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SPECIFICUL TULBURĂRII DE PERSONALITATE  

BORDERLINE 

 
                                            RIZEANU Steliana, Prof. Univ. Dr.                                      

           Universitatea Hyperion din Bucureşti 

 
 

Rezumat: Tulburarea de personalitate borderline are ca element esențial un pattern 

pervasiv de instabilitate a imaginii de sine, a relațiilor interpersonale și a dispoziției, începând de 

timpuriu în viața adultă și prezent într-o varietate de contexte. Această tulburare este cel mai 

frecvent întâlnită în clinicile private şi prezintă cea mai ridicată rată a tentativelor de suicid şi a 

sinuciderilor. Tratamentul persoanelor diagnosticate cu tulburarea de personalitate borderline 

reprezintă o mare provocare pentru specialişti. Aceste persoane sunt şi cele mai puțin compliante 

la tratament. De aceea ne-am propus să prezentăm în acest articol specificul tulburării de 

personalitate borderline şi câteva repere utile în abordarea pacienţilor ce prezintă această 

tulburare. 

Cuvinte cheie: borderline, tulburări de personalitate, psihoterapie 

 

Abstract: Borderline personality disorder defines a „pervasive pattern of instability of 

emotional relationships, self-image, affects, and marked impulsivity”. They constitute the most 

frequent personality disorder encountered in clinical practice and have the highest rate of 

completed  

suicide and of suicide attempts. Individuals meeting diagnostic criteria for borderline 

personality disorder present a great treatment challenge. "Borderline" individuals are also the 

most likely to have bad responses to treatment. 

We therefore propose to present in this article the specificity of borderline personality and some 

useful guidelines in the conduct of therapeutic process with patients diagnosed with such a 

disorder. 

Key words: borderline, personality disorder, psychotherapy 
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1. Definiţia şi clasificarea tulburărilor de personalitate 

 

      Tulburările de personalitate ocupă zona incertă dintre patologia psihică şi normalitate - 

persoanele care prezintă astfel de tulburări nu sunt nici bolnave mintal, dar nici deplin normale. În 

ultimul deceniu al secolului trecut, J.A. Koch a numit aceste tulburări drept psihopatii, termen care 

a fost larg adoptat pe plan internaţional şi menţinut timp de un secol, când a fost înlocuit cu cel de 

tulburări de personalitate. 

     Holdevici (2009) consideră că “putem vorbi despre tulburări ale personalităţii doar atunci când 

trăsăturile acesteia sunt caracterizate prin rigiditate, dezaptabilitate şi stau fie la baza unei alterări a 

comportamentului, fie a unei suferinţe subiective”. 

      Tulburarea de personalitate este un patern persistent de experienţa interioară şi comportament 

care deviază în mod clar de la aşteptările pe care le avem din partea individului; acest patern este 

pervaziv şi inflexibil, cu debut în adolescenţă sau timpuriu în viaţa adultă, stabil în timp şi care 

determină disfuncţionalitate. Studiile sugerează că aproximativ 10-13 % din populaţia generală 

prezintă tulburări de personalitate (DSM-IV, 2000). 

      Tulburările de personalitate general validate (DSM-IV, 2000) sunt următoarele: 

       - Tulburarea paranoidă; 

       - Tulburarea schizoidă a personalităţii; 

       - Tulburarea disocială a personalităţii; 

       - Tulburarea borderline a personalităţii; 

       - Tulburarea histrionică a personalităţii; 

       - Tulburarea anxioasă (evitantă) a personalităţii; 

       - Tulburarea dependentă a personalităţii; 

       - Tulburarea anancastă (obsesiv-compulsivă) a personalităţii. 

      Există şi tulburări de personalitate parţial validate (tulburarea schizotipală, tulburarea narcisică 

şi tulburarea emoţional instabilă a personalităţii); tulburări de personalitate în curs de validare 

(tulburarea depresivă şi tulburarea pasiv-agresiv a personalităţii) şi tulburări de personalitate 

controversate (schimbarea persistentă a personalităţii după o trăire catastrofică şi schimbarea 

persistentă a personalităţii după o boală psihică). 

      Ceea ce la vârsta adultă numim tulburare de personalitate, la vârsta copilăriei este denumită 

tulburare de comportament, deci este improbabil că diagnosticul de tulburare de personalitate să fie 

potrivit înainte de 16-17 ani. Tulburările de personalitate apar la adultul tânăr, dar nu toate 

tulburările de comportament ale copilăriei devin tulburări de personalitate. 
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1. Trăsăturile caracteristice tulburării de personalitate borderline 

 

     Tulburarea de personalitate borderline prezintă trăsături şi manifestări clinice nespecifice, 

provenite din principalele arii nosografice ale nevrozelor, psihozelor şi tulburărilor de personalitate. 

Aceasta se manifestă printr-o instabilitate a relaţiilor interpersonale, fluctuaţii la nivelul imaginii de 

sine şi stări afective cu caracter impulsiv (cheltuieli abuzive, joc patologic, abuz de substanţa, relaţii 

sexuale dezorganizate), ce apar în perioada adultă şi sunt prezente într-o varietate de interacţiuni 

sociale. Tulburarea borderline a fost numită de-a lungul timpului sindromul de graniţă (între psihoză 

şi normalitatea psihică), stare de graniţă, caracter psihotic, psihoză de graniţă, schizofrenie 

pseudonevrotică (Ionescu, 1997). Prevalenţa sa este de aproximativ 2% în populaţia generală; 

femeile reprezintă 74% din totalul persoanelor diagnosticate cu tulburarea borderline (Widiger şi 

Frances, 1989). 

      Termenul de “borderline” a fost utilizat pentru prima dată de către Stern, în 1938, pentru a 

descrie o categorie de pacienţi asupra cărora psihanaliza nu şi-a dovedit eficienţa şi care nu puteau 

fi încadraţi nici în categoria de nevrotici, nici în cea de psihotici. De-a lungul timpului, specialiştii 

în domeniul sănătăţii mentale au considerat că aceşti pacienţi se află la graniţa dintre nevroză şi 

psihoză, între normalitate şi anormalitate sau între schizofrenie şi nonschizofrenie (Linehan, 1993). 

Tulburarea borderline este comorbidă cu alte tulburări psihice severe: depresia majoră, tentativă de 

suicid, automutilarea, tulburările adictive (Tudose, Tudose, Dobranici, 2011). 

      Tulburarea borderline este ilustrată în plan clinic printr-un "patern pervaziv de instabilitate a 

relaţiilor interpersonale, a imaginii de sine, a afectelor şi o impulsivitate accentuată" (DSM-IV, 

2000). 

       Trăsăturile caracteristice ale tulburării de personalitate borderline sunt următoarele: 

      - Intensificarea şi versatilitatea relaţiilor interpersonale: acestea sunt intense şi trec rapid de 

           la o extremă la alta; 

- Binomul dispoziţional în raportul interpersonal: faţă de aceeaşi persoană, se poate manifesta 

o stare de admiraţie nelimitată sau furie şi rejecţie; 

- Reacţii impulsiv-agresive la incitaţii minime, cu dezlănţuiri agresive, incontrolabile; 

- Intoleranţa solitudinii, care duce la disconfort şi anxietate; 

- Sentimentul de vid interior (imensă plictiseală, zădărnicie); 

- Sentimentul inconsistenţei şi dispersiei identităţii. 

      Trăsăturile facultative sau asociate ale tulburării borderline se referă la un comportament 

imprevizibil, acreditare afectivă exclusivă şi acte autodistructive repetitive. 
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      Kernberg (2014) a precizat faptul că următoarele simptome prezintă o importanţă majoră în 

diagnosticarea pacienţilor cu tulburarea de personalitate borderline: 

- Anxietatea cronică, difuză; 

- Nevrozele poli simptomatice: fobii multiple, simptome obsesiv-compulsive, simptome de 

conversie, reacţii disociative, ipohondrie, tendinţe paranoice; 

- Tendinţele sexuale perverse polimorfe; 

- Structurile de personalitate prepsihotice: paranoidă, schizoidă, hipomaniacală şi ciclotimică; 

- Nevrozele de impuls şi dependenţele: alcoolismul, dependenţa de droguri, cleptomania, 

obezitatea psihogenă; 

- Tulburările de caracter de “nivel scăzut”: caracterul haotic şi impulsiv. 

     Tulburarea de personalitate borderline poate prezenta numeroase complicaţii, dintre care: 

episoade psihotice, simptome psihotice propriu-zise, episoade depresive majore, tentative de suicid, 

alcoolomania. Credinţele fundamentale ale acestor pacienţi sunt: „Nu deţin control asupra mea”; 

„Nimeni nu mă înţelege”. 

Atitudinile de bază (schemele condiţionale) sunt următoarele: 

- Dacă nu fac ceea ce doresc alţii de la mine, mă vor abandona;  

- Nimeni nu doreşte să fie cu mine, dacă mă cunoaşte cu adevărat;  

- Dacă nu reuşesc să-mi controlez emoţiile, este catastrofal.  

     Tulburarea de personalitate borderline este cea mai frecventă tulburare întâlnită în clinicile de 

specialitate şi înregistrează procentul cel mai mare de tentative de suicid, de multe ori duse la bun 

sfârşit. Gunderson (1994) afirmă că între 70-75% dintre pacienţii cu această tulburare au încercat 

cel puţin o dată să se rănească (şi-au făcut tăieturi pe braţe sau s-au ars cu ţigara). 

 

2. Studii privind tratamentul tulburării de personalitate borderline 

 

       Abordarea psihoterapeutică este esenţială în cazul tulburării de personalitate borderline, dar 

trebuie remarcat faptul că aceşti pacienţi sunt mai greu de tratat, datorită rigidităţii şi negativismului 

lor. Ei prezintă probleme care se repercutează asupra tuturor sectoarelor vieţii: profesie, dispoziţie 

afectivă şi relaţii interprofesionale, iar gândurile lor automate sunt: "voi fi întotdeauna singur", 

"suferinţa mea este intolerabilă", "am greşit că am avut încredere în această persoană, care acum 

mă dispreţuieşte".  

În plus, persoanele cu tulburarea de personalitate borderline nu conştientizează întotdeauna 

că au o problemă şi nu doresc să se prezinte la psiholog şi din acest motiv diagnosticarea este destul 

de dificilă. Colaborarea cu aceşti pacienţi este foarte dificilă, datorită cogniţiilor lor inflexibile şi a 
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credinţei că tratamentul este sortit eşecului, cu atât mai mult cu cât nu apare un progres semnificativ 

într-un termen scurt. Durata relativ lungă a terapiei presupune multe aptitudini şi răbdare din partea 

terapeutului, apărând frecvent un puternic contratransfer negativ. 

     Tratamentul acestei tulburări presupune o combinaţie între medicaţie şi psihoterapie, deoarece 

nici una din aceste metode nu şi-a putut demonstra deplina eficacitatea. Cele două tipuri de 

tratament acţionează în mod complementar, psihoterapia urmărind modificarea funcţionării întregii 

persoane şi fiind esenţială pentru a-i ajuta pe pacienţii diagnosticaţi cu TPB să atingă stabilitatea, iar 

farmacoterapia ţintind rezolvarea simptomelor specifice. 

     În ceea ce priveşte tratamentul psihologic, se recomandă psihoterapie individuală intensivă, 

având în vedere că cei cu tulburări borderline sunt rezistenţi la terapia de grup. 

