecțiune-ostilitate (atașament-respingere). Prima axă 

reprezintă nivelul de intensitate a autorității parentale, iar cea de a doua nivelul de 

implicare, de sprijin și consecvența abordării problemelor specifice vârstei de 

dezvoltare a copilului. Cele două axe de analiză sunt sintetizate în doi termeni 

generici: controlul parental și sprijinul parental (Baumrind, 1972). Pe baza 

acestor două dimensiuni, există patru tipuri de stiluri parentale: 1.democratic 

(“authoritative flexibile” cu niveluri ridicate pe ambele dimensiuni, control și), 

2.autoritar (ridicat pe cerințele absolutiste, de control și joasă pe reacția de sprijin), 

3.permisiv (“permissive” scăzut pe control și pe mare receptivitate pentru nevoia 

de suport/sprijin) și 4.neglijent (control și spijin scăzute). Integrarea acestor modele 

a dus la teoretizarea modelului eficient/competent. 

Metoda de cercetare.  

Micro-cercetarea de față reprezintă un studiu non-experimental și corelativ 

ce face parte dintr-o cercetare mai amplă, desfășurată în perioada 2013-1015, ce își 

propune să investigheze influența mediului familial asupra tulburărilor de 

comportament la adolescenți.  

Subiecții : la studiu au participat  120 de adolescenți, elevi de liceu și 60 de 

adulți. Instrumentele de investigare au fost Revised NEO Personality Inventory 

(NEO PI-R) și Parental Authority Questionnaire (PAQ, J.R. Burri, 1991).  
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Scopul inferențial are două obiective. Primul obiectiv se referă la corelarea 

multivariabilă, iar al doilea scop la predictibilitatea unei variabile în funcție de alte 

variabile. Schema generală a acestei micro-cercetări este descriptiv-transversală, iar 

datele vor folosi ca tablou constatativ înaintea experimentului informativ-formativ. 

Avem două tipuri de variabile: variabilele independente (predictive) stiluri 

parentale și dependente (criterii) tipurile de personalitate. 

Metodologia din această micro-ceretare se fundamentează pe ipotezele 

studiilor corelaționale. Astfel, relația dintre variabila stil parental are patru sub-

variabile (4 factori) ca variabile predictive (independente) cu variabila tip de 

personalitate ca variabilă dependentă (criteriu) sunt evaluate în relații de cauzalitate 

și regresie. 

Rezultate și discuții.  

Din analiza statistică rezultă că există o relație semnificativă inversă între 

stilul autoritar și Deschidere, precum și o relație directă și semnificativă între stilul 

democratic și deschidere. De asemenea, există o relație semnificativă inversă între 

stilul democratic și nevroză, precum și o relație directă semnificativă a stilului 

autoritar cu Nevroza. 

Rezultatele acestei micro-cercetări ne demonstrează că maniera educațională este 

influențată de trăsăturile de personalitate și, în consecință, influențează dezvoltarea 

copiilor. Aceste rezultate sunt în conformitate cu alte studii (Costa și McCrae, 

1992, Desjardins, 2009 ș.a.). Metodele pe care părinții le aplică în educația copiilor 

au un rol major în sănătatea lor mentală. În Tabeleleb1 se află indicatorii 

descriptivi ai scorurilor obțiunte la NEO PI-R. In Tabelele 2 și 3 se află rezultatele 

regresiei multiple ce demonstrează că Deschiderea (O) și Nevroza sunt predictori 

pentru stilul parental.   
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Table 1 – Indicatori descriptivi ai frecvențelor scorurilor NEO PI 

 
 

Table 2– Rezultatele regresiei multiple pentru factorul Deschidere 
 
 

    
 

 
Table 3- Rezultatele regresiei multiple pentru factorul Nevroză 

 

Variabile Mean

Mean 
standard 

error Median
Standard 
deviation Minimum Maximum Range Strain Deviation

Stil democratic 22.5 0.274 22 4.452 14 34 21 0.851 0.55
Stil autoritar 19.73 0.25 20 5.543 6 38 33 0.091 0.331
Stil permisiv 18.6 0.375 18 6.101 8 34 27 0.492 -0.406
Stil neglijent 18.61 0.357 19 5.812 6 45 38 -0.116 -0.028
Nevroză (N) 28.03 0.485 26.6 7.919 6 45 38 -0.178 -0.028
Extroversie (E) 29.87 0.589 28.8 7.99 5 45 42 0.067 -0.049
Deschidere (O) 30.55 0.582 27 7.871 7 45 39 -0.078 -0.49
Agreabilitate (A) 30.74 0.587 27 7.963 7 45 39 -0.157 -0.039
Conștiinciozitate (C) 30.82 0.685 27 7.963 4 46 41 -0.164 -0.039

Nevroză (O)
Predictori Coef. non-standard. Coef. Standard t Nivel de semnificație

Stil parental 
democratic -0.29 -0.11 -1.24 0.092
Stil parental 

autoritar -0.034 -0.027 2.09 0.802
Stil parental 

permisiv 0.157 0.2 0.27 0.491
Stil parental 

neglijent -0.023 -0.018 -0.34 0.437
                           R=0.129, R2=0.051, F=2.318

Deschidere (O)
Predictori Coef. non-standard. Coef. Standard t Nivel de semnificație

Stil parental 
democratic -0.29 -0.11 2.578 0.012
Stil parental 

autoritar -0.034 -0.027 -1.388 0.792
Stil parental 

permisiv 0.157 0.2 0.88 0.461
Stil parental 

neglijent -0.023 -0.018 -0.268 0.78
                           R=0.186, R2=0.036, F=2.318
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Într-o relație sănătoasă nevoile copiilor sunt identificate și apoi părinții 

încearcă să le satisfacă.  Astfel. Coopersmith (1976) și (Sander 2009) au realizat un 

studiu comparativ al stilurilor parentale. Stilul parental permisiv predispune copiii 

la o imagine de sine mai înaltă, părinții cu stil democratic generează efecte  

pozitive în stilul de viață al adolescenților, care îi face să consume mai puțin tutun 

și marijuana, precum și bea mai puțin alcool (Jackson și colab., 1998).  

Adolescenții cu model educațional-parental democratic au dezvoltarea social-

emoțională mai mare și performanțe școlare mai bune. Studiile efectuate de Costa 

și McCrae (1992) a arătat că dimensiunea comunicativă  (căldură și suport) este la 

nivel ridicat în stilul parental democratic și copiii care sunt instruiți în cadrul 

acestui model manifestă mai mult umanism. 

Pe de altă parte, stilul parental democratic se evidențiază suportul social, 

relații reciproce, receptivitate, reacție de satisfacție față de copii, fapt ce determină 

dezvoltarea trăsăturilor sinteză la adolescenți (Baumarind, 1971). Agreabilitatea, 

extroversia și deschiderea au o relație pozitivă cu stilurile democratic și permisiv.  

În concluzie, micro-cercetarea confirmă rezultatele altor studii ce 

investighează relația dintre trăsăturile de personalitate și modelele parentale, fapt ce 

ne încurajează să continuăm studiul amplu ce investighează influența mediului 

familial și tulburările de comportament ale adolescenților. 
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DE CE PSIHOTERAPIILE INEFICIENTE PAR SĂ 
FUNCȚIONEZE? 

Seramis Sas, lector univ. dr. Universitatea Hyperion 

      Rezumat: În această lucrare explorăm succint cele mai importante iluzii 

cognitive şi factorii principali din literatură de specialitate care distorsionează 

interpretarea rezultatelor unei psihoterapii atât de către terapeut cât şi de către 

beneficiarul terapiei.  

Cuvinte cheie: biasuri cognitive, ineficienta terapiilor, efectul placebo, 

decalajul ştiinţă-practică 

Abstract: In this paper we explore briefly the most important cognitive 

illusions and the key factors that distort the interpretation of the effectiveness of 

psychotherapy by both therapist and by the beneficiary of therapy. We conclude 

with some measures that can be taken to reduce or to eliminate the illusory 

effectiveness.  

Keyword: science practice gap, ineffective therapies, cognitive biases, 

placebo effect 

 

Conform cu un articol publicat de Scott Lilienfeld et al, experţii (dar şi 

novicii) alături de clienţii sau pacienţii acestor „suferă” de iluzii cognitive care le 

alterează percepţiile şi abilităţile. Ei au impresia că ştiu despre ce vorbesc când 

evaluează terapia. Nu prea ştiu şi nici clienţii lor nu ştiu. Ceea ce face loc la practici 

ineficiente şi chiar cu efect nocebo. 

Acreditările şi experienţa clinică nu atestă în vreun fel că psihologii sunt 

feriţi de hachiţele minţii umane. Mulţi nu cunosc iluziile sau biasurile cognitive 

inerente funcţionării cerebrale şi care apar insidios în interpretarea datelor realităţii. 

Care sunt cele mai frecvente iluzii? Prima ar fi credinţa falsă că noi 

percepem lumea exact aşa cum este. E ceea ce se cheamă realism naiv sau ceea ce 

Daniel Kahneman numea, în cartea sa “Thinking, Fast and Slow 
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(2011)”, WYSIATI sau “ceea ce vezi este tot ceea ce este” sau, în alte cuvinte, 

maşinăria concluziilor pripite şi generale în baza unor dovezi limitate (cazuri 

particulare).  

Putem completa cu tendinţa de a detecta dovezile care ne susţin credinţele 

(şi aşteptările derivate) şi ignorând (în mod automat) dovezile sau datele 

contradictorii, adică biasul de confirmare. Celelalte două sunt controlul 

iluzoriu şi corelaţiile iluzorii. 

Prima iluzie ne face să credem că avem mai mult control pe evenimente 

decât în mod real şi a doua că aspectele la care suntem atenţi sunt cauzele unor 

schimbări observate în baza principiului de contiguitate şi coincidenţă. Aceste iluzii 

intricate funcţionării mentale produc erori specifice cărora atât psihoterapeuţii cât 

şi clienţii le cad victime. Scott Lilienfeld le numeşte în articolul său „cauze ale 

unei eficienţe terapeutice false”.  

Împrejurările în viaţa unui om variază. Apar evenimente pozitive sau 

favorabile unei direcţii sau alta în viaţă. Spre exemplu, clientul/pacientul poate 

obţine un nou loc de muncă. Iar această experienţă pozitivă poate să amelioreze 

simptome de depresie sau să descrească anxietatea. Crezi că are legătură cu 

terapia? Însă cui se datorează aceste evenimente pozitive? Un psihoterapeut va 

crede că deciziile inspirate luate de client sunt ca urmare a intervenţiei terapeutice. 

De ce crede în această idee? Deoarece, e biasat către confirmarea teoriei şi metodei 

aplicate pe de o parte, iar pe de alta, de eroarea cauzalităţii iluzorii. 

În continuare, vom trece succint în revistă factorii care distorsionează 

evaluarea unei terapii şi de care cei mai mulţi terapeuţi nu sunt conştienţi. 

Ţi-a ajuns la ureche vestea unei vindecări neobişnuite? Câteodată, se 

întâmplă o vindecare chiar şi în cazul unor condiţii medicale grave, cum ar fi un 

cancer. Aceste cazuri de vindecări sunt numite, nu ne miră, miraculoase. Chiar sunt 

miracole. Doar că naturale şi neregizate de nimeni! Acest fenomen se numeşte 

remisie spontană. 
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Un om cumsecade angrenat într-un tratament oarecare poate crede în mod 

fals, la fel şi terapeutul sau, că ameliorarea simptomelor este ca urmare a metodei 

de tratament. În aparență, intervenţia terapeutică şi-a demonstrat eficiența. Spre 

exemplu, dacă psiholoaga/psihologu’ iţi prescrie genuflexiuni pentru depresia ta 

ușoară şi starea ta se îmbunătățește, vei pune vindecarea pe seama tratamentului. 

Mai exact, pe seama genuflexiunilor. A fost remisie spontană sau genuflexiuni? 

Cum putem afla? 

Dacă oamenii care sunt trataţi (în mod real) vor obţine o rată de 

îmbunătăţire a stării lor care depăşeşte rata îmbunătăţirii la oameni netrataţi 

(pacienţi aflaţi pe o listă de aşteptare), atunci putem respinge remisia spontană şi 

crede că genuflexiunile au fost cauza îmbunătăţirii stării de sănătate. Ceea ce se 

cheamă RCT (randomized controlled trial)– un standard de aur în cercetarea 

empirică care discerne între tratamente aparent eficiente şi tratamente în mod real 

eficiente. 

Al doilea factor îl reprezintă efectul placebo. Acest efect apare ca urmare a 

credinţei unei persoane în eficienţă unei intervenţii. Prin consolidarea în mintea 

cuiva (o minte inocentă) a speranţei şi convingerii că se poate descurca cu 

provocările vieţii (sau bolii) este, uneori, suficient ca simptomele sau chiar o boală 

să se amelioreze. Spre exemplu, o persoană poate crede că îşi vindecă un cancer 

dacă vizualizează halouri de lumină alb-stralucitoare, deoarece o “autoritate” cu 

doctorat i-a prescris aceste intervenţii. Dacă această persoană are mult noroc, s-ar 

putea vindeca. Însă chiar dacă apar efecte, ele nu sunt ca urmare a vizualizării de 

halouri luminoase sanogene, ci ca urmare a efectului placebo, remisiei spontane şi 

poate şi altor factori (de ex: fapte bune din alte vieţi!). 

Un al treilea factor îl reprezintă biasul servirii sinelui (self-serving bias). 

Clientul (pacientul) investeşte în consultaţii şi tratament timp, încredere şi bani. 

Chiar dacă nu apar îmbunătăţiri, întrucât clientul a investit resurse îşi poate imagina 

sau convinge pe el însuşi, că parcă totuşi terapia are rezultate. De ce se 
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autoamăgeşte? Atenţie! El nu este conştient de autoiluzionare. De aceea, chiar dacă 

nu există efecte terapeutice, beneficiarul va crede că starea lui s-a ameliorat ca 

urmare a terapiei la care a participat.  

Al patrulea factor este un fenomen statistic: regresia către medie. Ce 

înseamnă? Scorurile extreme obţinute la o testare tind să devină mai puţin extreme 

la o nouă testare. De exemplu, dacă la examenul de psihologie cognitivă un student 

va obţine un punctaj minim, adică 1, la reexaminare “inteligenţa materiei” îl va 

ajuta aproape sigur să ia o notă mai mare! Invers, dacă reuşeşte prin nu ştiu ce 

miracol să ia un zece şi, ulterior, va da o retestare, aproape sigur aceiaşi 

“inteligenţă a materiei” îi vă o oferi o notă mai mică. Aşa stau lucrurile nu doar la 

acest examen, ci şi la altele. În acelaşi fel, dacă un client vine la cabinet într-o stare 

de înaltă anxietate aproape sigur starea lui se va îmbunătăţi în următoarele 

săptămâni. Iar starea lui se va ameliora indiferent de intervenţia terapeutică.  

Acest fenomen statistic poate păcăli clienţi şi terapeuţi deopotrivă. În baza 

ei, deoarece n-o înţeleg (mai ales, mulţi (psiho) terapeuţi care nu au nici măcar 

noţiuni elementare de statistică), clienţii şi terapeuţii se pot cu uşurinţă amăgi când 

evaluează eficienţa intervenţiei, pentru că majoritatea clienţilor intră în terapie când 

simptomele lor sunt extreme. 

Ultimul factor din lista noastră este “rescrierea post hoc a trecutului”. Unii 

beneficiari pot crede că starea lor s-a ameliorat, deoarece îşi amintesc distorsionat 

starea psihologică ca fiind mai gravă decât era înainte de intervenţie. Memoria este 

failibilă. Clientul se aşteaptă să se schimbe dacă participă la consultaţii sau îşi face 

tratamentul. Prin urmare, îşi va adapta propriile amintiri la această aşteptare. Într-

un studiu ilustrativ în acest sens, studenţii au fost distribuiţi aleator în două grupuri, 

unul experimental, care a beneficiat de un atelier pe abilitaţi de studiu, şi unul de 

control – o listă de aşteptare. Atelierul s-a dovedit inutil, în urma măsurătorilor, 

însă studenţii din acest grup credeau că abilităţile lor de studiu sunt mai grozave 

decât înainte de atelier. Atenţie! În condiţia unei distribuiri randomizate. Ei credeau 
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sincer că şi-au îmbunătăţit abilităţile de studiu. De ce? Deoarece îşi 

reaminteau eronat despre nivelul abilitaţilor de studiu ca fiind mai slab decât era în 

mod real! Acelaşi fenomen apare şi în psihoterapie. 

 

Concluzii 

Mulţi clienţi şi terapeuţi se autoiluzionează crezând eronat în eficienţă unor 

tratamente (probabil) inutile datorită următoarelor cinci motive: remisia spontană, 

efectul placebo, biasul servirii sinelui, regresia către medie şi rescrierea post 

hoc a trecutului. 

Ca să evităm sau să contracarăm aceste iluzii, conform cu recomandările lui 

Lilienfeld (et al), va fi nevoie să facem testări empirice controlate. De exemplu, 

putem lua măsuri valide ale beneficiilor după intervenţie şi compara cu cele de 

dinainte sau putem „orbi” observatorii la condiţia de tratament. Mai putem adăuga 

măsurători repetate pentru a reduce impactul unor evenimente din afara terapiei. Şi, 

desigur, utilizarea de grupuri de control expuse factorilor comuni tuturor terapiilor, 

dar nu la aceia specifici metodei aplicate (şi care ne interesează). 
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PSIHOTERAPIA TULBURĂRILOR DE ANXIETATE 
GENERALIZATĂ ( Atacurile de panica) 

NICOLAESCU Eliza, psiholog clinician 

 

Rezumat: Lucrarea de faţă îşi  propune o parte teoretică şi una practică. 

Una din cele mai întâlnite simptomatologii în psihoterapie este simptomatologia 

anxioasă. Această poate apărea dintr-un cumul de situaţii de viaţă negative şi 

neaşteptate sau dintr-un eveniment extrem de traumatizant, care s-a putut întâmpla 

dint-o dată ( moartea cuiva drag, un accident, etc). Dacă medicaţia anxiolitica au 

drept scop scăderea intensităţii simptomelor, psihoterapia învaţă pacientul să-şi 

accepte fricile, pericolele "iminente", evenimentele neaşteptate de viaţă, dar şi să 

prevină recidiva! Fără psihoterapie pacienţii revin la tablete şi medicaţie fără să 

se opună, fără să fi învăţat ceva din ceea ce li s-a întâmplat! Un om mai bogat în 

experienţe ( fie ele şi negative) este pur şi simplu mai bogat! Devine deci prioritar 

ca prin psihoterapie pacientul să-şi schimbe semnificaţia unui eveniment şi prin 

aceasta să scadă simptomatologia anxioasa şi să prevină un atac de panică. 

Cuvinte cheie: atac de panică, psihoterapia tulburărilor anxioase, 

resemnificare 

 

1. ISTORICUL PSIHOTERAPIEI 

De-a lungul vietii sale omul  experimenteaza diferite  situatii dramatice. De 

cele mai multe ori el le depaseste utilizandu-si propriile resurse si mijloace. Alteori, 

insa,  aceasta sarcina devine imposibil de realizat si atunci isi fac aparitia  diferite 

comportamente dezadaptative sau in cazurile grave,  diverse tulburari mentale. 

 In situatii mai simple se poate primi ajutor de  la cei din jur, prieteni, rude, 

colegi etc., suficient de empatici si cu experienta de viata bogata care  pot oferi 

maniere diferite de sprijin: moral, afectiv, cognitiv. Doar ca astfel de consolari 
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poarta amprenta amatorismului si a empiricului.De cele mai multe ori ele pot da 

iluzia unei rezolvari, nefacand insa altceva decat sa amane revenirea simptomului, 

sau chiar mai rau, sa agraveze tulburarea. 

 Pentru ca un sprijin acordat oamenilor in situatiile destabilizatoare psihic sa 

fie eficient, el trebuie sa fie calificat, profesionist. Profesionalizarea sprijinului 

acordat indivizilor cu disconfort subiectiv – afectiv, realizat pe coordonate 

psihologice, este preocuparea psihoterapeutilor, iar stiinta si activitatea lor se 

numeste PSIHOTERAPIE. 

Tulburarile mentale si comportamentale anormale asociate lor, au existat 

dintotdeauna. In trecutul indepartat se credea ca o persoana cu o tulburare mentala 

este posedata de duhurile rele, de demon. Iar  tratamentul" acestor afectiuni era 

exorcizarea care utiliza mujloace diferite: magia, rugaciunea sau prescrierea unor 

leacuri ( plante). Daca aceste " tratamente" esuau, se recurgea "tratamente" cu 

adevarat inumane" : biciuirea, infometarea, lapidarea (bataie cu pietre), etc. urmand 

rationamentul ca trupul bolnavului trebuie sa devina o gazda neplacuta pentru 

demon. 

In sec V-IV i.e.n  medicul Hipocrate a respins acest fel de explicatia 

demonologica si a interpretat tulburarile mentale ca fiind rezultatul unor 

dezechilibre ale fluidelor existente in organism. El a lansat si renumita tipologie 

temperamentala, pornind de la cele 4 fluide : sange, limfa, bila galbena si bila 

neagra. Aceste doua interpretari (temperamentala si psihologica) formeaza un corp 

teoretic comun si au avut o influenta importanta in psihologie. Hipocrate, si 

succesorii sai medici greci si romani au militat pentru un tratament mai uman 

aplicat bolnavilor mentali. Atitudinea lor terapeutica se referea la alienatii mentali, 

la cei cu afectiuni mentale severe (psihoze).  

Insa prima data in istorie termenul de psihoterapie a fost folosit de Socrate.  

Prentru el  psihoterapia avea semnificatia de influenta si sustinere morala. Vorbind 

de bolile sufletului, el spune ca acestea se trateaza cu " vorbe blande, vorbe bune, 
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muzica, liniste si odihna". El se referea la afectiuni de alta natura decat cele care l-

au preocupat pe Hipocrate, si anume la tulburarile de dispozitie. 

 Din nefericire aceasta viziune progresista a antichitatii a fost uitata  in evul 

mediu cand superstitiile si credintele in demoni fiind reinviate. 

Formele implicite de psihoterapie au fost la inceput de  factura intuitiva si 

sunt consemnate in mitologii si in istoria reala a antichitatii. Religia este de altfel 

un domeniu in care au fost experimentate de timpuriu diverse tehnici terapeutice. 

C. G. Jung este unul dintre cei  care sustine ca religia ramane sursa psihoterapiei.: 

"religiile sunt vaste sisteme de psihoterapie".  

Insa  in acele momente al dezvoltarii istorice ideea de psihoterapie in intelesul 

modern, inca nu se nascuse. Nu existau inca psihoterapeuti si nici stiinta aplicata a 

psihoterapiei.  

 In epoca moderna, termenul de "psihoterapie" a fost consacrat in Franta, 

prin aparitia in 1821 a lucrarii " Hipnotism-sugestie, psihoterapie" a lui Bernheim.  

 J.M.Charcot (1825-1893) este considerat de unii specialisti in medicina  

fondatorul neurologiei moderne. Acesta a fost profesor la Universitatea. din Paris, 

iar din 1862 a inceput o colaborare cu spitalul Salpetriere, al carui director a 

devenit mai tarziu. Considerat profesor de medicina excelent ( neurolog) a pregatit 

studenti din toata Europa, i-a avut ca discipoli pe Alfred Binet, Pierre Janet, 

Sigmund Freud, Bernheim, Gheorghe Marinescu. El este autorul  maximei: "pentru 

boala psihica tratament psihologic"  

P. Janet, adept al scolii de la Salpetriere, vorbeste in conferintele tinute la 

Boston sau Paris de " notiunile psihologice implicate in metodele de psihoterapie". 

Alfred Binet, considera ca aplicarea sugestiei si in general a psihoterapiei poate fi 

extinsa in domenii extramedicale, mai ales in acela al psihopedagogiei. 

In 1872 psihiatrul englez D.H. Tuke introduce pentru prima data in lucrarea 

sa  - "Ilustrari ale influentei mintii asupra corpului in stare de sanatate si boala". 
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Sigmund Freud utilizeaza ", pentru prima data in 1896 o metoda 

psihoterapeutica studiata si aplicata numita de acesta, "psihanaliza” care  evoluat 

din metoda catharsisului Metoda terapiei prin catharsis a fost descoperita de 

Brener, el folosind cu 10 ani mai devreme in cursul tratamentului unei femei 

isterice (cazul Anna O.).  

Freud intuieste aici esenta nevrozei (adevarul necunoscut) – (adevarul 

refulat) si pe cea a psihanalizei (adevarul regasit). 

Unii autori considera aceasta data (1895) anul aparitiei psihanalizei si 

implicit momentul nasterii fenomenului stiintific si cultural al psihoterapiei asa 

cum o cunoastem azi. 

 

 2.  DEFINITIILE PSIHOTERAPIEI 

 

Sarcina de a da o  definitie psihoterapiei  este foarte dificila datorita 

numarului din ce in ce mai mare de metode si tehnici psihoterapeutice (200 pana la 

400 tehnici si terapii). George Ionescu sustine ca este aproape imposibil de definit 

psihoterapia in general, este mai probabil sa fie definita o anumita tehnica, scotand 

in lumina ce are ea mai specific. 

Insa definirea psihoterapiei este absolut necesara pentru surprinderea 

esentei sale ca activitate umana de optimizare a adaptarii membrilor societatii la 

mediul in care isi desfasoara existenta.Din punct de vedere etimologic cuvantul 

psihotearapie  provine din cuvintele grecesti  PSYCHE (suflet) si THERAPEIA 

(ingrijire, tratare). 

Definitii de larga circulatie 

H.G. Walton  (1983) defineste psihoterapia ca pe “o procedura de tratament 

sau o gama de proceduri de tratament care este mediata printr-un schimb verbal 

intre pacient si clinician si ale carui scop este ameliorarea simptomelor si 

imbunatatirea adaptarii sociale". 
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Urmarind o perspectiva descriptiv-comprehensiva George Ionescu include 

in definitia sa si principalele categorii de pacienti : "definim psihoterapia ca o 

forma de tratament psihologic, structurata in tehnici si metode, aplicata in mod 

deliberat in grup sau individualizat, de catre un terapeutspecializat: omului sanatos 

aflat in dificultate, caruia ii confera confort moral si o mai buna sanatate; celui cu 

dificultati de relationare, pe care il ajuta spre o mai buna integrare in societate; 

celui suferind somatic pe care il conduce spre alinare; celui alienat caruia ii 

dezvolta capacitatea de orientare in viata si de resocializare." 

H. Pieron, in lucrarea sa "Psihoterapia – tratamentul bolilor printr-o punere 

in actiune a ideilor, imaginilor, starilor afective, tendintelor, vointei si altor 

fenomene mentale ale bolnavilor" defineste psihoterapia ca “ansamblul de 

tehnici vizand tratamentul bolilor mentale prin procedee psihice, metode 

pedagogice, persuasiune, sugestie, psihanaliza."  

Binswanger – vede psihoterapia ca pe un “exercitiu medical care nu 

foloseste nici mana nici instrumente medicale ori medicamente, nici lumina, 

apa, aer ori electricitate, numai limbajul uman - cuvintele prin care un om intra 

in contact cu altul, actionand in felul acesta asupra lui”.  

 

Tendinte integrative in psihoterapia contemporana 

Avand in vedere numarul impresionant de modele si abordari, s-a ajuns la 

ceea ce W. Huber denumeste „criza sistemelor si declinul gandirii centrate pe 

scoli” (W. Huber, 1997). 

  In 1994, O. Chambon si M.Marie- Cardine propun ca formarea 

psihoterapeutilor sa abandoneze vechuil model centrat pe scoli si sisteme si sa 

includa analize si reflectii privind apropierea, complementaritatea si integrarea 

posibila a diferitelor orientari psihoterapeutice.  

Motivele pentru care un psihoterapeut ar putea opta pentru o abordare diversificata 

si integrata sunt: 
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- posibilitatea de a alege metoda cea mai adecvata caracteristicilor sale 

personale si problemelor pacientilor; 

- cresterea toleratei, respectului si deschiderii fata de terapeutii care utilizeaza 

alte abordari; 

- eliminarea limitelor pe care le impune practicarea unul anumit tip de 

orientare psihoterapeutica  in alegerea clientilor si a metodelor; 

- castigarea unui plus de suplete in raport cu propria teoria prin cunoasterea 

altor modalitati de interpretare si tratament al faptelor clinice;  

 Pe langa aceste avantaje, exista si o serie de riscuri pe care, aceasta abordare 

le implica: 

- riscul de a combina tehnici insificient asimilate 

- lipsa oricarei ancore teoretice 

- lipsa unei „identitati” a psihoterapeutului, toate acestea putand avea efecte 

negative asupra actului terapeutic si asupra pacientilor. 

Oricate puncte de vedere ar exista, trebie sa tinem cont de faptul ca psihoterapia 

este posibila pentru ca ea nu-si propune in mod necesar sa schimbe “realitatea” 

lucrurilor, ci imaginea noastra despre ea, gandurile noastre.  

Psihoterapia isi propune sa-l faca pe om mai liber! 

 1.Tulburările anxioase – delimitări medicale conceptuale 

 Conform  Manualului de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale 

DSM IV în această secţiune sunt conţinute următoarele tulburări: panică fără 

agorafobie, panică cu agorafobie, agorafobie fără istoric de panică, fobie specifică, 

fobia socială, tulburarea obsesiv-convulsivă, stresul posttraumatic, stresul acut, 

anxietatea generalizată, tulburarea anxioasă datorată unei condiţii medicale 

generale, tulburarea anxioasă indusă de o substanţă şi tulburarea anxioasă fără 

specificaţie.  
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 Cauzele medicale şi neurologice ale anxietăţii 

• Tulburări neurologice: neoplasme cerebrale, traumatisme cerebrale şi 

sindroame postcontuzionale, boala cerebro-vasculară, hemoragie 

subarahnoidiana, migrena, encefalita, sifilis cerebral, scleroza multiplă, 

boala Wilson, boala Huntington, epilepsie.  

• Condiţii sistemice: hipoxie, boli cardio-vasculare, insuficienţa pulmonară, 

anemie. 

• Perturbări endocrine: disfuncţie hipofizară, disfuncţie tiroidiană  disfuncţie 

paratiroidiană, disfuncţie suprarenală, feocromocitom, tulburări viriliante 

ale femeilor. 

• Tulburări inflamatorii: lupus eritematos, artrită reumatoidă, poliarterită 

nodoasă, arterită temporală. 

• Stări deficitare: deficienţă de vitamina B12, pelagra. 

• Diverse: hipoglicemie, sindrom carcinoid, neoplazii sistemice, sindrom 

premenstrual, boli febrile şi infecţii cornice, porfirie, mononucleoza 

infecţioasă, sindrom posthepatic, uremie. 

• Condiţii toxice: sevraj alcoolic sau post-droguri, aqgenti vasopresori, 

mercur, arsenic. 

• Condiţii psihologice: stress prelungit şi tot ceea ce cauzează stare de 

pericol. 

Dintre cele mai intalnite tipuri de tulburari anxioase sunt atacurile de 
panica. 

  Atacul de panică 

Este  perioada  discretă în care există debutul brusc al unei aprehensiuni, 

frici sau terori intense, asociate adesea cu senzaţia de moarte iminentă. În cursul 

acestor atacuri sunt prezente simptome, cum ar fi scurtarea respiraţiei, palpitaţii, 

durere sau discomfort precordial, senzaţii de sufocare sau de strangulare şi frică de 
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“ a nu inebuni”, sau de a nu pierde controlul.Atacurile de panică survin şi în 

contextual altor tulburări anxioase. Caracteristica esntiala a unui atac de panică o 

constituie o perioada discretă de frică, sau de discomfort intens acompaniată de cel 

puţin 4 din 13 simptome somatice şi cognitive. Atacul are un debut brusc şi 

escaladează rapid până la intensitatea sa maximă( de regulă în 10 minute sau mai 

puţin) şi este adesea acompaniat de sentimentul de pericol sau de moarte iminentă 

şi de dorinţa de a scapa. Cele 13 simptome somatice sau cognitive sunt: palpitaţiile, 

transpiraţia, tremorul sau trepidaţia, senzaţia de scurtare a respiraţiei sau de 

strangulare, senzaţia de sufocare, durere sau discomfort precordial, greaţa sau 

detresa abdominal, ameţeala sau vertij, derealizare sau depersonalizare, frica de a 

nu pierde controlul, sau de “ a nu inebuni”, frica de moarte, parestezii, frisoane sau 

valuri de căldură.  

Indivizii care solicită asistenţă  pentru atacurile de panică  descriu frica 

drept intensa şi relatează că ei se gândesc că sunt pe punctual de a muri, de a-şi 

pierede controlul, de a avea un atac de cord sau ictus, ori de “a inebuni”. De regulă 

ei relatează, deasemeni, dorinţa urgenat de a fugi oriunde din locul în care a 

survenit atacul. În atacurile recurente unele din fricile intense se vor diminua. 

Scurtarea respiraţiei este un simptom frecvent în atacurile de panică asociate cu 

panica, cu sau fără agorafobie. Congestia fetei este frecventă în atacurile de panică 

circumscrise situaţional în legătură cu anxietatea socială şi de funcţionare. 

Anxietatea caracteristică unui atac de panică poate fi diferenţiată de anxietatea 

generalizată prin natură sa iminenta, aproape paroxistică şi prin severitatea sa, de 

regulă mai mare. 

Atacurile de panică pot surveni într-o serie de tulburări anxioase (de 

exemplu: panică, fobia socială, fobia specifică, stresul posttraumatic, stresul acut). 

În precizarea semnificaţiei pentru diagonisticul diferenţial al unui atac de panică 

este important să se ia în consideraţie contextul în care apar atacurile de panică. 

Există trei tipuri caracteristice de atacuri de panică, cu relaţii diferite între debutul 
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atacului şi prezenţa sau absenţa unor factori declanşatori situationali: atacuri de 

panică inexpectate (nesemnalizate), în care debutul atacului de panică nu este 

asociat cu un factor declansant situaţional (adică, survine spontan, “ca din senin“); 

atacuri de panică circumscrise (semnalizate) situaţional, în care atacurile de panică 

survin aproape constant la expunerea la, sau la anticiparea unui stimul sau factor 

declanşator situaţional (de exemplu vederea unui şarpe sau a unui câine 

declanşează totdeauna un atac iminent de panică); şi atacuri de panică predispuse 

situaţional, care este foarte posibil să apară la expunerea la un stimul sau factor 

declanşator situaţional, dar care nu sunt în mod contant asociate cu stimulul şi nu 

survin în mod necesar imediat după expunere (de exemplu este foarte probabil ca 

atacurile de panică să apară în timp ce insul conduce, dar sunt dăţi când individul 

conduce şi nu are nici un atac de panică sau dăţi când atacul de panică survine după 

o jumătate de oră de condus). Aparitia de atacuri de panică inexpectate este 

necesara pentru diagnosticul de panică cu sau fără agorafobie. Atacurile de panică 

circumscrise situaţional sunt mai caracteristice fobiilor sociale şi specifice. 

Atacurile de panică predispuse situaţional sunt extrem de frecvente în panică, dar 

pot apărea uneori şi în fobia specifică sau în fobia socială.  

Diagnosticul diferenţial al atacurilor de panică este complicat de faptul că 

nu există totdeauna o relaţie exclusivă între diagnostic şi tipul de atac de panică. De 

exemplu, deşi panica necesită prin definiţie că cel puţin unul dintre atacurile de 

panică să fie inexpectate, indivizii cu panică relatează frecvent că au atacuri 

circumscrise situaţional, în special mai târziu în cursul tulburării.  

Concluzionând, putem spune că criteriile de diagnostic pentru atacul de 

panică sunt “o perioară distinctă de frică intensă sau de discomfort în care 4 (sau 

mai multe) din următoarele simptome apar brusc şi ating culmea în decurs de 10 

minute: 

1. Palpitaţii, bătăi puternice ale inimii sau accelerarea ritmului cardiac 

2. Transpiraţii 
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3. Tremor sau trepidaţii 

4. Senzaţii de scurtare a respiraţiei sau de strangulare 

5. Senzaţia de sufocare 

6. Durere sau discomfort precordial 

7. Greaţa sau detresa abdominală 

8. Senzaţia de ameţeală, dezechilibru, vertij sau leşin 

9. Derealizare (sentiment de irealitate) sau depersonalizare (detaşare de  

sine însuşi) 

10. Frica de pierderea controlului sau de a nu înnebuni 

11. Frica de a nu muri 

12. Parestezii (senzaţii de amorţeală sau de furnicături) 

13. Frisoare sau valuri de căldură” 

RAPORT PSIHOTERAPIE CAZUL NR.X 

DATE DE  IDENTIFICARE : 

A.P - femeie, 40 de ani, profesie inginer, atacuri de panică, tulburări de alimentaţie, 

tulburări de somn 

DESTINAŢIA/SCOPUL  RAPORTULUI -  internă 

I. ISTORICUL  CAZULUI 

A. DATE  DE  IDENTIFICARE şi ACUZE  PRINCIPALE 

 De profesie programator, divorţată de mai mulţi ani locuieşte singură. A mai avut 

o perioada cu tulburări de panică imediat după adolescenţă, perioadă care a trecut 

după câţiva ani cu tratament medicamentos. După divorţul care a avut loc cu aprox. 

7ani în urmă pacienta s-a însingurat mult, acuza lipsa totală de viaţă socială, viaţă 

profesională dificilă, cu presiune mare. 

B. ISTORICUL  TULBURĂRII  PREZENTE ( simptome  emoţionale, 

comportamentale, cognitive,fiziologice, mecanisme coping, stresori curenţi) 
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C. ISTORIC  PSIHIATRIC  

  Nu a fost cazul. 

D. ISTORIC  PERSONAL  ŞI  SOCIAL 

 Anamneza evidenţiază câteva aspecte semnificative: 

 Pacienta provine dintr-o familie disfuncţională, tată alcoolic, mama care i-a 

culpabilizat permanent pe pacienta şi pe fratele ei “am suferit doar pentru voi, acum 

trebuie să îmi staţi şi voi alături, să nu plecaţi de lângă mine.”  Fostul soţ al 

pacientei a fost foarte asemănător cu tatăl acesteia, alcoolic, abuziv. Primele atacuri 

de panică (în adolescenţă) au ajutat-o să găsească un anumit echilibru în  relaţia cu 

tatăl abuziv. A două perioada de atacuri de panică (la sfârşitul căsătoriei) a re-

echilibrat relaţia cu soţul iar ulterior  a precipitat divorţul. Nu are copii (deşi şi-ar 

dori), este complet singură, are sentimente de inadecvare, de ratare personală şi 

profesională, de competiţie “inegală” cu cei mai tineri. Datorită atacurilor de panică 

are un “alibi existenţial”: “nu pot face mai multe din cauza bolii pe care o am, 

trebuie să mă menajez”. 

E. ISTORIC  MEDICAL  

 Nu a fost niciodată la psihiatru. 

 F. DIAGNOSTIC  DSM IV 

 Tulburare afectivă. Episod anxios sever. ( 325) 

 

  II.    PLANUL  TERAPEUTIC: 

A. LISTAREA  PROBLEMELOR-STABILIREA OBIECTIVELOR: 

Lista problemelor manifestate de pacientă sunt următoarele: 

• Sentimente de nelinişte 

• Tendinţa de a obosi repede 

• Dificultăţi de concentrare, senzaţia de golire a minţii 

• Iritabilitate 

• Senzaţia de tensiune şi durere musculară 
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• Dificultăţi legate de somn 

Obiectiv: micşorarea intensităţii acestor simptome, micşorare până la dispariţie. 

 

B. PLANIFICAREA  TERAPIEI - şedinţele au fost săptămânale cu o durata de 

aproximativ 50 min. 

 Şedinţa nr.1 

Este o şedinţă de cunoaştere a « HIS STORY » şi stabilirea relaţiei terapeutice. 

 Şedinţa nr.2 

Cunoaşterea naturii anxietăţii şi a neliniştii – starea de lupta sau de fugă 

Tema pentru acasă – jurnalul de bord (  notarea intensităţii simptomelor) 

 Şedinţa nr.3 

Cunoaşterea motivului pentru care apar simptomele de încordare şi anxietate ( 

efectul personalităţii, efectele evenimentelor şi factorilor de stres dar şi efectul 

concepţiei despre lume). 

 Şedinţa nr.4 – Controlul hiperventilatiei şi Strategii de relaxare 

• Cum recunoaştem starea de tensiune 

• Relaxarea activă Jacobson, exemple de exerciţii 

• Elemente importante ale tehnicii de relaxare rapidă 

 Şedinţa nr.5 

Identificarea comportamentelor şi gândurilor care provoacă şi întreţin  neliniştea şi 

anxietatea 

 Şedinţa nr.6 

Monitorizarea evoluţiei anxietăţii sau a neliniştii. Tehnici de restructurare  

cognitivă. 

• Care sunt alternativele la ceea ce gândesc? 

• Care sunt efectele modului meu de gândire? 

• Ce erori de gândire comit? 

• Elaborarea unor moduri alternative de gândire! 
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 Şedinţa nr.7 

Hipnoză – dar pregătim tranşă din a două şedinţa, cu exemple de imagerie mentală. 

Se discuta despre miturile hipnozei 

• Pentru a induce starea de relaxare 

• Distractibilitatea – maximizează capacitatea de focalizare 

• Amplifică experienţă 

• Maximizează concentrarea 

• Facilitează gândirea divergenţă. 

• Sunt importante sugestii de întărirea eului. Ancorarea într-o stare resursă 

 Şedinţa nr. 8 – Refreiming 

• Renunţarea la griji 

• Renunţarea structurată a problemelor 

 Şedinţa nr. 9  Exersarea abilităţilor 

• Depăşirea obstacolelor 

• Schimbările pe termen lung 

 Şedinţa nr. 10 – Antrenamentul ABILITĂŢILOR SOCIALE 

• au fost folosite tehnici de antrenare a abilităţilor de relaţionare.  

• folosirea comportamentului asertiv prin promovarea interesului propriu dar 

nederanjandu-i pe ceilalţi 

 Şedinţa 11 – Antrenamentul REALITĂŢII sau SCOPURI IDEALE 

• pacienta a fost învăţată să-şi propună scopuri realiste apropiate în timp, să  

înveţe să-şi planifice diferite vacanţe, vizite, etc 

 

 III. EVOLUŢIA  TERAPIEI 

Pacienta m-a sunat peste 1 luna şi ne-am bucurat împreună de rezultate. 
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PROFESIE ȘI PERSONALITATE. 

DIFICULTĂȚI ÎN EVALUAREA EMPATIEI ÎN CRCETĂRILE 

PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI OPTIMIZAREA  

DIMENSIUNILOR PERSONALITĂȚII MODALE A 

PSIHOLOGULUI. 
Răzvan Carp, asistent univ. drd. și Violeta Lungu, masterand, 

Universitatea Hyperion 
Rezumat. Studiul îşi propune sa investigheze relația dintre profesia de 

psiholog si personalitatea modala a celor care practica aceasta meserie. 

Obiectivele specifice ale cercetării au in vedere dezvoltarea si optimizarea 

dimensiunilor personalității modale a psihologului, focalizat pe standardele 

profesionale si competentele primare recomandate de Federaţia Europeană a 

Asociaţiilor Psihologilor. Consideram ca este necesar un set de evaluare 

orientativa a tinerilor absolvenți, raportata la standarde si modelul de eficienta in 

profesie. Articolul trece în revistă dificultăţile legate de selecţia instrumentelor de 

cercetare privitor la empatie, o componentă esenţială a personalităţii modale a 

psihologului. 

Cuvinte cheie: profesia de psiholog, personalitate modala, eficacitate, 

standarde, instrumente. 

Abstract: This study aims at investigating the relationship between the 

psychologist’s profession and the modal personality of those who practice the 

craft. The specific objectives of the research are based on the development and 

optimization of modal personality dimensions of the psychologist, focused on 

professional standards and primary recommended competencies by the European 

Federation of Psychological Associations. We consider that a general evaluation of 

young graduates is necessary in rapport to standards and the efficacy model in the 
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profession. This article reviews the difficulties of selecting research instruments 

regarding empathy, a key component of a psychologist’s modal personality. 

Key words: psychologist profession, modal personality, efficacy, standards, 

insturments. 

 

Intr-o lume tot mai diversă, tot mai globalizată standardele profesionale au 

devenit o necesitate. Tot mai multe profesii se standardizează, își evaluează 

necesarul de competențe în manuale de proceduri și evaluare. Psihologii fac parte 

din grupurile de experți implicați în tot acest efort, dar, din păcate, parcă nu au avut 

timp să se aplece și asupra propriei profesii. Există norme, standarde de 

competențe, dar, după părerea noastră, pe lângă educație un rol foarte important în 

profesia de psiholog îl are sistemul de personalitate al acestuia și mai ales în 

dimensiunea sa modală. 

Astfel, în profilul de personalitate al psihologului e nevoie să existe factori 

și constructe facilitatoare pentru însuși procesul său de formare, iar aceste 

dimensiuni facilitatoare trebuie să conțină, în sine, un potențial de dezvoltare 

necesar atingerii performanței profesionale. Consider că evaluarea personalității 

psihologului, precum și a aptitudinilor practicării cu succes a acestei meserii se 

poate realiza doar ținând cont de competențele primare pe care Federaţia 

Europeană a Asociaţiilor Psihologilor (EFPA) le-a propus ca necesare practicării 

meseriei de psiholog. Deși aceste competențe primare sunt definite clar de către 

EPFA, nu există un instrument de evaluare a lor, iar cercetările în domeniu sunt 

extrem de puține. Consider că o nouă cercetare privind posibilitățile de evaluare și 

măsurare a competențelor primare necesare meseriei de psiholog este mai mult 

decât oportună.   

Horia Pitariu susține că activitatea profesională depinde și de anumite 

calități și atribute ale personalității, iar “performanța profesională nu este numai 

rezultatul prezenței sau absenței unor particularități cognitive” (Pitariu, H.D., 
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2000). Mihai Aniței presupune că în muncă, personalitatea este diferită 

semnificativ de alte activități ale omului, cu alte cuvinte interacțiunile trăsăturilor 

de personalitate influențează direct ceea ce numim conduită profesional-

ocupațională.  

Revenind la recomandările EFPA, voi trece în revistă aceste competențe 

primare, încercând să conturez câteva fațete pentru fiecare, susceptibile de a fi 

operaționalizate și măsurabile, apoi voi sintetiza câteva din instrumentele ce pot 

alcătui un set psihometric de evaluare, care să țină seamă de aspectul modal al 

personalității, adică raportul pe care sistemul de personalitate îl stabilește, specific, 

cu anumite sisteme, în cazul de față cel profesional.  

Prima competență de dobândit și de dezvoltat este aceea de definire a 

scopului (Goal Definition), conform căreia obiectivele sunt specificate și definite, 

iar nevoile clientului analizate. Pentru atingerea acestui deziderat, psihologul e 

necesar să fie auto-eficace, tenace, dominant, obiectiv și onest. A doua competență 

este măsurarea individuală, de grup, organizațională și situațională (Assesment), 

ce presupune spirit critic, perspicacitate, deschidere, obiectivitate. A treia 

competență, cea de proiectare, definire, testare și dezvoltare  a serviciilor 

psihologice (Developement),  are la bază creativitate, spirit autocritic, sociabilitate, 

modestie, perseverență. Cea de-a patra competență se referă intervențiile directe și 

indirecte, precum și planificarea acestora  (Intervention) și presupun dezvoltarea 

empatiei, onestității, obiectivității, dominanței și sensibilității. Evaluarea și 

planificarea acesteia, evaluarea măsurătorilor și a analizei  (Evaluation) reprezintă 

cea de a cincea competență specifică și presupune obiectivitate, spirit critic, 

onestitate și maturitate. Comunicarea, orală și scrisă, cu oferire și cerință de feed-

back (Commnunication), cea de a șasea competență are la bază atitudinea sinceră, 

asertivă, fidelă, diplomată, sensibilă, empatică, sociabilă, creativă. 

Consider că set-ul de evaluare a factorilor de personalitate poate include 

analiza celor cinci suprafactori de personalitate ABCD-M (varianta românească a 
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modelului de personalitate Big  five), precum și un test clinic, cum este SCID-II. 

Consider util și un instrument de evaluare a imaginii de sine, cum este Testul 

Berkeley, precum și o scală ce evaluează gândirea critică și rezolvarea de probleme  

(The California Critical Thinking Disposition Inventory) și autoeficacitatea (Scala 

de autoeficacitate SES,  Ralf Schwarzer şi Matthias Jerusalem). Considerăm că 

tabloul interdependenței personalitate modală-competențe standardizate ar fi 

complet prin aplicarea Cognitrom assessment system (CAS++). Acesta este un set 

complet de evaluare, ce conține teste de evaluare a abilităților cognitive, inventare 

de personalitate, inventare de interese profesionale, scale de evaluare a emoțiilor. 

Propun aplicarea atât a CAS++, cât și a instrumentelor mai sus-menționate pentru a 

putea realiza și un studiu corelațional amplu asupra factorilor de personalitate 

modală, precum și măsurarea cât mai exactă a mărimii efectului programului de 

dezvoltare personală pentru optimizarea trăsăturilor personalității modale în 

vederea achiziționării și dezvoltării competențelor standardizate recomandate de 

EFPA privind exercitarea profesiei de psiholog. 

Nevoia de instrumente. Dificultăţi în evaluarea empatiei. 

Pentru a contura personalitatea modală a psihologului este nevoie de 

instrumente validate şi fidele, care să măsoare cu acurateţe ceea pretind că măsoară. 

Să ne referim, de exemplu, la empatie. Psihologii fac distincția între măsurători ale 

empatiei situaționale (care reprezintă reacțiile empatice într-o anumită situație) și 

măsurători ale empatiei dispoziționale, în cazul în care empatia este înțeleasă ca 

o trăsătură de caracter stabilă a unei persoane. Empatia situațională este măsurată 

fie prin solicitarea subiecților de informații despre experiențele lor imediate, după 

ce au fost expuși la o anumită situație, prin studierea unor „indici faciali, gestuali și 

vocali ai răspunsurilor legate de empatie” (Aniței, Mihai, 2000), sau prin diferite 

măsurători fiziologice, cum ar fi măsurarea ritmului cardiac sau conductanța 

electrică a pielii. Nici una din aceste măsurători nu reprezintă instrumentul perfect. 

Așa cum se știe, auto-raportările pot fi influențate de o varietate de factori de 
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interferență. Acestea ar putea indica nu felul în care s-a simțit de fapt persoana în 

cauză, ci reflectă cunoștințele acestuia despre modul în care alte persoane se 

așteaptă să se simtă. Acestea ar putea, de asemenea, varia în funcție de capacitatea 

unui individ de a-și verbaliza gândurile. Măsurătorile fiziologice nu cad pradă unor 

astfel de preocupări, dar nu este foarte clar dacă acestea permit să se facă o 

distincție suficientă între empatie, simpatie și suferință personală (Zhou, Qing; 

Valiente, Carlos; Eisenberg, Nancy Lopez, Shane J. (Ed); Snyder, C. R. (Ed), 2003,  

p.442). 

O mare parte din cercetarea empatiei s-a concentrat pe investigarea 

variabilelor asociate cu empatia ca dispoziție stabilă. Empatia dispozițională a fost 

măsurată fie prin fundamentarea pe rapoartele altora (în special în cazul copiilor) 

sau, cel mai adesea (în cercetarea empatiei la adulți), bazându-se pe administrarea 

de diferite chestionare legate de scale specifice de empatie. Unele dintre cele mai 

utilizate chestionare au fost scala empatică (EM) Hogan (Hogan 1969), 

măsurătorile din chestionarul de empatie emoțională al lui Mehrabian și Epstein 

(Baron-Cohen, S and Wheelwright, S. , 2004,  p.88-92),  și, din anii ‘80 încoace, 

Indicele reactivității interpersonale Davis (1980, p. 275-281).  

Aceste chestionare reflectă multitudinea de concepții privind empatia în 

psihologie, deoarece din fiecare se înțelege că operează cu o definiție diferită a 

empatiei. Astfel că Hogan concepe empatia în mod exclusiv cognitiv, Mehrabian și 

Epstein cred că despre ea că este un fenomen exclusiv afectiv, definindu-l în sens 

larg ca „un răspuns indirect perceput la experiențele emoționale ale altora”, în 

timp ce Davis tratează empatia ca incluzând atât componente cognitive cât și 

componentele afective – precum un „set de constructe, legate prin faptul că toate 

se referă responsivitatea altora, dar sunt, de asemenea, în mod clar deosebite unul 

față de celălalt” (Davis, M. H. ,1994, p.113-126). 

Scala empatică cognitivă propusă de Hogan este formată din 64 de întrebări 

care au fost selectate dintr-o varietate de teste psihologice de personalitate, cum ar 
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fi Inventarul de Personalitate Multifazic Minnesota (MMPI) și Inventarul de 

Personalitate California (CPI), urmând o procedură destul de complicată. Din 

aproape o mie de întrebări, Hogan le-a ales pe cele care au dus la descoperirea a 

două grupuri de oameni care au fost identificați în mod independent, fie ca având 

un nivel scăzut al empatiei, fie ca având un nivel de empatie mare – în baza 

diferențelor semnificative constatate în răspunsurile lor.  

Chestionarul Mehrabian-Epstein, format din 33 de articole împărțite în 

șapte subcategorii, testând „sensibilitatea la contagiune emoțională”, „aprecierea 

sentimentelor unor persoane necunoscute și îndepărtate”, „reacție emoțională 

extremă”, „tendința de a fi mișcat de experiențele emoționale pozitive ale altora”, 

„tendința de a fi mișcat de experiențele emoționale negative ale altora”, „tendință 

simpatetică” și „dorința de a fi în contact cu alte persoane care au probleme” 

(Baron-Cohen, S and Wheelwright, S., 2004, p. 525-543). Totuși, chiar dacă 

QMEE distinge între aceste aspecte ale empatiei la nivel conceptual, acesta atribuie 

doar un scor total de empatie pentru persoanele care completează chestionarul. Din 

acest motiv, Indicele reactivității interpersonale Davis tinde să fie preferat în zilele 

noastre în rândul cercetătorilor. IRI este un chestionar format din 28 de întrebări 

împărțite în mod egal între cele patru scale distincte; acestea sunt: „evaluarea 

perspectivei” sau „tendința de a adopta în mod spontan vederile psihologice ale 

altora în viața de zi cu zi”,  „preocuparea empatică” sau „tendința de a experimenta 

sentimente de simpatie sau compasiune pentru alte persoane nefericite”, 

„disconfort personal” sau „tendința de a experimenta stres sau disconfort ca 

răspuns la suferința extremă a altora” și „fantezia” sau „tendința de a se transpune 

imaginativ în situații fictive" (Davis, M. H., and Kraus, L. A.,1997, p.225). Spre 

deosebire de Mehrabian și Epstein, Scala Davis nu calculează o valoare totală a 

empatiei, dar calculează un scor separat pentru fiecare dintre sub-scale. 

În mod remarcabil, nici o corelație semnificativă nu a fost găsită între 

scorurile diferitelor scale de empatie și măsurarea preciziei empatice. Acolo unde a 
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fost cazul, numai un efect neglijabil de mic a fost găsit între precizia empatică și 

empatia afectivă măsurată prin QMEE și subscalele de preocupare empatică și 

suferință personală din IRI (Davis, M.H., 1983, p. 144-168). Acest lucru este 

deosebit de surprinzător în ceea ce privește Scala empatică Hogan, care încearcă să 

măsoare empatia înțeleasă într-un sens cognitiv. Hogan admite cu siguranță că 

conceperea empatiei ca o dispoziție de „a înțelege imaginativ o altă stare de spirit” 

nu implică nimic conceptual despre succesul obiectiv al acestei aprehensiuni. Cu 

toate acestea, în cazul în care empatia joacă un rol central în stabilirea relațiilor 

sociale între agenți, ar fi de așteptat să se găsească o corelație pozitivă mai mare 

între măsurarea empatiei cognitive ca dispoziție stabilă și precizia empatică. Davis 

și Kraus nu iau această lipsă de corelare ca pe o indicație a unei defecțiuni 

fundamentale în concepția chestionarelor privind empatia. Mai degrabă acest lucru 

indică o limitare principală a oricărei scale de empatie bazată pe auto-raportare. Ei 

speculează, urmărindu-l pe Ickes (2003), că lipsa de corelare arată că oamenii, în 

general, au o meta-cunoaștere limitată în ceea ce privește capacitatea lor empatică. 

În acest cadru interpretativ, nu este, în principiu, nimic în neregulă cu întrebările 

adresate pentru a determina abilitățile noastre empatice. Dacă am avea meta-

cunoștințele necesare, răspunsurile sincere la întrebări ar putea fi un bun ghid 

pentru determinarea empatiei așa cum este definită aceasta în contextul fiecărei 

scale. 

Cu toate acestea, o privire mai atentă la întrebările utilizate în chestionarele 

ridică unele probleme fundamentale despre caracterul adecvat al diferitelor scale. 

În special în chestionarele lui Hogan sau ale lui Mehrabian și Epstein, ar trebui sa 

ne îngrijorăm de corespondența semantică insuficientă între conținutul articolelor 

cercetate și concepția de empatie presupusă de autorii chestionarului sau chiar de 

concepțiile de empatie aşa cum au fost ele articulate (Stueber, Karsten, 2010) . În 

ce sens, de exemplu, pot fi înțelese următoarele afirmații: „prefer dușul în 

detrimentul unei căzi” (item 7), „cred că aș dori să aparțin unui club de cântăreți”, 
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„mi-ar plăcea locul de muncă al unui corespondent străin” (item 29), sau „Îmi place 

să vorbesc despre sex” (item 56), din scala Hogan, ca având de-a face cu empatia 

într-un sens cognitiv? La cele mai multe scale ar putea fi utilizată în identificarea 

persoanelor empatice, dacă există, ca o chestiune de fapt, o corelație între empatie 

și răspunsurile specifice la astfel de întrebări. Cu toate acestea, chestionarul nu pare 

a sonda direct empatia, deoarece nu stabilește dacă subiecții testați au răspuns din 

cauza unei dispoziții empatice așa cum este definită de autor. Mai mult, nu este clar 

faptul că chestionarul ar fi mai puțin potrivit dacă s-ar defini empatia într-o manieră 

pur afectivă. Investigarea empatiei cu ajutorul chestionarului Hogan e ca și cum 

testarea pentru inteligență ar întreba oamenii dacă aceștia poartă costume scumpe și 

rochii. Chiar dacă, în pofida evidențelor, toți oamenii inteligenți (și numai ei) ar 

purta astfel de îmbrăcăminte, un test conceput în acest mod nu va constata existența 

unor informații prin testarea pentru capacități direct asociate cu înțelegerea noastră 

vizavi de inteligență.  

În mod similar, în scala Mehrabian și Epstein, elementele inversate, cum ar 

fi „oamenii exagerează cu sentimentele și sensibilitatea animalelor”, „găsesc adesea 

că afișarea publică a afecțiunii este enervantă”, „sunt enervat de oamenii nefericiți 

cărora doar le pare rău de ei înșiși” sau „copiii mici, uneori, plâng fără niciun motiv 

aparent" (elemente inverse itemi 2, 3, 4 și 33), nu par a testa direct empatia 

afectivă. Răspunsurile la ultimul item ar putea reflecta doar lipsa de experiență cu 

copii (sau prea mult din aceasta), iar celelalte elemente par a testa anumite atitudini 

sociale față de alții; atitudini care par la prima vedere compatibile cu ambele tipuri 

de empatie, înaltă și joasă, definite ca o reacție emoțională indirectă față de ceilalți. 

În cel mai bun caz, întrebările pot fi interpretate ca măsurarea excitației emoționale 

a cuiva, mai degrabă decât a empatiei (Stueber, Karsten , 2010, p.225). 

 Într-adevăr, într-un studiu relativ recent (Holz-Ebeling, F. & Steinmetz, M. 

, p. 11-32), subiecții au considerat că aproape niciunul dintre elementele de mai sus 

din cele două scale nu ar fi semantic legate de concepția autorului despre empatie. 
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În același studiu, scala IRI a lui Davis s-a descurcat mult mai bine, chiar dacă 

aceasta nu are un scor perfect, totuși 12 din cele 28 de articole au fost considerate a 

fi adecvate în raport cu concepția generală a autorului de empatie și definiția  sub-

scalei specifice. Cu toate acestea, a fost suspectat că, inclusiv în sub-scala fanteziei 

și prin introducerea întrebărilor de genul: „sunt destul de eficient în tratarea 

urgențelor” sau „uneori, mă simt neajutorat atunci când sunt în mijlocul unei 

situații foarte emoționale” în sub-scala disconfortului personal, scala lui Davis 

măsoară procese psihologice mai vaste, cum ar fi imaginația sau capacitatea de 

control emoțional; procese care probabil sunt cumva legate, dar care, cu siguranță 

nu sunt identice cu empatia (Baron-Cohen, S and Wheelwright, S. (2004).  

În contextul studierii întrebării dacă autismul ar trebui privit ca o „tulburare 

de empatie”, Baron-Cohen și Wheelwright, prin urmare, au simțit nevoia de a 

dezvolta un nou chestionar pentru măsurarea empatiei. Chestionarul lor de empatie, 

numit Coeficientul de Empatie (EQ), definește empatia ca incluzând o componentă 

cognitivă - un „mecanism de atribuire a unei stări mentale unei alte persoane / 

animal” - și o componentă afectivă, care implică „un răspuns afectiv adecvat al 

observatorului la starea mentală a altora”. Chestionarul este compus din 60 de 

întrebări: 40 dintre acestea sunt direct legate de empatie și 20 sunt considerate ca 

elemente de umplere pentru a distrage subiectele „de la o concentrare neobosită pe 

empatie”. Primele rezultate folosind testul par a verifica ipoteza ca autismul este 

asociat cu o insuficiență empatică. Simon-Baron și Wheelwright accentuează faptul 

că o persoană trebuie să interpreteze rezultatele de mai sus cu atenție, întrucât 

valabilitatea EQ trebuie să fie testată și comparată în continuare cu alte scale, în 

special cu IRI. Privind peste diferitele elemente, nu se pare ca și în cazul EQ ne 

confruntăm cu aceleași probleme legate de valabilitatea conținutului său ca în cazul 

celorlalte scale? Cele mai multe articole pot fi într-adevăr înțelese ca testând 

empatia așa cum a fost definită de autori. Cu toate acestea, trebuie să se arate, cel 

puțin în ceea ce privește componenta afectivă a empatiei, că nici definiția autorilor, 
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nici itemii lor incluși nu disting suficient între empatie afectivă, simpatie și 

suferință personală. Ca și mulți alți autori, ei tind să se gândească la empatia 

afectivă ca la un amalgam de empatie propriu-zisă, simpatie și suferință personală. 

Dacă mijloacele existente – în mod special ne referim la chestionare - sunt 

sau nu instrumentele adecvate pentru a distinge între aceste reacții emoționale 

foarte diferite rămâne o întrebare deschisă. Ajutorul pentru elaborarea de noi scale 

de empatie sau de validare suplimentară a chestionarelor existente ar putea, de 

asemenea, veni din neuroștiințe, care au început foarte recent să contribuie la 

studiul empatiei și au început să investigheze mecanismele neurobiologice care 

stau la baza evaluării perspectivei (pentru un studiu, a se vedea (Decety, Jackson 

and, P.I., 2004). Într-adevăr, unele studii recente par să fi găsit dovezi preliminare 

pentru o corelație între anumite chestionare de empatie și activitatea neuronală 

specifică. În mod specific, Gazzola, V., Aziz-Sadeh, L,  și Keysers, C. (2006), au 

constatat că circuitele - oglindă auditive (acele circuite care sunt activate atât în 

executarea unei acțiuni cât și în timp ce ascultați sunete ale unor acțiuni similare) 

arată niveluri mai puternice de activare la persoanele care au scoruri de evaluare a 

perspectivei mai mari în chestionarul IRI al lui Davis. Lamm, Bateson și Decety 

(2007, p. 48-58), au constatat corelația între coeficientul empatiei și activarea în 

putamen dreapta, posterior / insula mediană, puntea cortexului medial și cerebelul 

stâng. Astfel de corelații sugerează că aceste chestionare chiar măsoară aspecte care 

au fost considerate în mod tradițional a fi centrale pentru empatie, cum ar fi 

capacitatea de evaluare a perspectivei. Întrebarea dacă „existența unui astfel de 

corelații poate fi coroborată și mai mult” va trebui să aștepte rezultatele unor 

cercetări suplimentare. Studierea empatia din perspectiva neurostiințelor ar putea, 

de asemenea, să ne ajute să înțelegem și să distingem mai profund diferitele 

componente care au fost uneori insuficient de ținute separat în studiul social 

psihologic al empatiei. 



160 
 

În concluzie, studiul privind profilul personalității modale a psihologului în 

vederea achiziționării și dezvoltării competențelor standardizate reprezintă încă un 

pas în cercetarea profesiei de psiholog, în condițiile în care acest domeniu este 

foarte puțin investigat. 
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ASPECTELE MOTIVAȚIONALE ALE MEDIULUI 

INSTRUCȚIONAL 

  Marinela TĂNASE, conf.univ.dr.,  D.P.P.D. Universitatea din Pitești 

Rezumat: Abordarea  aspectelor motivaționale ale mediului instrucțional 

cumuleaza: particularitățile individuale ale copilului, stilul didactic abordat de 

cadrul didactic, personalitatea cadrului didactic, încrederea și empatia, implicarea 

directă a elevului în actul de predare-învățarecare genereaza sentimentul de 

control asupra învățării. Motivarea- antrenarea elevilor se realizează prin 

comandă și prin motivare si constă în capacitatea managerului – indiferent de 

msegmentul social in care se situeaza - de a convinge, de a transmite o anumită 

concepție, de a-i determina pe elevi să participe activ, responsabil și creator la 

îndeplinirea sarcinilor care le revin. Interesele personale să interfereze cu cele ale 

organizației, elevii devenind cointeresați, vor contribui la realizarea eficientă a 

obiectivelor. In prezenta lucrare vom analiza aceste componente ale ansamblului 

motivational insistand asupra personalitatii profesorului. Pentru a găsi strategia 

eficientă educatorul se angajază în realizarea unui proiect laborios, va trebui să 

depisteze punctele forte și punctele slabe ale elevilor și ale actului instructiv-

aducativ însuși, să înțeleagă care sunt mecanismele implicate în actul învățării. 

Cuvinte cheie: motivație, mediu instrucțional, personalitatea profesorului. 

Summary: Addressing environmental motivational instructional 

accumulate: the individual characteristics of the child, the teacher approached 

teaching style, the personality of the teacher, trust and empathy, the direct 

involvement of pupils in the teaching-învăţarecare generates a feeling of control 

over learning. Motivarea- control is achieved by engaging students through 

motivation and manager is the ability - regardless of social msegmentul the ranks - 

to persuade, to convey a certain conception of forcing pupils to participate 

actively, responsibly and creatively in fulfilling their tasks. Personal interests 



163 
 

interfere with those of the organization, becoming interested students will 

contribute to the effective realization of the objectives. In this paper we analyze the 

components of the assembly motivational teacher insisting personality. To find 

effective strategy educator in a project commits laborious, you will have to detect 

the strengths and weaknesses of students and instructional act brings himself to 

understand what are the mechanisms involved in the act of learning. 

Keywords : Motivation , Environment training , teacher's personality. 

 

 Introducere 

 Strategiile utilizate în învățământ pentru a stimula motivația pentru învățare 

a elevilor vizează să dezvolte abilitățile elevilor de a fi motivați, să dezvolte 

automotivarea de a participa la activitățile instructiv-educative nu doar pentru 

școală ci pentru întreaga viață. Strategiile folosite în procesul de predare-învățare 

diferă de la o etapă la alta a unei activități si diferă în funcție de momentele lecției 

și în funcție de variabilele care pot interveni și .....de rezultatele produse de aceste 

variabilediferă de la o vârstă la alta a elevului, diferă în funcție de stilul didactic al 

fiecărui educvator (la general)și trebuie adaptate la particularitățile psihologice ale 

personalității copilului.  