     În urma studiilor de specialitate efectuate, Pretzer şi Fleming au elaborat în 1989 un ghid practic 

de terapie cognitiv-comportamentală pentru pacienţii cu tulburări de personalitate.  

     Principalul obiectiv al psihoterapiei este construirea unei relaţii terapeutice stabile, oneste, 

orientate spre comportamente mature şi adaptative. Acest lucru poate fi greu de realizat, deoarece 

personalitatea borderline se defineşte prin modificări intense ale dispoziţiei, comportamente 

impulsive şi probleme severe cu imaginea de sine. 

     Marsha Linehan a publicat în anul 1993 cartea "Cognitive-behavioral treatment of borderline 

personality disorder" în care detaliază cele mai noi metode de tratament care şi-au dovedit eficienţa 

în cazul tulburării de personalitate borderline. Autoarea a lansat modelul bio-psiho-social al 

tulburării, care susţine că această patologie este consecinţa interacţiunii dintre trăsăturile biologice 

şi elementele sociale; copiii predispuşi spre tulburarea borderline au o vulnerabilitate emoţională 

caracterizată printr-o reacţie emoţională puternică la evenimente negative şi o mai mare latenţă în 

revenirea la linia de bază după epuizarea momentului (Tudose, Tudose, Dobranici, 2011). Factorii 

psihologici se referă la personalitatea şi temperamentul individului modelate de mediul social ş i 

abilităţile învăţate, de adaptare şi gestionare a stresului. 

     Carol Friedman consideră că factorii biologici cu rol predispoziţional ar putea fi: tendinţa 

înnăscută afectiv-impulsivă; nevoia excesivă de recompensă şi gratificaţie; capacitatea scăzută de 

evitare a interacţiunilor dăunătoare şi nocive (“low harm avoidance”); discontrolul emoţional în 

gama majoră şi tendinţele nevrotice pronunţate, evidenţiabile din fazele precoce de dezvoltare a 

personalităţii. 

Jeffrey Young și echipa sa (2003) au identificat patru factori, în mediul familial, care 

interacționează cu această presupusă predispoziție biologică și care, împreună, duc la tulburarea de 

personalitate borderline. 
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     1. Mediul familial este nesigur şi instabil: Majoritatea pacienţ ilor cu TPB au fost  

supuşi în copilărie abuzurilor de natură fizică, sexuală sau verbală sau s-au confruntat 

cu pericolul permanent al unei furii explozive; 

2. Mediul familial nu oferă suficient suport emoţional: Copilului îi lipsesc grijă,  

căldura fizică, empat ia, apropierea emoţională,  susţ inerea, protecţia unui părinte şi 

emoţional, copilul se simte singur. 

3. Mediul familial este punitiv şi nu oferă susţinere: Familiile pacienţ ilor cu TPB 

sunt crit ice, îi resping, îi pedepsesc dur atunci când greşesc şi nu îi iartă pentru 

greşelile lor.  

4. Mediul familial obligă copilul la submisivitate: Familia nu permite copilului să 

aibă nevoi şi emoţii, există, de cele mai multe ori, reguli implicite legate de ce poate 

sau nu spune şi simţi copilul.  

     Recent, un grup de specialişti americani a elaborat un ghid practic de tratament pentru tulburarea 

de personalitate borderline, care cuprinde cele mai noi strategii şi tehnici terapeutice recomandate în 

abordarea acestei tulburări (Oldham, Gabbard, Goin şi colaboratorii, 2001). 

     Este necesar să specificăm faptul că cercetările specialiştilor în terapie cognitiv-

comportamentală au relevat următoarele aspecte definitorii în acest domeniu (Opre, 2004): 

- tulburările de personalitate reprezintă o sursă majoră de rezultate negative în psihoterapie; 

- cel puţin unele dintre tulburările de personalitate nu răspund la intervenţiile cognitiv-

comportamentale; 

- prezenţa unei tulburări de personalitate are efecte nefaste majore asupra rezultatelor 

tratamentului pentru tulburările de pe axa I a DSM. 

     Trebuie reţinut faptul că tulburarea de personalitate borderline reprezintă o problemă de sănătate 

publică, care generează de multe ori grave abateri infracţionale ce se pot sfârşi prin acte tragice, ce 

duc la consecinţe dureroase în rândul familiilor şi apropiaţilor acestor pacienţi. 
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LUMINI ȘI UMBRE PRIVIND EDUCAȚIA PERSOANELOR CARE 

EXECUTĂ PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE 

 
GHEORGHE Florian,  Conf. univ. dr.                                                  

Universitatea Hyperion din București 

 
          Rezumat :  Există o perspectivă nouă privind executarea pedepsei cu închisoarea: fiecare 

deţinut este „invitat” să contribuie la propria schimbare pozitivă, să urmeze programele 

educative şi terapeutice oferite de penitenciar, să-şi schimbe atitudinile, să părăsească prietenii 

delincvenţi, să abandoneze comportamentele violente, să-şi însuşească normele de conduită 

acceptate în comunitate. Doar aşa va dovedi că încearcă să devină un cetăţean bun şi că merită 

să se întoarcă mai repede în lumea liberă.  

            Condiția de reușită este însă capacitatea intelectuală și culturală a deținutului de a 

progresa moral și de a-și optimiza caracterul. Nu este vorba doar de participarea la programele 

din penitenciar ci, în mult cazuri, este nevoie de existența unei baze educative anterioare și de 

voința de ieși din această fundătură existențială care este criminalitatea. Lucrurile devin și mai 

problematice dacă se adaugă tulburări de personalitate, învățări patologice și, mai ales, o 

puternică motivație proinfracțională. Până nu se rezolvă aceste aspecte, actuala planificare 

educativă a pedepsei rămâne doar o construcție  teoretică. 

     Cuvinte cheie: auto-handicapare, îndoctrinare, alianță educativă, educația prin teatru, 

educație morală. 
 

             Abstract: There is a new perspective on prison sentences: each prisoner is "invited" to 

contribute to their own positive change, to pursue educational programs and treatment offered 

by the prison, to change attitudes, to leave friends offenders to abandon violent behavior, to -and 

learn the rules of conduct accepted in the community. Only then will prove that is trying to 

become a good citizen and he deserves to return soon in the free world. 

            The condition for success, however, is cultural and intellectual capacity of the prisoner to 

moral progress and to optimize character. Not only is participation in prison programs but, in 

many cases, there needs to be a previous educational base and their willingness to get out of this 

dead end is existential crime. Things become problematic if added personality disorders, 

pathological learning, and especially, a strong motivation proinfracţională. Until these issues 

are resolved, the current penalty educational planning remains only a theoretical construct. 
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     Keywords: self-a handicap, indoctrination, educational alliance, theater education, moral 

education. 

 

Penitenciarele europene sunt apreciate de către publicul larg după liniştea cu care 

deţinuţii execute pedepsele privative de libertate, după gradul în care cetăţenii se simt în 

siguranţă ca urmare a existenţei acestei instituţii şi, în sfârşit, după calitatea programelor de 

reinserţie socială a celor care urmează a reveni în lumea liberă. Toate acestea nu sunt uşor de 

realizat iar eforturile depuse de personal pentru a le atinge, nu sunt văzute decât rareori de cei 

cărora le sunt destinate, cetăţenii liberi. 

Există o perspectivă nouă privind executarea pedepsei cu închisoarea care îl implică în 

mod activ pe fiecare deţinut: el este „invitat” să contribuie la propria schimbare pozitivă, să 

urmeze programele educative şi terapeutice oferite de penitenciar, să-şi schimbe atitudinile, să 

părăsească prietenii delincvenţi, să abandoneze comportamentele violente, să-şi însuşească 

normele de conduită acceptate în comunitatea sa. Doar aşa va dovedi că încearcă să devină un 

cetăţean bun şi că merită să se întoarcă mai repede în lumea liberă. 

            Condiția de reușită a acestei exigențe este însă capacitatea intelectuală și culturală 

deținuților de a progresa moral și de a-și optimiza caracterul. Nu este vorba doar de participarea 

la programele din penitenciar ci, în mult cazuri, este nevoie de existenţa unei baze 

educative anterioare și de voința de ieși din această fundătură existențială care este 

criminalitatea. Lucrurile devin și mai problematice dacă se adaugă tulburări de personalitate, 

învățări patologice, o puternică motivație proin fracţională. Până nu se rezolvă aceste aspecte, 

actuala planificare educativă a pedepsei rămâne doar o construcție teoretică. 

            Succesul programelor care urmăresc reinserţia celor liberaţi din închisori este 

condiţionată de mulţi factori greu de controlat şi care cer un timp îndelungat, uneori mai mare 

decât pedeapsa executată: atitudinea ostilă faţă de asimilarea cunoştinţelor şcolare şi 

profesionale, convingeri greşite despre ce contează în viaţă (mai frecvent, banii, puterea, valorile 

materiale), rele obiceiuri, acumulări de eşecuri, dezamăgiri ample induse de idoli fără valoare şi, 

neaşteptat de frecvent, renunţarea la a mai progresa pe orice dimensiune a vieţii obişnuite 

(familie, copii, şcoală, meserie, muncă, un trai liniştit, bune relaţii cu cei din jur). Uneori, ai 

impresia că însuşi deţinutul se opune ieşirii sale din situaţia de mare precaritate în care se zbate 

de mult timp. Atunci vorbim de un proces activ în care individul rămâne blocat într-un context 

existenţial fără ieşire. Există oameni care repetă comportamente care au fost adecvate cândva dar 

în prezent, menţin sau aduc noi prejudicii. Cu cât prejudiciul este mai evident, cu atât persoana 

perseverează în a repeta comportamentul. Adina Karner Huțuleac, profesor la Universitatea din 
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Iași, dă că exemplul de autohandicapareo persoană care se teme de singurătate dar atunci când 

are un partener, îl copleşeşte cu prezenţa şi atenţiile sale, ceea ce duce sigur la retragerea 

acesteia. Deşi cauza eşecului e evidentă, subiectul va procedă identic şi într-o nouă relaţie. 

Asemenea comportamentele găsim frecvent la deţinuţi, împiedicându-i să iasă din situaţia de 

marginalitate în care se află. Iată câteva exemple: amână angajarea într-un loc de muncă, sunt 

ostili şi bănuitori fără motiv cu cei din jur, pierd timpul fără rost, stau excesiv de mult la 

televizor sau în restaurante (cafenele), dau vina pentru nefericirea lor pe factori exteriori, 

consideră că ei fac tot ce e posibil dar lumea e nedreaptă. În final, ei decid să nu mai întreprindă 

nimic şi să continue viaţa infracţională (Karner Huţuleac, 2014, p.305-309). 