Aceste strategii vin în sprijinul atât al cadrelor didactice cât și al elevilor 

pentru a ajuta la achiziționarea durabilă a cunoștințelor, realizată cu un consum 

scăzut de efort din partea elevului și un randament crescut. Această analiză va ajuta 

spre o mai bună gestionare a procesului instructiv educativ, astfel cu timpul 

educatorului i se vor dezvolta abilitățile de distribuire echilibrată a sarcinilor de 

învățare ținând cont de particularitățile individuale ale fiecărui elev participant la 

actul învățării, i se dezvoltă abilitatea de a percepe care sunt momentele propice 

pentru o abordare particularizată, fără ca educabilul să sesizeze diferențierea, își 

dezvoltă abilitatea de a alege cele mai eficiente materiale de care să se folosească 

pentru realizarea obiectivului propus pentru fiecare activitate didactică.  
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 Profesorul- principala sursa de motivare 

 Psihologul Wlodkovski în 1993 enumeră câteva din calitățile pe care un 

formator trebuie să le dețină: expertiză în cunoștințe și pregătire; empatie 

(înțelegere și considerație); entuziasm pentru program, pentru conținut, pentru 

profesie; și claritate în prezentări, în explicații, în discuții. Orice profesor care 

dorește să stimuleze motivația elevilor pentru activitatea de învățare trebuie să 

înceapă prin a-și analiza propria motivație, precum și modul în care își desfășoară 

activitățile de predare-învățare-evaluare pentru că nivelul de pregătire al 

profesorului, gradul lui de implicare în activitatea didactică, entuziasmul și 

pasiunea cu care își face meseria au o influență profundă asupra elevilor sub aspect 

motivațional. O problemă la fel de gravă ca și incompetența este și lipsa de 

motivație a unui cadru didactic. Deși poate suna ,,ca un slogan, dar este adevărat că 

un profesor pilictisit, blazat nu poate fi o sursă de inspirație și de motivație pentru 

elevii lui. Dacă vrei să motivezi pe cineva, trebuie să fii motivat tu însuți.’’12 

 Personalitatea profesorului trebuie să constituie un model pentru elevi, 

model care să dețină calități psihocomportamentale, tendințe, valori, sentimente, 

aspirații, atitudini și convingeri comune cu cele ale societății și ale școlii. Iucu R. 

oferă o definiție a personalității de bază a profesorului ,,o structură personalitară 

internă, mobilă și flexibilă, parțial polivalentă, cu care individul intră în câmpul 

profesional psihopedagogic’’.13 Termenul de ,,personalitate de bază’’ a fost 

introdus de R. Linton și de A. Kardiner. În măsura dotării sale dobândite prin 

educație, instruire, autoeducație și cu ajutorul dotărilor native (carismă, tact, 

empatie), profesorul va reuși, mai mult sau mai puțin, să se raporteze la cerințele și 

solicitările societății, în funcție de potențe, calități, însușiri și intenții. Astfel că 

modul de îndeplinire a cerințelor, normelor și regulilor vor fi proprii personalității 

                                                             
12 Sălăvăstru, Dorina, (2004), Psihologia educației, Iași, Editura Polirom. 
13 Tănase Marinela, Bulgaru, Ionuț, Langa, Claudiu, (2009), Elemente de management educațional, 
ediția  
a-II-a, p. 58, Sibiu, Editura Psihomedia. 
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antrenate social. Profesorul, indiferent de finalitățile sociale pe care le are ca 

obiective de realizat, el contribuie la formarea personalității elevilor, el pregătește 

tinerii pentru viață, ceea ce constituie o mare responsabilitate. Conform DEX-ului, 

,,profesorul este persoana care îndrumă, educă, învață pe cineva’’ și care, după cum 

susține R. Iucu, trebuie să dețină următoarele competențe:  

• Competențe științifice în care include: ,,abilități necesare pentru 

manipularea cunoștințelor; informație științifică selectată, veridică, 

actualizată, precisă; capacități de transmitere a cunoștințelor; inteligență dar 

mai ales înțelepciune; experiență didactică flexibilă; competență-multiple și 

variate strategii rezolutive; aptitudini pentru cercetare, experimentare și 

control; inițiativă și obiectivitate în evaluare; capacități și strategii creative; 

operații mentale flexibile și dinamice; capacități de transfer șiaplicare;’’ 

(Marinela Tănase, Claudiu Langa, Bulgaru Ionuț, 2009, p. 59) 

• Competențe psihosociale care presupun competența de a optimiza relațiile 

interumane prin și în activitatea eductivă: ,,capacitatea de a stabili fără 

dificultate relații adecvate cu elevii; adaptarea la diverse roluri; capacitatea 

de comunicare lejeră și eficientă atât cu grupul cât și cu indivizii separat 

(capacitatea de a întreține raporturi satisfăcătoare cu eșaloanele superioare: 

directori, inspectori precum și cu ceilalți ,,beneficiari’’- părinți, 

comunitate); abilități de utilizare și drămuire adecvată a forței și autorității; 

disponibilități de adaptare la variate stiluri educaționale; entuziasm, 

înțelegere și prietenie.’’ (Marinela Tănase, coord, 2009, p. 59-60). 

• Competențe manageriale care presupun calitatea de a gestiona situațiile 

specifice activității didactice: ,,- capacitatea de planificare și proiectare; - 

forța și oportunitatea decizională; - capacitatea de a organiza și coordona 

activitatea clasei; - administrarea corectă a recompensei și pedepsei; - 

suportabilitate în condiții de stres.’’ (Marinela Tănase, coord, 2009, p. 60). 
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• Competențe psohopedagogice care sunt factorii pentru construirea 

personalității elevului. 

Ion-Ovidiu Pânișoară susține că ,,întregul demers pedagogic se construiește 

pe câțiva piloni solizi, dacă o asemenea construcție respectă toate aceste legi de 

bază, ea nu se va mai prăbuși, indiferent de schimbările cu care se confruntă’’ și că 

,,există reguli pe care cadrul didactic trebuie să le știe, să le practice zi de zi și să le 

nuanțeze și inoveze în relația directă cu cursantul său’’14, pentru că este necesar și 

important să reechilibrăm școala românească care se confruntă și este zfruncinată 

de schimbările la care este supusă de societate. De asemenea Ion-Ovidiu Pânișoară 

subliniaza, ridicand la grad de principiu, acele  aspecte  pe care cadrele didactice  ar 

trebui să le cunoască și să le operaționalizeze în activitatea didactică, cu precizarea 

că aceste principii se pot aplica peste tot, în orice situație, se sprijină și se 

determină reciproc, ca un ,,întreg edificiu’’ și toate trebuie respectate pentru ca 

fiecare să funcționeze pentru o bună desfășurare a activităților instructiv-educative. 

Autorul oferă, așa cum spune, ,,un ghid care să îl ajute pe profesor să înțeleagă mai 

bine lumea complexă și contradictorie a școlii’’15, reflexie de care depinde succesul 

elevilor în școală și în viață și succesul profesorului la clasă. 

 Simpla enumerare a acestora oferaă un tablou conceptual asupra necesităţii 

formării ăi perfecţionarii competenţelor didactice:: Principiul automotivării 

cadrului didactic; Principiul competenței cadrului didactic; Principiul cunoașterii 

pedagogiei; Principiul autorității didactice; Principiul libertății de alegere; 

Principiul construirii independenței; Principiul primelor impresii; Principiul 

familiarității; Principiul ambianței; Principiul efectului placebo; Principiul 

personalizării relației; Principiul empatiei; Principiul creării unei conexiuni 

emoționale cu elevul; Principiul flexibilității; Principiul încrederii; Principiul 

reciprocității; Principiul conștientizării; Principiul coerenței între comunicarea 

                                                             
14 Pânișoară, Ion-Ovidiu, (2009), Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică., Iași, 
Editura Polirom. 
15 Pânișoară, Ion-Ovidiu, idem 
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verbală și comunicarea nonverbală; Principiul dialogului; Principiul întrebărilor; 

Principiul feed-back-ului, Principiul ascultării active; Principiul participării active; 

Principiul lucrului în echipă; Principiul interactivității; Principiul atractivității 

informației; Principiul creativității; Principiul motivației; Principiul manipulării; 

Principiul dovezii sociale; Principiul managementului performanței școlare; 

Principiul managementului conflictelor educaționale; Principiul conducerii clasei; 

Principiul gestiunii situațiilor de criză educațională; Principiul consegvenței 

comportamentale; Principiul non-escaladării; Principiul relației dintre atitudini și 

comportamente; Principiul diminuării pierderilor; Principiul persistenței în timp a 

informațiilor; Principiul pedepsei și recompensei; Principiul consecințelor 

logice;.principiul consolidării relației predare-învățare-evaluare Principiul 

decongestionării informaționale; Principiul diferențierii instruirii; Principiul 

stabilirii concrete a obiectivelor educaționale; Principiul standardelor de 

performanță; Principiul explicației; Principiul autoevaluării; Principiul disonanței 

cognitive; Principiul rarității; Principiul mentoring-ului; Principiul coaching-ului; 

Principiul bunului model/bunelor practici; Principiul schimbării educaționale; 

.Principiul succesului; Principiul încurajării; Principiul evitării gândirii stereotipe;. 

Principiul nondiscriminării; Principiul nonagresivității comportamentale. 

 În vederea dezvoltării unui proces de învățământ eficient cf. Cristea privește 

principiile pedagogice prin prisma celor trei ,,C’’, ca fiind un triunghi al eficienței: 

principiul cunoașterii pedagogice, principiul comunicării pedagogice, și principiul 

creativității pedagogice: 

 Cunoașterea pedagogică se referă la calitatea  de a ști ,,ce să spui’’ și ,,cum 

să spui’’, implică logica științei (cunoașterea de specialitate) și logica 

psihopedagogică. 

 Comunicarea pedagogică nu se referă doar la dimensiunea practică, nu la 

simpla transmitere a informației, este necesară și o implicare de ordin psihosocial. 
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 Creativitatea pedagogică presupune  situații unice, elevi diferiți, contexte de 

viață diverse și variate experiențe de învățare. Creativitatea pedagogică are rolul de 

a identifica cele mai bune soluții la probleme concrete cu care se confruntă cadrele 

didactice.  

 Literatura de specialitate, pedagogia și cunoașterea pedagogică îi oferă 

profesorului doar instrumentele pe care să le aibă când se confruntă cu realitatea 

concretă la clasă, el va trebui să aibă capacitatea de a combina creativ aceste 

instrumente de lucru, pentru a elimina sau rezolva problemele care pot apărea, în ce 

privește predarea centrată pe elev. 

Un bun educator în activitatea sa didactică trebuie să dea dovadă de 

varietate și flexibilitate în comportament, să aibă posibilitatea de ași adapta munca, 

diferitelor circumstanțe, să poată folosi și combina mai multe stiluri didactice. 

Stilul didactic este asociat comportamentului profesorului.   
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DIMENSIUNI ALE PERSONALITĂȚII STUDENTULUI ÎN 
PSIHOLOGIE LA INTRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

UNIVERSITAR  
NEGREA  Ana, drd. și JELESCU Petru, prof. univ., dr. habilitat în 

psihologie,  Universitatea Pedagogică de Stat    „Ion Creangă” din, 
Chişinău 

         

Rezumat: Acest articol aduce în prim plan anumite aspecte ale 

personalității studentului în psihologie la începutul studiilor sale universitare, 

astfel încât procesul pedagogic universitar să se poată adecva specificităților 

acestui profil de personalitate, în direcția eficientizării sale.  În acest scop am 

înaintat următoarea ipoteză: Considerăm că anumite constructe ce definesc 

maturitatea interrelațională, socializarea, capacitatea de realizare ( măsurate cu 

CPI , FPI și NEO PI ) ale personalității studentilor la psihologie la inceputul 

studiilor universitaredin se afla la un nivel de dezvoltare mediu inferior. În 

rezultatul cercetării am determinat ca Maturitatea interrelațională, Socializare si 

Capacitate de realizare la intrarea în invatamântul universitar, la studentii la 

psihologie se afla la un nivel de dezvoltare mediu inferior, corelat cu virsta 

subiectilor (~23 ani), ceea ce relevă necesitatea dezvoltării personalității 

studenților în scopul dezvoltării capacităților socio-emoționale ale acestora. 

 Cuvinte cheie: personalitate, trasatură de personalitate, sistem de 

învăţămînt.  

Summary: This article brings into focus certain aspects of personality 

psychology student at the beginning of his university, so the university teaching can 

be adequate to the personality profile in the direction of its efficiency. For this 

purpose we submitted the following hypothesis: We believe that certain interrelated 

constructs that define maturity, socialization, ability to achieve (measured by CPI, 

FPI and NEO PI) personality psychology students at the beginning of the studies 
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universitaredin is at a lower average level of development . The result of the 

research we determined that interrelate maturity, socialization and capacity for 

achieving the entry into higher education, to students of psychology is at a lower 

average level of development, correlated with age subjects (~ 23 years), which 

indicates the need for personality development students to develop their socio-

emotional capacities.  

 Key words: personality, personality feature, education system. 

 

                          Introducere                

Procesul integrării României în Uniunea Europeană a însemnat trecerea dintr-

un mediu social-economic rigid și centralizat într-o lume fundamentată pe 

cunoaștere, pe acceptarea diversității și pe achiziția de noi competențe. În acest 

context, învățământul academic are sarcina de a asigura cadrul necesar ca viitorii 

profesioniști sa-și poată forma competențe caracterizate de transdiciplinaritate.  

Procesul psihopedagogic (de formare) reprezintă activitatea complexă, 

intenţionala, programată, organizată şi conştientă de predare şi învăţare. Opţiunile 

pedagogice moderne presupun deplasarea accentului de pe acţiunea profesorului, 

cea de predare, pe cea a studentului, de asimilare şi înţelegere a cunoştinţelor, de 

formare a competentelor şi abilitaţilor, de dezvoltare a capacităţilor de tip superior ; 

învăţarea desfăşurându-se pe toate planurile, atât cel cognitiv, cât şi cel afectiv, 

volitiv, caracterial, comportamental. Adaptarea metodelor pedagogice la 

particularităţile de vârsta, şi mai ales individuale ale subiecţilor educaţionali, 

devine astfel un punct central al procesului pedagogic (P. Golu si I. Golu, 2003, 

p.104). Configuraţia particulară a personalităţii fiecărui subiect educaţional trebuie 

să devină centrul procesului educaţional, în aşa fel încât structurile psihice ale 

subiectului să primească cele mai adecvate cunoştinţe pentru a se dezvolta şi cele 

mai eficiente stimulări pentru a se orientă către domeniul de activitate unde poate 

obţine cele mai bune rezultate. Pentru că acest obiectiv să fie realizat este necesară, 
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în primul rând, o cât mai bună cunoaştere a dimensiunilor personalității studentului 

la intrarea în învăţământul universitar. 

  
Definiţii ale conceptului de personalitate : 

Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor 

sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic. 

Altfel spus, personalitatea este un sistem alcătuit din mai multe elemente 

(sau subsisteme), toate considerate ca tendinţe determinante (exercită o influenţă 

asupra actelor adaptive şi expresive prin care personalitatea ajunge să fie 

cunoscută), caracteristice fiecărei persoane, organizate dinamic (prin aceasta se 

explica dezvoltarea şi structura personalităţii, implicând şi dezorganizarea, ca 

proces reciproc responsabil de existenţa personalităţilor anormale) şi concretizate 

în comportamentul şi gândirea fiecăruia, în funcţionarea atât a „spiritului" cât şi a 

„trupului" într-o unitate inextricablă (R.Z. Cretu, 2005, p.28). 

Persoana înseamnă individul uman concret. Personalitatea însă, este o 

construcţie teoretică elaborată de psihologie, în scopul înţelegerii şi explicării 

modalităţilor de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic 

pe care îl numim persoana umană. 

Trăsăturile de personalitate.  Abordarea structural-sistemică a personalităţii.   

Personalitatea, ca structură dinamică de funcţii şi procese psihice, permite 

omului trecerea de la forme simple de adaptare şi coechilibrare la asimilarea activă 

a situaţiilor de mediu prin comportamente instrumentate social şi istoric. 

Semnificative sunt nu atât însuşirile, configuraţiile de trăsături (numite „elemente" 

şi grupate în subsisteme ale personaliătţii), ci modurile particular de integrare şi 

utilizare comportamentală a acestora (R.Z. Cretu, 2005, p.82). 

Prin trăsătură de personalitate se înţelege (cf. Dictionary of Psychology, 

1985) o dispoziţie sau o caracteristică subiacentă, care poate fi folosită ca o 
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explicaţie pentru regularităţile şi consistenţa comportamentului persoanei. Acest 

sens implică o bază explicativă, de regulă o teorie asupra personalităţii. 

Trăsăturile de personalitate reprezintă paternuri/modele de comportament 

observabile (regularităţi în gândire, acţiune, simţire), nu simple dispoziţii psihice 

(G.W. Allport, 1991, p. 45). Trăsăturile de personalitate apar, deci, că subdiviziune 

majoră a tendinţelor de bază, alături de abilităţile cognitive, sexuale şi de alte 

materiale primare ale psihismului. 

 

Necesitatea cunoaşterii dimensiunilor de personalitate ale studentului în 

procesul psihopedagogic. 

Dezvoltarea umană poate fi privită ca un proces de schimbări ce antrenează 

modificările fizice, psihice şi sociale de-a lungul existenţei unei persoane, 

implicând atât diferenţieri cantitative cât şi calitative cu scopul adaptării active şi 

creative la mediul înconjurător. Dezvoltarea este un proces complex de trecere de 

la inferior la superior, de la vechi la nou, o succesiune de etape, de stadii, fiecare 

etapă reprezentând o unitate funcţională mai mult sau mai puţin închegată, cu un 

specific calitativ propriu.  

Dezvoltarea este rezultanta unor procese adaptative; unele dintre aceste 

procese sunt cumulative şi continue, altele inovative şi discontinue. Dezvoltarea 

personalităţii se manifestă prin incorporarea şi constituirea de noi conduite şi 

atitudini care permit adaptarea activă la cerinţele mediului natural şi socio-cultural, 

permit şi facilitează constituirea unor relaţii din ce în ce mai diferenţiate şi mai 

subtile ale fiinţei umane cu mediul în care trăieşte şi se formează (R.Z. Cretu, 2005, 

p.47). 

Educația reprezintă ansamblul de acțiuni și activități care integrează ființa 

umană, se desfășoară activ, sistematic, unitar și organizat pe durate lungi de timp, 

utilizând metode și strategii fundamentate științific și fiind conduse de persoane 

competente, special calificate. Mulți autori acordă educației rol hotărâtor în 
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dezvoltarea personalității. Educația promovează constant norme, valori care stau la 

baza formării caracterului, a proiectelor de viață. 

Educaţia face medierea între ceea ce s-ar putea (ereditate) şi ceea ce se oferă 

(mediul). O acţiune educativă reuşită armonizează cererea şi oferta, deşi nu există 

reţete. Dezvoltarea presupune menținerea unui optim între ceea ce vrea, poate, ştie 

individul la un moment dat şi ceea ce i se oferă. Oferta trebuie să fie stimulativă, o 

ofertă prea ridicată, sau banală, poate perturba dezvoltarea psihică. Toţi indivizii 

umani dispun de capacitatea de a fi educaţi, aceștia deosebindu-se între ei prin zona 

proximei dezvoltări. 

Educaţia este un factor conducător al dezvoltării ontogenetice, ce acţionează 

programat. 

Dezvoltarea ontogenetica a personalităţii este stadiala, fiecare etapă având 

specificul ei. Procesul educaţional nu poate fi eficient decât dacă respecta 

particularităţile de vârsta şi individuale ale subiecţilor. Învăţarea are drept notă 

distinctă diferenţele individuale de personalitate ale fiecărui subiect. Fiecare 

persoană are o manieră personală de a se angaja în rezolvarea unei sarcini, fiecare 

are o modalitate proprie de a se raporta la anumite subiecte. 

Caracteristicile învăţării la tânărul adult diferă de cele ale învăţării la 

adolescent: învăţarea devine mai selectiva, conştientă şi mai accentuat voluntară, 

astfel ca tinerii decid ce, cum şi cât să înveţe. Pentru că trebuinţele de autorealizare 

devin prioritare, motivaţia are o latură intrinseca bine dezvoltată. 

Procesul psihopedagogic este un act de comunicare (transmitere) 

informaţională de idei, mesaje, opinii, comportamente (acţiuni), în cadrul căruia 

relaţiile pedagog-cursant sunt interacţiuni comunicaţionale de natura cognitiva, 

afectiva, voliţională, comportamentală...(P.Golu si I. Golu, 2003, p. 64). 

Profesorii, în activitatea educativă, trebuie să se bazeze pe trăsăturile 

fiecărui tip de personalitate, utilizând capacităţile pozitive ale fiecăruia şi evitarea 

dezvoltării unor tendinţe negative. Însuşirile personale ale studenţilor pot fi 
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surprinse urmărindu-le conduita psihică, dar şi pe baza unor metode specifice de 

cercetare (teste, experienţe de laborator, metoda bibliografică etc.). 

Strâns legat de structurarea de ansamblu a personalităţii studentului se 

formează şi stilul lui de învăţare, care reprezintă preferinţele individuale în ce 

priveşte mediul concret de învăţare, căile preferate de învăţare şi studiu, preferinţa 

pentru situaţii structurate versus nestructurate, pentru lucrul în echipă versus lucrul 

de unul singur, pentru ritmul de învăţare, cu pauze sau susţinut. Descriem câteva 

caracteristici ale diferitelor stiluri de învăţare : 

- învăţarea prin experienţă concretă (învăţare prin implicare directă);  

- învăţarea prin conceptualizare abstractă (învăţare prin construire de 

concepte şi teorii pentru descrierea, explicarea şi înţelegerea propriilor 

observaţii);  

- învăţarea prin observaţie reflexivă (învăţare prin observarea celorlalţi 

sau prin reflecţia asupra experienţelor proprii sau ale altora);  

- învăţarea prin experimentare activă (învăţare prin utilizarea teoriilor şi 

conceptelor disponibile în vederea rezolvării de probleme şi a luării 

deciziilor). 

Învăţarea trebuie să fie un act personal, care aparţine fiecărui individ în 

parte. Orice copil, adolescent sau tânăr este unic în felul său, prin urmare fiecare 

activitate/acţiune de învăţare este unică şi diferă de la persoana la persoană. Nici 

unei metode pedagogice nu i se poate acorda valoare absolută, ea nu poate fi la fel 

de eficace pentru toţi cursanţii. Dacă o metodă pedagogica poate fi considerată 

bună pentru unii participanţi, ea nu este în mod necesar eficientă şi pentru alţii. 

Fiecare metodă reprezintă doar o posibilitate între alte posibilităţi de 

predare/învăţare. Aplicarea diversificată a metodelor pedagogice uşurează trecerea 

cu rapiditate de la o activitate la alta, de la un nivel cognitiv la altul. Varietatea 

metodelor oferă individului şanse multiple, punându-l în situaţia de a-şi atinge 

performanţa maximă la care poate ajunge. De aceea, devine din ce în ce mai 
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necesară cunoaşterea dimensiunilor de personalitate ale cursanţilor, în scopul 

adecvării şi eficientizării procesului psihopedagogic (P. Golu si I. Golu, 2003, p. 

151). 

Dimensiunile personalităţii studentului în psihologie la intrarea în mediul 

universitar. 

Scopul acestei cercetări l-a constituit necesitatea cunoaşterii dimensiunilor 

de personalitate ale studenţilor la psihologie în momentul intrării lor în sistemul 

pedagogic universitar, pentru a face posibilă adecvarea metodele pedagogice la 

specificitatea individuală a cursanţilor, în scopul eficientizării procesului 

educaţional. 

Am ales această temă de cercetare pentru că rezultatele ei pot întări 

argumentele pentru care educaţia, şi mai ales educaţia de nivel înalt, are rol 

covârşitor în dezvoltarea trăsăturilor de personalitate înalte şi cu valorizare mare, 

cele care conferă într-adevăr persoanei instrumente de a accede la situaţii de 

succes, atât în domeniul profesional ales, cât şi în domeniul propriei umanităţi. 

Evidenţierea rolului benefic al educaţiei de tip universitar poate fi şi un argument, 

din punct de vedere social, pentru a creşte investiţiile materiale în acest domeniu, 

investiţii care să dea, pe de o parte, posibilitatea unui număr cât mai mare de 

persoane de a beneficia de acest tip de educaţie, iar pe de altă parte, să permită 

dascălilor o dezvoltare profesională şi personală pe măsură profesiei şi 

competentelor lor. 

Obiectul acestei cercetări l-a constituit punerea în evidenţă, printr-o 

cercetare de ordin cantitativ şi calitativ, a dimensiunilor personalităţii studenţilor la 

psihologie la intrare în mediul universitar şi a nivelului de dezvoltare a unora dintre 

trăsăturilor de personalitate ale acestora. 

Cercetarea a fost efectuată în toamna anului 2012, în cadrul Facultății de 

Psihologie a Universităţii Hyperion, București. 
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Lotul cercetării a fost format din studenți ai anului I, prin randomizare 

simplă (selecție aleatorie într-o manieră neinfluențabilă). Acest lot a fost constituit 

din 60 de subiecți, de la Facultatea de Psihologie. Studenții din lotul cercetat aveau 

vârste cuprinse între 19 și 28 ani. Vârsta medie era de 23.53 ani. Dintre acești 

subiecți, 21 erau de gen masculin și 39 de gen feminin.  

Instrumente utilizate. În vederea realizării obiectivelor acestei cercetări s-

au aplicat teste din seria inventarelor de personalitate, ce au fost considerate a fi 

cele mai adecvate în vederea investigării factorilor de personalitate şi a dezvoltării 

acestora. Testele sunt instrumente de evaluare a capacităţilor sau a trăsăturilor 

psihice individuale, trăsături ce antrenează cunoştinţe sau capacităţi şi pun în 

evidenţă structura şi valoarea acestora (M.Minulescu, 2005, p. 38). Lotul de 

studenţi a fost supuse testării la începerea anului I, cu ajutorul a doua instrumente: 

Inventarul de personalitate California (H.D.Pitariu & H.Hehn, 1980, p.461-473) şi 

Inventarul de personalitate NEO PI (P.T. Costa & R.R. McCrae, 1992, p. 35-87), în 

scopul determinării valorilor trăsăturilor de personalitate măsurate de cele două 

instrumente. 

Rezultatele cercetării 

În urma aplicării inventarelor de personalitate, s-au obţinut următoarele 

rezultate : 

Inventarul de personalitate California (H.D.Pitariu & H.Hehn, 1980, p.461-473) 

1. Capacitatea de statut (Cs.) Media scorurilor studenţilor la psihologie este 

de 51.13, cu o DS de 8.167. În acest caz, T>60, subiectul este ambiţios, vrea 

să aibă succes, îşi doreşte un stil de viaţa prosper, are o mare varietate de 

interese. 

2. Acceptarea de sine (Sa).  Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 

46.97, cu o DS de 7.504. Subiecţii cu scoruri mici se învinuiesc pe sine 

când lucrurile merg rău, se gândesc adesea ca alţii sunt mai buni, au îndoieli 

asupra propriilor abilităţi, tind să se îndepărteze de mediul social. 
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3. Responsabilitatea (Re). Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 

46.92, cu o DS de 7.235. Subiecţii cu scoruri mici sunt oarecum indiferenţi 

la datorii şi obligaţii, nu le place munca de rutină, tind să fie lipsiţi de griji, 

adesea nerăbdători. 

4. Sociabilitate (So). Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 50.97, 

cu o DS de 7.573. Subiecţii cu scoruri mari sunt foarte sociabili, orientaţi 

spre ceilalţi, le place societatea, să întâlnească oameni noi şi să fie puşi în 

situaţii inedite, optimişti, competenţi social. 

5. Autocontrol (Sc). Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 45.63, 

cu o DS de 7.852. Subiecţii cu scoruri mici sunt doritori să-şi asume riscuri, 

au sentimente şi emoţii puternice, vorbesc răspicat când sunt furios sau 

supărat, nechibzuit. 

6. Toleranţa (To.) Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 45.12, cu 

o DS de 8.373. Scorurile mici descriu persoane ce tinde să fie critice cu 

convingerile şi opiniile celorlalţi, pot să pară centraţi pe sine şi refractari la 

bunul simţ al altora, se simte neapreciaţi. 

7. Eficienţa intelectuală. Media scorurilor studenţilor la psihologie este de 

37.52, cu o DS de 5.003. Persoanele cu scoruri mici sunt orientat pe 

activitate, prefera să aibă de-a face cu chestiuni tangibile mai degrabă decât 

cu concepte şi abstractizări, le lipseşte încrederea în propriile abilităţi, au 

interese limitate. De remarcat că subiecţii noştri sunt studenţi în primul an, 

considerăm că scorurile relative scăzute sunt cauzate de acest fapt. 

Chestionarul de personalitate NEO PI (P.T. Costa & R.R. McCrae, 1992, p. 35-

87) 

8. Căldura (Scala Extraversie). Media scorurilor T pentru studenţii la 

psihologie este de 44.27, cu o DS de 7.042. Persoanele care obţin scoruri 

scăzute nu sunt neapărat ostile şi nu putem afirma că le lipseşte neapărat 

căldura umană, dar sunt mai formaliste, mai rezervate şi mai distanţe. 
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9. Asertivitate(Scala Extraversie). Media scorurilor studenţilor la psihologie 

este de 41.78, cu o DS de 7.490. Persoanele cu scoruri mici prefera să se 

ţină la distanţă şi să-i lase pe alţii să vorbească, să vină cu idei şi propuneri, 

să atribuie sarcini şi să conducă proiectele grupului. 

10. Emoţii pozitive (Scala Extraversie).Media scorurilor studenţilor la 

psihologie este de 50.25, cu o DS de 11.413. Persoanele care obţin scoruri 

peste medie la aceasta scală râd uşor şi des. Ele sunt vesele şi optimiste. 

Unele cercetări (Costa & McCrae, 1980a) au demonstrat că fericirea şi 

satisfacţia în viaţă sunt într-un raport strâns cu domeniul Extraversie ale 

NEO PI-R şi că, dintre toate faţetele Extraversiei, Emoţiile pozitive sunt cel 

mai bun predictor al bunăstării psihologice. 

11. Deschidere către sentimente (Scala Deschidere). Media scorurilor 

studenţilor la psihologie este de 49.38, cu o DS de 7.761. Persoanele cu 

scoruri mici nu acordă importanţă stărilor emoţionale, iar afectele lor par a 

fi ascunse şi deseori imposibil de citit pentru cei din jur şi chiar greu de 

înţeles pentru ei înşişi. 

12. Deschidere către idei (Scala Deschidere). Media scorurilor T pentru 

studenţii la psihologie este de 42.82, cu o DS de 6.861. Persoanele cu 

scoruri mici au o curiozitate limitată şi, chiar şi atunci când sunt foarte 

inteligente, ele îşi concentrează potenţialul pe anumite subiecte bine 

delimitate. 

13. Agreabilitate.Faţetele Agreabilităţii sunt Încrederea, Onestitatea, 

Altruismul, Complianţă, Modestia şi Blândeţea. Am comparat mediile 

scalei, apoi am selectat 2 faţete ale sale, Complianţă şi Blândeţea. 

Media scorurilor T pentru Agreabilitate la studenţii la psihologie este de 

39.97, cu o DS de 5.593, adică un scor cotat ca mediu inferior. 

14. Complianţă (scală a Agreabilităţii NEO-PI). Media scorurilor T pentru 

studenţii la psihologie este de 45.12, cu o DS de 8.373. Persoanele cu 
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scoruri mici sunt agresive, prefera competiţia în locul cooperării şi nu ezita 

să-şi manifeste în mod vizibil furia atunci când considera acest lucru a fi 

necesar. 

15. Blândeţe (scala A Agrabilităţii NEO-PI). Media scorurilor T pentru 

studenţii la psihologie este de 37.52, cu o DS de 5.003. Persoanele cu 

scoruri mici sunt mai dure şi mai puţin deschise în a resimţi mila faţă de cei 

din jur. Aceste persoane se considera realiste şi accentuează faptul că iau 

decizii raţionale, fondate pe o logică rece. În cazul subiecţilor din prezentul 

studiu, remarcăm vârsta majorităţii, ultima etapă de adolescenţă, 

caracterizată prin spirit de competiţie interpersonală pentru afirmarea 

propriei personalităţi.  

16. Conştiinciozitate (scala NEO-PI.) Factorul Conştiinciozitate cuprinde 

următoarele 6 scale: Competenţa (C1), Ordine (C2), Simţul datoriei (C3), 

Dorinţa de realizare (C4), Autodisciplina (C5), Deliberare (C6). Media 

scorurilor T (pentru toate faţetele însumate) ale studenţilor la psihologie 

este de 92.95, cu o DS de 35.573.  

17. Competenţa (faţetă a scalei de Conştiinciozitate NEO-PI). Media 

scorurilor brute ale studenţilor la psihologie este de 6.743, cu o DS de 

0.871. Aceasta scală evaluează gradul în care un individ resimte că este 

capabil, raţional şi eficace. Persoanele cu scoruri mici au o opinie mai 

proastă despre capacităţile lor şi recunosc de multe ori că nu sunt bine 

pregătite sau prea capabile. Dintre toate faţetele Conştiinciozităţii, 

Competenţa este cea care se asociază cel mai puternic cu stimă de sine şi cu 

un loc al controlului intern. 

18. Ordine (faţetă a scalei de Conştiinciozitate NEO-PI). Media scorurilor 

brute înregistrate de studenţii la psihologie este de 7.969. Persoanele care 

obţin scoruri mici sunt incapabile de a se organiza şi se descriu pe sine ca 

fiind lipsite de meticulozitate sau organizare. 
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19. Simţul datoriei (faţetă a scalei de Conştiinciozitate NEO-PI). Acesta este 

aspectul domeniului Conştiinciozităţii care este evaluat prin scală de simţ al 

datoriei. Media scorurilor brute pentru studenţii la psihologie este de 15.25, 

cu o DS de 6.435. Persoanele cu scoruri mici sunt mai dezinvolte şi pot fi 

puţin fiabile, deseori instabile şi cu un sentiment mai vag al 

responsabilizării fata de valori, idei sau obligaţii în sarcini punctuale. 

20. Deliberare (faţetă a scalei de Conştiinciozitate NEO-PI). Faţetă a 

Conştiinciozităţii ce se referă la tendinţa de a reflecta grijuliu, îndelungat şi 

serios înainte de a acţiona. Media scorurilor brute pentru studenţii la 

psihologie este de 16.82, cu o DS de 6.550. Persoanele care obţin scoruri 

peste medie la aceasta scală sunt prudente şi calculate.  

21. Autodisciplină (faţetă a scalei de Conştiinciozitate NEO-PI). Media 

scorurilor brute pentru studenţii la psihologie este de 15.05, cu o DS de 

5.744. Autodisciplina este capacitatea de a întreprinde şi de a termina 

sarcini în ciuda plictiselii sau a surselor de distragere. Persoanele care obţin 

scoruri mici la aceasta scală au tendinţa de a amâna munca şi de a se 

descuraja uşor, uneori au chiar tendinţa de a abandona cu uşurinţă şi de a nu 

persevera în sarcini. 
Tabel centralizator al rezultatelor obţinute: 

trăsătura de 

personalitate 

media 

scorurilor 

studenţi 

psihologie 

nivel măsurat 

responsabilitatea 46,92 mediu inferior 

toleranţa 45,12 mediu inferior 

autocontrol 45,63 mediu inferior 

acceptarea de sine 46,97 mediu inferior 

asertivitatea 41,78 mediu inferior 

competenţa 6,743 mediu inferior 

ordinea 7,969 mediu inferior 
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simţul datoriei 15,25 mediu inferior 

deliberarea 16,82 peste medie 

autodisciplina 15,05 mediu inferior 

capacitatea de statut 51,13 peste medie 

sociabilitatea 50,97 peste medie 

căldura 44,27 mediu inferior 

emoţii pozitive 50,25 peste medie 

deschiderea către 

sentimente 49,38 mediu inferior 

agreabilitatea 39,97 mediu inferior 

complianţa 45,12 mediu inferior 

blândeţea 37,52 mediu inferior 

eficienţa intelectuală 37,52 inferior 

deschiderea către idei 42,82 mediu inferior 

 

Aspecte deontologice ale cercetării. 

Psihologul, de regulă, este angajat în sporirea înţelegerii de sine a omului 

şi a celorlalţi. El crede în demnitatea şi valoarea fiinţei umane În timpul aplicării 

testelor am urmărit protejarea stării de bine a oricărei persoane la care am apelat. 

Nu am permis ca rezultatele obţinute să fie folosite de alţii în scopuri care nu 

corespund acestor valori. 

A fost protejată intimitatea subiecţilor, aceasta fiind unul din drepturile 

esenţiale care asigură demnitatea şi libertatea lor, prin stabilirea unui cod de 

identificare. Persoanele au fost puse la curent cu modul în care au fost utilizate 

rezultatele testării. 

O problemă etică importantă este aceea a confidenţialităţii rezultatelor, 

respectiv a condiţiilor în care a treia persoană, în afară de examinat şi examinator, 

ar putea avea acces la rezultatele examenului psihologic, dar cred că este suficientă 

comunicarea scopului testării şi modului în care vor fi utilizate rezultatele. 
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Rezultatele au fost comunicate către persoanele care au solicitat acest 

lucru având în vedere nivelul de instrucţie şi gradul de implicare afectivă şi ţinând 

cont de respectul de sine al subiectului şi de demnitatea sa. Se impun limite in 

comunicarea rezultatelor testarii chiar subiectul testat pentru a nu-i manipula, voit 

sau nu, imaginea de sine. 

Concluzii. 

În urma cercetării efectuate, putem descrie dimensiunile de personalitate ale 

studentului la psihologie la intrarea în învăţăm  â  ntul universitar ca fiind încă 

puternic impactate de caracteristicile adolescenţei.  

Discutăm despre o persoană sociabilă, cu plăcere pentru interacţiunea 

socială, cu temperament participativ, orientat spre ceilalţi, optimist, având tendinţa 

de a trăi stări emoţionale pozitive, precum bucuria, veselia, fericirea, iubirea. Cu 

toate acestea, o serie întreagă de trăsături de personalitate, care asigura o eficientă 

inserţie socială, familială şi în sistemul de muncă sunt încă slab reprezentate şi va fi 

nevoie ca acestea să fie cultivate şi dezvoltate sub acţiunea sistemului de 

învăţământ: ambiţia pentru carieră este mică şi gândirea este încă stereotipă; sensul 

valorii personale, acceptarea de sine şi capacitatea de gândire şi acţiune 

independentă sunt încă sub medie, că şi asertivitatea; persoanele sunt  influenţabile 

şi inhibate; autodisciplina şi stăpânirea impulsivităţii sunt slab dezvoltate; gradul de 

eficienţă personală şi intelectuală este scăzut; există încă o încredere redusă în 

propriile capacităţi; modul de lucru este prea puţin metodic; comportamentele sunt 

mai degrabă supuse întâmplării, egocentrice, prea puţin empatice, competitive sau 

chiar agresive; curiozitatea  este săracă şi interesele sunt limitate. 

Aspectul formativ al procesului instructiv-educativ vizează şi formarea şi 

dezvoltarea caracteristicilor de personalitate ale cursantului. Pentru a deveni într-

adevăr utile evoluţiei studentului, este necesar a fi mutat accentul de la metodologii 

pedagogice orientate spre cantitativ, care înclină spre uniformizarea învăţării şi 

predării, spre cele de ordin calitativ, care se referă mai ales la gradul de deschidere 
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al metodelor didactice, pentru adecvarea lor la specificitatea individuală a fiecărui 

cursant. 

 Învăţarea trebuie să fie un act personal, care aparţine fiecărui individ în 

parte, avînd că scop dezvoltarea unor scale interne de autoapreciere, mai obiective 

şi mai adecvate şi posibilitatea asumării de către individ de roluri şi statusuri 

specifice, iar că finalitate, posibilitatea adaptării eficiente a persoanei la valorile şi 

normele sociale. 
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EVALUAREA ROBUSTEȚII. PROPRIETĂȚI PSIHOMETRICE 

PENTRU  DISPOSITIONAL RESILIENCE SCALE: DRS-15 
Coordonator științific: Lector Univ. Dr. Marinela SÎRBU 

Dan VASILIU, Diana Alexandra PASCAL (MARINESCU), Gabriel  

MARINESCU, masteranzi, Universitatea Hyperion 

 

 Rezumat: Conceptul de robusteţe (hardiness) a fost introdus de Kobasa 

(1979) ca fiind o variabilă individuală cu semnificaţie în rezistenţa la stres. 

Robusteţea, a fost definită ca o dispoziţie de personalitate, manifestă la nivel 

cognitiv, emoţional şi comportamental. Conform autoarei, robusteţea implică 

următoarele trei caracteristici: control, angajare, provocare/stimulare. Conceptul 

este inclus în categoria factorilor cognitivi care exprimă atitudini și convingeri 

față de lume. Scala DRS-1516 a fost aplicată unui număr de 334 de participanți din 

diferite regiuni ale țării și cu statut social diferit. Toți participanții au avut peste 18 

ani. Din analiza datelor am constatat că varianta în limba română (tradusă și 

adaptată de către autori) are calități psihometrice bune. Scala poate fi utilizată ca 

instrument de analiză individuală a robusteții mai ales în scopul de cercetare. Am 

construit un etalon pentru interpretarea rezultatelor adaptat populației din 

România. 

Cuvinte-cheie: robustețe, rezistență la stres, scala DRS-15, fidelitate, 

validitate. 

Abstract: The concept of hardiness was introduced by Kobasa in 1979 as 

an individual variable in regard to stress resistance. Psychological hardiness was 

defined as a personality disposition manifesting at the cognitive, emotional and 

behavioral levels. According to the author, hardiness involves the following three 
                                                             
16  Copyright © by Paul T. Bartone, 2005-2014; all rights reserved.  
    Licență de utilizare: Dan Vasiliu/8WD0254836350293H. 
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characteristics: control, commitment, challenge / stimulation. The concept is part 

of the cognitive factors that express attitudes and beliefs towards the world. The 

DRS-15 scale was applied to a number of 334 participants from different regions 

and with different social status. All participants are over 18 years old. Data 

analysis found that the Romanian version (translated and adapted by the authors) 

has good psychometric qualities. The scale can be used as a tool for individual 

analysis of hardiness, especially in research purposes. We built a benchmark for 

interpreting the results, adjusted for the Romanian population. 

Keywords: hardiness, stress resilience, DRS-15 scale, reliability, validity. 
 

CONCEPTUL DE ROBUSTEȚE A PERSONALITĂȚII 

Conceptul de robustețe se referă la un model de caracteristici ale 

personalității și a fost introdus pentru prima dată de către Suzanne C. Kobasa în 

1979 în articolul „Stressful life events, personality, and health: An inquiry into 

hardiness” (Journal of Personality and Social Psychology, Vol 37 (1), pp 1-11)17. 

Acest model de caracteristici vizează rezistența la stres, diferențiind persoanele 

care rămân sănătoase sub stres de cele care dezvoltă probleme de sănătate. De 

asemenea, persoanele cu robustețe crescută au performanțe mai bune în condiții de 

stres. 

Ca structură de personalitate, robustețea cuprinde trei dispoziții generale 

legate de Angajare, de Control și Provocare, care funcționează ca o resursă pentru 

rezistența la stres. Angajarea se definește ca o tendință de implicare în activități, 

precum și ca prezența unui interes real și curiozitate despre lumea înconjurătoare. 

Implică convingerea că evenimentele au sens şi semnificaţie. Controlul reprezintă 

credința persoanei că poate influența evenimentele care au loc în jurul ei prin 

propriul efort și tendința de a acționa ca atare. Această convingere nu implică 

expectaţii naive privind un control total al evenimentelor ci mai degrabă perceperea 
                                                             
17 http://www.hardiness-resilience.com. (consultat în decembrie 2014). 
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abilităţilor proprii de a se raporta activ la mediu, de a-şi asuma cu responsabilitate 

propria soartă. Provocarea este convingerea că schimbarea, nu stabilitatea, este 

modul normal de viață și că schimbarea reprezintă o oportunitate pentru creșterea 

personală, nu o amenințare. Provocarea se exprimă şi prin tendinţa orientării spre 

viitor. 

Constructul de robusteţe a fost elaborat pe baza rezultatelor unui studiu 

prospectiv ce a urmărit timp de şapte ani peste 900 de subiecţi din punctul de 

vedere al relaţiei dintre nivelul stresului şi incidenţa bolilor. Datele cercetării susţin 

că anumiţi subiecţi rămân sănătoşi în ciuda stresului intens la care sunt supuşi 

datorită unor particularităţi de personalitate descrise de autori sub numele de 

robusteţe. 

 
INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA ROBUSTEȚII 

PERSONALITĂȚII 

 

Construirea unui instrument pentru măsurarea robusteții personalității a 

început în anul 1982 și în 1989 a rezultat (Bartone, Ursano, Wright, Ingraham) un 

chestionar cu 45 de itemi. Pornind de la acesta, o variantă scurtă, conținând 30 de 

itemi, a fost dezvoltată (Bartone). Varianta DRS-15 (Bartone) a fost creată pornind 

de la chestionarul cu 30 de itemi18. 

SCALA DRS-15 PENTRU EVALUAREA ROBUSTEȚII 

PERSONALITĂȚII 

Scala DRS-15 a fost construită de Bartone pornind de la varianta mai lungă, 

DRS-30. Scala a fost inițial aplicată unui număr de 104 subiecți din Statele Unite, 

având caracteristici psihometrice bune. Coeficienții de consistență internă (alfa 

Cronbach) pentru componentele robusteții (control, angajare, provocare) variază 

                                                             
18 DRS-15R Test-retest reliability paper, 2007, Psychological Reports. 
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între 0.70-0.77, în timp ce pentru robustețe ca întreg este 0.83. De asemenea, 

rezultatele anunțate de Bartone confirmă validitatea la criteriu și validitatea 

predictivă a acestei probe. 

Scala conține 15 itemi, câte 5 pentru fiecare componentă a robusteții 

(angajament, control și provocare). Participanții punctează gradul în care fiecare 

element îi descrie pe o scală de evaluare cu 4 valori (0 - complet neadevărat, 3 - 

complet adevărat). Itemii 3, 4, 8, 11, 13, 14 sunt cu cotare inversă. Distribuția 

itemilor în funcție de componenta căreia se adresează este următoarea (Tabel 1): 

Tabel 1. Distribuția itemilor în funcție de componentă. A–Angajament, C–Control, 

P-Provocare. 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Compon

enta 

A C P A P C A C P A P C A P C 

 

SCOPUL CERCETĂRII 

În cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm date despre calităţile 

psihometrice (fidelitate şi validitate) ale versiunii în limba română a scalei DRS-15. 

Aceasta a fost administrată unui eșantion extins de participanți spre a oferi repere 

normative pentru populaţia generală (nonclinică) de adolescenţi și adulți. Aceste 

repere normative pot fi utile practicienilor în acţiunea de evaluare a factorilor de 

personalitate social-cognitivi în sanogeneză. Scala DRS-15 va fi folosită în 

cercetările noastre viitoare pentru identifica corelații între rezistența la stres și 

incidența criteriilor de diagnostic în Tulburările de Personalitate de pe Axa II 

(DSM IV-TR). Scopul final al cercetării este identificarea tipurilor de intervenții 

suportive, specifice diferitelor metode psihoterpeutice, pentru ameliorarea  

Tulburărilor de Personalitate precum și elaborarea unor programe de prevenție 

ținând cont de efectul robusteții asupra psihicului uman. 
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PARTICIPANȚII DIN EȘANTIONUL CARE A FURNIZAT DATE BRUTE 

Am colectate datele de la 334 de participanți din București și Județele: 

Ilfov, Giurgiu, Buzău, Brașov, Alba,  Timiș, Arad, Bihor, Dolj, Hunedoara, 

Maramureș. Participanții au fost aleși din diferite categorii sociale cu vârste 

cuprinse între 18 și 80 de ani dintre care 163 de gen masculin (49%)  și 171 de gen 

feminin (51%). Participanții au fost instruiți să bifeze câte o singură opțiune pentru 

fiecare item al scalei DRS-15. Participanților li s-a precizat că toate opțiunile sunt 

corecte. Scala evalueaza robustețea, factor de personalitate în sanogeneză, care 

indică rezistența la stres. Nu sunt evaluate aptitudini sau performanțe cognitive. Au 

fost eliminate din cercetare rezultatele participanților care au avut opțiuni multiple 

sau itemi fără răspuns. 

 PROPRIETĂȚII PSIHOMETRICE PENTRU SCALA DRS-15 

Pentru o prezentare clară am organizat prezentarea datelor după cum 

urmează: indicatori statistici descriptivi, comparații după variabila „gen” și 

”vârsta”, structura factorială a scalei DRS-15 și dovezi ale validității de construct, 

date referitoare la fidelitate, respectiv date normative. 

 INDICATORI STATISTICI DESCRIPTIVI 

Am determinat valorile indicatorilor statistici descriptivi (Tabel 2) pentru 

scorurile obținute de participanții la testarea versiunii în limba română a scalei 

DRS-15.  

Tabel 2. Indicatori statistici descriptivi pentru scala DRS-15 
Factor 

Gen 
N Min. Max. Medi

a 
Median

a 
Mo

d 
Abater

e 
standar

d 

Asimetrie Boltire 

Angajare 
M+F 

M 
F 

 
334 
163 
171 

 
3 
4 
3 

 
15 
15 
15 

 
11.20 
11.31 
11.11 

 
11.00 
12.00 
11.00 

 
12 
12 
11 

 
2.203 
2.204 
2.204 

 
-.766 
-.824 
-.772 

 
.811 
.777 
.929 
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Control 
M+F 

M 
F 

 
334 
163 
171 

 
3 
5 
3 

 
15 
15 
15 

 
11.58 
11.79 
11.37 

 
12.00 
12.00 
11.00 

 
10 
10 
11 

 
2.352 
2.257 
2.428 

 
-.645 
-.432 
-.789 

 
.636 

-.065 
1.012 

Provocare 
M+F 

M 
F 

 
334 
163 
171 

 
1 
3 
1 

 
15 
15 
15 

 
9.06 
8.81 
9.30 

 
9.00 
9.00 
9.00 

 
10 
10 

9 

 
2.716 
2.602 
2.807 

 
-.067 
.026 

-.176 

 
.-360 
-.533 
-.184 

DRS-15 
M+F 

M 
F 

 
334 
163 
171 

 
14 
17 
14 

 
45 
45 
45 

 
31.84 
31.91 
31.78 

 
32.00 
32.00 
32.oo 

 
31 
31 
36 

 
5.471 
5.296 
5.648 

 
-.260 
-.272 
-.248 

 
.119 
.176 
.0.88 

 

 Pentru eșantionul general (M+F) am constatat o distributie leptocurtică 

pentru factorii angajare, control și total scor DRS-15 și o distribuție platicurtică 

pentru provocare. Valorile pentru asimetrie nu s-au depărtat semnificativ de 

valoarea zero (caracteristică unei distribuții normale sub aspectul simetriei), lucru 

care a permis ca etaloanele pentru DRS-15 să le realizăm în 5 clase (conform cu 

versiuea originală). 

COMPARAȚII DUPĂ VARIABILA GEN, VÂRSTĂ 

Scorurile totale obținute de participanții de gen masculin (m=31.91, 

std.dev.=5.296) nu sunt diferite semnificativ (t=0.217, df=332, p=0.828) de cele ale 

participanților de gen feminin (m=31.78, std.dev=5.684). Scorurile pentru factorul 

angajare obținute de participanții de gen masculin (m=11.31, std.dev.=2.204) nu 

sunt diferite semnificativ (t=0.835, df=332, p=0.404) de cele ale participanților de 

gen feminin (m=11.11, std.dev=2.204). Scorurile pentru factorul control obținute 

de participanții de gen masculin (m=11.79, std.dev.=2.257) nu sunt diferite 

semnificativ (t=1.627, df=332, p=0.105) de cele ale participanților de gen feminin 

(m=11.37, std.dev=2.428). Scorurile pentru factorul provocare obținute de 

participanții de gen masculin (m=8.81, std.dev.=2.602) nu sunt diferite semnificativ 

(t=-1.647, df=332, p=0.101) de cele ale participanților de gen feminin (m=9.30, 

std.dev=2.807). De altfel, în toate cazurile, intervalul de încredere de 95% conține 
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valoarea zero. Între 18 și 19 ani (clasa 1) am considerat că participanții sunt încă în 

perioada adolescenței iar după 65 de ani (clasa 6) vârstnici. În rest am folosit 

clasificarea vârstelor după U. Şchiopu, E.Verza19: 20 - 34  ani (clasa 2) perioada 

adultului tânăr; 35 - 45 ani (clasa 3) vârsta adultă caracterizată de stabilitate; 46 - 

55 ani (clasa 4) vârsta adultă propriu-zisă; 56 - 65 ani (clasa 5) corespunde 

perioadei adulte prelungite. Datele analizei de varianță pe o singură cale, testul 

Levene,  au indicat că dispersiile în interiorul claselor de vârstă sunt omogene 

pentru factorii angajare (p=0.842) și control (p=0.462) precum și pentru scorul 

total (p=0.392). Rezultatele ANOVA pentru angajare (F=0.923, p=0.446), control 

(F=1.378, p=0.232) și total scor (F=1.329, p=0.251) arată că scorurile obținute la 

cei trei factori nu variază semnificativ în raport cu clasele de vârstă. Pentru factorul 

provocare (F=2.625, p=0.024) dispersiile în interiorul celor șase clase nu sunt 

omogene conform testului Levene (p=0.05). Testele Welch (p=0.001) și Brown-

Forsythe (p=0.003) indică o diferență a rezultatelor între clasele de vârstă. Din 

analiza post-hoc, pentru testul Tamhane, se constată o diferență semnificativă între 

rezultatele obținute de participanții din clasa 6 de vârstă și cei din clasa 1 

(p=0.001), clasa 2 (p=0.007), clasa 3 (p=0.003) și clasa 4 (p=0.003). În toate trei 

cazurile intervalul de încredere nu conține valoarea zero. Ne menținem totuși 

rezerva în a interpreta acest rezultat dat fiind numărul mic de participanți din clasa 

6 (N=7). Rezultatele obținute de către participanții la testare, conform clasificării 

după clasele de vârstă, sunt prezentate în Tabelul 3. 

 

 

 
                                                             
19  Apud. Kiss Csaba, 2013. Psihologia adultului și vârstnicului - note de curs. Universitatea 
Hyperion.
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Tabel 3. Comparații după variabila clasa de vârstă. 

Factor           Clasa de vârstă N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Angajare 

1 12 10.67 2.640 6 14 
2 119 11.03 2.347 3 15 
3 111 11.45 2.105 5 15 
4 52 11.23 2.025 6 15 
5 33 11.36 2.119 7 15 
6 7 10.14 2.116 8 14 

Control 

1 12 12.58 2.021 9 15 
2 119 11.80 2.298 3 15 
3 111 11.59 2.436 4 15 
4 52 11.02 2.279 5 15 
5 33 11.24 2.525 4 15 
6 7 11.57 1.512 10 14 

Provocare 

1 12 9.83 1.528 7 12 
2 119 9.06 2.778 2 15 
3 111 9.34 2.849 1 15 
4 52 9.19 2.450 3 15 
5 33 8.21 2.607 3 15 
6 7 6.29 1.254 4 8 

TOTAL 
DRS-15 

1 12 33.08 4.252 26 39 
2 119 31.89 5.780 14 45 
3 111 32.39 5.627 17 45 
4 52 31.44 4.860 17 40 
5 33 30.82 5.157 20 45 
6 7 28.00 3.916 23 34 

 

VALIDITATEA DE CONSTRUCT. STRUCTURA FACTORIALĂ A 

SCALEI 

Majoritatea corelațiilor dintre scorurile la itemi sunt semnificative statistic 

sub pragul p=0.001. Pornind de la datele din matricea de corelații itemii scalei 

DRS-15 au fost supuși unei analize factoriale exploratorii cu rotație varimax. S-a 

pornit de la ipoteza că aceștia se vor grupa conform factorilor prevăzuți de autorii 

scalei. Matricea de corelații s-a dovedit a nu fi o matrice identitate conform 
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rezultatelor testului Kaiser-Meyer-Olkin = 0.821 (apropiată de 1.00). Gradul de 

adecvare al eșantionului de variabile de start în raport cu modelul factorial care 

urmează a fi extras este corespunzător conform testului Bartlett (p=0.001). Analiza 

factorială exploratorie a evidențiat trei factori care explică 48.802% din varianța 

totală după cum urmează: factorul 1 – 26.474%, foctorul 2 – 14.035% și factorul 3 

– 8.293%. Comunalitățile în factorii extrași au fost cuprinse între 0.317 și 0.736. 

Conform cu recomandarea lui Dennis Howitt și Duncan Cramer20, primul 

dintre factori a prezentat saturații de cel puțin 0.50 în itemii  2, 6, 8, 12 și 15 

(control), factorul al doilea în itemii 3, 5, 11 și 14 (provocare) iar factorul al treilea 

în itemii 1, 4, 8, 10 și 13 (angajare). Itemul 9 „Mă încântă provocarea de a face 

mai multe lucruri deodată.” saturează 0.231 în primul factor, 0.198 în factorul al 

doilea și 0.176 în factorul al treilea, valori situate sub limita de 0.50 prevăzută în 

teorie. În ansamblu datele rezultate din analiza factorială exploratorie sunt bune și 

fac dovada validității de construct (Tabel.4).  

Tabel 4. Structura factorială a scalei DRS-15. 
 

ITEM 
Component 

1 2 3 
6Testare .785 .058 .220 
12Testare .735 -.065 .200 
2Testare .641 .105 .137 
15Testare .614 .033 .167 
8Testare .506 .149 .245 
9Testare .231 .198 .176 
14Testare -.071 .834 .092 
3Testare .110 .754 -.067 
11Testare -.091 .728 .186 
5Testare .283 .597 .084 
13Testare .231 .153 .722 
4Testare .079 .072 .665 
10Testare .158 .193 .625 
7Testare .258 .022 .528 

                                                             
20  Denis, H., Duncan, C., 2010, Introducere în SPSS pentru psihologie, Iași: Polirom, p:282
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1Testare .331 -.076 .519 
  

 Datele analizei factoriale exploratorii sugerează că versiunea în limba 

română a scalei DRS-15 permite atât obținerea unui indicator global al robusteții 

cât și a altor indicatori referitori la factorii: angajare, control și provocare pentru 

adulți. 

 DATE REFERITOARE LA FIDELITATE 

În vederea explorării fidelității scalei DRS-15 am estimat consistența 

internă. Valoarea alfa Cronbach rezultată este 0.783, mai mare decât valoarea 

recomandată de 0.70. Fidelitatea test-retest s-a verificat pentru un număr de 73 

participanți din care 43 de gen masculin și 30 de gen feminin. Retestarea am 

programat-o la un interval cuprins între 30 și 40 de zile de la testare. Corelațiile 

test-retest obținute au fost: pentru factorul angajare (r=0.629, n=73, p=0.001), 

pentru factorul control (r=0.576, n=73, p=0.001), pentru factorul provocare 

(r=0.733, n=73, p=0.001) iar pentru scorul total (r=0.730, n=73, p=0.001). Tăria 

corelațiilor este suficient de puternică și semnificativă. Am enunțat următoarea 

ipoteză: „Există diferențe semnificative între scorurile obținute la testare și la 

retestare”. A fost verificată ipoteza nul cu testul T pentru eșantioane independente. 

Rezultatele obținute la testare pentru factorul angajare (m=11.41, std.dev.=2.153) 

nu sunt diferite semnificativ (t=0.190, df.=144, p=0.850) de cele obținute la retest 

(m=11.34, std.dev.=2.212). Rezultatele obținute la testare pentru factorul control 

(m=11.74, std.dev.=2.167) nu sunt diferite semnificativ (t=0.334, df.=144, 

p=0.739) de cele obținute la retest (m=11.62, std.dev.=2.289). Rezultatele obținute 

la testare pentru factorul provocare (m=9.12, std.dev.=2.608) nu sunt diferite 

semnificativ (t=0.264, df.=144, p=0.792) de cele obținute la retest (m=9.00, 

std.dev.=3.023). Rezultatele obținute la testare pentru scorul total (m=32.27, 

std.dev.=5.173) nu sunt diferite semnificativ (t=0.346, df.=144, p=0.730) de cele 
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obținute la retest (m=31.96, std.dev.=5.815). În toate cazurile se confirmă ipoteza 

nul. 

DATE NORMATIVE (CLASE STANDARDIZATE) 

 Etalonul a fost realizat prin împărțirea în cinci clase standardizate (conform 

cu versiunea originală) care includ 6.7%, 24.2%, 38.2%, 24.2%, respectiv 6.7% din 

eșantionul normativ. Distribuția claselor standardizate are aspectul unei distribuții 

normale de tip gaussian. Participanții din eșantionul normativ au fost ordonați 

crescător, în funcție de scor (Tabel 5). 

Tabel 5. Etalonul pentru populația adultă din România pentru scala DRS-15. 
Scor brut Scor standard Nivelul robusteții 
14 - 23 I Robustețe foarte scăzută 
24 - 28 II Robustețe scăzută 
29 - 34 III Robustețe medie 
35 - 39 IV Robustețe crescută 
40 - 45 V Robustețe foarte crescută 

Concluzii 

Datele psihometrice obţinute pe un eşantion format din 334 de persoane de 

pe teritoriul României sugerează un nivel satisfăcător al consistenţei interne a 

itemilor scalei DRS-15 pentru măsurarea robusteții personalității. Datele obținute la 

test-retest confirmă o bună stabilitate a scalei. Datele analizei factoriale exploratorii 

sugerează posibilitatea utilizării scalei atât pentru obținerea unui indicator global al 

robusteții, cât și a indicatorilor referitori la cei trei factori componenți, factorii: 

Angajare, Control și Provocare. Datele raportate sunt încurajatoare, arătând că 

scala DRS-15 poate reprezenta un instrument util în scop de cercetare a robusteții 

pentru populația adultă din România conform etalonului construit (Anexa 2). Scala 

a mai fost utilizată în România, câteva date psihometrice fiind obținute pe un lot de 

220 de studenți (Baban, A., 1998, p. 123-124). 
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PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ ÎN STUDIUL RECEPTĂRII 

OPEREI DE ARTĂ 
Stomff  Andrei Aurel, drd. Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion 

Creangă ” din Chișinău. 

 

Rezumat: Personalitatea umană pentru a fi în totalitate împlinită implică și 

dimensiunea estetică a educaţiei, deoarece omul simte nevoia firească de-a completa 

utilul cu plăcutul, frumosul existând pretutindeni. Prezent în orice operă de artă, 

mesajul artistic,  pune în evidenţă valenţele formative ale artei, dând posibilitatea 

dezvăluirii celor mai profunde laturi ale personalităţii umane, oferind oportunitatea 

formării convingerilor şi acceptarea unor adevăruri. Cercetarea legilor generale ale 

artei impune abordarea psihologică, întrucât anumite fenomene ( inspiraţia, invenţia, 

creativitatea, trăirea afectivă, transpunerea, empatia etc.) estetice nu pot fi 

satisfăcător explicate fără  mijloacele reflexiei psihologice. Receptarea artistică este 

prin excelență un proces de interorizare, ce incumbă totalitatea factorilor afectivi, 

volitivi, intelectuali care contribuie la perceperea, înţelegerea şi interpretarea operei 

de artă. 

Cuvinte cheie: personalitate umană, empatie, receptarea operelor de artă, 

emoție, atitudine estetică. 

Summary: The human personality to be totally fulfilled involves aesthetic 

dimension of education as the natural man feels the need to complete business with 

pleasure , there are beautiful everywhere. Present in any work of art , artistic 

message , highlight the pedagogical art , enabling disclosure of the deeper sides of 

human personality , offering training opportunity beliefs and acceptance of truths. 

Research general laws of art requires psychological approach , since certain 

phenomena ( inspiration , invention , creativity , emotional experience , 

implementation, empathy , etc.) can not be satisfactorily explained aesthetic 

without reflection psychological means . Reception artistic excellence is through a 
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process of interorizare , which rests on the totality of emotional and volitional , 

that contributes to the perception , understanding and interpretation of the artwork 

 Keywords : human personality , empathy, perception of works of art , 

emotion, aesthetic attitude. 

Personalitatea umană pentru a fi în totalitate împlinită implică și dimensiunea 

estetică a educaţiei, deoarece omul simte nevoia firească de-a completa utilul cu 

plăcutul, frumosul existând pretutindeni. Legătura dintre om și realitate se realizează 

prin intermediul artei, prin intermediul imaginii artistice înfăptuindu-se sinteza dintre 

individual şi general, dintre subiectiv şi obiectiv. Potrivit lui L.S. Vîgotsky: 

"Adevărata natură a artei poartă întotdeauna în ea un element de prefacere, de trăire a 

emoţiei obişnuite... aceeaşi frământare atunci când e provocată de arta cuprinde ceva 

în plus în raport cu ceea ce conţine în mod obişnuit... arta rezolva şi prelucrează nişte 

năzuinţe extrem de complexe ale organismului... este mijlocul prin care se realizează 

echilibrarea explozivă cu mediul în punctele critice ale comportării noastre. Arta 

pregăteşte conştiinţa receptorului pentru a asimila şi a repudia" (1973). 

Prezent în orice operă de artă, mesajul artistic, pune în evidenţă valenţele 

formative ale artei, dând posibilitatea dezvăluirii celor mai profunde laturi ale 

personalităţii umane, oferind oportunitatea formării convingerilor şi acceptarea unor 

adevăruri. Fără limbajul specific al artei, existenţa umană, ca unitate în diversitate, 

este de neconceput. 

Receptarea artistică este prin excelență un proces de interorizare, ce incumbă 

totalitatea factorilor afectivi, volitivi, intelectuali care contribuie la perceperea, 

înţelegerea şi interpretarea operei de artă.  

Elemente de receptare artistică regăsim încă încă în gândirea estetică a 

antichităţii. O orientare a esteticii psihologiste a preluat şi reformulat ideea platonică a 

emoţiei declanşate de opera de artă. Teoria Einfuhlung-ului, a empatiei estetice îşi 

propune să descifreze mecanismele psihologice ale identificării afective a receptorului 
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cu obiectul estetic contemplat, neglijându-se sau chiar ignorându-se factorul raţional, 

care este indiscutabil unul dintre componentele importante ale procesului receptării. 

Așa cum arată S. Marcus, conceptul de receptare s-a impus, în accepţiunea sa 

modernă, prin studiile comparatiste din anii 70 ai secolului XX, redactate sub egida 

Şcolii de la Constanz, condusă de H.R. Jauss şi W. Iser”. 

Arta nu este doar reprezentare sau doar expresie sau doar formă particulară pe 

care o îmbracă o viziune, o idee sau o stare emoţională, ea trebuie să întrunească toate 

aceste calităţi simultan.  

Evaluarea condiției publicului ridică problema receptării estetice a artei din 

perspectiva contextualizării, analizei, a comunicării mesajului (codului) sau trăirii 

(experienței) estetice. Publicul devine nu doar destinatarul pasiv-contemplativ al 

operei, ci și interpretul activ-participativ al ei. Dincolo de distincțiile dintre diferitele 

tipuri de public (aleatoriu, naiv și specializat), punerea în discuție a celui din urmă ar 

putea clarifica funcționalitatea criteriilor estetice. Un anumit cod cultural și 

comportamental al publicului îl determină pe acesta să țină cont în aprecierea sa atât 

de contextul producerii operei de artă, cât și de contextul prezentării sale. În funcție de 

acesta se poate trece, apoi, la analiza interpretativă (a înțelegerii, explicării și aplicării 

sensurilor și semnificaților mesajelor și experiențelor artistice și estetice), la analiza 

semiotică și culturală a lucrării de artă. 

Atât din perspectiva creatorului cât şi din cea a receptorului de artă, trăirea estetică 

reprezintă un mediu „conductor” şi inductor de energii care contribuie la formarea 

imaginii de sine a indivizilor, ea este cea care dă formă potenţialităţilor noastre 

expresive, cea care conferă fizionomiei noastre spirituale un chip. 

Astfel, trăirea estetică pe care o experimentăm în contact cu acele forme de 

expresie pe care le percepem ca fiind artistice, anulează timpul şi spaţiul aparenţe şi 

componentele câmpului nostru mental tangente cu exterioritatea. Formele de artă care 

nu ne spun nimic sunt acelea care nu ne permit acest traseu... şi, ca atare, nu le putem 

identifica drept obiecte estetice: ele continuă să rămână simple obiecte ale 



199 
 

exteriorităţii care fac parte din aceeaşi dimensiune cu spaţiul şi timpul contingente. 

Însăşi percepţia exteriorităţii reprezintă un fenomen de disociere a ceea ce ne 

reprezintă (e interior) de ceea ce „nu suntem”. Nu ne putem raporta detaşat la o operă 

de artă. Doar prin transpunere ne-o facem accesibilă, iar transpunerea se produce 

atunci când expresivitatea formei ne provoacă reacţii empatice de factură estetică. 

Aşadar, nu doar artiştii îşi proiectează sinele în operă de artă şi receptorii o fac 

într-o măsură substanţială, deoarece trăirea estetică implică identificarea lor cu 

modelul reprezentat. Altfel spus, această identificare este parte integrantă a trăirii 

estetice. Voi dezvolta mai pe larg această idee pe parcursul lucrării. 

Contagiunea cu obiectul estetic care îi absoarbe câmpul mental are proprietatea 

de a îi induce receptorului o stare asemănătoare celei inoculate de o „iluminare”, 

fenomen care survine spontan, sub formă de străfulgerare, unifică toate planurile 

trăirii într-o viziune de sinteză şi, în consecinţă, prezintă maximum de credibilitate. 

Expresia artistică are puterea de convingere a unei revelaţii prin faptul că produce atât 

în sinea creatorului cât şi a receptorului o conexiune directă între epicentrul fiinţei 

acestora şi sensul reprezentării pe care o putem numi fuziune identificatoare. Prin 

trăirea estetică artistul respectiv, receptorul, descoperă nu doar un sens al lucrurilor ci 

şi un sens al existenţei proprii. Se poate vorbi despre o unificare a tuturor planurilor 

psihice generatoare de sens, într-o trăire de sinteză, în cadrul receptării artistice. 