               Educația persoanelor care ajung în penitenciare nu este ușoară: majoritatea vin cu 

lacune importante în educație și instruirea școlară, cu atitudini disfuncționale față de propria 

persoană, față de familie, față de muncă, față de oameni, față de lumea în care trăim. Nu 

întâmplător, se vorbește deseori de reeducare, adică de refacerea, de luarea de la capăt a 

întregului proces de construcție a personalității deținuților astfel încât, cei în cauză, să respecte 

legile, să poată trăi conform normelor de conviețuire socială. În multe cazuri e vorba de 

schimbări majore ale opiniilor și atitudinilor, ale modului cum își reprezintă valorile și normele 

sociale, de abandonarea unei “îndoctrinări” infracționale la care au fost supuși de către 

delincvenți cu cariere îndelungate. Faptul că mulți delincvenți tineri își justifică infracțiunile prin 

clișee preluate de la cei mai în vârstă, constituie un obstacol major în a-i face să renunțe la lumea 

interlopă. Iată câteva asemenea clișee: toți oamenii fură dar puțini sunt prinși, viața e scurtă și 

trebuie să te distrezi, muncă cinstită nu-ți aduce banii de care ai nevoie, unii s-au îmbogățit 

necinstit și merită să furi de la ei, norocul e important și nu muncă cinstită, victimele sunt 

întotdeauna vinovate de ceea ce li se întâmplă, viața e nedreaptă și atunci trebuie să te descurci 

cum poți ș.a. Simpla consiliere realizată de educatorii din penitenciare nu este suficientă 

deoarece, doar modificările reale în mediul de existență al deținuților liberați poate duce la 

modificări ale viziunii lor despre lume (Rouquette, 2010, p.12). 

             Cât de greu este acest proces, aflăm și de la un gânditor canadian deosebit de fecund 

atunci când abordează lumea închisorilor, Noel Mailloux (fondator al Departamentului de 

Psihologie al Universității din Montreal, în 1942). El consideră că îngrijirile asigurate celor care 

au nevoie depind întotdeauna de calitatea vieții unei societăți iar procesul de schimbare a 

personalității unui delincvent începe chiar din sala de judecată: în fiecare caz în parte, 

judecătorul va trebui să se întrebe dacă pedepsește un vinovat sau îl determină să nu mai 

recidiveze ? Pentru o educație de calitate în unitățile de detenție, spune autorul citat, este nevoie 

de o atmosferă adecvată și de o înzestrare umană și materială corespunzătoare. El spune că 
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educatorii unei închisori asigură renumele instituţiei penitenciare deoarece descoperă deficiențele 

care împiedică deținuții să gândească corect, îi face să renunțe la o existență aventuroasă, îi face 

să descopere că au multe lacune, că rămânând în acest stadiu, numeroase avantaje asigurate de 

societate le-au devenit inaccesibile. Fiecare deținut are nevoie de o iluminare interioară pentru a 

înțelege că a trăit sub semnul urii, minciunii şi crimei iar faptul că se consideră invulnerabil e 

doar o iluzie. 

               În ce privește alianța educativă dintre deținut și educatorul din penitenciar, Noel 

Mailloux (1984) consideră pentru cel care execută o pedeapsă cu închisoarea, singurul 

îndrumător credibil e cel care l-a sprijinit să traverseze o criză (mai ales la începutul încarcerării 

când se simte străin și părăsit de toți). Mailloux atrage atenția în articolul citat, că există două 

forme de reeducare, prima fiind cea curentă, obișnuită în mediul de detenție și a doua, educația 

avansată care presupune obligatoriu o înaltă competență profesională și multă experiență 

acumulată în instituția penitenciară. În acest context, îl amintește pe Albert Camus, care, în 

romanul său “Omul revoltat”, din 1966, afirmă:” Dacă oamenii nu pot face referire la o valoare 

comună recunoscută de toți, atunci omul este incomprehensibil pentru om” (pag.39). Iar Noel 

Mailloux adaugă “Nimic nu-l revoltă mai tare pe delincvent decât să se simtă privit ca un 

monstru, ca un pervers, ca un nebun, ca un subiect de experimentare sau ca un robot de 

recondiţionat”.  

Când în penitenciar vine un deținut cu un puternic sentiment de devalorizare, educatorii, 

psihologii, supraveghetorii trebuie să-l includă cât mai repede în activități de grup care să-i ofere 

posibilitatea de a se pune cât de cât în valoare: amenajarea straturilor cu flori din curte, 

recondiţionarea cărţilor din bibliotecă, ajutor la montarea decorurilor pentru o piesă de teatru etc. 

Prin astfel de activități cu sens își va face prieteni și va avea dovadă că poate contribui la o 

muncă utilă. 

             Cea mai mare provocare pentru programele penitenciare de dezvoltare personală a 

deținuților, este educația morală. Aceasta presupune un mare efort din partea personalului 

educativ și o contribuție constantă a psihologilor, sociologilor și a asistenților sociali. Programul 

de dezvoltare morală depășește în complexitate toate celelalte programe, care, în ansamblul lor, 

urmăresc doar transmiterea unor cunoștințe despre anumite probleme întâlnite mai frecvent la 

deținuți: e vorba despre definiții, factori, cauze, consecințe și reacții sociale față de violență, 

abandonul familial, dependențe, atitudinile neadecvate privind munca, școala, asocierile 

infracționale etc.  

              Desigur, educația morală începe cu cunoștințe și exemple concrete, dar interiorizarea și 

aplicarea normelor morale din convingere, înseamnă mai mult. Din păcate, fiecare nivel de 
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moralitate presupune cu necesitate un nivel de dezvoltare psihologică corespunzător. Fără 

această concordanță, adevărata dezvoltare morală nu e posibilă. Pentru o mai bună înțelegere a 

posibilităților și limitelor educației morale în penitenciare, vom apela la explicațiile oferite de 

Laurence Thomas în studiul său intitulat “Morala şi dezvoltarea psihologică “(2006, p. 494-

505). 

Stadiile dezvoltării morale (Kohlberg)   Dezvoltarea psihologică (cognitivă) 
A.nivelul preconvențional  
1. etapa pedepsei și ascultării (copilul e 
cuminte și ascultător de tema pedepsei) 
2.etapa schimbului și scopului instrumental 
individual (copilul recunoaște că și alții au 
interese, e cuminte pentru a obține 
recompensa)  

 
Persoanele aflate în etapele 1, 2 și 3 au 
atitudini conjuncturale, departe de ceea ce 
înseamnă gândirea morală autentică. 
 
 

B. nivelul convențional 
3.etapa conformității, a relațiilor și 
așteptărilor reciproce 3-4 ani (individul face 
binele pentru a satisface așteptările celorlalți, 
este interesat de ce vor spune cei din jur 
despre el) 
4.etapa prezervării sistemului social și a 
datoriei 5-8 ani (individul crede că binele 
înseamnă a îndeplini obligațiile și îndatoririle 
societății,  el este sensibil la ce spun regulile, 
legile) 

 
Persoanele aflate în etapa a 3-a, consideră că 
este corect ce spune grupul din care fac parte 
 
 
Pentru majoritatea persoanelor aflate în etapa 
a 4-a, nu există valori morale ci doar cele ale 
societății, care trebuie respectate pentru că 
așa face toată lumea. 

C. nivelul postconvențional și principial 
5.etapa drepturilor fundamentale și a 
contractului social 9-15 ani (pentru individ 
binele înseamnă a respecta valorile societății, 
acceptate, imparțiale și nenegociabile; el se 
supune în fața a ceea ce trebuie) 
6.etapa principiilor etice universale după 16 
ani (individul e convins că binele înseamnă  a 
acționa în acord cu principiile etice care au 
prioritate asupra oricăror obligații legale și 
instituționale) 
 

Etapele 4, 5 și 6  implică o bună capacitate  
de gândire abstractă 
Etapa a 5-a de dezvoltare morală presupune 
o gândire critică și curaj moral  
 
 
Etapa a 6-a  presupune înțelegerea 
avantajelor reversibilității(empatia) și a  
universalității (totul e evaluat prin „lentile 
morale”) 
Etapele 5 și 6 nu sunt posibile fără înalte 
abilități cognitive și o structură 
motivațională adecvată (curajul 
convingerilor bazat pe respectul de sine 
moral) 
În contact cu viața, multe persoane care se 
pot situa în etapa a 6-a, aleg să nu fie martiri 
precum Socrate ci raționali (la nivel inferior). 
Etapele 5 şi 6 sunt condiţionate de 
dezvoltarea abilităţilor cognitive și de o 
structură motivaţională solidă (curajul 
convingerilor bazat pe respectul de sine 
moral). Viața morală devine sursa primară a 
respectului de sine. 
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Concluziile la care ajunge Laurence Thomas, sunt relevante pentru programele educative 

desfăşurate în penitenciare: dezvoltarea cognitivă și cea morală sunt paralele deoarece, 

conflictele sociale neputând fi eliminate, morala este singura metodă satisfăcătoare de rezolvare; 

pe măsură ce conflictele devin mai dificile în viaţa persoanei, cu atât e mai necesar progresul 

spre un nivel moral superior (ibidem, p. 497). De fiecare dată, individul se identifică cu 

interesele unui cerc de persoane care împărtăşesc aceeaşi concepţie despre ce este bine și ce e rău 

(p. 499-502). Autorul citat, îşi încheie consideraţiile referindu-se la Aristotel, care spunea, că 

educația morală este indispensabilă dezvoltării morale a oricărui om (pag. 502). 

            Cercetătorii cred că această analiză a conduitelor morale prin prisma dezvoltării 

psihologice a persoanei plecând de la etapizarea lui Kohlberg, este valabilă mai ales în cazul 

subiecților de sex masculin. Verificând teoria pe femei, Carol Gilligan a descoperit un conținut 

diferit: nivelul 1 are două etape a) - orientarea spre bunăstarea individuală (ce este bun pentru 

mine) și b) - trecerea de la egoism la responsabilitate (ce așteaptă ceilalți de la mine); nivelul 2 

are etapele c) - bunătatea ca sacrificiu de sine (renunț la dorințele mele pentru ce vor alții) și d) - 

trecerea de la bunătate la adevăr (țin cont de consecințe dar trebuie să am grijă și de mine); 

nivelul 3 are etapele e) - nu trebuie să fac rău nimănui și f) - grija mea față de ceilalți este fundată 

pe compasiune (Papalia, Olds, Feldman, 2010, p.442). Ar fi interesantă verificarea practică a 

teoriei lui Carol Gilligan și elaborarea unui program de dezvoltare morală destinat femeilor care 

execută pedeapsa închisorii în România. 

                 Educația în penitenciare nu se rezumă doar la moralizare. În multe cazuri, la 

problemele juridice, familiale și economice se adaugă serioase dificultăți în domeniul sănătății 

somatice. “Educația inadecvată limitează opțiunile de angajare și pot micșora înțelegerea 

despre modul în care-ți poți menține sănătatea” (Dyson, 2012, p.25). Esther Dyson consideră că 

omul care vrea să fie sănătos trebuie să fie motivate adecvat și să înfrunte tentațiile care pot duce 

la comportamente dăunătoare. “Cel mai bun instrument motivațional sunt alți oameni” adevărați 

consilieri pentru o viață sănătoasă. Aceasta însemnă că, atunci când vorbim de sănătate, 

“educarea oamenilor și schimbarea obiceiurilor sunt o parte importantă a soluției” (ibidem, p.26). 

Ar fi minunat ca la plecarea din penitenciar, deținuții să fie recunoscători personalului de 

educație care i-a învățat cum să fie mai buni și cum să aibă o sănătate mai bună. 