Arta nu este doar reprezentare sau doar expresie sau doar formă particulară pe 

care o îmbracă o viziune, o idee sau o stare emoţională, ea trebuie să întrunească toate 

aceste calităţi simultan. Astfel, receptarea operelor de artă implică o triplă 

condiționare: axiologică (valoarea artei), socială (instituţii, opinii), psihologică 

(sistemul de personalitate). 

Perspectiva psihologică în studiul acceptării operei de artă ridică problema 

factorilor extrinseci şi intrinseci care condiţionează comportamentul uman în raport cu 

opera de artă. Se are în vedere relaţia dintre caracteristicile obiectului artistic, natura 

subiectului tratat, limbajul specific peste care se suprapune sistemul de valori psihice 
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pe care-l „aruncă” în comunicarea artistică receptorul. Asistăm la o intercorelare între 

factorii intrinseci și extrinseci cu cei estetici și extraestetici.  

Factorii extrinseci şi intrinseci se intercorelează cu cei estetici şi extraestetici, 

problema fiind, în fond, studiul relaţiei dintre componentele stimulative şi reacţia 

estetică sau cea extraestetică, între exterioritate şi interioritate, dintre factori extrinseci 

ca stimul nemijlocit în declanşarea reacţiilor participantului şi rolul factorilor 

intrinseci, subiectivi, care condiţionează dinăuntru receptarea operei de artă şi care pot 

fi estetici şi extraestetici. 

Factorii extrinseci sunt acei factori care intervin în receptarea artistică, dar nu 

numai (Ralea, 1972): o anumită reactivitate vegetativă; unele reprezentări asociative; 

unele stări afective (emoţii). 

Factorii intrinseci (factori subiectivi) sunt construiţi din sistemele de valori 

psihice pe care orice receptor îl investeşte în actul de comunicare artistică. Astfel 

vorbim de procesele cognitive, procesele emoționale, procesele comportamentale, 

toate acestea constituind structura subiectivă a personalității. Există şi o serie de 

factori de natură psihosocială ce influenţează actul receptării, şi anume prejudecăţi, 

influenţe ale modei, un anumit nivel de instruire. 

Factorii estetici sunt determinați de caracterul inedit şi expresiv al operei de 

artă. În concepția lui T. Vianu aceşti factori sunt: percepţia estetică; intuiţia original 

estetică; virtutea de a decela ce este original; interesul şi motivaţia pentru artă; 

sentimentele estetice. 

Publicul se diferenţiază şi în funcţie de experienţa artistică, în mai multe tipuri 

de receptori: formaţi din cei mai modeşti şi nepregătiţi; snobii; spectatorul mijlociu; 

specialistul. Spectatorul se împarte în două categorii: spectator care se confruntă cu 

conţinutul emoţional al operei; spectator care contemplă, menţinând o anumită 

distanţă între el şi operă. Spectatorul suferă o triplă condiţionare: una de ordin 

axiologic – datorată valorii operei de artă; socială; psihologică. 
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Orice personalitate umană este până la urmă un unicat, un mod de adaptare la 

original şi la realitatea artistică în special. 

 

Factori intrinseci 
Factorii subiectivi care asigură şi condiţionează receptarea artistică cuprind 

întregul evantai de procese psihice cognitive, afectiv-motivationale şi 

comportamentale care alcătuiesc structură interioară a personalităţii receptorului. Deşi 

ele pot fi analizate separat nu se manifestă în mod natural unilateral ci ca o reacţie 

unitară a individuaţiei umane. 

Potrivit lui Herbert Read (1971, p.17): "Oricât de mult a fost înăbuşită în fals 

idealism şi în sofisticare intelectuală, arta continuă să fie activitatea datorită căreia 

aparatul nostru senzorial este menţinut în încordare, imaginaţia noastră îşi păstrează 

vioiciunea, iar puterea noastră de raţionament agerimea".  

1. Planul cognitiv - emoţional – empatic. 

 Studiul psihologic al percepţiei estetice cuprinde: modalităţi de percepere; 

mişcări oculare; diferențe individuale în receptarea culorilor, formelor, modificări 

organice. Forma de percepţie implicată în contactul cu opera de artă încorporează o 

mare cantitate de intuiţie, care este „altceva decât percepţia obișnuită, conține o 

receptivitate încărcată de afectivitate, angajare a capacităților de a găsi semnificații, 

decodificări de mesaje, conversii de atitudini, aspirații și sentimente activate de emoția 

situațională”, notează Ursula Şchiopu (1998, p.186). „Frumosul şi celelalte fenomene 

estetice nu se dezvăluie decât în procesul percepţiei senzoriale a realităţii determinând 

în om o reacţie emoţională faţă de obiectul având o calitate estetică” (Ianoși, 1984, 

p.37). 

Totodată, această formă de percepţie, angajează numeroase aptitudini 

decodificatoare şi emoţii de satisfacţie şi participare, condiţionată de structurile 

acestor constelaţii de aptitudini, în trăirea de contact cu opera de artă. 
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Receptarea operei de artă conferă plăcerea unei noi trăiri prin care indivizii 

dobândesc o experienţă mai complexă, mai condensată şi cu mai multe şi complexe 

semnificaţii într-o unitate redusă de timp, ce se dilată în interior, căpătând dintr-o dată 

alte dimensiuni, atemporale. Nu putem înţelege esenţa fenomenului fără a determina 

natură psihică a sentimentului estetic ca atare. 

Percepţia estetică nu este un fenomen izolat. Imaginea perceptivă nu rămâne 

singulară ci, se integrează într-un sistem asociativ de idei, de reprezentări ale 

memoriei sau ale imaginaţiei contemplatorului. Ceea ce este specific receptării operei 

plastice, caracterizată prin unitatea de timp şi de loc a acţiunii, printr-o comprimare 

într-un singur punct a ceea ce precede cu ceea ce urmează, este intervenţia lanţului 

asociativ şi a forţei imaginative care pot transforma simultaneitatea în succesivitate 

sau pot explica elementul comprimat într-o unitate structurală, prin imaginarea 

momentelor anterioare şi, respectiv viitoare, ale evenimentului zugrăvit de pictor. 

Din acest punct de vedere, putem spune că un tablou este frumos nu numai 

prin coloraţie proprie, ci şi prin culorile pe care le evocă; petele de culoare acţionează 

atât prin intermediul impresiilor senzoriale, dar mai ales, prin semnificaţia lor. 

Importantă este relaţia dintre judecata estetică şi trăirea afectivă. Judecata estetică nu 

poate fi considerată doar ca o operaţie pur cerebrală, ci ca o trăirea apreciativă sau mai 

exact, ca o judecată participativ-afectiva (G. Gechner (2000). 

Relația judecată estetică şi trăirea afectivă este deosebit de importantă. 

Judecata estetică nu poate fi considerată doar ca o operaţie pur cerebrală, ci ca o trăire 

apreciativă sau mai exact, ca o judecată participativ-afectivă. Rolul emoţiei este 

definitoriu în manifestarea preferinţelor estetice.  

J. Cardine (1958) considera că indivizii se proiectează emoţional în 

preferinţele lor estetice. Aşa se face că, preferinţele pentru culori calde acompaniază 

un comportament liber emoţional, în vreme ce culorile reci sunt preferate de persoane 

cu un autocontrol accentuat. 



203 
 

După Vîgotski, emoţiile artistice sunt intelectualizate: "In loc să se manifeste 

prin strângere de pumni şi prin tremur, ele îşi găsesc rezolvarea mai ales în imaginile 

fanteziei. Legea reacţiei estetice se bazează pe catharsis, pe transformarea afectelor, pe 

autodistrugerea lor, ca o descărcare emoțională în plan intelectiv. Cunoașterea 

artistică... presupune o prezență de fiecare clipă a aprecierii: alături de constatare, 

o legătură permanent nemijlocită între observare şi atitudine" (1973, p.174). 

Atitudinea estetică este conduita consecvent manifestată prin sensibilitate faţă 

de frumos, din dragostea pentru frumos şi prin apărarea şi crearea frumosului. Ea se 

concretizează și în acțiuni care duc la instaurarea și răspândirea frumosului în 

realitatea înconjurătoare. 

Rolul emoţiei este definitoriu pentru manifestarea preferinţelor estetice. 

Emoția estetică este o trăire intensă (un act de conștiință, puternic colorat 

afectiv), provocat de perceperea frumosului. Deşi termenul ’’emoţie’’ denumeşte acte 

psihice rapide şi intense, expresia emoție estetică este folosită cu înţelesul de mai sus: 

un act complex, care angajează toate laturile personalităţii umane, o trăire puternică, o 

bucurie luminoasă, care continuă și după încetarea contactului cu opera de artă. În 

acest sens emoția estetică reprezintă actul de „înțelegere emoțională” a frumosului. 

 Opera de artă este punctul de mijloc, de întâlnire între artistul creator şi 

iubitorul de frumos. Artistul introduce în construct o parte din sufletul lui. Privitorul 

pentru a-şi putea apropia constructul, introduce, la rândul lui, o parte din sufletul său 

în acelaşi obiect. Probabil că este singurul loc în care principiul ubicuităţii nu 

funcţionează întotdeauna. Ambele suflete au loc în acelaşi timp în acelaşi construct, 

dar numai dacă ele rezonează. Aici, în această etapă, se naşte emoţia estetică a 

privitorului. Această stare de schimb inefabil între făuritor şi obiectul privit, iar apoi 

între obiectul privit şi privitor, a căpătat în psihologie denumirea de empatie. Valorile 

estetice, adică diversele speţe ale frumuseţii naturii şi ale artei, aderă atât la suporturi 

reale, cât şi la suporturi personale. Purtătorul valorilor estetice este atât opera de artă 

sau un oarecare aspect al naturii, cât şi autorul lor, artistul uman sau divin. 
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Raportarea omului la frumos este biunivocă, aşa cum remarcă în urmă cu mai 

bine de 100 de ani un precursor al psihologiei esteticii, anume Th. Lipps (1851-1914) 

din care vom cita următoarea frază definitorie credem noi: “în sesizare şi în gustarea 

unei opere de artă noi suntem în activitate internă psihică, noi introducem în 

obiectul estetic ceva din sufletul nostru” (A. Petre, p.168). 

După Th. Lipps intuiţia activată în contactul cu opera de artă facilitează o trăire 

ce are caracteristici specifice. După el există 4 feluri de empatii (apud.S.Marcus): o 

empatie generală, aperceptivă care constituie suportul conştientizării faptului că orice 

obiect implică în structurile lui şi o activitate specială ce are o latură de comunicare a 

celui ce a creat obiectul cu ceilalţi oameni. În genere, ideea implicării caracteristicilor 

personale în tot ce face cineva este expresia unei proiecţii realizată de cel ce a efectuat 

obiectul respectiv; o empatia empirică sau naturală, care exprimă aprecierea că 

obiectul artistic posedă forţă şi mişcare, că exprimă o trăire, fapt ce angajează un fel 

de antropomorfism implicat într-o astfel de optică. Dar aceasta este diferită de 

antropomorfismul primitiv uman, fiind mai degrabă o exprimare a întâlnirii dintre 

stările anterioare, apropiate sau mai îndepărtate, la care se adaugă cele de fond, ale 

contactului cu arta (contact stratificat în experienţa personală); empatia dispozițională 

Generată de opera de artă (culorile calde sau reci, figurile grave, triste, vesele, 

îngândurate etc.), fiind regăsită în fondul dispoziţional de bază al contemplatorului; 

empatia de transpunere a Eu-lui în sensul şi semnificaţiile subliniate prin opera de 

artă, transferate de către creator în produsul său artistic. 

Toate formele de empatie se dezvoltă şi se complică pe seama experienţei de 

viaţă, în cazul artei, pe seama interesului pentru artă şi a contactelor generate de 

interes. Ca atare, empatia implicată în contemplarea operei de artă are un rol de 

anticipare a reacţiilor potenţiale, regăsite în conduitele şi trăirile personajelor din 

opera de artă. Contemplatorul poate anticipa reacţiile provocate direct şi indirect, în 

situaţii create şi în interrelaţii. Toate acestea arată că empatia este mai bogată şi mai 

prolifică decât percepţia şi chiar decât observaţia. 
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H. Pieron a accentuat faptul că în empatie se produce un fel de simbioză 

mentală ce face parte din stările afective, iar S. Marcus şi Gh. Neacşu au considerat 

empatia ca o stare psihică deosebit de complexă. Potrivit lui J. Cardinet (1985), 

indivizii se proiectează emoţional în preferinţele lor estetice. Aşa se face ca 

preferinţele pentru culori calde acompaniază un comportament liber emoţional, în 

vreme ce culorile reci sunt preferate de persoane controlate. 

Vîgotsky (1973), consideră că emoţiile artistice sunt intelectualizate: "În loc 

să se manifeste prin strângere de pumni şi prin tremur, ele îşi găsesc rezolvarea mai 

ales în imaginile fanteziei. Legea reacţiei estetice se bazează pe catharsis, adică pe 

transformarea afectelor, pe autodistrugerea lor, ca o descărcare emoţionala în plan 

intelectiv", specificul emoției estetice constând în faptul că suportul de distensionare 

să află în plan intelectiv - imaginativ şi nu preponderent în plan expresiv (atunci când 

e vorba de receptor). Atunci când e vorba de creator sau interpret relaţia dintre planul 

intelectiv imaginativ şi cel expresiv capătă o caracteristică aptitudinală filtrată şi nu 

îngroşată ca în viaţa de toate zilele). 

Pe canavaua relaţiei cognitie-afectivitate se manifestă transpunerea de tip 

empatic ca acea conduită participativă de identificare cognitiv-afectiva cu modelul de 

comportament uman reprezentat în operă de artă, având drept efect implicit un act de 

comunicare estetică şi înţelegere artistică. În mod evident, empatia intervine în 

receptarea artei. Dacă depăşim faza de decodificare, de identificare a simbolurilor, 

ceea ce rămâne este stare și este o cunoaștere empatică. În domeniul vast al 

expresivităţii artistice problema empatie şi problema imaginii de sine pe care 

conştiinţa umană şi-o formează prin contagiune cu arta reprezintă două chestiuni de 

interes major în fenomenologia creaţiei, ambele reflectate în sintaxa expresivităţii şi 

chestionate deopotrivă de teoria estetică, de filozofie şi de psihologie. 

  Lucian Blaga aduce în discuție o dublă latură a empatiei estetice, una 

cognitivă şi alta estetică. Diferenţa constă în faptul că pe plan strict cognitiv 

contemplatorul sesizeză situaţii, stări posibile din realitate (durerea ce o simţi prin 
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transpunere, stăpânindu-l pe trecătorul necunoscut) şi aceasta rămâne preocuparea 

psihologiei generale sau personologiei, iar în plan estetic contemplatorul trăieşte stări 

realizate în mod convenţional (faţă de jocul actorului pe scenă, sau faţă de personajul 

literar). 

Potrivit lui H.R. Jauss există mai multe tipuri de identificare cu opera de artă: 

asociativă (ce presupune preluare de rol-implicare); admirativă (preluare de modele); 

simpatetică (transpunere de tip empatic); cathartică (eliberare - implicare în trăire 

reală); ironică (tendinţa spre detaşare). 

2. Planul motivaţional - acţional - personologic. 

Cercetările de psihologia artei au pus în evidenţă factori de personalitate 

psihosociali care intervin în mod particular şi influenţează receptarea: motivaţionali, 

temperamentali, aptitudinali, atitudinali, genetici, de mediu, socio-culturali etc. 

Interesul parcurge calea de la curiozitate la nevoia de frumos. Caracterul 

activ al psihicului uman se manifestă în cazul receptării artistice printr-o căutare 

continuă, dintr-o nevoie de cunoaştere şi diversificare afectivă. 

Opera de arta ne mobilizează nu numai prin valorile estetice pe care le 

întruchipează, dar şi prin atracţia motivată intim cu care ne îndreptăm către ea 

interesul. Interesul pentru artă este declanşarea orientării receptorului către obiectul de 

artă şi menţinerea acestei orientări, fie pe timpul prezentării sale, fie sub forma de 

aspiraţie sau dorinţa de a-l recepta. În felul acesta putem avea un interes anticipativ şi 

unul retrospectiv. 

Importante sunt şi motivele utilizate în actul apreciativ. Motivele devin 

criterii de apreciere şi de justificare a preferinţelor, aspect ilustrat de cercetările 

realizate în această direcție. 

Astfel, în viziunea lui R. Francis: "Dacă motivele sunt sistematic produse 

pentru a justifica preferinţele itemilor în mai multe serii de imagini sau tablouri, se 

poate vorbi de apariţia criteriilor de alegere sau judecare. Criteriile sunt variabile 

intermediare, analoge atitudinilor sau motivaţiilor: sunt fondate pe o alegere printre 
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proprietăţile stimulului pe care subiectul le desemnează ca determinând alegerea să şi 

pe o iniţiativa a subiectului care, prin toate caracterele tablourilor comparate, a limitat 

precis puncte de comparaţii posibile, şi a invocat unele caracteristici utilizate 

sistematic în ordonarea unor serii diferite. 

Într-o cercetare realizată de Cyril Burt a fost evidenţiată relaţia dintre 

modalităţile de apreciere a operei de artă şi particularităţile tipologice de intro şi 

extraversiune. Subiecţii extravertiţi, în 82% din cazuri erau preocupaţi doar de puterea 

de expresie a formei, în timp ce subiecţii introvertiți s-au ataşat de conţinutul 

tabloului. Instabilii extravertiți au preferat mai mult portrete decât peisaje sau naturi 

moarte. Instabilii introvertiţi au preferat peisaje ireale. 

La fel, alte studii arată că persoanele predominant active caută satisfacţii într-o 

reprezentare fidelă a realităţii sensibile. Dimpotrivă, tendinţa spre pasivitate faţă de 

lumea externă duce la manifestarea preferinţelor pentru tablouri fără detalii, linii 

sobre, din care lipsesc fiinţele umane. Subiecţii neinhibaţi preferă tablouri colorate şi 

simple (post-impresioniste şi abstracţioniste), în timp ce subiecţii inhibaţi preferă clar-

obscurul şi sugestivul. 

Subiecţii cu nivel superior de instruire îşi orientează curiozitatea către categorii 

de pictori mai puţin cunoscuţi; subiecţii mai puţin avizaţi sunt mai dependenţi de 

norme; subiecţii cultivaţi pot cita multe nume de artişti, dar nu şi citarea acestora ca 

preferaţi (J. Bernard). 

Apare o progresie constantă de alegere a picturii impresioniste în funcţie de 

vârstă: tinerii acordă interes picturii moderne. Alegerea peisajelor sporeşte cu vârsta. 

Lipsa de cultură estetică, creează premisele imposibilităţii de a emite o judecată 

estetică. 

J. Cardinet: clasifică subiecţii după trăsături de caracter care corespund unor 

tendinţe active - aceştia caută satisfacţii într-o reprezentare fidelă a realităţii sensibile. 

Dimpotrivă, tendinţa de pasivitate faţă de lumea externă duce la manifestarea 

preferinţelor pentru tablouri fără detalii, linii sobre, din care lipsesc fiinţe umane. 
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R.B. Cattell: gustul artistic se formează şi datorită unor diferenţe 

temperamentale în tolerarea ritmului. Subiecţii neinhibaţi preferă tablouri colorate şi 

simple (post impresioniste şi abstracţioniste), iar subiecţii inhibaţi preferă clar 

obscurul, sugestivul. R. Frances: se ocupă de preferinţa estetică în funcţie de vârsta. 

Până la 12-14 ani alegerea picturii este influenţată de natura temei (pictura figurativă). 

J. Bernard: subiecţii cu nivel superior de instruire îşi orientează curiozitatea către 

categorii de pictori mai puţin cunoscuţi; subiecţii mai puţin avizaţi sunt mai 

dependenţi de norme; subiecţii cultivaţi pot cita multe nume de artişti, dar nu şi citarea 

acestora că preferaţi. Apare o progresie constantă de alegere a picturii impresioniste în 

funcţie de vârsta: tinerii acordă interes picturii moderne. Alegerea peisajelor sporeşte 

cu vârsta. R. Miller - Freienfels: împarte amatorii de artă în spectatori care se 

confundă cu conţinutul emoţional al operei şi spectatori care contemplă, menţinând o 

distanţă între ei şi operă - stăpânire de sine critică. M. Ralea: oamenii simpli, naivi, 

lipsiţi de cultură estetică, acei ce nu cunosc specificul trăirii estetice se confundă cu 

subiectul şi au sentimentul că trăiesc conţinutul lui. Aceştia nu execută o judecată 

estetică. S. Marcus, A. Cătina au realizat o serie de cercetări privind sistemul personal 

de constructe (criterii dobândite experienţial şi vehiculat operaţional) la publicul 

avizat şi neavizat, în raport cu arta modernă şi clasică, regăsite în aşa numitele „stiluri 

apreciative”.  

Prin intermediul operelor dea artă, noi parcurge etapele unui proces creator în 

sensul că El devine subiect care simte, se emoţionează, dar totodată conştientizează că 

participă indirect la acest act de creaţie, devenind co-autor. Orice operă de artă, în 

viziunea esteticii, include un mesaj ce se transmite printr-un limbaj propriu. 

Caracteristic pentru acest limbaj este faptul că, în procesul receptării, el se răsfrânge 

asupra laturilor şi zonelor personalităţii umane: intelectuală, afectivă, morală, etc. 
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EVALUAREA AUTOEFICACITĂȚII. PROPRIETĂȚI 

PSIHOMETRICE PENTRU  SELF-EFFICACY SCALES: SES 
Coordonator științific: Conf. Univ. Dr. Ioana GOLU 

Dan VASILIU , Diana Alexandra PASCAL , Gabriel MARINESCU, 

masteranzi, Universitatea Hyperion 

 

Rezumat:  Autoeficacitatea se referă la ,,convingerea unei persoane în 

capacităţile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi motivaţionale necesare 

pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date"21. Autoeficacitatea este o variabilă 

centrală în teoria social-cognitivă a personalității, pentru mecanismele de 

autoreglare ale organismului la cerințele mediului. Convingerile despre 

autoeficacitate afectează procesele gândirii şi atenţiei în direcţia potenţării sau 

reducerii eficienţei. 

 Scala SES22  a fost aplicată unui număr de 335 de participanți din diferite 

regiuni ale țării, cu statut social diferit. Toți participanții au avut peste 18 ani. Din 

analiza datelor am constatat că varianta în limba română (tradusă și adaptată de 

către autori) are calități psihometrice bune. Scala poate fi utilizată ca instrument 

de analiză individuală a autoeficacității, mai ales în scopul de cercetare. Am 

construit un etalon pentru interpretarea rezultatelor, adaptat populației din 

România.  

Cuvinte-cheie: autoeficacitate, autoreglare, eficiență, scala SES, fidelitate, 

validitate. 

Abstract:  Self-Efficacy refers to a person's belief in ,,ones ability to 

mobilize the cognitive and motivational resources necessary for carrying out the 

                                                             
21 Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 

122-147. 
22  Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S. 
Wright, &  M. Johnston,    Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control 
beliefs (pp. 35-37). Windsor, England: NFER-  NELSON. 
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tasks given"23. Self-Efficacy is a central variable in the social-cognitive theory of 

personality, especially for the mechanisms involved in self-regulating the body to 

the environmental requirements. A person's beliefs about Self-Efficacy affect the 

thinking processes and attention in the sense of increasing or decreasing efficiency. 

The SES scale was applied to a total of 335 participants from different 

regions and with  different social status. All participants are over 18 years old. 

Data analysis shows that the Romanian version (translated and adapted by the 

authors) has good psychometric qualities. The scale can be used as a tool for 

individual self-efficacy analysis, especially for research purposes. We built a norm 

adjusted for the population in Romania for interpreting the results. 

Keywords: self-efficacy, self-regulation, efficiency, SES scale, reliability, 

validity. 

CONCEPTUL DE AUTOEFICACITATE 

 

Autoeficacitatea influențează în mod semnificativ și pervaziv viața 

persoanei. Aceasta se referă la modul în care cineva își percepe capacitatea de a se 

mobiliza pentru a depăși dificultățile întâmpinate în rezolvarea sarcinilor. 

"Considerăm convingerile oamenilor despre eficacitatea lor ca afectând în mod 

semnificativ felul de alegeri pe care le fac. În special, afectează nivelul de 

motivație și perseverență în fața obstacolelor. Succesul necesită de cele mai multe 

ori efort constant, auto-eficacitatea scăzută devinind în acest caz un factor de auto-

limitare. Pentru a reuși, oamenii au nevoie de un sentiment de auto-eficacitate, 

alături de rezistență în fața inevitabilelor obstacole și inechități ale vieții"24. 

Persoanele cu o autoeficacitate crescută își stabilesc obiective înalte și 

prezintă o rezistență crescută în fața dificultăților întâmpinate. În cazul unui eșec își 
                                                             
23 Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 
122-147. 
24 Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological 
Review, 84,  
   191-  215. 
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revin mai ușor și atribuie eșecul mai degrabă lipsei de cunoștințe sau aptitudini, 

decât unor eventuale deficite în capacitățile personale. În schimb, în cazul 

persoanelor cu auto-eficacitate scăzută, accentul cade pe deficiențele personale, 

obstacolele întâlnite fiind mai greu de depășit și rata de eșec crescând. Apare 

tendința de a depune mai puțin efort, de a-și asuma obiective mai mici și se crează 

astfel o istorie personală săracă în experiențe de succes. Persoanele cu auto-

eficacitate scăzută își revin mai greu în cazul unui eșec și prezintă un nivel ridicat 

de stres și rate ridicate de depresie.25 

Auto-eficacitatea afectează modul în care oamenii gândesc, alegerile pe 

care le fac, țelurile pe care și le propun, efortul depus, modul în care anticipează 

rezultatele și nivelul de rezistență în fața adversității, calitatea vieții emoționale și 

nivelul de stres și de depresie pe care le experimentează.26 

Bandura consideră că există patru surse ale auto-eficacității - experiența 

succesului, modelarea socială, persuasiunea socială și stările emoționale. 

Experiența succesului într-o activitate poate servi ca factor de creștere a auto-

eficacității. Cu cât o persoană trăiește mai multe experiențele de succes, cu atât este 

mai probabil să dezvolte un nivel ridicat de auto-eficacitate. Modelele sociale 

afectează de asemenea auto-eficacitatea, persoanele fiind influențate de exemplul 

celor cu care consideră că se aseamănă. Astfel, cineva care se consideră similar cu 

o persoană capabilă într-un domeniu se va percepe și pe sine la fel de capabil. 

Mecanismul funcționează și în cazul perceperii asemănării cu o persoană cu 

capacitate scăzută. Persuasiunea socială reprezintă influența celorlalți asupra auto-

eficacității persoanei prin aprecierile lor despre cât de capabilă de sarcină este 

individul. Ia forma unei „contagiuni” și poate să ridice sau să coboare auto-

                                                             
25 Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior , 
Vol. 4, pp. 71-81.   
   New York: Academic Press. 
26 Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In F. Pajares & T. Urdan (Eds.) 
Self-efficacy beliefs of  adolescents. Greenwich, CT: Information Age Publishing. 
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eficacitatea personală. Cea de-a patra componentă a auto-eficacității sunt stările 

emoționale, datorită impactului pe care emoțiile și starea de spirit le au asupra 

modului în care o persoană percepe eficacitatea sa.27 

 

INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA AUTOEFICACITĂȚII 

 

Pentru măsurarea auto-eficacității au fost dezvoltate numeroase 

instrumente, printre care Scala auto-eficienței generale (SES), Scala auto-

eficacității abilităților (SCI - Skill Confidence Inventory scale), Scala intereselor 

puternice (SII - Strong Interest Inventory scale), Scala auto-eficienței în 

matemetică (MSES - Mathematics Self-Efficacy Scale) etc.28 

 

SCALA SES PENTRU EVALUAREA AUTOEFICACITĂȚII 

Scala auto-eficacității generale (SES) cuprinde 10 itemi și este proiectată cu 

scopul de a evalua convingerile persoanei despre propria capacitate de a face față 

dificultăților întâmpinate pe parcursul rezolvării sarcinilor. Scala a fost dezvoltată 

în 1981, în limba germană, de către Matthias Ierusalim și Ralf Schwarzer și, până 

în prezent,a fost folosită în numeroase studii, existând adaptări pentru 33 de limbi. 

Se poate spune că scala SES măsoară auto-eficacitatea în adaptarea la problemele 

de zi cu zi, încrederea în stabilirea obiectivelor, investirea de efort și persistența în 

acțiune. 

Conform autorilor, scala SES prezintă proprietăți psihometrice bune, cu 

valorile indicelui alpha Cronbach cuprinse între 0.82 și 0.93, în funcție de studiu. 

Validitatea test-retest declarată este de 0.47 pentru bărbați și 0.63 pentru femei, 
                                                             
27 Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V.S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior 
(Vol. 4, pp. 71-81).    
   New York: Academic Press. 
28 https://wikispaces.psu.edu/display/psych484/7.+self-efficacy+and+social+cognitive+theories#id-
7.Self Efficacy and   
   Social Cognitive Theories-Measuring Self-Efficacy, (consultat în februarie 2015). 
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pentru un eșantion de 991 de subiecți și un interval de doi ani.29 

SCOPUL CERCETĂRII 

În cadrul acestui articol ne propunem să prezentăm date despre calităţile 

psihometrice (fidelitate şi validitate) ale versiunii în limba română a scalei SES. 

Scala a fost administrată unui eșantion extins de participanți spre a oferi repere 

normative pentru populaţia generală (nonclinică) de adolescenţi și adulți. Aceste 

repere normative pot fi utile practicienilor în acţiunea de evaluare a factorilor de 

personalitate social-cognitivi în sanogeneză. Scala SES va fi folosită în cercetările 

noastre viitoare pentru a identifica corelații între autoeficacitate și incidența 

criteriilor de diagnostic în Tulburările de Personalitate de pe Axa II (DSM IV-TR). 

Scopul final al cercetării este identificarea tipurilor de intervenții suportive, 

specifice diferitelor metode psihoterpeutice, pentru ameliorarea  Tulburărilor de 

Personalitate precum și elaborarea unor programe de prevenție ținând cont de 

efectul autoeficacității asupra psihicului uman. 

 

PARTICIPANȚII DIN EȘANTIONUL CARE A FURNIZAT DATE BRUTE 

Au fost colectate datele de la 335 de participanți din București și Județele: 

Ilfov, Giurgiu, Buzău, Brașov, Alba,  Timiș, Arad, Bihor, Dolj, Hunedoara, 

Maramureș. Participanții au fost aleși din diferite categorii sociale cu vârste 

cuprinse între 18 și 80 de ani dintre care 163 de gen masculin (49%) și 172 de gen 

feminin (51%). Participanții au fost instruiți să bifeze câte o singură opțiune pentru 

fiecare item al scalei SES. Participanților li s-a precizat că toate opțiunile sunt 

corecte. Scala evalueaza autoeficacitatea, factor de personalitate în sanogeneză, 

care exprimă convingerea unei persoane în capacitățile sale de a-și mobiliza 

resursele cognitive și motivaționale necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor date. 

Nu sunt evaluate aptitudini sau performanțe cognitive. Au fost eliminate din 

                                                             
29  http://userpage.fu-berlin.de/health/selfscal.htm, (consultat în februarie 2015). 
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cercetare rezultatele participanților care au avut opțiuni multiple sau itemi fără 

răspuns. 

PROPRIETĂȚII PSIHOMETRICE PENTRU SCALA SES 

 

Pentru o prezentare clară am organizat prezentarea datelor după cum 

urmează: indicatori statistici descriptivi, comparații după variabila „gen” și 

”vârsta”, structura factorială a scalei SES și dovezi ale validității de construct, date 

referitoare la fidelitate, respectiv date normative. 

 

INDICATORI STATISTICI DESCRIPTIVI 

Distribuția scorurilor pentru participanții la testare a versiunii în limba 

română a scalei SES s-au obținut următoarele valori ale indicatorilor statistici 

descriptivi (Tabel 1) 

Tabel 1. Indicatori statistici descriptivi pentru scala SES. 

Gen N Min

. 

Max

. 

Medi

a 

Mediana Mod Abatere 

standar

d 

Asimetri

e 

Boltir

e 

 

M+F 

M 

F 

 

33

5 

16

3 

17

2 

 

21 

23 

21 

 

40 

40 

40 

 

32.31 

32.72 

31.92 

 

32.00 

33.00 

32.00 

 

30 

34 

30 

 

3.429 

3.449 

3.373 

 

.017 

.050 

-.031 

 

-.150 

-.386 

.075 

 

 Am constatat o distributie ușor platicurtică pentru scorul SES (M+F). 

Valorile pentru asimetrie nu s-au depărtat semnificativ de valoarea zero 

(caracteristică unei distribuții normale sub aspectul simetriei), lucru care a permis 
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ca etaloanele pentru SES să le realizăm în cinci clase (conform cu versiuea 

originală). 

 

COMPARAȚII DUPĂ VARIABILA GEN, VÂRSTĂ 

 

Scorurile totale obținute de participanții de gen masculin (m=32.72, 

std.dev.=3.449) sunt mai mari (t=2.145, df=333, p=0.033) decât cele ale 

participanților de gen feminin (m=31.92, std.dev=3.373). Intervalul de încredere nu 

cuprinde valoarea zero. Mărimea efectului d=0.23 (Tabel 2) este scăzută ceea ce 

indică că deși semnificative statistic, rezultatele nu au o importanță practică 

deosebită. Există un risc crescut de a comite eroarea de tip I (efectul detectat de 

fapt nu există). Puterea statistică30 (Tabel 3) este redusă ceea ce confirmă riscul de 

a comite o eroare de tip II. 

  

Tabel 2. Indicatori ai mărimii efectului. 

d g(d) al lui 

Hedges 

r r patrat r BESD 

inferior 

r BESD 

superior 

r contrast 

0.2353 0.2346 0.11681 0.01365 0.4416 0.55841 0.11681 

 

Tabel 3. Puterea statistică. 

alfa=.10 alfa=.05 alfa=.01 

0.67694 0.56388 0.34529 

 

 Între 18 și 19 ani (clasa 1) am considerat că participanții sunt încă în 

perioada adolescenței iar după 65 de ani (clasa 6) vârstnici. În rest am folosit 

                                                             
30 PowerStaTim, Universitatea de Vest din Timișoara.
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clasificarea vârstelor după U. Şchiopu, E.Verza31: 20 - 34  ani (clasa 2) perioada 

adultului tânăr; 35 - 45 ani (clasa 3) vârsta adultă caracterizată de stabilitate; 46 - 

55 ani (clasa 4) vârsta adultă propriu-zisă; 56 - 65 ani (clasa 5) corespunde 

perioadei adulte prelungite. Datele analizei de varianță pe o singură cale, testul 

Levene,  au indicat că dispersiile în interiorul claselor de vârstă sunt omogene 

(p=0.155). Rezultatele ANOVA (F=3.704, p=0.003) arată că scorurile nu variază 

semnificativ în raport cu clasele de vârstă. În continuare sunt redate rezultatele 

participanților conform clasei de vârstă (Tabelul 4). 