               Am convingerea că, în prezent, efortul educativ din penitenciarele românești, este 

cantonat excesiv pe teme moralizatoare. Or, pentru adulți, abordările trebuie să fie mult mai 

largi, să trateze teme aparent fără legătură cu “viața cinstită de după liberare”, că creeze interesul 

pentru noi subiecte și noi perspective generatoare de orizont de cunoaștere, de reflexivitate, de 

înțelepciune. Iată o poveste de demult care poate ilustra mai clar punctual meu de vedere. 
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        Am făcut liceul într-un oraş din provincie. Conform tradiţiei, după 20 de ani m-am întâlnit 

cu vechii colegi în cadrul ceremoniei atât de cunoscute. Amintirile legate de anii de şcoală şi 

calităţile profesorilor dominau discursurile tuturor. Noi, cei din clasele  umaniste, am 

rememorat mai ales orele de latină cu un profesor de excepţie, domnul Dumitru Crăciun. Şi iată 

de ce. 

        Pe timpul acela, anii ’60, latina se studia în clasele a noua şi a zecea. La prima ora de curs 

domnul profesor ne-a spus cu o mină serioasă că nu avem voie să deschidem manualul ! Ne-a 

explicat că mai întâi trebuie să înţelegem istoria vechilor latini, cultura şi civilizaţia lor, că 

umanitatea  datorează enorm  latinităţii, că  noi românii trebuie să fim mândrii de originea 

noastră latină. La fiecare oră ne povestea diverse episoade din istoria marelui popor: despre 

începuturile poporului latin, despre Romulus şi Remus, despre viaţa în Roma imperială, despre 

luptele pentru putere, despre instituţiile statului democratic, despre războaiele din acele 

vremuri. Ne citea în româneşte, desigur, pagini din Titus Livius, ne ajuta să interpretăm anumite 

pasaje făcându-ne să ne simţim buni şi înţelepţi. Câteva ore ne-a vorbit despre Ovidiu, cum a 

ajuns el la Pontus Euxin, intrigile de palat de după moartea lui Augustus în care a căzut, se 

pare, nevinovat; ne-a pus să citim din “Arta iubirii” şi mai ales din „Tristele” pentru a înţelege  

durerea unui om de cultură surghiunit fără vină. 

       Acele ore de latină se desfăşurau într-o atmosferă caldă şi liniştită: nu exista frica de verbe 

şi declinări, de listele lungi de cuvinte care trebuiau învăţate pe de rost. Ne dăruia manuale  de 

latină de dinainte de război, cu pagini îngălbenite şi gravuri din Roma antică (în oraș se spunea 

că profesorul avea o bibliotecă personală de 80.000 de volume !). Şi totuşi trebuia să pună şi 

note. Da, toţi aveam note mari iar la teze ne ruga să copiem câteva rânduri de la pagina 

cutare... Ce importanţă mai avea nota sau media trimestrială, când interesul nostru era enorm, 

când  toţi eram fascinaţi de acea lume dispărută dar căreia îi datoram atât de mult ? 

       În trimestrul trei am deschis, în sfârşit, manualul: citeam însă pentru a descoperi 

muzicalitatea limbii latine, asemănarea ei cu vorbirea noastră de acum, pentru a înţelege 

evoluţia unor cuvinte (profesorul deplângea frumosul cuvânt latin “res, rei” care însemna 

“lucru” şi care ajunsese la noi doar cu ablativul “rebus” - titlul unei reviste penibile în acei ani 

- care în româneşte însemna “de lucru”, adică ceva de omorât timpul şi nu de o bună utilizare a 

lui). Dacă ar şti dom’ profesor că  la noi se vorbeşte romgleza… 

       Nu ştiu dacă acum ar mai fi posibil ca un profesor de latină să procedeze astfel: să sacrifice 

programa şcolară de dragul transmiterii unei viziuni într-adevăr folositoare pe termen lung 

elevilor. Toţi colegii de şcoală cu care m-am întâlnit de-a lungul timpului  mi-au spus că au în 
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casă cel puţin un manual şi un dicţionar latin-român, omagiu profesorului care i-a făcut să 

înţeleagă originile noastre şi perenitatea unei mari culturi.  Domnul de latină ştia că pentru 

copiii de şcoală, drumul spre un mare popor începe cu înţelegerea istoriei şi a valorilor sale iar 

gustul pentru limba şi gramatica sa vor veni de la sine, fără chin  şi fără teamă.                                                                          

 

Educaţia prin artă în penitenciar 

 

              Viziunea obişnuită privind instituţia penitenciară este dominată de câteva clişee 

rezistente la schimbare: că acolo ajung oameni săraci care fură de nevoie dar şi câţiva din cei 

bogaţi care s-au lăcomit prea mult; că în loc să fie puşi la muncă, deţinuţii lenevesc cu anii; că 

trecerea prin puşcărie înseamnă etichetarea definitivă ca ocnaş; că nu înveţi nimic bun acolo iar 

când se termină pedeapsa eşti mai rău, mai capabil de alte infracţiuni şi mai grave; că personalul 

e prea blând sau prea sever cu deţinuţii. 

               De fapt, lucrurile sunt mai complexe şi condiţionate de mulţi factori: de filozofia 

cuprinsă în legea de executare a pedepselor, de modul de formare a personalului, de atitudinea 

publicului faţă de criminalitate şi faţă de instituţiile statului, de nivelul criminalităţii în anumite 

perioade, de calităţile umane ale „clienţilor”, de numărul şi arhitectura închisorilor. Mai puţin se 

ştie că puşcăria este în primul rând o problemă de atmosferă construită şi menţinută de personal: 

ea poate fi o aşteptare goală de conţinut, redusă doar la ritualurile instituţionale sau poate fi 

dominată de o gamă diversă de programe educative, artistice, religioase, terapeutice şi sportive 

care asigură deţinuţilor un dinamism pozitiv şi un moral optimist. Personalul din închisorile 

româneşti nu poate lăsa deţinuţii să vegeteze la nesfârşit mai ales că rareori se găseşte ceva de 

muncă şi doar pentru perioade scurte. E drept că majoritatea deţinuţilor nu au şcoală multă şi nici 

calificări profesionale căutate pe piaţa muncii. 

               Ca urmare, cei aflaţi în pedeapsă, aşteaptă totul de la personal, mai ales de la cel 

educativ care dă viaţă acestei instituţii conservatoare dar indispensabilă justiţiei actuale: ei 

asigură condiţiile materiale pentru pictură, sculptură, artizanat, teatru, muzică, asistenţa 

religioasă şi educaţie morală şi nu în ultimul rând, pentru alfabetizare şi completarea studiilor, 

pentru calificare într-o meserie. 

               Dacă personalul creează şi premise pentru manifestarea unor talente, deţinuţii nu 

întârzie să iasă din celule cu prestaţii notabile uneori. Voi exemplifica toate acestea cu 

penitenciarul Rahova unde, acum câţiva ani, când încă lucrăm acolo, erau 2.500 de deţinuţi din 

45 de ţări. Era atunci o puşcărie multiculturală în care se puteau face activităţi artistice cu priză la 

deţinuţi, între care spectacolele de teatru şi cele de varietăţi erau la mare căutare. Mai mult, 
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deţinuţii scriau piese de teatru şi le jucau tot ei iar unii, mai şcoliţi, imaginau spectacole de 

muzică şi poezie aşa cum, pe vremea studenţiei mele, prezentau Ion Caramitru, Florian Pitiş şi 

Gil Dobrică la teatrul de la Grădina Icoanei. 

              Surprizele nu au întârziat să apară. Cântăreţi de muzică populară şi uşoară de toate 

naţionalităţile, cântăreţi britanici de muzică religioasă medievală, dansatori israelieni de rep, 

dansatori arabi, coruri de deţinuţi africani care cântau melodii din triburile lor dar şi ale unor 

formaţii la modă, dansatoare de cabaret (în penitenciar era o secţie cu 300 de femei), comici de 

bună calitate (spre deliciul tuturor mă imitau şi pe mine cum vorbeam, cum dădeam din mâini, 

cum clătinam din cap), instrumentişti, sunetişti, scamatori ingenioşi, pictori, sculptori, actori de 

teatru (vă puteţi imagina “Hamlet” jucat de deţinuţi analfabeţi?). Aveai cu cine să faci 

spectacole... 

              Repetiţiile se ţineau lanţ în clubul închisorii dar şi în celule, schimbările în textele 

convenite erau necontenite, costumele de scenă erau improvizate din te miri ce. Implicarea 

afectivă a deţinuţilor era intensă: preferau să nu mănânce decât să întrerupă repetiţia, scriau la 

familie să le aducă chitara sau pălăria aia maro cu borurile largi, să vină la premieră tata, mama 

şi soţia cu ăla micu’. Odată, un deţinut tânăr, de vreo 25 de ani, a înghiţit două lame făcute bucăţi 

pentru că, fiind transferat câteva zile la alt penitenciar, rolul lui fusese dat altui coleg: a pierdut 

mult sânge, a fost internat la Urgenţă, mai era puţin şi murea. 

              Spectacolele din clubul unităţii se transmiteau în direct în toate celulele: de peste tot se 

auzeau râsete şi aplauze, fluierături şi tropăieli. În club intrau doar câteva sute de deţinuţi aleşi 

după criterii „locale”: cuminţenie, ordine în celulă, dacă mergeau la cursurile şcolare şi alte d-

astea. Desigur, întotdeauna erau în sală şi deţinuţi din ţările existente în penitenciar. 

               La unele spectacole, încărcătura emoţională era enormă: la o reprezentaţie de varietăţi, 

a cântat o deţinută din Asia condamnată pe viaţă. Soţul ei, în faptă cu ea şi având aceeaşi 

pedeapsă, era tot în penitenciar dar, fiind pe secţii diferite, nu se văzuseră de ani de zile. Pentru 

bună purtare, şeful secţiei l-a scos şi pe el la spectacol şi l-a aşezat pe o latură a sălii. Când i-a 

venit rândul pe scenă, ea s-a întors cu faţa spre el şi a cântat cu ochii şiroind de lacrimi în timp ce 

el se zguduia de plâns în sală. O tăcere grea s-a aşternut între spectatori şi în toată puşcăria, 

deţinuţii fiind alături de cei doi soţi care continuau să se iubească şi aici, în pedeapsă... 

             Iată acum două relatări despre ce se poate întâmpla la un spectacol de teatru scris şi 

interpretat de condamnaţi. Le povestesc pentru că ideea de educaţie prin artă e posibilă şi de dorit 

în penitenciarele noastre. 

              Deţinuţii tineri dintr-o celulă au hotărât să joace o piesă despre cauzele revenirii în 

închisoare. Scenariul era simplu: din cauza ghinionului numit alcool ajungi prima dată la răcoare, 
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te liberezi însă cu stigmatul de deţinut, şi, dacă se întâmplă ceva rău în cartierul tău, poliţia e 

sigură că tu eşti vinovatul şi te bagă iar la închisoare. Au făcut multe repetiţii pentru că cel mai 

şcolit dintre ei avea doar 6 clase: dialogurile se schimbau frecvent după capul unuia sau altuia 

dar ideea de bază era conservată cu grijă. Am ţinut să văd una din ultimele repetiţii la care mai 

participau câteva zeci de deţinuţi aflaţi prin curtea închisorii: în prima scenă, eroul principal se 

libera azi, după 3 ani, îşi lua rămas bun de la colegi şi pleca acasă la părinţi. Următoarea scenă, 

locuinţa sărăcăcioasă a acestora: tatăl citeşte ziarul pe o canapea iar mama, cu spatele la uşa de 

intrare, curăţă nişte cartofi. Fiul lor intră şi spune “Săru’mamă, săru’mâna tată, am venit 

acasă”... Mama nu s-a întors cu faţa către noul venit, nu s-a întrerupt din treabă dar, acră, a 

aruncat peste umăr către bărba-su: “De azi mai avem o gură la masă”. Tatăl a continuat să 

citească ziarul pe care îl ţinea astfel încât acoperea complet uşa. Fiul se uita când la unul când la 

altul şi văzând că nici măcar nu-l privesc, a pus bocceaua jos şi a ieşit afară. 