 

Tabel 4. Comparații după variabila clasa de vârstă. 

Clasa vârsta N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

1 12 31.00 3.303 26 37 

2 120 32.25 3.152 24 40 

3 112 32.58 3.831 21 40 

4 51 31.47 3.101 23 39 

5 33 33.39 3.249 27 40 

6 7 32.43 3.457 29 38 

 

 

VALIDITATEA DE CONSTRUCT. O POSIBILĂ STRUCTURĂ 

FACTORIALĂ 

 

Scala a fost construită pentru a măsura rezultatul global pentru constructul 

autoeficacitate. În acest caz am considerat suficientă validitatea dedusă de autorii 

scalei. Pornind însă de la datele din matricea de corelații itemii scalei SES au fost 

                                                             
31 Apud. Kiss Csaba, Note de curs. Universitatea Hyperion, 2013. 
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supuși unei analize factoriale exploratorii cu rotație varimax. Matricea de corelații 

s-a dovedit a nu fi o matrice identitate conform rezultatelor testului Kaiser-Meyer-

Olkin = 0.830 (apropiată de 1.00). Gradul de adecvare al eșantionului de variabile 

de start în raport cu modelul factorial care urmează a fi extras este corespunzător 

conform testului Bartlett (p=0.001). Analiza factorială exploratorie a evidențiat trei 

factori care explică 56.375% din varianța totală după cum urmează: factorul 1 – 

34.856%, factorul 2 – 11.394% și factorul 3 – 10.124%. Comunalitățile în factorii 

extrași au fost cuprinse între 0.358 și 0.710. Conform cu recomandarea lui Dennis 

Howitt și Duncan Cramer32, primul dintre factori a prezentat saturații de cel puțin 

0.50 în itemii  4,5 și 10, factorul al doilea în itemii 3,8 și 9 iar factorul al treilea în 

itemii  1,2 și 6. Itemul 7 „Pot să rămân calm(ă) când mă confrunt cu dificultăţi 

pentru că mă pot baza pe abilităţile mele de rezolvare.” saturează 0.403 în primul 

factor și 0.425 în factorul al doilea drept pentru care nu l-am luat în considerare în 

formularea ipotezei noastre. Itemii 4 „ Am încredere că aş putea face faţă cu succes 

evenimentelor neprevăzute.”, 5 „Datorită abilităților mele ştiu cum să fac faţă 

situaţiilor neaşteptate.” și 10 „De obicei sunt pregătit(ă) să mă descurc în orice 

situaţie sau problemă cu care m-aș confrunta.” ar putea fi gupați într-un factor 

care să măsoare capacitatea de anticipare. Itemii 3 „Este uşor pentru mine să fiu 

consecvent(ă) pentru atingerea obiectivelor mele.”, 8 „Când mă confrunt cu o 

problemă pot de regulă să găsesc mai multe soluţii.” și 9 „De regulă, când am o 

problemă delicată, știu ce trebuie să fac pentru a o rezolva.” s-ar putea gupa într-

un factor care să măsoare abilitatea de control a situației. Itemii 1 „Întotdeauna 

reuşesc să rezolv problemele dificile dacă mă străduiesc suficient de mult.”, 2 

„Chiar dacă cineva mi se opune, reuşesc să identific modalităţile şi mijloacele 

necesare pentru a obţine ceea ce vreau.” și 6 „Pot rezolva majoritatea 

                                                             
32 Denis, H., Duncan, C., 2010, Introducere în SPSS pentru psihologie, Iași: Polirom, p:282.
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problemelor dacă investesc efortul necesar.” s-ar putea grupa într-un factor care să 

măsoare capacitatea de a identifica resursele necesare (factor motivațional).  

 Ipoteza rezultată în urma analizei factoriale exploratorii a fost gruparea 

itemilor scalei SES în trei factori: anticipare, control și resurse (Tabel.5).  

Tabel 5. Propunere pentru structura factorială a scalei SES. 

Rotated Component Matrixa 
ITEM Component 

1 2 3 
5Testare .827 .038 .157 
4Testare .810 .153 .049 
10Testare .626 .288 .285 
8Testare .167 .763 -.046 
9Testare .328 .597 .154 
3Testare .011 .588 .250 
7Testare .403 .425 .124 
1Testare .146 .158 .814 
6Testare .258 .049 .781 
2Testare .006 .450 .484 

 
 Versiunea în limba română a scalei SES permite obținerea unui indicator 

global al autoeficacității. Analize ulterioare vor confirma dacă cât și a altor 

indicatori referitori la factorii deduși corelează semnificativ cu scale asemănătoare.  

 

 DATE REFERITOARE LA FIDELITATE 

 

În vederea explorării fidelității scalei SES am estimat consistența internă 

(coeficientul α). Valoarea alfa Cronbach rezultată este 0.786, mai mare decât 

valoarea recomandată de 0.70. Fidelitatea test-retest s-a verificat pentru un număr 

de 72 participanți din care 42 de gen masculin și 30 de gen feminin. Retestarea am 

programat-o la un interval cuprins între 30 și 40 de zile de la testare. Corelațiile 

obținute au fost pentru scorul total (r=0.582, n=72, p=0.001). Tăria corelațiilor este 

suficient de puternică și semnificativă. Am enunțat următoarea ipoteză: „Există 
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diferențe semnificative între scorurile obținute la testare și la retestare”. A fost 

verificată ipoteza nul cu testul T pentru esantioane independente. Rezultatele 

obținute la testare pentru scorul total (m=32.07, std.dev.=3.312) nu sunt diferite 

semnificativ (t=-0.725, df.=142, p=0.469) de cele obținute la retest (m=32.47, 

std.dev.=3.352). Se confirmă ipoteza nul. 

 

DATE NORMATIVE (CLASE STANDARDIZATE) 

 

Etalonul a fost realizat prin împărțitrea în cinci clase standardizate 

(conform cu versiunii originale) care includ 6.7%, 24.2%, 38.2%, 24.2%, respectiv 

6.7% din eșantionul normativ. Distribuția claselor standardizate are aspectul unei 

distribuții normale de tip gaussian. Participanții din eșantionul normativ au fost 

ordonați crescător, în funcție de scor (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Etalonul pentru populația adultă din România pentru scala SES. 

Scor brut Scor standard Nivelul autoeficacității 

10 - 26 I Nivel foarte scăzut 

27 - 29 II Nivel scăzut 

30 - 33 III Nivel mediu 

34 - 37 IV Nivel ridicat 

38 - 40 V Nivel foarte ridicat 

 

 Propunerea noastră este gruparea itemilor după cei trei factori: anticipare, 

control și resurse, unde itemul șapte a fost inclus în factorul control. Etalonul 

propus de noi este explicitat în Anexa 3. 

 CONCLUZII 

Datele psihometrice obţinute pe un eşantion format din 335 de persoane de 

pe teritoriul României sugerează un nivel satisfăcător al consistenţei interne a 
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itemilor scalei SES pentru măsurarea auto-eficacității. Datele obținute la test-retest 

confirmă o bună stabilitate a scalei.  Datele raportate sunt încurajatoare, arătând că 

scala SES poate reprezenta un instrument util în scop de cercetare a autoeficacității 

generale. Am construit un etalon pentru populația adultă din România (Anexa 2). 

Am identifcat o posibilă structură factorială a scalei. Propunerea noastră pentru 

factorii scalei a fost: anticipare, control, resurse (Anexa 3). Scala SES a mai fost 

utilizată în România, câteva date psihometrice fiind obținute pe un lot de 220 de 

studenți (Baban, A., 1998. , pp. 123-124). 
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BARIERELE  ÎN COMUNICARE CA GENERATOARE 

DE EŞEC ȘCOLAR ȘI SOCIAL 

  Marinela TĂNASE, conf.univ.dr. Universitatea din Piteşti 

 

Rezumat: Nu suntem singuri, suntem fiinţe sociale, trăim împreună, avem 

nevoie unii de alţii. Este important să comunicăm, indiferent de modalitatea pe 

care o alegem să transmitem mesaje, că se realizează verbal, paraverbal, 

nonverbal sau scris. Prin comunicare ne afirmăm, noi ca personalităţi, reuşim să 

stabilim contacte, relaţii interpersonale, dar mai ales să ne descărcăm energiile 

pozitive sau negative. Se constuiesc relaţii, care ne ajută să ne autocunoaştem, să 

ne dezvoltăm personal, să ne dezvoltăm abilităţi şi competenţe sociale, realizându-

se educaţia la un nivel superior. 

 Lucrarea de fata abordeaza acel aspect al comunicarii pe care il 

consideram indezirabil: lipsa de intelegere, blocajele care fac ca schimbul de 

mesaje intre emitator si receptor sa nu fie eficiente, mesaje care conţin deopotrivă 

idei şi sentimente si care genereaza conflicte. Emiţătorul codifică mesajele folosind 

elemente verbale, vocale şi vizuale dar receptorul primeşte mesaje şi le decodează, 

punând in ordine şi interpretând cele trei elemente in funcţie de propriile 

experienţe, credinţe şi nevoi.  

Blocajele comunicării pot avea o asemenea intensitate incât intre 

informaţia transmisă şi mesajul perceput să existe diferente vizibile. Comunicarea 

ineficientă cauzează singurătate, conflicte, probleme in familie, insatisfacţii 

profesionale, stres psihologic, boli fizice şi chiar moartea, atunci când 

comunicarea este complet intreruptă. Vom prezenta si cateva modalitati de 

escaladare a acestor blocaje si a consecintelor lor  indezirabile. 

Cuvinte cheie: comunicar, blocaje în comunicare, comunicare ineficientă. 
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Summary: We are not alone, we are social beings, we live together, we 

need each other. It is important to communicate, regardless of how you choose to 

send messages, it is done verbally, para verbal, nonverbal or written. By affirming 

our communication, we as individuals, we can establish contacts, interpersonal 

relationships, especially our energies are positive or negative. It constuiesc 

relationships, self-awareness that helps us to develop our staff, to develop our 

skills and social skills, achieving education to a higher level. 

 This paper addresses the aspect of communication which we consider 

undesirable lack of understanding bottlenecks that make the exchange of messages 

between transmitter and receiver is not effective, messages containing both ideas 

and feelings that generate conflicts. The transmitter encodes messages using 

verbal, vocal and visual messages but the receiver receives and decodes them, 

putting in order and performing three elements depending on their own 

experiences, beliefs and needs. 

Communication Blockages can have such an intensity that between 

information transmitted and perceived to be differences visible message. Ineffective 

communication causes loneliness, conflicts, family problems, professional 

dissatisfactions, psychological stress, physical illness and even death, when 

communication is completely interrupted. We present a few ways these bottlenecks 

and escalating their undesirable consequences. 

Keywords: Communication, Communication version bottlenecks , 

inefficient communication. 

 

1. Tipologia si geneza “barierelor de comunicare” 

Numeroase surse din literatura de specialitate  promoveaza asumpţia 

referitoare la faptul ca in procesul de comunicare intervin frecvent mai multe tipuri 

de bariere/obstacole/rezistenţe: 

- bariere de limbaj (aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane, 
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starea emoţionala a receptorului poate deforma ceea ce aude, ideile preconcepute şi 

ruţina influenţează receptivitatea, dificultăţi de exprimare, etc); 

- bariere de mediu (climat de munca necorespunzator, folosirea de suporturi 

informaţionale inadecvate, etc); 

- bariere de concepţie (existenta presupunerilor, exprimarea cu stângăcie a 

mesajului de către emiţător, concluzii pripite asupra mesajului,lipsa de interes a 

receptorului fata de mesaj). 

- bariere de ordin emoţional (teama de a nu comite greşeli, neincrederea fata de 

superiori, colegi, dificultatea de a schimba modul de gândire, dependenta exceşiva 

de opiniile altora, etc); 

- bariere de ordin cultural (dorinţa de a se conforma modelelor sociale, dorinţa de 

apartenenţa, slaba capacitate de a transforma sau modifica ideile, etc); 

- bariere de ordin perceptiv (incapacitatea de a disţinge intre cauza şi efect, refuzul 

de a seşiza, de a releva, incapacitatea de a defini lucrurile, ingustarea exceşiva a 

punctului de vedere). 

 Din alta perspectiva putem vorbi despre:  

• barierele in comunicare de natura fizică: deficienţe verbale, auditive, de 

amplasament, de durată a activităţii. Copilul care are deficienţe de vorbire, 

pe care nu şi le-a corectat până la 5 ani, este mai puţin comunicativ din 

cauză că stâlceşte cuvintele şi stârneşte amuzamentul celorlalţi copii, care 

cu greu se abţin să nu facă comentarii maliţioase. In acest caz este nevoie de 

foarte multă muncă a cadrului didactic, logopedului, parintilor  atât pentru a 

corecta deficienţa , cât şi pentru a-i convinge pe copii să nu se mai amuze  

când altul greşeşte. 

• barierele semantice sunt caracterizate prin: vocabular sărac, conotaţii 

emoţionale ale unor cuvinte; trebuie să ţinem seama de experienţa copilului 

legată de tema pe care o desfăşuram. Daca preşcolarul nu are cunoşţinţe 

minime legate de tema respectivă , atunci nu va participa activ la 
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desfăşurarea activităţii pentru că nu va înţelege mare lucru din ceea ce 

facem şi nu vom putea comunica cu el. de aceea , noi trebuie să ne 

planificăm activităţile in funcţie şi de experienţa de viaţa a copilului, de 

trebuinţe şi necesităţi. 

• Emoţiile reprezintă o alta barieră in comunicare, emoţia puternică este 

răspunzătoare  de blocarea aproape completa a comunicării. Pentru a 

comunica cu un copil emotiv trebuie ca profesorul  să fie atent, in primul 

rând, la tonul folosit, copilul să simtă căldura in glas, apropiere faţa de el, 

susţinere şi încurajare. Trebuie să ascultăm copilul ori de câte ori doreşte să 

ne spună ceva, să-l facem să se simtă important, să simtă ca suntem alături 

de el tot timpul, pentru ca altfel se va închide in sine şi nu vom mai putea 

comunica. El are nevoie să fie încurajat, lăudat, recompensat. 

• Timiditatea este o alta barieră întâlnită, persoanele timide se pot simţi in 

incapacitate  de comunicare şi, ca urmare, apar mari rezerve in ceea ce 

priveşte stabilirea unei relaţii sau a unui dialog. Sarcina învăţătoarei este de 

a-l face pe copilul timid să aibă încredere in forţele proprii, să-şi spun 

aparerea, să se deschidă. Aceasta o putem face încurajându-l şi felicitându-l 

atunci când răspunde, corectându-i greşelile fără să fie ridiculizat de câtre 

colegi, având o atitudine pozitivă faţă de el, pentru a-i trezi interesul pentru 

ceea ce face. 

• Lipsa de cunoaştere constituie o alta barieră in comunicare, este dificil să 

comunicăm cu cineva ale cărui cunoşţinţe asupra unui subiect de discuţie 

sunt mult mai reduse. Unii copii vin la şcoala cu un volum mic de 

cunoşţinţe, informaţii, chiar la vârsta de 5-6 ani. De aceea este necesara 

apropierea copilului de obiectele pe care nu le cunoaşte, prin folosirea lor 

ori înlocuirea acestora cu nişte imagini reper ori cu simboluri (la jocurile 

didactice, lecturi după imagini, povestiri) trezind astfel interesul copilului 

pentru tema respectivă. 
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• Lipsa de interes este una dintre cele mai mari bariere ce trebuie depăşite şi 

care ducă la blocaj in comunicarea didactică. Învăţătoarea trebuie să 

acţioneze cu abilitate pentru a direcţiona mesajul astfel încât să corespunda 

intereselor şi nevoilor copilului.   Performanţa şcolară se ridică atunci când 

este puternic motivată şi când este puternic susţinută de o recompensă. 

Multiplele forme de recompensă care se practică în şcoală  (note, laude, 

distincţii, premii, etc.) urmăresc acest scop de întărire, deci de a forma 

motive puternice pentru a se însuşi mai bine, mai repede materialul. 

       Nu trebuie să uităm însă că nimeni nu ne poate oferi reţete pentru performanţă, 

deoarece în faţa cadrului didactic se află elevi care au personalităţi diferite, ceea ce 

creează situaţii de abordare a educaţiei adaptate fiecăruia.     

2.  Modalităţi de ameliorare a comunicării 

„Un profesor povesteşte. Un profesor bun explică. Un profesor superior 

demonstrează. Un profesor eminent inspiră, încurajază.” 

W. Ward 

 Succesul şi performanţele obţinute în învăţare sunt dependente de calitatea 

comunicarii didactice, de dialogul educational de care se face resonsabil cadrul 

didactic si care  determină atitudinea elevului faţă de activitate. Mijloacele de 

aprobare şi dezaprobare devin stimulente ale învăţării în anumite limite şi cu 

respectarea anumitor condiţii.  

  Elementele cheie ale realizării unei activităţi de învăţare trebuie să corespundă 

nevoilor elevului. Pilonul de baza in dezvoltarea personalităţii copilului şi a 

relaţiilor interumane la nivel de societate este comunicarea eficienta. In spiritul 

lucrarii de  fata se impune să prezentam aspecte ale unei comunicari ineficiente în 

vederea utilizării uneia din cele mai benefice forme de interventie: comunicarea 

asertiva. Voi prezenta  câteva din practicile utile, identificate şi recomandate  de 

literatura de specialitate prezentate si promovate si pe  site-uri în domeniul 

educaţiei şi comunicării: 
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• utilizarea unor mesaje adresate la persoana I (limbajul responsabilităţii), 

focalizate pe ceea ce simte emiţătorul şi pe comportamentul 

interlocutorului, prevenind astfel reacţiile defensive in comunicare; 

procesul de comunicare este mai complet, se pot comunica emoţiile şi 

descrie comportamentele fără a face evaluări şi atacuri la persoană; 

• spontaneitatea in exprimarea opiniilor personale, fără a încerca impunere a  

punctului de vedere, manipularea fiind o forma de comunicare care 

transmite mesajul de non- acceptare şi neincredere in deciziile luate; 

• ascultarea cu  atenţie: ascultatul activ reprezintă o modalitate de a asculta şi 

a răspunde care duce la imbunătăţirea intelegerii reciproce şi la depăşirea 

obstacolelor in comunicare, comunicarea empatică conţine mesaje de 

intelegere, compasiune şi afecţiune faţă de interlocutor; 

• evitarea stereotipurilor şi prejudecăţilor deoarece conduc la opinii negative 

despre ceilalţi, sunt cauzele unor acţiuni şi emoţii negative, duc la 

discriminare, violenţă şi genocid; 

• realizarea unei pauze necesare interlocutorului care dă posibilitatea de a 

realiza o evaluare negativă a acţiunilor sau atitudinilor sale, critica nu duce 

neapărat la schimbarea celeilalte persoane; 

• utilizarea de  mesaje care să ajute interlocutorul in găsirea de alternative, 

posibilităţi de rezolvare a unei situaţii. Deseori sfatul este perceput de 

cealaltă persoana ca o insulta la inteligenţa sa, ca o lipsă de incredere in 

capacitatea persoanei respective de a-şi rezolva singură problema; 

• evitarea ameninţărilor, insistând in aplicarea unei pedepse pentru rezolvarea 

unei probleme/situaţii va genera sentimente negative; 

• evitarea moralizării, aceasta determinând sentimente de nelinişte, 

stimulează resentimentele şi blochează exprimarea sinceră a celeilalte 

persoane; 

• etalarea unei atitudini de  egalitate, atitudinea de superioritate determină 
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formarea unei relaţii defectoase de comunicare, incurajeaza dezvoltarea 

conflictelor, egalitatea inseamna acceptarea necondiţionată şi respectarea 

fiecărei persoane, indiferent de nivelul sau de cultura, pregătire 

profesională; 

• focalizarea pe  factorii sentimentali, incercarea de a convinge prin 

argumentare logica sau dovezi logice duce la frustrare, poate bloca 

comunicarea; 

• solicitarea a  mai multor informaţii, prin punerea de  intrebari deschise, câte 

una pe rând, acestea dau vorbitorului poşibilitatea de a se deschide, de a 

explora gândurile şi sentimentele sale, este convins ca te interesează ceea ce 

iti spune; 

• utilizarea parafrazării, este o metoda in comunicare care are rolul de a 

clarifica mesajul, de a comunica mai eficient nevoile. Dar, nu o folosire 

prea des!; 

• explorarea soluţiilor alternative prin foloşirea brainstorming-ului, a 

ascultării reflective, discutarea posibilelor rezultate ale alegerii uneia dintre 

alternative, obţinerea unui angajament; 

• utilizarea tehnicii devierii/abaterii daca se doreşte schimbarea cursului 

conversaţiei de la preocupările celelaltei persoane la propriile preocupări; 

• utilizarea confirmărilor verbale, vizuale şi non verbale, precum şi sunete 

care ii fac pe vorbitor să inţeleagă că este ascultat cu interes şi cu respect; 

• identificarea limbajului corpului, prin concentrarea atenţiei pe factorii 

cheie: expresia feţii, ochilor, tonul vocii, ţinuta corpului şi gesturile; 

• aşigurarea confortului necesar in timpul comunicării. 

Este foarte important ce ii spunem copilului (mesajul , informaţia), dar şi 

folosirea unui material didactic expresiv, adecvat temei şi vârstei, din punct de 

vedere estetic. Este important modul de organizare a activităţii, precum şi 

explicarea clara şi pe îndelete a temei, deoarece copilul trebuie să înţeleagă 
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sarcinile pe care le are şi să dorească să răspundă sau să poarte un dialog cu 

învăţătoarea sau cu un coleg din grupa. De exemplu, la o activitate de repovestire, 

un copil care are un vocabular sărac sau o exprimare deficitară, nu va dori să redea 

un fragment din povestire, dar la o dramatizare, care se desfăşoară pe baza de 

dialog intre personaje, interesul lui va fi mult mai mare. Deci vom solicita copilul 

in funcţie de interes, dar şi de posibilităţile lui intelectuale, posibilitatile de 

exprimare  încurajându-l pentru a căpăta încredere in forţele proprii. 

Comunicativitatea didactică presupune o buna cunoaştere psihologică a 

copilului, adaptarea la nivelul de cunoaştere şi înţelegere a copilului. Relatia 

pedagogica de comunicare, asa cum afirmă Marin Călin, este dependenta de  

inteligibilitatea exprimării, de adevărul conţinutului propoziţional respectiv 

vorbitorii să exprime stări de fapt,pecare să le înţileagă, de veracitatea vorbitorilor 

respectiv buna lor intenţie precum şi de justeţea normei interacţiunii vorbitorilor 

respectiv conformarea/respectarea unor standarde de comportament.  

Lucrarea de fata vine să susţină importanţa comunicarii în  cadrul 

raporturilor intermane dar si interuman (limbajul intern, introspectia!) ‚ începând 

cu jocul şi învăţarea şi continuând cu munca şi creaţia precum şi necesitaea 

escaladării  iminentelor obstacole/bariere ce apar pe parcursul acestei activităţi 

fundamentale din viaţa noastră. 
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ÎNTÂLNIREA CU CEALALTĂ FAȚĂ A NOASTRĂ - UMBRA 

Maria TĂNASE MĂNZAT,  lector univ. dr. Universitatea Hyperion                                                                                                  

 

 Psihologia analitică jungiană reprezintă „sugestii și încercări de formulare a 

unei noi psihologii științifice întemeiată, în primul rând, pe experiența nemijlocită 

cu ființele umane”. (Fordham,1998, pg. 49) 

 În cadrul psihologiei analitice psihicul este văzut ca un tot dinamic, în 

continuă mișcare și autoreglator, motorul său central fiind procesul de individuare. 

Pe măsură ce  construieşte şi dezvoltă psihologia analitică, propria sa viziune 

asupra psihicului (sau Psyche-ului),  C. G. Jung este nevoit să introducă concepte 

psihologice noi care să denumească realităţile psihologice pe care i le-a relevat atât 

practica sa psihoterapeutică cât şi confruntarea dintre el şi propriul său inconştient, 

confruntare cares-a desfășurat cel mai intens  între anii 1913 – 1919.  

 Principalele concepte introduse sunt: inconştient personal/inconştient 

colectiv, arhetipuri, complexe, (Anima/Animus, Persona, Umbră, Trickster, Sine),  

individuare, sincronicitate, extraversie/introversie. 

 În cadrul psihologiei analitice psihicul este văzut ca un tot dinamic, în 

continuă mișcare și autoreglator iar motorul său central este procesul de 

individuare. 

 Structura psihicului este, în viziunea jungiană, triadică ―  conștiență, 

inconștient    personal și inconștient colectiv. 

 Inconștientul reprezintă matricea conștienței,  al cărui centru este Eul. 

 Cărămizile inconștientului personal sunt complexele. În centrul fiecărui 

complex se găsește câte un  miez arhetipal, element constitutiv al inconștientului 

colectiv. În centrul acestuia se află Sinele.  
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 Inconştientul personal se naşte odată cu individul. Tot ceea ce este 

subliminal, tot ceea ce este refulat şi tot ceea ce este uitat se află în acest strat 

psihic, numit de Jung inconştient personal. Unităţile structurale ale acestui nivel, 

cărămizile sale,  sunt în viziunea jungiană complexele. Acestea sunt formate din 

imagini cu ton afectiv comun aflate în interrelaţie şi grupate în jurul unei miez de 

înţeles comun, arhetipal. De exemplu complexul matern se formează în timpul 

vieţii unei persoane sub influenţa directă a mamei, sau a oricărei persoane prezente 

în viaţa  acesteia, care are rolul de  substitut de mamă. 

„Ce este, deci, din punct de vedere ştiinţific, un < complex afectiv > ? El 

este imaginea unei anumite situaţii psihice, care e încărcată cu vii accente 

emoţionale şi care, tocmai de aceea, se dovedeşte a fi incompatibilă cu atmosfera 

sau atitudinea  conştientă obişnuită. Această imagine este de o coeziune internă 

puternică şi îşi are completitudinea sa proprie, bucurându-se astfel de un grad 

relativ înalt de autonomie, ceea ce înseamnă că este numai în mică măsură supusă 

dispoziţiilor conştiente şi se comportă, deci, în spaţiul conştienței ca un corpus 

alienum însufleţit.“ ( Jung, 1994, I, pg. 87). Singurul complex parţial conştient 

natural este Eul şi constitue centrul conştienţei. Faţetele complexelor nu se supun 

controlului voinţei Eului. Atunci când energia Eului slăbeşte, deci controlul său îşi 

pierde din putere, faţetele complexelor se pot manifesta atât în vise şi asociaţii 
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întâmplătoare cât şi în comportamente perturbatoare specifice nevrozelor sau în 

autonomizări specifice psihozelor. 

 „În măsura în care complexele sunt inconştiente, sau chiar dacă sunt parţial 

conştientizate, ele se pot comporta relativ autonom, respectiv independent de 

dorinţele, controlul și voinţa Eului.  Ideile şi afectele provocate de complexul 

respectiv intră şi ies din câmpul conştienţei incontrolabil, se impun acesteia, apar în 

comportamentul persoanei fără ca aceasta  să le poată stăpâni, sunt acompaniate de 

puternice trăiri afective. Un conţinut inconştient şi un complex inconştient iradiază 

în conştienţă şi face ca acele conţinuturi ale conştienţei care i se asociază să fie 

supraîncărcate, ceea ce va avea ca efect rămânerea sa tenace în conştienţă sau, 

dimpotrivă dispariţia bruscă prin atracţia exercitată de inconştient.” afirmă Mihaela 

Minulescu (Minulescu, 2001,   pg.45 – 46). 

 Dintre complexe amintim: complexul matern, complexul patern, complexul 

contrasexual, Persona, Umbra.  

 Persona și Umbra sunt considerate complexe asociate Eului, adică cele mai 

aproape de el și care se formează prin relația cu Eul, unul fiind masca sa socială iar 

celălalt tot ceea ce nu vrea/poate/are voie să acepte despre sine însuși Eul.    

 Persona reprezintă interfaţa dintre personalitate şi social, masca socială. 

Începe să se formeze încă din prima copilărie şi este potenţată de dorinţa copilului 

de a se conforma dorinţelor şi speranţelor părinţilor, apoi educatorilor, profesorilor 

etc. Persona este necesară social  ea asigurând existenţa unor bune relaţii cu ceilalţi. 

Atunci când nu este dezvoltată individul este lipsit de tact, ofensator, vulnerabil. 

„De fapt, persona nu este nimic ˂real˃. Este un compromis între individ și societate 

pe tema: ˂drept ce apare cineva˃. Acest cineva își ia un nume, dobândește un titlu, 

reprezintă o funcție, este un lucru sau altul. Toate astea sunt, firește, într-un anume 

sens reale, dar în raport de individualitatea celui în cauză sunt doar ca o realitate 

secundă, o simplă figură de compromis, la care uneori ceilalți participă mai mult 
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decât el însuși. Persona este o aparență, o realitate bidimensională, cum ar putea fi 

numită în glumă.” (Jung, 2007, pg. 181)  

 Această descriere a lui Jung este reflectată  de o poveste/parabolă cuprinsă 

într-o carte de Anthony de Mello în care este prezentat  dialogul dintre o femeie și 

Dumnezeu. O voi prezenta sintetic mai departe. După ce moare această femeie se 

întâlnește cu Dumenzeu care o întreabă:  

• „Cine ești tu?”  

•  „Eu sunt Ioana.” răspunde.  

• „Te-am întrebat cine ești nu cum te cheama.” 

•  „Aaa, am înțeles. Sunt fizician.”  

• „Te-am întrebat cine ești nu ce profesie ai.” 

• „Acum înțeleg, sunt soția lui Ion și mama Elenei.”  

• „Te-am întrebat cine ești nu a cui soție sau mamă ești. Du-te înapoi pe 

pământ și află cine ești.” i-a spus Dumnezeu în final.  (Mello, 2010) 

Se poate spune că la întrebarea lui Dumnezeu „cine ești?” această femeie a 

răspuns doar de la nivelul Personei sale. 

 Umbra este fiinţa inferioară şi întunecată din noi înşine, tot ceea ce noi nu 

punem conștient în joc, ceea ce nu ne place și nu vrem să fim, tot ceea ce am 

învățat prin experiența  familială și socială nemijlocită că nu este bine să fim. 

Concepţia jungiană postulează necesitatea confruntării şi a trăirii asumate, 

conştiente  cu această parte refulată, negată şi reprimată din fiecare. De reuşita 

acestui demers poate depinde sănătatea fizică şi mentală a unei persoane. 

Confruntarea și asumarea fațetelor Umbrei determină trăirea întregirii 

psihicului, Jung afirmând în mai  multe rânduri că scopul dezvoltării este întregirea 

ființei psihice, adică lărgirea sferei conștienței. Cu atât mai mult cu cât prin 

„întunecată” se înțelege atât ceva negativ cât și ceva ce nu este încă luminat de 

conștiență, dar care nu este negativ în sine. De exemplu, în multe culturi care 

valorizează submisivitatea, autonomia și creativitatea sunt trimise în Umbră. 
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 Recuperarea și punerea lor în act, în viața de zi cu zi, este, fundamental, o 

întregire necesară. Tot cultural, preponderent în cultura occidentală tradițională, 

băieții sunt învățați că simțirea și exprimarea emoțiilor știrbesc masculinitatea așa 

că soluția este să fie trimise în Umbră. Acceptarea și recuperarea lor conștientă 

implică, de asemenea îmbogățirea și întregirea vieții.  

 Să ne reîntoarcem la partea umbrită a Umbrei și la rolul ei în viața și 

dinamica intrapsihică. 

 Sfântul  Apostol Pavel spune în  Epistola către romani, cap.7 – ”Pentru că 

ceea ce fac nu știu; căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc.....Căci nu 

fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc.” În 

termeni jungieni afirmația sfântului Pavel poate fi tradusă astfel – Eul meu face 

ceea ce vrea Umbra sa și  nu ceea ce vrea el  însuși.  

 Gândiți-vă, vă rog, la crizele de furie, la cuvintele pe care le regretăm 

imediat ce le-am spus..... 

”Umbra este alcătuită din toate acele aspecte ale psihicului care ne fac să nu ne 

simțim în largul nostru cu noi înșine. Umbra nu este doar inconștientul, este ceea ce 

tulbură sentimentul de sine pe care dorim să îl avem.” J. Hollis, pg.29 

 Umbra personală este unică, fiecare dintre noi având propria umbră. În 

dinamica intrapsihică  și  cea socială Umbra:  

1. poate rămâne inconșientă însă activă, influențându-ne comportamentul; 

2. poate controla conștientul prin fenomenul de posesie; la acest nivel nu 

înfluențează comportamenul, îl controlează complet;   

3. poate genera lărgirea sferei conștientului prin recunoașterea, dialogul, 

confruntarea și asimilarea conținuturilor sale; 

4. se poate proiecta - ne ”salvăm” fals de Umbră proiectând-o asupra celorlați. 

 Primele trei forme sunt proprii dinamicii psihice, ultima dinamicii sociale. 

Pentru a scăpa de confruntarea grea și  dureroasă cu propria Umbră Eul încearcă să 

o ”bage sub covor”. Principalele procese prin care se realizează aceasta sunt: 
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negarea, reprimarea, refularea, raționalizarea și proiectarea.De asemenea amnezia, 

fuga și personalitatea multiplă sunt tulburări disociative mai severe generate de 

relația cu Umbra.   

Principalele arii ale Umbrei  în cultura occidentală sunt sexualitatea și 

mânia. Principalul semnal că relația cu propria  Umbră este disfuncținală este 

anxietatea. Teama că vom fi respinși dacă....., că vom suferi când......, că nu suntem 

destul de buni atunci când......Toate acestea și nenumărate altele ne fac să îngroșăm 

fațetele Umbrei noastre personale. Pentru  reducerea anxietății se apelează la: rutină 

și dependența. „Dependențele există atunci când cineva este silit din interior să 

investească energie în niște lucruri care nu sunt dorințele lui adevărate” 

(Kazantzakis, apud. J Hollis, pg103) 

 Una dintre sarcinile importante ale procesului de individuare/maturizare 

constă în lărgirea sferei conștienței prin confruntarea cu propria parte umbrită.  