              În acest moment am oprit repetiţia spunând că scenă jucată nu e adevărată, că nu se 

poate să-ţi primeşti copilul, fie şi de la puşcărie, cu atâta răceală şi ostilitate, că trebuie pusă 

căldură în scena revenirii acasă. Atunci actorii şi spectatorii de ocazie au început să strige furioşi 

la mine:” Aşa se întâmplă, aşa suntem primiţi acasă! Nu ne vrea nimeni! Ce ştii dumneata cum e 

viaţa de om sărac?! D’aia nu poţi să înţelegi ce jucăm noi aicea!”. Vădit tulburaţi, au insistat să 

nu modifice nimic. La premieră, au asistat câteva sute de deţinuţi din toate categoriile. La scena 

cu pricina, un freamăt de aprobare a străbătut întreaga asistenţă. Actorii şi o parte din cei prezenţi 

se uitau insistent şi dojenitor la mine... 

              A doua întâmplare a avut loc aproape de Paşte, când un deţinut a scris o piesă de teatru 

intitulată “Judecata lui Iisus”. Mesajul era uşor de descifrat: judecătorii au greşit în cazul lui Iisus 

dar ei pot greşi mereu, chiar şi acum, în timpurile noaste. Regizorul, autorul piesei, alesese 

deţinuţi pentru toate rolurile, păstrând pentru el rolul lui Iisus. Pentru personajele feminine, 

Maria Magdalena şi mama lui Iisus, se oferiseră doar două deţinute a căror prestaţie era foarte 

diferită: un talent vizibil şi o plăcere caldă de a juca în cazul primei, o platitudine exasperantă, o 

imobilitate rece, o figură inexpresivă, o voce ştearsă, o privire goală în cazul celei de-a doua. În 

piesă, mama lui Iisus apărea în scena finală, când El era deja răstignit: ea, copleşită de 

nedreptatea verdictului, trebuia să-i adreseze câteva cuvinte pline de durere. Ce se întâmpla de 

fapt? Deţinuta în cauză, fără copii şi fără prea multă carte, îi vorbea fiului său Iisus fără nicio 

intonaţie, fără să-l privească, fără să înţeleagă semnificaţia momentului. Tragicul situaţiei 

dispărea ba chiar lua note comice în interpretarea insensibilei deţinute. Cu toate eforturile 

celorlalţi actori, rolul era jucat şi rejucat identic, fără viaţă, fără profunzime, fără rezonanţă în 

atmosfera tensionată a întregii piese. 
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              La repetiţia generală lucrurile s-au desfăşurat la fel: totul mergea bine până la scena 

finală care distrugea mesajul piesei şi întregul efort al actorilor. Se intrase într-o fundătură din 

care, aparent, nu se mai putea ieşi. Eu eram tare supărat: invitasem la spectacol şefi din eşalonul 

superior şi din minister, ambasadori, profesori de la Facultatea de teatru, colaboratori de la 

organizaţii neguvernamentale şi de la culte, cadre didactice de la şcolile din apropiere şi familiile 

deţinuţilor actori. Ce era de făcut? Am spus actorilor şi personalului de pe secţia de femei, ca 

până mâine dimineaţă la premieră, să găsească o altă deţinută pentru rolul mamei lui Iisus care să 

repete toată noaptea rolul şi să-l joace a doua zi. 

              Dimineaţa, era mare forfotă în puşcărie cu ultimele aranjamente pentru primirea 

invitaţilor şi amenajarea sălii. Spectatorii au venit în număr mare, eu eram ocupat cu primirea şi 

întreţinerea invitaţilor dornici să vadă de ce sunt în stare nişte deţinuţi. În spatele cortinei 

improvizate se auzeau replici din piesă, se aranjau luminile, se făceau probe de microfon. Când 

s-a deschis cortina, am simţit că mă prăbuşesc: mama lui Iisus era aceeaşi deţinută pentru că 

niciuna din colegele de pe secţie nu a acceptat să joace rolul. Privirile temătoare ale celor de pe 

scenă erau aţintite asupra mea încercând să-mi transmită că au încercat să o înlocuiască dar... 

             Spectacolul mergea bine deşi simţeam tensiunea care creştea în rândul actorilor pe 

măsură ce se apropia ultima scenă. Îmi închipuiam deja dezastrul, râsul înfundat al tuturor, 

felicitările ironice ale unora, comentariile răutăcioase ale altora. Şi, iată, a venit actul final. Ce s-

a întâmplat a fost un miracol greu de înţeles: deţinuta noastră şi-a schimbat brusc figura arborând 

o disperare de nedescris, s-a apropiat clătinându-se de cruce, a îngenunchiat, a ridicat mâinile 

spre Iisus şi i s-a adresat cu o voce sfâşietoare şi profundă. Toată durerea lumii era în vocea şi 

gesturile ei, toată jalea unei mame care îşi pierde fiul. Spectatorii trăiau intens momentul iar când 

totul s-a terminat, aplauzele nu mai conteneau. Actorii de pe scenă nu răspundeau ovaţiilor ci 

rămăseseră înmărmuriţi privind-o pe interpreta rolului care îşi reluase figura inexpresivă, o 

poziţia posacă şi privea spre nicăieri. 

              Am prezentat toate acestea fiind convins că arta nu este doar pentru elite. Şi oamenii de 

rând care, aparent, nu sunt sensibili la valorile artistice, în condiţii propice şi cu o minimă 

îndrumare, pot arăta calităţi şi o înţelegere neaşteptate. Îi dăm dreptate lui Alain de Bottom, care 

consideră că scopul artei de bună calitate este de a ne reaminti lucrurile care contează iar “artiştii 

au drept scop suscitarea unor reacţii etice corespunzătoare din partea noastră, în aşa fel încât 

ochii să ne instruiască inimile” (Bottom, 2013, p. 216). 

              Fără activităţile artistice şi educative, universul penitenciar ar fi insuportabil pentru 

deţinuţi dar şi pentru personal, ar fi chiar o ambianţă de înalte studii infracţionale. În zilele de 

sărbători sau în momentele de dezolare care cuprindeau din când în când mare parte din locatari, 
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auzeam voci care-mi strigau printre gratii: “Şefu, mai pune bre o casetă cu artiştii noştri, să mai 

uităm de puşcărie şi de familie”...  

              Să mai spun că, în penitenciarul Rahova, fiind condamnaţi din atâtea ţări, treceam 

dincolo de activităţile de club: îi puneam pe străini să povestească despre locurile lor de origine, 

despre sărbătorile lor religioase, despre obiceiurile şi hainele lor, despre motivele care i-au făcut 

să plece departe. Unele ambasade, care aveau resortisanţi în puşcărie, au adus pentru bibliotecă 

ziare, cărţi, albume şi broşuri despre ţările lor. 

              Oare tot acest efort avea vreun rezultat, se răsfrângea asupra modului de a fi şi a gândi 

al deţinuţilor? Uneori da, alteori nu. Dar, noi, personalul, un fel de Sisifi moderni, trebuia să 

încercăm mereu şi mereu. Trebuia să facem toate acestea pentru că, lucrând cu deţinuţii, 

înţelegeam mai bine decât alţii ce nu merge în lumea în care trăim, în familie, în şcoală, în 

oraşele şi satele noastre. Cineva spunea că un popor e civilizat dacă realizările sale de valoare 

artistică, tehnică, ştiinţifică, le recunoaştem în comportamentul de fiecare zi al membrilor săi. Ce 

folos că avem nume mari în istoria noastră dacă oamenii de azi fac atâtea rele... 

              Toate acestea sunt posibile doar când cauzele criminalității țin de individ, de o viață 

dominată de lipsuri sau de o conjunctură nefericită. În aceste cazuri, eforturile de restructurare 

morală realizate în penitenciare pot avea sorți de izbândă. Dar, ne spune Philip Zimbardo (2009), 

programele terapeutice eşuează dacă agentul cauzal este situaţia sau sistemul, nu doar persoana. 

În cazul deținuților, situația poate fi reprezentată de lideri care promovează cultura abuzului și 

dezindividualizarea, justificarea criminalității prin corupția generalizată, supunerea la normele 

grupului şi în faţa liderului (inerţia preia controlul vieţii celor din instituţie, spune Zimbardo, p. 

346), eliminarea oricărei urme de bunătate, anularea rușinii pentru consecințele faptelor comise, 

recompensarea inventivității și a cruzimii creative (p.30), modificarea percepţiilor pentru a le 

face să se potrivească cu ideologia grupului infracțional (p. 335). 

              În ce privește sistemul, Zimbardo îl consideră compus din reţele de oameni 

(semnificativi pentru deținutul în cauză n.n.), aşteptările lor privind contribuția persoanei care a 

aderat la grupul infracțional, norme (informale în cazul condamnaților n.n.), o concepție privind 

obiectivele și strategiile de a le înfăptui (ibidem, p. 274). Cel care se lasă acaparat de acest 

sistem, va gândi conform rolului primit, se va supune ierarhiei, va crede că este invulnerabil 

(p.320), va folosi un limbaj adecvat percepțiilor și definițiilor acreditate în grup și nu adevărului 

(p.126), va crede orbește în loialitate, datorie şi disciplină faţă de cei cu autoritate (p. 432). 

Zimbardo atrage atenția că și oamenii buni, supuși unor asemenea influențe, pot trece la 

comportamente deviante. Ori, tocmai aceste pericole, trebuie să fie cunoscute de personalul 

penitenciar și găsite modalitățile adecvate de a le contracara. 
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Rezumat : Lucrarea abordează tema formării de competenţe în comunicare şi 

management. Şcoala de formare avută în vedere în studiu este Programarea neuro-lingvistică. 

NLP este o şcoală practică de (auto)formare, iar scopul declarat al acestei şcoli este acela de a 

oferi oportunităţi multiple pentru optimizarea comunicării şi creşterea calităţii vieţii. Este şi un 

set de modele, deprinderi şi tehnici de gândire. Bandler prezintă şcoala ca un sistem pedagogic, 

educaţional, care îşi propune să îi înveţe pe oameni cum să îşi folosească propriul creier. 

Metoda se bazează pe cunoştinţe din domeniul psihologiei clinice, a psihoterapiei, a neurologiei, 

precum şi din domeniul programării, teoriei informaţiei, a sistemelor şi a comunicării. Studiul 

sintetizează experienţa autorului în programele de formare sub forma competenţelor formate de 

participanţi. 

Cuvinte cheie: competenţe, comunicare, management, programare neuro-lingvistică 

Abstract: The paper addresses the topic of skills training in communication and 

management. The training school considered in the study is Neuro-linguistic programming. NLP 

is a school of practical (self) training and the stated purpose of this school is to provide multiple 

opportunities to optimize communication and quality of life. Is a set of models, skills and 

techniques of thoughts. Bandler presents school as a pedagogical and educational system, which 

aims to teach people how to use their own brain. The method is based on knowledge of clinical 

psychology, psychotherapy, neuroscience and related programming, information theory, and 

communication systems. The study summarizes the author's experience in training programs as 

competences formed by the participants. 

Keywords: competence, communication, management, neuro-linguistic programming. 
 
1. Autoprogramarea şi comportamentul eficient în comunicare 

Omul este prin excelenţă o fiinţă comunicaţională, motiv pentru care ştiinţele socio-umane 

s-au aplecat din diferite perspective asupra procesului comunicării. Pentru lucrara de faţă prezintă 

interes abordarea din perspectiva programării neuro-lingvistice. NLP-ul este un model sistematic al 

felului în care oamenii îşi structurează experienţa unică de viaţă. Este o atitudine a minţii care 
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cultivă congruenţa, armonia şi integritatea prin rezonanţă cu sine şi cu ceilalţi. NLP este arta şi 

ştiinţa excelenţei personale.  

Actul naşterii programării neuro-lingvistice a fost semnat la începutut anilor ’70, la 

Universitatea din Santa Cruz, California. Semnatarii de drept au fost John Grinder, asistent la 

Facultatea de Lingvistică, preocupat de opera lui Chomsky şi Richard Bandler, matematician, 

interesat de informatică, student la psihologie, cu formare în psihoterapia gestalt. Ei şi-au propus să 

descopere structura excelenţei umane. La început şi-au îndreptat atenţia asupra studierii amănunţite 

a „terapeuţilor magicieni ai vremii”: Fritz Perls (terapia gestalt), Virginia Satir (terapia familiei) şi 

Milton Erickson (hipnoterapie). La începutul anilor ’80, NLP-ul era considerat un progres important 

în psihoterapie şi consiliere, atragând astfel interesul cercetătorilor din consiliere şi psihologie 

(Knight, 2004). Denumirea de “programare neuro-lingvistică” provine de la disciplinele care au 

influenţat începuturile acestui domeniu nou. Totul a început ca un studiu al relaţiei dintre 

neurologie, lingvistică şi patternuri comportamentale denumite "programe".  

Specialiştii în NLP au luat în considerare o întrebare foarte importantă: cum ne putem 

programa pentru eficienţă în domeniul dorit şi, de ce nu, pentru excelenţă? Şi pentru aceasta, ei 

consideră relevant „studiul structurii trăirilor subiective“, descoperirea şi modificarea structurilor 

(„programelor“), care iau naştere din interacţiunea complexă dintre creier/sistem nervos („neuro“), 

limbaj („lingvistic“) şi mediul înconjurător. Demersul lui Bandler şi Grinder a fost îndreptat spre 

găsirea răspunsurilor la întrebarea: cum anume funcţionează oamenii şi mai puţin la cea privitoare 

la cauza comportamentului uman (Bandler, Grinder, 2008). De aceea, orientarea acestei metode este 

mai degrabă pe soluţie şi pe proces, o schimbare de paradigmă pe care o considerăm deosebit de 

importantă, mai ales din punct de vedere formativ în comunicare şi management. Bandler a fost real 

interesat de personalităţile structurate, integrate şi autorealizate, şi a crezut necondiţionat în 

capacitatea cu adevărat uimitoare a omului de a învăţa excelenţa prin autoprogramare adecvată. 

Deşi majoritatea autorilor consideră NLP-ul un fel de psihoterapie scurtă, Bandler susţine că 

este vorba de un sistem pedagogic, educaţional, care îi învaţă pe oameni să îşi modifice în mod 

deliberat trăirile în direcţia dorită şi să îşi optimizeze comportamentul (Holdevici, 2000).  

2. Modele şi principii în formare 

Formarea în programare neuro-lingvistică poate fi privită şi ca o călătorie de identificare a 

tiparelor preferate de gândire şi de optimizare a comunicării (O Connor, 2011). Specialiştii în 

NLP consideră că ceea ce se găseşte la un moment dat în creierul uman a ajuns acolo prin 

intermediul „canalelor senzoriale”: vizual (V), auditiv (A), kinestezic (K), olfactiv (O) şi gustativ 

(G). Practic, simplificat, activitatea cerebrală umană se concretizează în principal în: 

1. A intra în contact cu realitatea prezentă, prin intermediul celor cinci simţuri; 
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2. A căuta reprezentările VAKOG memorate; 

3. A cizela reprezentările VAKOG „imaginare”/ construite. 

Atunci când ne raportăm la lume este important să facem apel la toate simţurile, pentru a avea 

o experienţă neurologică integrată, completă. Şi pentru aceasta specialiştii recomandă tehnici şi 

metode de sporire a acuităţii senzoriale şi de extindere a contactului neurologic cu lumea. „Suntem 

ceea ce gândim” şi explorând structura felului în care gândim, putem începe să înţelegem 

subtilităţile gândirii noastre, şi putem influenţa felul în care simţim, gândim, şi trăim realitatea 

înconjurătoare. Fiecare dintre noi are un model propriu despre lume în totalitatea ei, şi fiecare dintre 

noi funcţionează în lume după această „harta” proprie, reprezentarea personală a lumii. Acest model 

influenţează puternic modul nostru nostru de a gândi, de a simţi şi de a fi în lume. Deseori, acest 

model, acest sistem de reprezentări nu este conştientizat, fapt care poate duce la tensiuni şi conflicte 

cu mediul, la probleme în comunicare sau chiar la inadaptare sau sentimentul alienării. 

În procesele de management şi formare, în cadrul comunicării interpersonale este important, 

pe de-o parte, să îţi cunoşti propria hartă asupra lumii şi, pe de altă parte, să decodifici harta 

interlocutorului pentru a comunica eficient cu acesta. Una din posibilităţile de a detecta dominanta 

senzorială a unei persoane este să acordăm maximă atenţie cuvintelor cu încărcătură senzorială. 

Stabilirea raportului de rezonanţă cu clientul în plan verbal, o altă abilitate importantă, se poate 

realiza prin reperarea predicatelor dominante în discursul celuilalt, urmată de folosirea lor, pentru a 

transmite mesajul pe canalul preferat de client. Oamenii folosesc în comunicare toate cele trei 

sisteme de reprezentare. Aşadar, cel mai elegant mod de a comunica este să le declanşezi pe toate 

trei, concentrându-te în acelaşi timp asupra sistemului pe care cealaltă persoană îl foloseşte cel mai 

mult. 

Comunicarea este un instrument foarte puternic de influenţă în management şi formare, şi cu 

toate aceastea limbajul nu poate ţine pasul cu viteza, varietatea şi şi senzitivitatea gândirii noastre. 

Părinţii NLP-ului au creat un model despre limbaj pe care l-au numit: „Meta-Modelulul 

limbajului”. Modelul abordează cele mai frecvente „limitări lingvistice” determinate de 

scurtcircuitările pe care le facem între ceea ce dorim să spunem, structura profundă, şi ceea  ce 

spunem de fapt, structura de suprafaţă a limbajului. Meta-Modelul limbajului se sprijină pe o 

anumită viziune teoretică asupra limbajului, precum şi pe o serie de întrebări menite să conducă la 

claritate şi precizie în comunicare, prin eliminarea generalizărilor, distorsiunilor şi a omisiunilor 

informaţionale. El reface legătura între experienţă şi limbaj şi este un instrument foarte valoros de 

clarificare a limbajului, pentru o mai bună înţelegere a interlocutorului şi o exprimare adecvată a 

propriilor gânduri. În acest model al limbajului întrebările sunt instrumente de ghidare a 

comunicării cu scopul de a culege informaţii şi de a obţine o reprezentare completă a hărţii despre 
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lume a interlocutorului. Interesul trebuie să se focalizeze pe forma exprimării în opoziţie cu 

conţinutul. Punând întrebări de specificare, de obicei oamenii devin conştienţi de procesele lor de 

gândire şi le explică, gândind cu voce tare. Astfel, adunăm informaţii despre patternurile de 

comunicare ale interlocutorilor noştri şi le putem folosi ulterior pentru a eficientiza comunicarea şi a 

ne realiza obiectivele personale şi de grup.     

Comunicarea autentică implică stabilirea unui raport de rezonanţă empatică cu clientul, 

pentru a optimiza relaţia cu acesta (Mitrofan, 2008). Putem intra în raport cu persoanele cu care 

comunicăm, prin rafinarea acestei deprinderii naturale pe care o folosim zi de zi. Conştientizând 

ceea ce facem în mod natural în situaţiile de comunicare de succes, descoperim comportamentele 

care trebuie rafinate şi le folosim atunci când avem nevoie de ele. Prin potrivirea şi oglindirea 

limbajului corpului şi a tonalităţii vocii putem intra în raport cu aproape orice persoană. Aceasta 

echivalează cu construirea unui pod între noi şi modelul despre lume al interlocutorului. Este o 

abilitate extrem de importantă pentru fiecare dintre noi şi cu atât mai mult pentru specialiştii în 

resurse umane şi în formare. Este abilitatea care poate face diferenţa între un comunicator de succes 

şi un comunicator care nu îşi atinge obiectivele. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Factori care influenţează semnificaţia comunicării 
 

Din momentul stabilirii raportului păşim cu respect şi real interes în lumea interlocutorului, îi 

câştigăm încrederea, iar dacă ne shimbăm comportamentul, este foarte posibil ca acesta să ne 

urmeze. Îl putem conduce în direcţia dorită, facilitând o percepţie adecvată a mesajului pe care 

dorim să îl transmitem. 

 Există doar două limite ale abilităţii noastre de a construi raportul: nivelul la care 

putem percepe postura corpului, gesturile şi patternul de vorbire al interlocutorului, şi abilitatea cu 

care ne putem armoniza cu celălalt în „dansul raportului”. Ambele le putem dezvolta prin voinţă şi 

prin exerciţiu sistematic. Construirea raportului este una din alegerile pe care le putem face pentru a 

crea contextul adecvat mesajului verbal pe care vrem să îl transmitem.  

RAPORTUL 

SEMNIFICAŢIA 

COMUNICĂRII 

LIMBAJUL CORPULUI ŞI TONALITATEA VOCII 

CUVINTELE 
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În programele de formare de competenţe de comunicare şi management desfăşurate în 

ultimii 10 ani cele mai importante abilităţi dobândite de către participanţi au fost: 

• accelerarea capacităţii de învăţare pentru valorificarea optimă a propriilor resurse şi 

realizarea obiectivelor proprii; 

• construirea de relaţii interumane de calitate prin înţelegerea modelelor de gândire şi de 

exprimare proprii şi a celorlalţi; 

• sporirea încrederii şi a înţelegerii în relaţiile interpersonale; 

• comunicare autentică şi eficientă prin utilizarea adecvată a modelelor lingvistice şi a 

tehnicilor întrebărilor; 

• acumularea orientată a informaţiilor pentru a genera rezultate competitive pentru ei şi pentru 

grupurile din care fac parte; 

• fixarea şi structurarea unor scopuri relevante; 

• conştientizarea strategiilor individuale şi optimizarea lor; 

• dezvoltarea flexibilităţii şi creativităţii comportamentale. 

Toate acestea se constituie ulterior, după aprecierea participanţilor din programele de follow up, 

în instrumente care sporesc coerenţa demersurilor personale de cunoaştere de sine şi de dezvoltare 

personală. Scopul formării în NLP este acela de a determina schimbări 

generatoare/transformaţionale, de a susţine învăţarea viitoare.  
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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 iar motorul său central este 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 care s-a desfășurat cel mai intens 

între anii 1913 – 1919. Principalele concepte introduse sunt: inconştient personal/inconştient 

colectiv, arhetipuri (Anima/Animus, Persona, Trickster, Sine), individuare, sincronicitate, 

extraversie/introversie. 