”Este o eroare să credem că integrarea Umbrei înseamnă trăirea ei neinfrântă...Să 

acceptăm Umbra înseamnă să recunoaștem într-o anumită situație, eventual prin 

intermediul unui vis, că avem un comportament înfluențat de Umbră și în cel mai 

bun caz să îl corectăm. Trebuie să dezvoltăm o sensibilitate  atât față de Umbra 

noastră cât și față de Umbra celorlalți. Acceptarea Umbrei și sensibilitatea față de 

ea vor rezulta într-o mai buna cunoaștere de sine, mai multă toleranță față de noi 

înșine și față de ceilalți, și mai puțină ipocrizie.” (V. Kast, pg.23) 

 Astfel ajungem la felul în care Umbra afectează relațiile dintre oameni. 

Principalul proces care se pune în joc este proiecția.  S. Freud introduce termenul 

de proiecție în anul 1894 în ”Psihonevrozele de apărare”. În  ”Noi observații asupra 

psihonevrozelor de apărare” Freud folosește termenul de proiecție din perspectivă 

clinică, fiind mecanismul de apărare prin care se caută în exterior originea unei 

neplăceri.În psihanaliză proiecția reprezintă procesul prin care subiectul expulzează 

din sine și localizează în altul calități, sentimente, dorințe pe care nu le cunoaște 

sau le refuză la sine însuși. 
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Pentru C. G. Jung proiecția reprezintă transferarea în exterior, într-un 

obiect, a unui proces subiectiv întemeiat pe identificarea arhaică subiect-obiect, 

mement din filogeneză în care lumea interioară nu era precis delimitată de lumea 

exterioară.  

TIPURI DE PROIECȚIE 

1. PROIECȚIA TRANSFER – subiectul asimilează o persoană cu alta; 

2. PROIECȚIA IDENTIFICARE – subiectul se asimilează altor persoane sau 

asimilează în sine alte persoane; 

3. PROIECȚIA MECANISM DE APĂRARE – în paranoia, în fobie, în gelozia 

”proiectivă”. 

Să ne reîntoarcem la Umbră. 

Energia psihică inconștientă se exprimă într-o dinamică pe care Eul nu o 

poate controla. Principalul său mod de exprimare este prin proiecție. Iar Umbra 

este  conținutul cel mai ușor de proiectat. ”Uitați-vă la Cassius.....ce privire lacomă 

are...Oamenii ca el sunt periculoși.” afirmă colegul său, politician ambițios. ”Cu cât 

este mai slab Eul, cu atât sunt mai intolerante judecățile și cu atât mai mare este 

potențialul de a da verdicte categorice asupra altora, ceea ce înseamnă bigotism și 

prejudecată.” (J. Hollis, pg.39)  

  De câte ori nu ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi să ”cunoaștem” oameni 

pe care i-am văzut doar la televizor......”O femeie se surprinde reacționând violent 

la vederea unui bărbat complet străin, la televizor. (Cine nu a simțit energii pozitive 

sau negative în legătură cu o vedetă, uitând pe moment că este o persoană complet 

străină, care cel mult joacă un rol pe ecran?) După mai multe reacții de acest gen, 

femeia își dă seama că bărbatul are aceeași privire încruntată cu care se uita atât de 

des mama ei la ea în copilărie. Deși au trecut zeci de ani de atunci, deși este vorba 

despre un bărbat, privirea aceasta încruntată este suficientă pentru a-i trezi o 

puternică reacție afectivă.” (J.Hollis, pg.37-38) 
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 ”Cu cât suntem în stare să ne acceptăm Umbra, nu suntem doar mai siguri 

de noi și mai egali cu noi înșine, ci, de asemenea, mai greu de jignit, și astfel 

sentimentul valorii de sine este mai puțin supus îndoielii. Când ne cunoaștem 

Umbra, luăm în calcul și Umbra celorlalți, dezvoltăm capacitatea de a ne imagina 

răul din om. Aceasta nu înseamnă că nu mai credem în binele din om. Dar nu mai 

considerăm binele un lucru dat, ci pornim de la premisa  că oamenii se străduiesc 

pentru bine – în pofida Umbrei...” (V.Kast, pg. 40) 

 Întîlnirea cu Umbra proprie, oricât de incomodă în primă fază, garantează 

maturizarea psihologică, creșterea autonomiei personale și împlinirea vieții.  

 ”Miezul înțelegerii și experienței religioase, al conștienței psihologice este 

recunoașterea și acceptarea conștientă a  propriilor  limite: să știm că nu știm. 

Înțelegerea acestui lucru nu va diminua importanța Eului ci îl va remodela radical. 

Imensitatea misterului cosmosului și impenetrabilitatea misterului propriilor 

noastre suflete ne umple de smerenie. Smerenia este punctul de referință al 

experienței religioase și al înțelegerii psihologice...Doar o conștiință umilă, însoțită 

de penitența trufiei, ne va îmbogăți psihologic și spiritual. ” (J.Hollis, pg. 63). 
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DINAMICA ȘI EFECTELE RELAȚIEI TERAPEUTICE CO- 
CREATE ÎN PSIHOTERAPIA INTEGRATIVĂ  

 
                             Gina CHIRIAC, Psih. Dr., Formator în Psihoterapie Integrativă 

 
„Relația terapeutică” este considerată a fi una dintre cele mai consistente 

concepte din psihologie şi psihoterapie și poate constitui fundamentul oricărei 

psihoterapii, indiferent de orientare. 

Etimologia cuvântului „relație” este una spectaculoasă, dacă o privim din 

perspectiva umană și apoi psihoterapeutică. Rădăcinile cuvântului „relație” sunt de 

origine latina, particula „re” însemnând încă o dată, desemnând repetarea unui 

eveniment, iar „latio” înseamnă acordarea ajutorului, legătura. Dacă ar fi să 

definim semantic și să creăm o noua perspectiva a sensului cuvântului relație, 

atunci relația devine reluarea unei legături în care ne acordăm ajutorul unul 

celuilalt. 

 Însăși etimologia cuvântului psihoterapie (vindecarea sufletului trad. gr.), 

indică un proces care nu poate avea loc, dacă excludem conștientizarea simplului 

fapt, că cei doi protagoniști ai actului terapeutic sunt, înainte de orice, ființe umane: 

„Relația este prima condiție a ființei umane” (Hipocrate) 

Pe baza acestor considerente, din perspectivă semantică, psihoterapia 

relațională este legătura care se formeaza încă odată între doi oameni în vederea 

acordării ajutorului pentru vindecarea sufletului.  

„Buber (1923/1996) vorbeşte despre relaţia Eu – Tu ca fiind relaţia reală 

sau relaţia de bază atunci când doi oameni se întâlnesc şi se întâmpină unul pe 

celălalt ca două ființe umane” (M.Gilbert, V. Orlans, 2013) 

Relația umană autentică din cabinetul de psihoterapie influențează atât 

clientul cât și terapeutul: „Prin acest proces al întâlnirii, fiecare este schimbat de 

celălalt şi, în acest sens, terapeutul devine foarte mult o parte din procesul 

schimbării. Ceea ce este esenţial aici este sentimentul reciprocităţii şi absenţa 
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oricărei agende despre celălalt, deschiderea către o „întâlnire reală” în care 

autenticitatea este principala ei calitate” (M.Gilbert, V. Orlans, 2013). 

Despre co-crearea relației terapeutice din perspectiva integrativă, în care 

atât terapeutul cât și clientul au fiecare rolul său, influențând terapia, Ken Evans și 

Maria Gilbert în „Introducere in Psihoterapia Integrativă” (2009) definesc relația 

terapeutică co-creată ca fiind „un dans delicat de interacțiuni și influențe 

reciproce”.  

Relația terapeutică este percepută dinamic între cei doi protagoniști ai 

actului terapeutic care se află într-un proces unic de interacțiune reciprocă, 

determinat întotdeauna de individualitatea și momentul întâlnirii persoanelor 

implicate.  

Noţiunile de contact-în-relaţie, stările sinelui şi funcţia intrapsihică, 

transferul şi procesele paralele constituie noțiuni cu care psihoterapia integrativă 

operează în procesul terapeutic, conducând clientul spre înțelegere, învățare și 

vindecare. 

Relația și alianța terapeutică viitoare ce va fi construită în cabinetul de 

psihoterapie presupune întâlnirea dintre cei doi protagoniști ai actului terapeutic în 

următoarele  dimensiuni: 

1. Dimensiunea planului realității exterioare, fizic, cognitiv-emoțional și 

somatic. 

2. Dimensiunea realității intra-psihice în planul conștient imaginativ-

proiectiv, intuitiv și a simbolismului transpersonal.  

3. Dimensiunea creării relației terapeutice la nivel inconștient. 

Perspectiva holistică a psihoterapiei integrative crează cadrul necesar astfel 

încât psihoterapeutul să se întâlnească cu clientul atât în exterior, în cabinetul de 

psihoterapie, în realitatea fizică senzorială determinată de manifestările corporale și 

biologice, social și cultural, prin comunicarea verbală și non-verbală, ei stabilind 

astfel o relație terapeutică ce conține elemente specifice realității exterioare. 
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Relaţia terapeutică se desfăşoară întotdeauna într-un anumit context social, 

politic, istoric şi spiritual, care va influenţa natura interacţiunii pacient-terapeut.  

Pe lângă dinamica relațională care se desfășoară în relația exterioară dintre 

psihoterapeut și client, trebuie avută în vedere și relația sinelui cu sine în spațiul 

intra-psihic atât din perspectiva psihoterapeutului cât și a clientului. Acestă relație a 

sinelui cu sinele va influența în bună măsură, atât relația terapeutică cât și alianța 

terapeutică.  

Ca un client să ajungă în cabinetul de psihoterapie este necesar ca el să 

îndeplinească trei condiții: să conștientizeze că are o problemă, să știe că nu o poate 

rezolva singur și să ceară ajutor calificat pentru rezolvarea acesteia. 

Se impune încă de la începutul terapiei activarea stării de conștientizare a 

psihoterapeutului prin activarea atenției, înainte de a se investi timp din procesul 

terapeutic în construirea relației și alianței terapeutice. 

Jung descrie cu o rafinată acuitate complexitatea psihicului uman: „natura 

noastră psihică are un grad de diversitate greu de cuprins” cu partea noastră 

conștientă, în care,  „autonomia relativă a conținuturilor psihice și existența, de 

multe ori destul de incompatibilă, ale  diferitelor altor tipuri de sub-personalități, 

personae” (în sensul latin de „măști”) determină ca interacțiunea interumană să aibă 

un grad de dinamism surprinzător. 

Jung face o distincție, cu toate acestea, între aceste „personae, măști - care 

corespund, rolurilor sociale interpersonale” - și „personalitatea interior”. (Tipuri 

psihologice, 1921). 

Viziunea „conceptului de sine” a lui Assagioli poate fi folosită în procesul 

de construire a relației terapeutice luându-se în considerare că el spune: „pe măsură 

ce eu iau diverse roluri și poziții în relații ca răspuns la diverși oameni și 

circumstanțe din viața mea” se formează o mulțime de fațete ale conceptului sinelui 

despre sine care se manifestă sub forma unor subpersonalități: „pot avea un eu 
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învățător, un eu serios, reflexiv” sau un eu contestatar, poate un eu nemulțumit. 

(Polster, 1995). 

În acest caz, înseamnă că putem construi o relație terapeutică cu acea 

subpersonalitate din client care a decis că este bine să se afle în cabinetul de 

psihoterapie și a acționat făcând posibilă prezența acestuia în cabinetul de 

psihoterapie. 

Privind clientul din această perspectivă, putem construi o relație terapeutică 

și apoi o alianță terapeutică cu acea parte determinantă, puternică și care l-a adus în 

cabinet. 

Putem vorbi despre „o hartă” a relației psihoterapeutice care se conturează 

începând de fapt, în spațiul intra-psihic atât al clientului cât și al terapeutului din 

momentul în care cei doi intră în contact și stabilesc detaliile despre desfășurarea 

primei ședinte de psihoterapie.  

Korzybski (1933) spune că „harta nu este teritoriu”, iar Thomas arată că 

„dacă oamenii definesc o situație ca fiind reală atunci această situație este reală prin 

consecințele ei ca fiind reală”. 

În viziunea noastră, atunci când construim o relație terapeutică avem în 

vedere că putem lucra mult mai bine dacă activăm resursele clientului investind în 

baza de siguranță. Susținem acest lucru ținând cont de elementele teoretice care 

descriu atașamentul sigur din perspectiva teoriilor atașamentului ale lui Bowlby.  

Utilizându-se tehnica disocierii, propun următoarea conștientizare 

verbalizată de către psihoterapeut clientului său: “Mă întreb dacă conștientizați că 

prin prezența dumneavoastră în cabinetul de psihoterapie ați activat partea 

puternică, sănătoasă, pe care încă o aveți căutând vindecarea” sau „Știați că 

prezența dumneavoastră în cabinet îmi arată că aveți o parte puternică care nu 

lasă viața dumneavoastră să fie ca un vapor care plutește în derivă pe oceanul 

vieții și la cârma căruia nu se află nimeni? Cei slabi stau acasa și se resemnează. 

Pe când cei puternici caută vindecare/să-și rezolve problemele. Succesul sau 
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puterea înseamnă să te ridici de mai multe ori decât ai căzut și să-ți înveți lecția de 

fiecare dată. Dumneavoatră vă aflați astfel la cârma vaporului pe care îl conduceți 

spre un port al stării de bine”. 

 Din practica clinică pe care am avut-o în cabinet am descoperit, de-a lungul 

anilor, că o astfel de abordare, mai ales în cazul pacienților cu comportament 

anxios-defensiv, este primită cu surprindere și declanșează instantaneu insight-uri, 

reprezentând o investiție sigură atât în încrederea pe care clientul o capătă în 

terapeut, cât și în potențialul pe care terapia îl poate avea în procesul de vindecare. 

 Una dintre frazele pe care o propun în cabinet, în contextul în care teoria 

susține practica, astfel încât principiul disocierii de care vorbeam anterior să-i fie 

adus la cunoștință clientului, adâncind conștientizarea propriilor resurse, poate fi 

următoarea: „Să înțeleg că o parte din tine se confruntă cu problemele pe care mi 

le-ai descris până acum. În același timp, așa cum îți spuneam mai devreme, 

(întărire) există o parte puternică în tine care te-a mobilizat să cauți mai departe 

soluții și te-a făcut să ajungi în cabinet. Prezența ta fizică aici demonstrează acest 

lucru. Aș vrea să îți spun că, începând din acest moment, ai în mine un aliat al 

acestei părți puternice și împreună vom putea ajuta mult mai eficient partea din 

tine care se confruntă cu aceste probleme.” 

În acest proces clientul este investit ca fiind purtător de resurse și 

participant activ la procesul schimbării, fiind conștientizat că el este expertul în 

viața sa. „Accentuăm importanţa pacientului ca arhitect al schimbării, în aceeaşi 

măsură în care onorăm calitatea prezenţei terapeutului în relaţie. Procesul 

terapeutic este văzut ca un efort comun”. (Evans, K.R. şi Gilbert, M., 2009). 

În momentul în care construim alianța terapeutică îi putem spune clientului 

acest lucru investindu-l ca fiind parte activă a procesului de vindecare și nu un 

obiect asupra căruia se exercită o tehnică sau o acțiune. 

Un aspect determinant al întâlnirii din cabinetul de terapie este întâlnirea și 

relaționarea dintre client și terapeut în planul emoțional, empatic. 
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Dialogul este văzut ca „o manifestare a perspectivei existenţiale asupra 

relaţiei” în care adevărul apare ca produs al întâlnirii celor doi și este susținut de 

ideea de „sens” a lui Buber în viziunea asupra terapiei ca o „co-creație”. 

Procesul relațional dintre psihoterapeut și client poate fi definit atunci ca 

fiind  un proces de creștere și de maturizare prin dobândirea conștientizării și 

autonomia sinelui: „Maturitatea nu este simplă în ceea ce priveşte autonomia 

sinelui dar și a sinele-în-relaţie, şi este un proces continuu de ajustare creativă de-a 

lungul vieții” (K.R. Evans şi M.C. Gilbert, 2009). 

În acest context, atitudinea terapeutului devine una flexibilă, deschisă spre 

ajustarea creativă permanentă adusă în contextul fenomenologic al câmpului 

relațional co-creat în cabinet, în care compasiunea este împletită cu atenția 

permanentă la nevoile propriului sine, nevoile clientului și cele relaționale,  pentru 

obținerea stării de  bine și de armonie în relația terapeutică, astfel încât procesul 

terapeutic să marcheze o evoluție atât pentru sinele clientului, cât și pentru sinele 

psihoterapeutului, astfel încât relația terapeutică să devină un sol fertil unde 

semințele tehnicilor și strategiilor folosite în terapie, vor determina apariția stării de 

vindecare și armonie.       

Relaţia terapeutică reproduce în cabinet „un microcosmos al modului de a fi 

în lume” al clientului. Prezența terapeutului și acțiunile lui pot modela, vindeca, 

aduce piese de puzzle acolo unde acestea lipsesc și pot reconstrui într-un mod 

reparativ ajutând clientul să se descopere și să se vindece și să devină, în contextul 

sigur al cabinetului de psihoterapie, cine este el cu adevărat, conștient de sine. 

Ca psihoterapeuți și totodată ca educatori, avem șansa de a conștientiza 

bogăția ființei umane vindecate, empatice și conștiente de dimensiunea sa 

complexă. Avem  șansa de a participa la vindecarea și la protejarea valorii umane, 

nu doar prin participarea la procesul relațional din cabinetul de psihoterapie, cât și  

prin relațiile pe care clienții le manifestă în relațiile lor inter-umane din mediul în 

care trăiesc și relaționează. Conștientizăm astfel cum noi, ca psihoterapeuți, putem 
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să participam la crearea unei civilizații mai bune, în care noi toți putem, pentru 

binele superior al fiecăruia și al tuturor, să exprimăm potențialul minunat ce se află 

în fiecare ființă umană. 
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PERSONALITATEA, PERFORMANȚA ȘI INTELIGENȚA 

SOCIALĂ CA ATRIBUTE ALE PROFESIEI DE 

PSIHOTERAPEUT 

SÎRBU Marinela, Lector, Univ. Dr, Universitatea Hyperion 

Rezumat: Prezentul demers experimental vizează în principal investigarea 

particularităţilor specifice personalităţii şi inteligenţei sociale întâlnite într-un 

grup de psihoterapeuţi. Principala premisă de la care a pornit acest proiect se 

bazează pe faptul că în ceea ce priveşte structura personalităţii, aceasta este dată 

nu numai de configuraţia componentelor ei psihice şi a relaţiilor dintre ele, ci şi de 

modul de asimilare în sine a influenţelor altor componente şi substructuri ce se 

află într-o interacţiune de ordin integrativ cu mediul informaţional şi ambiental 

existent. Nivelul de inteligenţă socială are un efect direct asupra formării şi 

menţinerii personalităţii actorilor umani. Din această perspectivă studiul 

identificării şi analizei componentelor personalităţii psihoterapeutului în raport cu 

elementele specifice inteligenţei sociale reprezintă principalul obiectiv al 

proiectului nostru. 

Cuvinte cheie: personalitate, inteligență socială, psihoterapeut. 

Summary: This experimental approach primarily aimed at investigating 

the particularities of personality and social intelligence encountered a group of 

psychotherapists. The main premise of which started this project builds on that in 

terms of personality structure, it is time not only physical configuration of its 

components and the relationships between them, but also on how to assimilate 

itself influences other components and substructures that are in order integrative 

interaction with existing information environment and ambient. The level of social 

intelligence has a direct effect on the formation and maintenance of personality 

human actors. From this perspective the study of personality identification and 
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analysis components psychotherapist in relation to specific elements of social 

intelligence is the main objective of our project. 

Keywords: personality, social intelligence, psychotherapist. 

1.1. Definirea termenului de personalitate 

Personalitatea reprezintă pattern-ul distinctiv şi caracteristic al gândirii, 

afectivităţii şi comportamentului care defineşte stilul personal al unui individ şi 

influenţează acţiunea acestuia cu mediul. Numărul de încercări în dorinţa de 

definire a personalităţii se situează astăzi undeva înspre 100 de definiţii ale 

termenului33. McClelland, D. 1951,  Pe de altă parte se apreciază că la ora actuală 

pot fi delimitate cu uşurinţă cel puţin zece şcoli personologice. Printre cele mai 

cunoscute se numară: teoria psihanalitică (S. Freud, A. Adler, K. Jung, ş.a.); teoria 

factorială (G. Allport); teoria personalistă (C. Rogers); teoria organismică; teoria 

socio-culturală ş.a. Fiecare dintre aceste teorii urmăreşte să găsească un cadru 

specific de referinţă şi un început unic care să deduca întreaga construcţie. Unii 

autori încearcă să exprime în definiţie caracterul complex al structurii 

personalităţii, accentuând asupra ordinii şi regulii de compunere a unor elemente 

calitativ distincte: biologice, fiziologice, psihologice şi socio-culturale. 

Subiectul uman este considerat o unitate bio-psiho-socială, un purtător de 

funcţii epistemice, pragmatice şi axiologice, aflat în realitatea psihologică, iar 

personalitatea, ca şi concept ocupă un loc central în psihologie. Din punct de 

vedere teoretic, personalitatea reprezintă un cadru de referinţă fundamental pentru 

definirea sensului şi valorii explicative a celorlalte noţiuni psihologice. Noţiunile 

de senzaţie, percepţie, afectivitate, motivaţie, voinţă nu ar avea aproape nici o 

semnificaţie dacă ar fi interpretate în sine, deci neraportate la personalitate.  

Abordarea practică demonstrează că personalitatea este prima, cea mai 

complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luăm contact şi 

                                                             
33 McClelland, D. (1951), Personality, Publisher: William Sloane, Place of Publication: New York, 
p.137. 
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asupra căreia urmează să apară influenţarea, ameliorarea sau schimbarea, ea, 

personalitatea, fiind principalul ghid în modelarea concretă a omului. Prin 

cunoasterea laturilor sale, prin definirea unei structuri, cât şi a unei finalităţi se vor 

putea selecta şi utiliza cele mai potrivite mijloace, metode, procedee de influenţare 

educativă. 

Allport şi Odbert au descoperit, încă din 1936, existenţa în limba engleză a 

18.000 de termeni prin care pot fi făcute descripţii psihologice ale personalităţii. 

Dintre aceştia, 4.504 de termeni (incluşi în seria I) desemnează trăsături de 

personalitate reale, tendinţe determinate, generalizate şi personalizat e, moduri 

stabile şi consistente de ajustare a individului la mediul său. Ceilalţi termeni 

implică comportamente specifice şi temporare (seria a II-a), evaluări (seria a III-a), 

metafore (seria a IV-a). Confuzia şi lipsa de coerenţă a termenilor sau a definiţiilor 

date provin din preluarea mai mult sau mai puţin necritică a unor termeni familiari 

diverselor domenii (fizică, biologie), însă greu de aplicat fenomenelor psihice. 

Multitudinea perspectivelor de analiză şi amalgamarea termenilor sunt alte cauze 

care au creat serioase dificultăţi în stabilirea conceptului de personalitate. 

În timp, organizarea structurală şi funcţională a individului se diferenţiază şi 

se specializează, iar ansamblul însuşirilor psihice ale persoanei parcurge un proces 

de structurare care le permite diferenţierea şi valorizarea căpătând unicitatea. 

Personalitatea poate fi definită ca persoana plus o notă de valoare, ea reprezentând 

organizarea superioară a persoanei. Nota de calitate adăugată personalităţii îi 

conferă acesteia apelativul de valoare supremă34. Personalitatea ca dimensiune 

supraordonată, cu funcţie integrativ-adaptativă a omului, presupune existenţa 

dimensiunii biologice şi a celei fiziologice, acest fapt nereprezentând o prelungire 

sau imagine proiectivă a conţinutului acestora. În cadrul omului real se pot delimita 

relativ două blocuri funcţionale de bază: individul şi personalitatea. La prima 

                                                             
34 Neculau, A. (2000), Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Editura Polirom, Iaşi, p.129. 
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vedere, delimitarea pare artificială şi inutilă, mai ales din cauza sinonimitatii din 

limbajul cotidian, al celor doi termeni.  

Cercetările asupra personalităţii ghidate după anumite criterii subliniază că 

cele două noţiuni sunt raportate la entităţi calitativ diferite şi sunt corelate printr-un 

proces de integrare. Prin individ se înţelege acea totalitate a elementelor şi 

însuşirilor, ereditare sau dobândite, care se integrează într-un sistem pe baza 

mecanismului adaptării la mediu. Individul se asociază cu unicitatea. Noţiunea de 

individ este în aceeaşi măsură aplicabilă tuturor organismelor vii: plantelor, 

animalelor, oamenilor, indiferent de vârstă şi nivel de dezvoltare. Prin conceptul de 

persoană este desemnat, pe de o parte, sistemul atributelor, structurilor şi valorilor 

de care dispune o persoană, iar pe de altă parte, persoana privită prin prisma 

funcţiilor ei social-istorice.  

Lersch (1954)35 făcea următoarea distincţie între cele două noţiuni: 

persoana se referă la “forma fundamentală a fiinţei umane”, de aceea ea trebuie 

studiată de psihologia generală care urmează a contura o concepţie de ansamblu a 

omului şi locului său în lume; personalitatea se referă la “particularităţile psihice 

individuale”, la ceea ce îl distinge şi îl detaşează “pe un om de altul”. În timp ce 

persoana are referinţe foarte largi, căci cineva este persoană în calitate de fiinţă care 

trăieşte şi îşi realizează destinul în lume, în procesele multiple şi în diversele 

conţinuturi de experienţă, personalitatea îşi limitează referinţele la un altul, căci 

cineva este personalitate numai comparativ cu alţii. Cea mai mare parte dintre 

cercetătorii personalităţii au pus în centrul atenţiei legătura dintre structură şi 

„convertirea” acesteia în comportament, evidenţiindu-se anumite proprietăţi, 

trăsături, dinamici interne sau factori caracteristici care determină comportamentele 

individuale. Trăsătura în sine neputînd fi măsurată direct, s-a recurs la evaluarea 

comportamentului, ajungîndu-se să se identifice personalitatea cu modelul de 

comportament (Marlowe, Sergen, 1969).  

                                                             
35 Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti, p. 512. 
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Mecanismul fundamental care asigură formarea structurii personalităţii este 

integrarea ierarhică. Din procesul general al integrării sistemului uman se desprind 

trei tipuri principale de legături, astfel se face referire la cele primare, înnăscute, 

determinate de relaţiile din interiorul organismului; în al doilea rând este vorba 

despre legăturile secundare (sintetizate pe baza legăturilor primare) după principiul 

condiţionării iar în al treilea rând se vorbeşte despre legăturile terţiare, cu aspect 

definitoriu pentru sistemul personalităţii. Spre deosebire de legăturile secundare 

care se elaborau pe baza valorii de semnalizare a stimulilor, acestea se formează pe 

baza sensului, a desemnării categoriale a situaţiilor, prin raportarea lor 

concomitentă la stările proprii de motivaţie şi la un ansamblu de norme şi etaloane 

valorice elaborate social. Legătura terţiară devine posibilă atunci când copilul 

începe să facă deosebirea între lucrul aşa cum există el în mod obiectiv şi lucrul 

luat în raport cu propriile sale trebuinţe, trecerea de la orientarea egocentrică la 

orientarea autocritică.  

Prima naştere a personalităţii se leagă de momentul cristalizării “conştiinţei 

de sine”, care presupune şi raportarea critică la propriile acte de conduită, la 

propriile dorinţe, prin comparare cu alţii; aplicarea la sine a aceloraşi criterii, 

condiţii şi restricţii care se aplică altuia. Întreaga evoluţie a personalităţii se 

desfăşoară pe fondul interacţiunii contradictorii dintre “conştiinţa obiectivă” şi 

“autoconştiinţă”36.  

Acesta reprezintă un proces de desprindere, formulare şi integrare 

permanentă de semnificaţii, criterii, de simboluri şi modele acţionale care se 

desfăşoară după cu totul alte legi decât comportamentele care definesc individul ca 

dat biologic. În structura şi dinamica personalităţii sunt incluse nu aspecte de ordin 

fizic ale corpului în sine, ci semnificaţia lor valorică, care se cristalizează în cadrul 

relaţiilor interpersonale şi al aprecierilor sociale. Pierre Janet scria în 1929: 

“personalitatea reprezintă un ansamblu de operaţii, de acte mici şi mari, care 

                                                             
36 Golu, M. (2002), Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti. p. 567. 
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servesc individului pentru a construi menţine şi perfecţiona unitatea sa şi distincţia 

sa faţă de restul lumii”, precizînd că distincţia este “în primul rînd socială, apoi 

materială. Un autor mai apropiat de timpul nostru consideră că, departe de a fi 

condiţionat, omul “se construieşte el însuşi”, “factorii” nefiind decît “materia 

brută” pentru această operă de autoconstruire prin fapte, prin acte responsabile 

(Frankl, 1971). 

1.2. Perspectiva behavioristă asupra personalităţii 

Concepţia behavioristă recurge la studiul funcţiilor particulare ale 

individului, anume la gestică, vorbire şi obiceiuri fapt care după cum afirma Mielu 

Zlate conduce “la pulverizarea unităţii şi integralităţii personalităţii într-o 

multitudine de elemente sau părţi constuituante. La fel, unele tipologii, mai ales 

cele constituţionale, prin încercarea de a identifica doar un singur element 

morfologic, considerat ca fiind esenţial, sărăceau şi goleau personalitatea atât de 

bogăţia şi varietatea componentelor sale cât şi de diversitatea relaţiilor dintre 

acestea. O asemenea modalitate de abordare a personalităţii a fost practicată nu 

doar la începuturile psihologiei ştiinţifice, ci s-a continuat până în zilele noastre. 

Teoria contemporană a învăţării sociale vine în descendenţa 

behaviorismului şi a psihologiei stimul-răspuns, orientări care au dominat prima 

jumătate a secolului XX. Învăţarea socială consideră că determinantul 

comportamental este în primul rând mediul sau situaţia. Pentru teoreticienii acestei 

orientări, comportamentul este rezultatul permanentei interacţiuni dintre variabilele 

personale şi cele de mediu. 

Condiţiile de mediu modelează personalitatea prin intermediul învăţării şi, 

la rândul său, comportamentul individual poate modela mediul. Altfel spus, 

indivizii şi situaţiile se influenţează reciproc, ca urmare, pentru a putea emite 

predicţii asupra comportamentului, este necesar să ştim cum interacţionează 

caracteristicile individuale cu cele situaţionale. Comportamentul individual poate fi 

influenţat în mare măsură de ceilalţi oameni - prin pedepsele şi recompensele pe 
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care aceştia le pot oferi. Din acest punct de vedere, învăţarea socială reprezintă un 

caz aparte al condiţionării operante şi al celorlalte procese corelate. 

Cele mai multe dintre diferenţele care apar în comportamentul individual 

sunt rezultatul diferitelor experienţe de învăţare pe care o persoană le parcurge în 

timpul creşterii. Unele pattern-uri comportamentale sunt învăţate prin experienţe 

directe: individul este pedepsit sau recompensat atunci când se comportă într-un 

anumit fel. Există însă şi răspunsuri învăţate nu prin întărire directă, ci prin învăţare 

observaţională sau indirectă. Oamenii pot învăţa observând acţiunile celorlalţi şi 

consecinţele acestor acţiuni.  

Dacă toate comportamentele umane ar fi învăţate numai prin întărirea 

directă a răspunsurilor, un asemenea proces ar fi îndelungat şi ineficient. La rândul 

ei, întărirea care controlează exprimarea comportamentului învăţat poate fi directă 

(recompense tangibile, aprobare sau dezaprobare socială, diminuarea unor condiţii 

nefavorabile), indirectă (observarea recompensei sau a pedepsei primite de către o 

altă persoană pentru un comportament similar cu propriul comportament) sau 

autoadministrată (evaluarea propriului comportament, urmată de autoapreciere sau 

autoimputare). 

Teza fundamentală a teoriei învăţării sociale este aceea că oamenii preferă 

să se comporte într-un fel în care este cel mai probabil să obţină întărire. Cu alte 

cuvinte, acţiunile individuale depind de caracteristicile specifice ale situaţiei, de 

felul în care individul evaluează situaţia respectivă (care este probabilitatea de a 

obţine întărire) şi de întăririle obţinute în trecut, în situaţii similare (sau de 

observarea altor persoane aflate în situaţii similare). Comportamentul este 

consistent atât timp cât situaţiile cu care se confruntă individul şi rolurile pe care 

este aşteptat să le îndeplinească sunt relativ constante. Întrucât cele mai multe 

dintre comportamentele sociale nu sunt recompensate în orice situaţie, indivizii 

învaţă să diferenţieze în ce context un anumit comportament va fi adecvat şi în ce 

context nu va fi adecvat. 
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Generalizarea se produce în măsura în care acelaşi răspuns dat de o 

persoană în situaţii diferite este recompensat; în acest fel, creşte probabilitatea ca 

răspunsul respectiv să apară şi în alte împrejurări. Astfel, un copil al cărui 

comportament agresiv este întărit atât acasă, cât şi la şcoală şi în timpul jocului, va 

evolua probabil spre o personalitate dominant agresivă.  

Cel mai des, însă, răspunsurile agresive sunt întărite în mod diferit, iar 

discriminarea astfel învăţată va determina situaţiile în care individul se poate 

manifesta agresiv (de exemplu, agresivitatea este acceptată pe terenul de fotbal, dar 

nu şi în sala de clasă). Din acest motiv, teoreticienii învăţării sociale consideră că o 

caracterizare făcută din perspectiva trăsăturilor de personalitate, în care se folosesc 

termeni cum ar fi „agresiv”, este inutilă, întrucât nu ţine seama de variaţia 

comportamentului de la o situaţie la alta. Condiţionarea operantă şi procesele 

corelate ei se aplică în cazul comportamentului, în jurul  căruia se centrează 

abordarea învăţării sociale.  

Privitor la emoţie sau afect, teoreticienii învăţării sociale includ în cadrul 

imaginii lor asupra personalităţii şi condiţionarea clasică. De exemplu, atunci când 

un copil este pedepsit de părinţi pentru că a făcut ceva ce nu avea voie, pedeapsa 

antrenează o serie de răspunsuri psihologice care se asociază cu vina şi anxietatea. 

Ca urmare, şi în comportamentul copilului va fi antrenat tot acest tip de răspunsuri, 

iar copilul se va simţi vinovat de fiecare dată când va face ceva interzis. Sau, în 

termenii condiţionării clasice, comportamentul devine un stimul condiţionat care se 

asociază cu stimulul necondiţionat care este pedeapsa, în vreme ce anxietatea 

devine un răspuns condiţionat. Pentru teoreticienii acestei abordări, sursa internă de 

anxietate, denumită de Freud supraeu, apare în urma condiţionării clasice. 

Ca şi condiţionarea operantă, şi condiţionarea clasică poate acţiona aleator, 

ducând la generalizarea unor stimuli care nu au fost condiţionaţi în mod direct. 

Psihologia personalităţii urmăreşte atât variabilele personale datorită cărora 

indivizii se deosebesc între ei, cât şi procesele generale ale dinamicii personalităţii.  
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Abordarea din perspectiva învăţării sociale s-a concentrat în primul rând 

asupra proceselor, acordând prea puţină atenţie descrierii diferenţelor 

interindividuale.  

Întrucât această orientare consideră că personalitatea este produsul unic al 

unei serii întregi de întăriri şi accentuează gradul în are comportamentul variază de 

la o situaţie la alta, ea nu îşi propune să clasifice indivizii în raport cu o tipologie 

anume şi nici să îi evalueze după anumite trăsături.  

1.3. Personalitatea adultă  

Există şase funcţii ale personalităţii adultului care sunt strâns legate şi 

corelate între ele. În plan funcţional aceste funcţii “se ajută, se sprijină reciproc, se 

întretaie şi duc în final la constituirea unui profil distinct al personalităţii 

adulte”(Zlate, 2004). 

Funcţiile personalităţii sunt prezente la individul uman, indiferent de vârstă, 

însă la adult, după cum afirma autorul citat “ele capătă diverse particularizări, 

datorate îndeosebi vieţii sociale (familiale şi productive) a acestuia”.  

Funcţiile personalităţii omului adult sunt următoarele: funcţia de 

identificare; de expresie; de adaptare; de diferenţiere; de integrare; de intenţie. 

Funcţia de expresie este prima care se impune la contactul iniţial cu o 

persoană oarecare, referindu-se la conduita, la comportamentul direct observabil al 

individului.  

Zlate (2004) constata ca diverse tipuri de modificări interne ale 

organismului sau ale activităţilor lui, fie fiziologice sau psihologice, au capacitatea 

de a se exterioriza, de a fi “văzute”, “simţite” şi de alte persoane. Conduita 

comportamentală a individului este alcătuită din elementele izolate şi diverse care 

sunt reunite într-un “tot unitar”.  

Astfel, la adult se întâlnesc ca tipuri de conduite: conduita instinctivă, legată 

de modul de satisfacere a trebuinţelor fundamentale, îndeosebi a celor sexuale, şi 

care se constituie într-o particularitate cu totul specifică pentru vârsta adultă; 
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conduita emoţională, cuprinzând totalitatea expresiilor emoţionale, care au rolul de 

a comunica stările afective ale individului, de a regla comportamentul altor oameni 

sau chiar propriul comportament, de a se transmite prin contagiune, creând în felul 

acesta diverse tipuri de stări afective (de satisfacţie sau insatisfacţie) în grup; 

conduita intelectuală, cuprinzând forme specifice de expresie inteligentă (scris, 

citit), care ajută la adâncirea cunoaşterii şi la facilitarea comunicării; conduita 

socială, prin intermediul căreia individul ţine cont de existenţa şi interesele altora, 

se raportează, pe de o parte, la societate, la muncă, iar, pe de altă parte, la sine şi, 

mai ales, la alţii; conduita activă, indicând modul în care individul îşi cheltuieşte 

energia fizică şi morală.  

Funcţia de expresie a personalităţii adulte este ceea ce mai nou se 

desemnează prin termenul de autodezvăluire (self-disclosure). Autodezvăluirea se 

prezintă ca “un tip de comunicare în care informaţiile despre Eu, care în mod 

normal sunt ţinute ascunse, sunt comunicate altei persoane” (De Vito, 1986), ca 

“actul de a te face cunoscut altei persoane într-un mod în care aceasta te poate 

percepe şi înţelege” (Adler, Rosenfeld, Towne, 1983) sau ca “procesul prin care 

indivizii dezvăluie cele mai intime sentimente şi experienţe partenerilor lor de 

interacţiune” (Reis, 1995) şi apare într-o triplă ipostază: capacitate de exprimare a 

personalităţii (dependentă de personalitatea celui care se dezvăluie); proces de 

comunicare şi intercunoaştere (dependent de personalitatea celui către care se face 

autodezvăluirea); produs cu un anumit conţinut informaţional (cantitatea şi calitatea 

informaţiilor dezvăluite).  

În studiile făcute despre autodezvăluire (Godstein, 1994; Boncu, 1999; 

Dinu, 2000; Duck, 2000) sunt subliniate funcţiile şi efectele pozitive: crearea unei 

imagini pozitive la alte persoane; adaptarea şi integrarea socială prin deschiderea 

către alţii; menţinerea şi ameliorarea echilibrului psihic; obţinerea acceptării de 

către alţii şi exercitarea influenţei asupra acestora.  
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Capacitatea personalităţii adulte de a identifica, pe baza informaţiilor 

furnizate prin funcţia de expresie date referitoare la comportamentul altui individ, 

este definită prin funcţia de expresie. Altă definiţie constă în “capacitatea persoanei 

de a se lăsa identificată, fie ca urmare a unei cunoaşteri aprofundate, fie doar după 

aparenţe” (Zlate,2004).  

Funcţia de expresie derivă direct din prima, identificarea fiind uşurată de 

prezenţa unor “însemne exterioare” la o persoană dată, cum ar fi, spre exemplu, 

îmbrăcămintea sau uniforma. În psihologia organizaţional-managerială, această 

funcţie a personalităţii adulte capătă o importanţă deosebită, devenind chiar obiect 

de studiu al ei şi fiind încadrată în “percepţia socială” sau “percepţia semenului” 

constituindu-se ca factor prim al relaţiilor interpersonale. 

Funcţia de adaptare defineşte la persoana adultă o modalitate specifică de 

manifestare, este vorba despre conduitele adaptative care o dată formate, permit 

organismului să facă faţă celor mai diverse solicitări, în condiţii optime, cu efort 

minim. 

La adult, funcţia de adaptare se va manifesta în concordanţă cu noile 

condiţii cărora este pus să le facă faţă. Forma cea mai simplă de adaptare reciprocă 

o constituie viaţa în comun a unui bărbat şi a unei femei, deci familia, căsătoria. 

Devenind adult, omul îşi întemeiază o familie, iar convieţuirea cu un alt partener 

declanşează în mod necesar constituirea unor conduite adaptive şi, mai ales, 

armonizarea acestora. în buna adaptare familială a adultului, un rol important, cu 

largi implicaţii şi în celelalte domenii ale vieţii sociale, îl au unii factori de natură 

socială sau psihosocială, cum ar fi prezenţa unor interese comune, de natură 

psihologică sau de natură strict fiziologică. 

Forma mai complexă de adaptare o constituie la vârsta adultă adaptarea 

profesională.  Perioada de început a practicării unei profesiuni necesită elaborarea 

unor noi conduite adaptive pe care individul nu le-a putut căpăta dinainte. 

Adaptarea presupune o apropiere între individ şi profesiune, o modelare a 
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individului în funcţie de particularităţile muncii sale, o asimilare activă a noilor 

sarcini ce-i stau în faţă, cum ar fi însuşirea noilor cunoştinţe, formarea priceperilor 

şi deprinderilor, cât şi dezvoltarea unor trăsături de personalitate cerute de 

profesiunea respectivă. 

Caracteristic pentru adaptarea profesională este faptul că randamentul 

muncii este în continuă creştere, iar priceperile şi deprinderile capătă un pronunţat 

caracter automatizat. Funcţia de integrare permite personalităţii adulte să-şi apropie 

şi să-şi asimileze ceea ce îi este dat prin naştere, îi este impus prin instituţii sau îi 

vine ocazional, accidental. Datorită ei, individul uman se “îmbogăţeşte”, se 

raportează eficient la condiţiile mediului ambiant. Ca urmare a integrării, adultul 

capătă o oarecare independenţă relativă faţă de unele condiţii şi evenimente ce au 

loc în jurul său. Conduita sa are o oarecare stabilitate şi, ca urmare, selectivitatea 

individului se manifestă plenar. 

Funcţia de intenţie ţine de ideea potrivit căreia omul nu trăieşte numai în 

prezent, ci şi în viitor. El nu se mulţumeşte numai cu satisfacerea prezentă a unor 

necesităţi, ci îşi proiectează altele, tinde să-şi organizeze în aşa fel activitatea încât 

să şi le poată satisface. Omul îşi formează deci un întreg ansamblu de idealuri, 

scopuri generale şi particulare, opinii despre el şi despre alţii - toate acestea având 

un rol deosebit de important în conturarea propriei personalităţi. Modelatori ai 

personalităţii, scopurile, idealurile, aspiraţiile sunt integrate vieţii profesionale, ele 

sunt generate de ea şi, la rândul lor deţin influenţe asupra acesteia. 

Funcţia de diferenţiere a personalităţii adulte constă în tendinţa omului de a 

se individualiza, de a se diferenţia de toţi ceilalţi. Însoţitoare permanentă pentru 

celelalte funcţii, diferenţierea permite decelarea la indivizi, caracteristici şi însuşiri 

care au grade diferite de intensitate, iar combinaţia acestor “conglomerate  propun 

coloraturi proprii”(Zlate, 2004). Funcţiile descrise mai sus deţin ca arie de lucru 

atât activitatea cât şi personalitatea omului.  
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În ambele cazuri ele se instituie într-o relaţie dihotomică de factori frenatori 

sau dinamizanţi, atât în plan productiv, cât şi în planul personalităţii adulte.  

Cunoaşterea şi dirijarea lor făcută într-o modalitate conştientă, cât şi 

orientarea lor pe direcţia realizării optime a sarcinilor productive şi educative 

reprezintă o condiţie de dezvoltare a personalităţii umane. 

 

SET EXPERIMENTAL 

2.1. Scopul cercetării  

Scopul principal al abordării experimentale este studiul corelaţiei dintre 

personalitate şi inteligenţa socială în cazul unui eşantion de psihoterapeuţi. În acest 

sens a fost conceput un design de cercetare transversal aplicat pe un număr de 30 

de subiecţi, demersul aplicativ având loc în perioada noiembrie 2008 – aprilie 

2009. 

2.2. Prezentarea subiecţilor 

Participanţii cu vârste cuprinse între 27 – 58 ani, cu o medie de vârstă de 

42,6 ani (abatere standard = 13,78) au alcătuit grupul psihoterapeuţilor. 

Identificarea acestor subiecţi a avut loc în mod aleatoriu, parte din cei în cauză 

fiind contactaţi la locurile lor de muncă sau în cadrul Asociaţiilor de Psihoterapie 

unde participau la workshopurile de formare profesională. Subiecţii au primit 

explicaţii legate de instrumentele de lucru utilizate în cadrul investigaţiei de 

specialitate, ei nefiind recompensaţi financiar ulterior procedurilor de completare a 

probelor de lucru. 

2.3. Ipoteze de cercetare 

Ipoteza 1: Se presupune că factorii de personalitate intervin în mod direct 

şi semnificativ în eficienţa activităţii desfăşurate de psihoterapeuţi.  
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Ipoteza 2: Se presupune că există corelaţii semnificative între factorii de 

personalitate şi dimensiunea inteligenţa socială la psihoterapeuţi. 

2.4. Instrumente de cercetare 

a). Chestionarul de personalitate Guilford – Zimmerman (1949). 

 Inventarul37 cuprinde 300 de itemi, câte 30 pentru fiecare scală factorială: 

activitate generală (G), autocontrol (R), ascendenţă (R), sociabilitate (S), 

stabilitate emoţională (E), obiectivitate (O), prietenie (F), reflexibilitate (T), 

relaţii personale, masculinitate (M). Prezentarea scalelor chestionarului cuprinde 

pe scurt termeni ce fac referiri la scalele enumerate mai sus prin vitalitate, 

seriozitate, autoapărare, contacte sociale, optimism, hiposensibilitate/ 

hipersensibilitate, toleranță, acțiuni ostile, echilibru mintal, interes în activități și 

emoții etc. 

În lucrarea de faţă s-a preferat utilizarea scorurilor de tip C. 

Cote T Cote C nivel 
75 – 70  10, 9 Foarte bine 
64 – 60  8, 7 Bine 
55 – 40  6, 5, 4 Mediu 
40 – 35  3, 2 Slab 
30 – 20  1, 0 Foarte slab 

b). Scala inteligenţei sociale Tromsø, tradusă şi adaptată de noi după Tromsø 

Social Intelligence Scale – TSIS Silvera, Martinussen şi Dahl (2001). Scala 

cuprinde un număr de 21 de itemi, fiecare dintre aceştia reflectând în mod 

conceptual inferenţe specifice inteligenţei sociale. 

Tromsø Social Intelligence Scala (STI); această scală măsoară cele trei 

domenii de inteligenţă socială:  

a) abilitatea socială de prelucrare a informaţiilor, care este capacitatea de a 

înţelege şi anticipa la alte persoane comportamente şi sentimente;  
                                                             
37 Minulescu, Mihaela (2008 -2009), Note de curs, Metode şi tehnici avansate în Psihodiagnoză., 
Master Comunicare managerială şi Resurse Umane. 
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b) abilitatea socială directă, care subliniază aspectele comportamentale ale 

constructului prin evaluarea capacităţii de a introduce indivizii în noi situaţii 

sociale şi de adaptare socială;  

c) conştiinţa/sensibilitatea socială, ce măsoară tendinţa de a fi conştient sau 

surprins de evenimente sau situaţii sociale noi. 

c). Scala analogă de autoevaluare a eficienţei (pentru psihoterapeuţi) 

Pentru variabila eficienţă s-au luat în considerare rezultatele autoevaluate 

de psihoterapeuţi în anul anterior studiului de faţă. Fiecare dintre psihoterapeuţi au 

scorat pe o scală de la 1 la 10 activitatea întreprinsă în sensul ameliorării/vindecării 

clienţilor. Scala pentru eficienţă s-a construit astfel: scorul pentru eficienţă foarte 

bună a fost cotat cu 10 în timp ce la polul opus s-a aflat cota de eficienţă 1 

(eficienţă slabă).  

2.5. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 

Toate rezultatele brute obţinute au fost întabelate şi prelucrate cu ajutorul 

programului SPSS varianta 13.0. Nu s-au întâmpinat dificultăţi în recoltarea 

datelor, toţi cei 30 de participanţi oferind răspunsuri valide. 

Distribuţia participanţilor în funcţie de sex: 

 

Grafic 1. Distributia pe sexe 

77% 

23% 
feminin 
masculin 
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Distribuţia subiecţilor în funcţie de vârstă: Psihoterapeuţii implicaţi în cercetare 

au vârste cuprinse între 27 şi 58 de ani, având o medie de 42,6 ani. 

Tabel 1. Elemente de statistică descriptivă pentru variabila vârstă 

Vârsta 30 

Media 42.67 

Mediana 42.00 

Mod 38 

Abatere standard 13.784 

Skewness .233 

Kurtosis -0.227 

Minim 27 

Maxim 58 

a) Indicatori statistici descriptivi pentru factorii de personalitate: 

Tabel 2. Elemente de statistică descriptivă pentru proba Guilford-Zimmerman. 

 

 

Indica tori statistici GZ

30 30 30
0 0 0

5.7667 6.1333 6.7667
6.5000 7.0000 7.0000

9.00 9.00 9.00
3.10376 2.93297 2.35889

-.463 -.439 -.613
-.986 -.940 -.604

.00 1.00 2.00
10.00 10.00 10.00

Valid
Lipsa

N

Media
Mediana
Mod
Abatere standard
Skewness
Kurtos is
Minim
Maxim

Activitate Autocontrol Ascendenta
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Factorul de personalitate activitate (G): pentru prima dimensiune 

investigată, psihoterapeuţii investigaţi au obţinut scoruri situate între cotele 0 şi 10 

(scoruri de tip C). Mediana calculată a fost de 6,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai 

mare de apariţie, 9 indică parametrul mod pentru distribuţia scorurilor la variabila 

activism.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori negative; astfel coeficientul de asimetrie (oblicitate) skweness are o 

valoare negativă -0,463 şi indică faptul că scorurile pentru acest factor al 

personalităţii sunt deplasate către cotele medii, participanţii prezentând tendinţa de 

a obţine mai mult scoruri medii pe lângă valoarea tendinţei centrale dată de 

mediană. De asemenea coeficientul de aplatizare, kurtosis -0,986 sugerează o 

aplatizare a curbei de distribuţie, o heterogenitate a scorurilor.  

Factorul de personalitate autocontrol (R): pe această scală, subiecţii au 

obţinut scoruri situate între cotele 1 şi 10. Mediana calculată a fost de 7,0 iar scorul 

cu frecvenţa cea mai mare de apariţie, 9 indică parametrul mod pentru distribuţia 

scorurilor la variabila autocontrol.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori negative; astfel coeficientul de asimetrie (oblicitate) skweness are o 

valoare negativă -0,439 şi indică faptul că scorurile pentru acest factor al 

personalităţii sunt deplasate către cotele medii scăzute, rezultatele grupului 

prezentând tendinţa de a obţine mai mult scoruri medii. Coeficientul de aplatizare, 

kurtosis -0,940 sugerează o aplatizare a curbei de distribuţie, o heterogenitate a 

scorurilor. În realitate aceste trăsături ale subiecţilor pot fi interpretate ca tendinţa 

de autoafirmare dublată de funcţionalitatea ocupaţională specifică. Subiecţii 

prezintă carateristici legate de seriozitate şi mai puţin dorinţa de a activa în grup. 

Factorul de personalitate ascendenţă (A): subiecţii au obţinut scoruri situate 

între cotele 2 şi 10. Mediana calculată a fost de 7,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai 

mare de apariţie, 9 indică parametrul mod pentru distribuţia scorurilor la variabila 
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ascendenţă. 

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori negative; astfel coeficientul de asimetrie (oblicitate) skweness are o 

valoare negativă -0,613 indicând faptul că scorurile pentru acest factor al 

personalităţii sunt deplasate către cotele medii, participanţii prezentând tendinţa de 

a obţine mai mult scoruri medii şi mari şi mai puţin scoruri situate sub valoarea 

tendinţei centrale dată de mediană. De asemenea coeficientul de aplatizare, kurtosis 

-0,604 sugerează o aplatizare a curbei de distribuţie, o heterogenitate a scorurilor. 

Caracteristic acestor cote sunt manifestările de siguranţă şi asertive. 

Tabel 3. Elemente de statistică descriptivă pentru proba Guilford-Zimmerman 

 

 

Factorul de personalitate sociabilitate (S): subiecţii au obţinut scoruri situate între 

cotele 0 şi 10. Mediana calculată a fost de 7,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai mare 

de apariţie, 10 indică parametrul mod pentru distribuţia scorurilor la variabila 

sociabilitate.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

calculat: coeficientul de asimetrie (oblicitate) skweness care are o valoare negativă 

-0,457 şi indică faptul că scorurile pentru acest factor al personalităţii sunt 

deplasate valori medii, participanţii prezentând tendinţa de a obţine mai mult 

scoruri medii şi mai puţin scoruri situate peste valoarea tendinţei centrale dată de 

mediană. De asemenea coeficientul de aplatizare, kurtosis -0,238 sugerează un 

Indicatori statistici GZ

30 30 30 30
0 0 0 0

6.2667 6.7000 6.6667 5.4333
7.0000 8.0000 6.0000 6.5000

10.00 9.00 10.00 8.00
3.49318 2.66717 2.91646 2.82456

-.457 -1.033 -.039 -.574
-.238 .174 -.661 -.970

.00 .00 2.00 .00
10.00 9.00 10.00 8.00

Valid
Lipsa

N

Media
Mediana
Mod
Abatere standard
Skewness
Kurtos is
Minim
Maxim

Sociabilitate
Stabili tate
emotionala Obiectivitate Prietenie
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aspect platicurtic al curbei de distribuţie. Caracteristica este aici cea de extraversie 

socială. 

Factorul de personalitate stabilitate emoţională (E): subiecţii au obţinut 

scoruri situate între cotele 0 şi 9. Mediana calculată a fost de 8,0.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori pozitive şi negative; astfel coeficientul de asimetrie (oblicitate) 

skweness are o valoare negativă -1,033 şi indică faptul că scorurile pentru acest 

factor al personalităţii sunt deplasate către cotele înalte, subiecţii prezentând 

tendinţa de a obţine mai mult scoruri medii şi mai situate peste valoarea tendinţei 

centrale dată de mediană. Coeficientul de aplatizare, kurtosis 0,174 sugerează o 

semiheterogenitate a scorurilor. 

Factorul de personalitate obiectivitate (O): pentru această dimensiune 

investigată, subiecţii au obţinut scoruri situate între cotele 2 şi 10. Mediana 

calculată a fost de 6,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai mare de apariţie, 10 indică 

parametrul mod pentru distribuţia scorurilor la variabila obiectivitate.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut: pentru asimetrie (oblicitate) skweness are o valoare pozitivă 0,827 şi indică 

faptul că scorurile pentru acest factor al personalităţii sunt distribuite în jurul 

tendinţei centrale, pacienţii lotului clinic prezentând tendinţa de a obţine mai mult 

scoruri medii şi mai puţin scoruri ridicate. De asemenea coeficientul de aplatizare, 

kurtosis -0,627 sugerează o aplatizare a curbei de distribuţie, o heterogenitate a 

scorurilor. 

Factorul de personalitate prietenie (P): pe această scală subiecţii au obţinut 

scoruri situate între cotele 0 şi 8. Mediana calculată a fost de 7,0. Pentru indicatorii 

de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au obţinut: coeficientul de 

asimetrie (oblicitate) skweness are o valoare negativă -0,039 şi indică faptul că 

scorurile pentru acest factor al personalităţii sunt slab grupate în jurul tendinţei 

centrale, subiecţii prezentând tendinţa de a obţine mai mult scoruri medii şi înalte. 
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Coeficientul de aplatizare, kurtosis -0,661 sugerează o aplatizare a curbei de 

distribuţie, o heterogenitate a scorurilor. 

Factorul de personalitate reflexivitate (T): pentru această dimensiune, 

subiecţii au obţinut scoruri mari situate între cotele 2 şi 10. Mediana calculată a fost 

de 8,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai mare de apariţie, 10 indică parametrul mod 

pentru distribuţia scorurilor la variabila reflexivitate.  

Tabel 4. Elemente de statistică descriptivă pentru proba Guilford-Zimmerman. 

 

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori negative; astfel coeficientul de asimetrie (oblicitate) skweness are o 

valoare negativă -0,845 şi indică faptul că scorurile pentru acest factor al 

personalităţii sunt deplasate către cotele înalte, psihoterapeuţii prezentând tendinţa 

de a obţine mai mult scoruri medii şi mari şi mai puţin scoruri situate sub valoarea 

tendinţei centrale dată de mediană. De asemenea coeficientul de aplatizare, kurtosis 

-0,226 sugerează o aplatizare a curbei de distribuţie şi o heterogenitate a scorurilor. 

Factorul de personalitate relaţii interpersonale (P): subiecţii au obţinut 

scoruri situate între cotele 0 şi 9. Mediana calculată a fost de 6,0.  

Pentru indicatorii de verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au 

obţinut valori negativ -0,729 şi indică faptul că scorurile pentru acest factor al 

Indicatori statistici GZ

30 30 30
0 0 0

7.7000 6.2667 6.7667
8.5000 6.0000 8.0000

10.00 9.00 9.00
2.33637 2.55874 2.68692

-.845 -.729 -1.105
-.226 -.041 .225
2.00 .00 .00

10.00 9.00 9.00

Valid
Missing

N

Media
Mediana
Mod
Abatere standard
Skewness
Kurtos is
Minim
Maxim

Reflexivitate
Relatii

interpersonale Masculinitate
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personalităţii sunt deplasate către cotele înalte, participanţii prezentând tendinţa de 

a obţine mai mult scoruri medii şi mari şi mai puţin scoruri situate sub valoarea 

tendinţei centrale dată de mediană. De asemenea coeficientul de aplatizare, kurtosis 

-0,041 sugerează o aplatizare a curbei de distribuţie, o heterogenitate a scorurilor. 

Factorul de personalitate masculinitate (M): pe această scală, 

psihoterapeuţii au obţinut scoruri situate între cotele 0 şi 9. Mediana calculată a fost 

de 8,0 iar scorul cu frecvenţa cea mai mare de apariţie, 9 indică parametrul mod 

pentru distribuţia scorurilor la variabila masculinitate. Pentru indicatorii de 

verificare a normalităţii curbei de distribuţie s-au obţinut: coeficientul de asimetrie 

(oblicitate) skweness are o valoare negativă -1,105 şi sugerează deplasarea spre 

stânga a scorurilor, cu tendinţa subiecţilor de a obţine scoruri mici sau medii iar 

coeficientul de aplatizare, kurtosis 0,225 sugerează un aspect leptocurtic. 

b) Tabel 5. Elemente de statistică descriptivă pentru variabila Inteligenţă socială 

Inteligenţa socială 30 
Media 120.47 
Mediana 130.00 
Mod 120.00 
Abatere standard 21.839 
Skewness -.608 
Kurtosis -.333 
Minim 60 
Maxim 146 

Pentru Scala Inteligenţei sociale, rezultatele obţinute de psihoterapeuţi 

reflectă un scor mediu de 120,47 – scor ce se situează în zona înaltă de declarare a 

nivelului de inteligenţă socială raportată de participanţi. Abaterea standard 

calculată (21,83) şi coeficientul de variabilitate 23% indică o împrăştiere medie a 

datelor în jurul tendinţei centrale iar scorul global cu frecvenţa cea mai mare de 

apariţie la această subscală este dată de mod, respectiv scorul de 120.  
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Tabel 6. Distribuţie frecvenţe pentru Inteligenţa socială 

 
Din perspectiva frecvenţelor un procent de 36,7% dintre respondenţi s-au 

evaluat ca zonă medie în ceea ce priveşte inteligenţa socială în timp ce 63% s-au 

situat în zona ridicată a inteligenţei sociale.  

c) Distribuţia subiecţilor în funcţie de autoevaluarea pentru eficienţă 

 

Fig.2 

Inteligenta sociala

1 3.3 3.3 3.3
1 3.3 3.3 6.7
2 6.7 6.7 13.3
1 3.3 3.3 16.7
1 3.3 3.3 20.0
1 3.3 3.3 23.3
1 3.3 3.3 26.7
1 3.3 3.3 30.0
3 10.0 10.0 40.0

11 36.7 36.7 76.7
6 20.0 20.0 96.7
1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

60.00
70.00
80.00
90.00
95.00
96.00
97.00
98.00
100.00
120.00
138.00
146.00
Total

Valid
Frecventa Procente

Procente
valide
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Variabila eficienţă 

18,5% 
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Verificarea ipotezelor de cercetare 
 
Ipoteza de cercetare 1 

Pentru a putea studia relaţia dintre factorii de personalitate examinaţi cu 

ajutorul chestionarului Guilford-Zimmerman şi eficienţa psihoterapeuţilor 

investigaţi s-a recurs la calcularea coeficientului de corelaţie a rangurilor Spearman 

(r). Valorile coeficienţilor de corelaţie calculaţi sunt prezentate în Tabelul 7. 

Coeficienţii de corelaţie obţinuţi au valori semnificative statistic şi confirmă 

presupunerea iniţială că factorii de personalitate intervin în mod direct şi 

semnificativ în eficienţa activităţii desfăşurată de psihoterapeuţi.  

Se remarcă faptul că valorile calculate pentru diferitele corelaţii între 

factorii de personalitate şi eficienţă sunt valori semnificative iar probabilitatea de a 

obţine aceste corelaţii din întâmplare este mai mică de 0,001 (p<0,001). 

 

Tabel 7. Corelaţii nonparametrice Guilford - Zimmerman – Eficienţă. 
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Corelatiii GZ - eficienta

1.000 .808** .714** .898** .530 .620*
. .000 .000 .000 .022 .021

30 30 30 30 30 30
.808** 1.000 .917** .768** .183 .507
.000 . .000 .000 .333 .008

30 30 30 30 30 30
.714** .917** 1.000 .671** .223 .458
.000 .000 . .000 .237 .052

30 30 30 30 30 30
.898** .768** .671** 1.000 .007 .509*
.000 .000 .000 . .969 .025

30 30 30 30 30 30
.530 .183 .223 .007 1.000 .529*
.022 .333 .237 .969 . .018

30 30 30 30 30 30
.620* .507 .458 .509* .529* 1.000
.021 .098 .052 .025 .018 .

30 30 30 30 30 30

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Activitate

Autocontrol

Ascendenta

Sociabilitate

Stabilitate_emotionala

Eficienta

Spearman's rho
Activitate Autocontrol Ascendenta Sociabilitate

Stabilitate
emotionala Eficienta

Corelatie semnificativa pentru un nivel 0.01 (2-tailed).**. 

Corelatie semnificativa pentru un nivel 0.05 (2-tailed).*. 

Corela tie nonparametrica GZ - e ficienta

1.000 .214 .517** .124 .387* .318
. .256 .003 .513 .035 .086

30 30 30 30 30 30
.214 1.000 .219 .887** .567** .645**
.256 . .244 .000 .001 .000

30 30 30 30 30 30
.517** .219 1.000 .296 .350 .429*
.003 .244 . .113 .058 .018

30 30 30 30 30 30
.124 .887** .296 1.000 .508** .606**
.513 .000 .113 . .004 .000

30 30 30 30 30 30
.387* .567** .350 .508** 1.000 .789**
.035 .001 .058 .004 . .000

30 30 30 30 30 30
.318 .645** .429* .606** .789** 1.000
.086 .000 .018 .000 .000 .

30 30 30 30 30 30

Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N
Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N
Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N
Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N
Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N
Coefic ient corelatie
Sig. (2-tailed)
N

Prietenie

Reflex ivitate

Stabili tate_emotionala

Relatii_interpersonale

Masculinitate

Eficienta

Spearman's rho
Prietenie Reflex ivitate

Stabili tate_
emotionala

Relatii_
interpers

onale Masculinitate Eficienta

Corelatie semnificativa pentru un nivel 0.01 level (2-tailed).**.  

Corelatie semnificativa pentru un nivel 0.05 (2-tailed).*. 
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Ipoteza de cercetare 2 

Pentru validarea acestei ipoteze s-a recurs de asemenea la calculul 

coeficientului Spearman rho şi a reprezentării diagramelor scatter aferente 

(prezentate în Anexa 3). Au fost raportate corelaţii semnificative în ceea ce priveşte 

factorii de personalitate şi inteligenţa socială pentru: activitate (rho= 0,53; 

p<0,002), autocontrol (rho=0,69; p<0,000), ascendenţa (rho= 0,64; p<0,000), 

sociabilitate (rho= 0,62; p<0,000), stabilitate emoţională (rho= 0,88; p<0,000), 

prietenie (rho=0,56; p<0,001), reflexivitate (rho=0,41; p<0,021), relaţii 

interpersonale (rho=0,74, p<0,000) şi masculinitate (rho=0,77; p<0,000).  

Altfel spus cei care prezintă un nivel ridicat pentru aceşti factori au abilităţi 

ridicate în ceea ce priveşte inteligenţa socială şi viceversa. 

Concluzii 
Studiul experimental de faţă a vizat investigarea aspectelor relevate prin 

determinarea factorilor de personalitate şi a inteligenţei sociale în cazul unui grup 

de psihoterapeuţi.  

Ipotezele specifice de lucru au oferit însă şansa unei investigaţii dinamice 

derulate asupra unui grup de subiecţi, psihoterapeuţi (N=30) care au participat în 

mod voluntar la această cercetare. Aceste ipoteze au fost următoarele:  

Ipoteza 1: Se presupune că factorii de personalitate intervin în mod direct 

şi semnificativ în eficienţa activităţii desfăşurate de psihoterapeuţi.  

Ipoteza 2: Se presupune că există corelaţii semnificative între factorii de 

personalitate şi dimensiunea inteligenţa socială la psihoterapeuţi. 

Prin luarea ca punct de plecare în cercetarea şi acţiunea practică a 

personalităţii interpretate ca fiinţă concretă, empirică, tratată integral, cu trimitere 

specifică spre un anume rol asumat, anume cel de psihoterapeut, s-a procedat prin 

câştigurile metodologice la adoptarea unei maniere concrete de analiză a 

subiecţilor, neseparaţi de contextele sociale, ci integraţi în ele. Acest fapt a servit 

inserării legate de corelaţia existentă între personalitatea umană şi dinamica 
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inteligenţei sociale. În conformitate cu alte studii de specialitate inteligenţa socială 

este percepută uneori ca şi trăsătură de personalitate a indivizilor umani ce reflectă 

capacitatea de statut, sociabilitatea, prezenţa socială şi socializarea (Gough, 1969).  

Aceste componente au un rol extrem de important în dezvoltarea 

personalităţii: funcţie de stadiul, de nivelul la care se află ele condiţionează 

persoana, modul în care aceasta se raportează la cumulul social (şi informaţional) 

cât şi posibilităţile pe care subiectul le foloseşte în favoarea sa.  

Din punct de vedere cognitiv are loc evaluarea situaţiei sociale, se execută o 

strategie de rezolvare de probleme fiind implicit anticipate rezultatele, având loc 

impactul emoţional ce se află în raport cu obiectivul urmărit. Relevante în acest 

sens au fost rezultatele obţinute în cadrul studiului întreprins de noi unde s-a 

raportat înregistrarea unor corelaţii semnificative în ceea ce priveşte factorii de 

personalitate şi inteligenţa socială pentru: activitate (rho= 0,53; p<0,002), 

autocontrol (rho=0,69; p<0,000), ascendenţa (rho= 0,64; p<0,000), sociabilitate 

(rho= 0,62; p<0,000), stabilitate emoţională (rho= 0,88; p<0,000), prietenie 

(rho=0,56; p<0,001), reflexivitate (rho=0,41; p<0,021), relaţii interpersonale 

(rho=0,74, p<0,000) şi masculinitate (rho=0,77; p<0,000).  

Elementele de statistică folosite pentru procedura de culegere şi analizare a 

informaţiilor relevate prin aplicarea bateriei instrumentelor de specialitate 

(Chestionarul de personalitate Gulford –Zimmerman, Scala de inteligenţă socială 

Tromsø şi Scala analogă de autoevaluare a eficienţei (pentru psihoterapeuţi) au 

ajutat la înţelegerea modului în care sunt distribuite variabilele studiate reprezentate 

de personalitate, eficienţă şi inteligenţa socială.  

În urma prelucrării şi interpretării datelor obţinute, informaţiile obţinute 

converg spre concluziile referitoare la faptul că ipotezele de lucru specifice 

cercetării au fost confirmate. Acest fapt se instituie ca premisă pentru studiul mult 

mai aprofundat specific tematicii alese în viitorul apropiat. 
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