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 arhetip, element constitutiv al inconștientului colectiv. În centrul acestuia 

este Şinele. Analistul jungian James Hall descrie sintetic și nuanțat structura psihică: „... în 

psihicul viu diferite nivele și structuri variate funcționează ca o lume organizată. Sunt două 

nivele topografice de bază: conștiența și inconștientul. Inconștientul este împărțit, la rândul său, 

în inconștientul personal și psyche-ul obiectiv („objective psyche”). 

Termenul inițial utilizat de către Jung pentru inconștient colectiv a fost psyche-ul 

obiectiv și este un termen folosit și în prezent în discuțiile referitoare la teoria jungiană. 

Termenul psyche obiectiv a fost introdus pentru a evita confuziile cu diverse categorii 

colective ale umanității, atunci când Jung a dorit să sublinieze că profunzimea psihicului uman 

este obiectiv reală, ca și cea exterioară” (Hall, 1983, pg. 9 – 10). 

 Descrierea sa acurată continuă astfel: „Sunt patru nivele ale psihicului: 
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1. Conștiența personală („personal consciousness”) — starea obișnuită de conștiență; 

2. Inconștientul personal („personal unconscious”) — psihicul unic, individual și care nu 

este conștient; 

3. Psyche-ul obiectic („objective psyche”) — sau inconştientul colectiv („collective 

unconscious”), structura universală a umanității; 

4. Conștiența colectivă („collective consciousness”) — lumea culturală comună. 

În aceste diviziuni topografice de bază există structuri generale și specializate. Structurile 

generale sunt de două feluri: imagini arhetipale și complexe. Cele speciale, ale psihicului personal, 

atât a celui conștient cât și a celui inconștient, sunt patru: Eul, Persona, Umbră, și syzygya, 

perechile, Animus/Anima. În psyche-ul obiectiv sunt arhetipuri și imagini arhetipale, al căror număr 

nu poate fi precizat, dar există un arhetip principal, Şinele, arhetipul central al ordinii” (Hall, 1983, 

pg. 9 – 10). 

Deci printre conceptele fundamentale ale psihologiei analitice sunt: conștiență, inconștient, 

complexe, arhetipuri. Fiecare dintre aceste concepte va fi definit şi dezvoltat în continuare. 

   Structura psihică sub formă grafică: 

 

(sursă imagine – www.eve3.wordpress.com) 

 



32 
 

 

(sursă imagine: www.psyche.com) 

 

Structura psihicului în teoria jungiană sub formă de diagramă: 

 

 

A = arhetip 

C = complex 
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3.1  CONȘTIENȚA 

 

Înainte de a defini propriu-zis conştienţa Jung diferenţiază între aceasta şi psihic plecând de la 

ideea că între psihic şi conştienţă nu este semnul egalităţii. Dacă psihicul reprezintă totalitatea 

conţinuturilor psihice, conştienţa reprezintă funcţia sau activitatea care întreţine relaţia 

conţinuturilor psihice cu Eul. Altfel spus „... există conştiinţă doar în măsura în care ea este 

percepută ca atare de eu.” (Jung, 1997, pg. 457). Fundamentală și definitorie pentru conștiență este 

relația sa cu Eul și relația acestuia cu conținuturile psihice. Jung afirmă chiar că există o 

similitudine între relația aceasta și conștiență. „Conștiința poate fi chiar echivalentă cu legătura 

dintre eu și conținuturile psihice” (Jung, 2003, pg. 281). 

Deşi consideră conştiinţa unul dintre cele mai dificile domenii de cercetare şi chiar cel mai 

puţin cunoscut dintre toate Jung a acordat o importanţă foarte mare atât studierii ei cât şi procesului 

de lărgire a câmpului conştienţei, individuarea, care se desfășoară pe parcursul întregii vieţi. 

În ceea ce privește geneza ei Jung consideră că: „Conștiința noastră nu se crează singură, ci 

izvorăște din adâncimi necunoscute. Se trezește treptat în copil și se trezește în fiecare dimineață 

din adâncul stării inconștiente a somnului. Este un copil care e născut zilnic din temeiul matern 

primordial al inconștientului. Într-adevăr, o cercetare atentă a procesului conștienței duce la 

concluzia că aceasta nu doar e influențată de inconștient, dar și izvorăște necontenit din el sub 

forma a numeroase idei spontane” (Jung, 2010, pg. 606). În această frază sunt surprinse două dintre 

atributele principale ale conștienței. Primul este procesualitatea. Conștiența nu este o dimensiune 

statică, încremenită a psihicului ci una dinamică, în continuă transformare, care crește și descrește, 

se maturizează dar și regresează, toate acestea putându-se întâmpla chiar și pe parcursul unei 

singure zile. Cel de al doilea atribut este relaționarea continuă cu inconștientul. În psihologia 

analitică relația dintre conștient și inconștient reprezintă una dintre cele mai importante axe ale 

dinamicii psihicului. Întreaga devenire a ființei umane este generată de relațiile dintre conștient și 

inconștient, atât cel personal cât și cel colectiv. Acesta este și motivul pentru care metafora folosită 

frecvent de Jung pentru dezvoltarea psihicului este aceea a unei bucăţi de pământ care se ridică 

încet, încet din mare până ajunge insulă, apoi mai multe insule care se unesc pentru a forma un 

arhipelag care, în final, poate forma un întreg continent. Astfel punctul de conştienţă care se naşte la 

un moment dat, în primii ani de viaţă, din nesfârşitul inconştientului se lărgeşte odată cu trecerea 

anilor devenind un întreg câmp de conștiență. 

Importanţa conştienţei i-a fost dezvăluită lui Jung atât de munca sa de psihoterapeut, deci de 

întâlnirile cu ceilalţi oameni, cât şi de întâlnirea dintre conștiența proprie și inconștientul său, în 

cadrul unui vis pe care l-a avut când a început să studieze la Basel şi a cărui acţiune se petrecea 
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noaptea. „În această perioadă am avut un vis de neuitat, care m-a speriat și încurajat totodată. Mă 

aflam în plină noapte, într-un loc necunoscut și înaintam numai anevoie împotriva unei vijelii 

violente. În plus, se lăsase și o negură deasă. Eu țineam cu ambele mâini o lumină mică încercând 

s-o feresc de rafalele de vânt care amenințau în fiecare clipă s-o stingă. Totul însă depindea de 

reușita mea în a ține această luminiță în viață. Deodată am avut impresia că mă urmărea ceva. Am 

privi îndărăt și am zărit o formă neagră, uriașă, care venea în spatele meu. În acest moment am 

fost însă conștient – cu toată spaima mea – că trebuie să-mi salvez luminița prin noapte și furtună, 

în ciuda tuturor primejdiilor” (Jung, 1996, pg. 99 – 100). 

Comentariul pe care-l face Jung este lămuritor: „Am știut, totodată, că luminița era conștiența 

mea; este singura lumină pe care o am. Propria mea cunoaștere e unică, e cea mai mare comoară 

pe care o posed. Este adevărat că-i infinit de mică și de fragilă în comparație cu forțele 

întunericului, totuși este o lumină, singura mea lumină” (ibidem). 

Pentru Jung importanța conștienței rezidă și din contribuția acestei instanțe la formarea 

Weltanschauung-ului propriu. „Dar ce rost are un Weltanschauung – mă veți întreba – de vreme ce 

se poate trăi la fel de bine și fără el? Și tot așa m-ați putea întreba: ce rost are conștiența, de vreme 

ce se poate trăi la fel de bine și fără ea? Căci ce este, în definitiv, un Weltanschauung? Este, pur și 

simplu, o conștiență lărgită și aprofundată! Iar motivul pentru care există conștiență și pentru care 

aceasta tinde să-și lărgească și să-și adâncească sfera este unul foarte simplu: fără conștiență se 

trăiește mult mai puțin bine... Pe o treaptă mai înaltă a conștienței poate să apară și un 

Weltanschauung. Orice sporire a experienței sau a cunoașterii constituie un pas înainte în formarea 

unui Weltanschauung. Și odată cu imaginea ce și-o face omul cugetător despre lume, se schimbă și 

el însuși” (Jung, 1994, I, pg. 17 – 18). 

Ideile și trăirile lui Jung despre importanța conștienței au fost completate cu o experiență pe 

care a avut-o la maturitate, la peste 45 de ani. În lungul vieții sale a întreprins mai multe călătorii în 

Africa, s-a întâlnit cu băștinași, a încercat să înțeleagă mai bine lumea lor dar și diferențele dintre ei 

și europeni. Într-una din aceste călători, în Kenyia, a avut o experiență deosebită în care a trăit și 

simțit, mai mult decât a gândit, importanța copleșitoare a conștienței. „Pornind de la Nairobi am 

vizitat cu un mic Ford o rezervație mare de vânat, Ahi Plains. Pe o colină joasă din această savană 

întinsă ne aștepta un spectacol fără egal. Până la orizontul cel mai îndepărtat, am zărit turme imense 

de animale: gazele, antilope, antilope-gnu, zebre, porci mistreți africani ș.a.m.d. Turmele se mișcau 

încet, păscând, clătinând din cap... de abia de se percepea sunetul melancolic al unei păsări de 

pradă; era calmul eternului început, era lumea, așa cum a fost ea dintotdeauna, în starea de neființă; 

căci până de curând nu fusese nimeni prezent care să știe că era „această lume”. M-am îndepărtat de 

însoțitorii mei până ce au ieșit din câmpul meu vizual și am avut sentimentul de a fi singur. Așa că 
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am fost primul om acolo care a înțeles că aceasta era lumea și că el a creat-o cu adevărat abia în 

acea clipă, cu știința sa. Aici, importanța cosmică a conștienței mi se clarifică în mod copleșitor” 

(Jung, 1996, pg. 262). 

Și continuă după alte câteva reflecții, chiar mai explicit ― „... omul este indispensabil pentru 

desăvârșirea creației, ba mai mult, că el este de fapt cel de al doilea creator al lumii, abia el dă lumii 

ființa obiectivă, fără de care lumea s-ar derula spre un sfârșit nedefinit ― neauzită, nevăzută, 

devorând în tăcere, născând, murind, tot dând din capete prin sute de milioane de ani, prin noaptea 

cea mai adâncă a neființei. Abia conștiența omului a creat existența obiectivă și sensul, și astfel, 

omul și-a găsit locul indispensabil în marele proces al ființei” (Jung, 1996, pg. 263). 

Conștiența este deci, esențială în relație cu sensul, cu găsirea și trăirea lui, cu - știință. 

O altă relație importanță a conștientului este relația cu Eul. 

„Prin conștiență înțeleg punerea în relație a conținuturilor psihice cu Eul. Conștiența este 

funcția sau activitatea care întreține relația conținuturilor psihice cu Eul. Conștiența nu se 

identifică cu psihicul, căci acesta reprezintă totalitatea conținuturilor psihice...” (Jung, 1997, A, 

pg.457 – 458). 

În centrul câmpului conștienței Jung a așezat Eul. Acesta reprezintă un complex, însă unul 

deosebit și diferit, parțial conștientizat și cel mai ușor conștientizabil. Prin Eu și prin conștiență se 

intră în contact cu lumea, atât cea interioară cât și cea exterioară. Din nesfârșitul număr de informați 

care alcătuiesc lumea extrem de puține pătrund în câmpul conștienței. O parte semnificativă a 

acestor informați este nepercepută deoarece așa suntem construiți fizic. Ca ființe umane, nu putem 

vedea decât anumite frecvențe, nu auzim decât anumite lungimi de undă ș.a.m.d. Din perspectivă 

psihologică cel care filtrează este Eul, doar ceea ce vede, aude, simte, reține Eul, doar ceea ce, într-o 

formă sau alta, înregistrează Eul, cunoaștem. Semantic, conștiență înseamnă „cu știință”. Toate 

cuvintele din această familie (cunoștințe, cunoaștere...) sunt legate intim de procesul cunoașterii. 

Eul mai are o calitate fundamentală ― constanța în timp. Biologic toate celulele noastre se 

schimbă constant, după un număr fix de ani toate celule corpului nostru sunt complet noi, fața 

noastră se schimbă, corpul nostru se schimbă. Cu toate acestea oamenii se uită la poza unui bebeluș 

și spun „eu când eram mic”, sau persoanele de peste 70 de ani se uită la imaginile în care erau de 30 

de ani și spun „eu când eram tânăr”. Cel care face posibilă această recunoaștere, în ciuda a ceea ce 

percepe fizic, este Eul. 

„Prin Eu înţeleg un complex de reprezentări care constituie centrul câmpului conştienţei mele 

şi care îmi pare a poseda un grad înalt de continuitate şi de identitate cu el însuşi. Vorbesc de 

aceea de <complexul Eului>. Acesta este atât conţinut al conştienţei, cât şi condiţie a conştienţei, 

căci sunt conştient de un element psihic anume doar dacă el se raportează la complexul Eului. În 
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măsura în care Eul nu este decât centrul conştienţei mele, el nu este identic cu totalitatea psihicului 

meu, ci doar un complex printre altele “(Jung1997, pg.460). 

Din această definiție reiese că Eul este un complex, însă unul diferit, în sensul că este singurul 

complex cu o mare parte din conţinuturile sale conştientizate şi conştientizabile. Conştientizarea 

într-o măsură destul de mare a Eului face ca diferenţierea acestui complex de celelalte, din acest 

punct de vedere, să fie cu atât mai importantă cu cât, în general, complexele ― aceste adevărate 

subpersonalităţi – sunt extrem de puţin, uneori chiar deloc, controlate de conştienţă prin voință. În 

plus, definiția surprinde și faptul că, la un anumit nivel, este greu să se diferențieze între Eu și 

conștiență. 

Pentru a descrie Eul, Jung apelează, în anul 1927, la comparaţia cu armata. 

„Eul este comandantul armatei; deliberările şi deciziile sale, motivele şi îndoielile sale, 

bănuielile şi previziunile sale – îi sunt consiliul de generali, iar dependenţa sa de factori exteriori 

este dependenţa conducătorului de influenţele aproape de nepătruns ale cartierului general şi ale 

politicii care operează de undeva din umbră. 

Poate că nu vom exagera prea mult extinzând comparaţia noastră şi asupra relaţiei dintre om 

şi lume: Eul omului – şeful unei mici armate, în luptă cu tot ceea ce o înconjoară, nu arareori un 

război pe două fronturi: în faţă lupta pentru existenţă, iar în spate lupta contra propriei naturi 

instinctuale rebele “(Jung, 1994, I, pg. 15 – 16). 

Dezvoltarea Eului, privită ca lărgire continuă a câmpului conştienţei, chiar dacă în mod 

discontinuu, este văzută de Jung şi jungieni prin analogia dintre filogenetic şi ontogenetic. 

„Deja la un nivel uman ceva mai primitiv, complexul Eului îşi pierde mult din însemnătate, iar 

conştientul se schimbă atunci într-un mod categoric. În primul rând încetează să mai fie reflectat... 

Lumina conştientului are, după cum o ştim din experienţa noastră nemijlocită, multe grade de 

luminozitate, iar complexul Eului multe nivele de intensitate. La nivelul animalelor şi primitivilor 

domină o pură <luminositas>, care abia dacă se deosebeşte de luminozitatea fragmentelor de eu 

disociate, astfel încât la nivelul infantil şi primitiv, nu este încă o unitate, nefiind centrat pe un 

complex al Eului stabilizat, ci licăreşte doar ici acolo, deşteptat de evenimente exterioare sau 

interioare, de instincte sau afecte. La acest nivel are încă un caracter de insulă, respectiv de 

arhipelag. Nici la un nivel mai înalt sau la nivelul cel mai înalt, conştientul nu este încă capabil de o 

deplinătate complet integrată, ci mai degrabă de o continuă extindere. Conştienţei moderne i se mai 

pot adăuga încă insule şi poate chiar întregi continente nou apărute; un fenomen devenit parte 

integrantă a experienţei cotidiene pentru psihoterapeut. De aceea e bine să ne închipuim conştientul 

Eului ca fiind înconjurat de multe luminozităţi mărunte” (Jung, 1994,. III, pg. 51). Iată cum atât Eul 

cât și conștientul sunt atât raportate la lumină și întuneric cât și simbolizate prin ele. 
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Eul este o instanță psihică extrem de complexă care are două fundamente, unul somatic și altul 

psihic, granița dintre ele nefiind ușor de trasat. El apare în cursul existenței individuale (la naștere 

acesta nu există decât ca potențialitate). Este în relație directă cu voința, pe care o are ca instrument, 

și într-o continuă transformare de a lungul existenței individuale a fiecărui om. Principalul său 

instrument este voința, pe care Jung o considera ca fiind energia de care acesta dispune. 

În plus Eului îi revine sarcina, deloc ușoară, de a intra în contact conștient cu conținuturile 

inconștientului și de a media între ele și conținuturile conștientului. Felul în care se achită de 

această sarcină determină maturitatea psihică dar și sănătatea psihică sau prezența tulburărilor 

psihice. 

În psihologia analitică principiul fundamental este legat de relație și dinamică. Dinamica 

dintre conștient și inconștient este cea care determină dezvoltarea psyche-ului. 

 

3.2  INCONŞTIENTUL 

 

Încă din anul 1903, când a început să lucreze cu experimentul asociativ verbal Jung a 

devenit conştient de existenţa unei realităţi psihice aflată în afara câmpului conştienţei. 

„Noțiunea de inconștient este pentru mine de natură exclusiv psihologică și nu filosofică, în sens 

metafizic. Inconștientul este, după opinia mea, o noțiune psihologică de graniță ce acoperă toate 

conținuturile și procesele psihice care nu sunt conștiente, adică nu sunt raportate perceptibil la 

Eu” (Jung, 1997, A, pg. 484). 

Acest lucru este astăzi un truism însă pentru începutul secolului XX când l-a formulat Jung 

era un fapt considerat de neacceptat în lumea științifică și medicală a acelor vremuri. 

Acest inconștient descris de Jung are conținuturi extrem de diverse. „Toate conținuturile 

conștienței care au devenit sau pot deveni subliminale alcătuiesc acea sferă a psihicului pe care 

eu o denumesc inconștient. Toate dorințele, impulsurile, intențiile, afectele, toate percepțiile și 

intuițiile, toate gândurile raționale și iraționale, concluziile, deducțiile, premisele, etc, precum și 

toate categoriile de sentimente, au echivalentele lor subliminale care pot fi parțial subiective, 

temporare sau cronic inconștiente. Cineva, de exemplu, poate folosi un cuvânt sau un concept 

într-o altă relație specifică, care-i imprimă un sens diferit... Chiar și atunci când un concept 

filosofic sau matematic este definit cu grijă nu suntem siguri că nu conține mai mult decât 

presupunem... Numerele folosite au mai multe sensuri decât cel cu care sunt folosite. Ele sunt, în 

același timp, și entități mitologice (pentru Pitagora erau chiar divinități) aspect de care nu suntem 

conștienți atunci când folosim numerele în scopuri pr active. 
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Suntem, de asemenea, inconștienți de faptul că termeni generali ca ˂stat˃, ˂bani˃, 

˂sănătate˃, ˂societate˃ înseamnă, de obicei, mai mult decât se presupune că semnifică... 

Motivul acestei variații este că noțiunile generale sunt receptate în contexte individuale și astfel, 

sunt înțelese și folosite în feluri individuale” (Jung, 1990, pg. 83). În ultima parte a frazei sale, 

Jung descrie faptul că fiecare cuvânt folosit, este, mai mult sau mai puțin, folosit și inconștient. 

De fapt, în fiecare moment, conștiența și inconștientul se împletesc, proporția fiind în favoarea 

inconștientului. 

Pe măsură ce a înaintat în studiul fantasmelor bolnavilor psihotici cu care lucra la 

Burgholzli şi al scrierilor gnostice şi mitologice Jung a înaintat şi în studiul inconştientului cu 

toate că „a şti în ce stare se află un conţinut inconştient, atâta timp cât el nu este ataşat 

conştienţei, scapă oricărei posibilităţi de cunoaştere... Cu totul imposibil este să se stabilească şi 

întinderea inconştientului, cu alte cuvinte, să se fixeze conţinuturile pe care el le înglobează. În 

această privinţă decide doar experienţa. Graţiei ei ştim, că pierzându-şi valorile energetice, 

conţinuturile conştiente pot deveni inconştiente. Acesta este procesul normal al uitării” (Jung, 

1997, pg. 484). 

Conştient de greutatea descifrării conţinuturilor inconştientului întemeietorul psihologiei 

analitice a creat şi dezvoltat mai multe metode de cunoaştere a inconştientului, cu atât mai mult 

cu cât el considera că scopul ultim pentru care s-a născut şi a trăit până la aproape 86 de ani era 

de a înţelege psihicul (Jung, 1996). 

Printre aceste metode se numără visul (despre ale căror conţinuturi şi formare Jung are altă 

teorie decât Freud), asociaţiile de cuvinte, imaginaţia activă, exprimarea creatoare. 

Alături de lucrul cu pacienţii Jung şi-a bazat teoria asupra inconştientului şi pe propria 

experienţă. Anii 1913 – 1919 au reprezentat pentru el o perioadă de adâncă introversie, de 

confruntare cu propriul inconştient. A ajuns astfel să descopere că între conştient şi inconştient 

există o relaţie de complementaritate, de compensare şi nu de contradicţie. „Numim compensator 

raportul funcţional dintre procesele inconştiente şi conştienţă, căci, potrivit observaţiei, procesul 

inconştient împinge la suprafaţă materialul subliminal, constelat prin starea conştienţei, deci 

toate acele conţinuturi care, dacă totul ar fi conştient, ar trebui neapărat să facă parte din situaţia 

conştientă. Funcţia compensatoare a inconştientului apare cu atât mai limpede cu cât atitudinea 

conştientă este unilaterală, împrejurare ilustrată abundent în patologie” (Jung, 1997, pg. 486). 

Inconștientul este raportat în psihologia analitică la echilibru și sens. „Conlucrarea 

inconștientului este înțeleaptă și orientată către scop și chiar dacă se comportă antagonic față de 

conștiență, expresia sa este mereu compensatorie într-un mod inteligent, ca și cum ar încerca să 

restabilească echilibrul pierdut” (Jung, 2003, pg. 288). 
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Jung a descoperit, de asemenea, că alături de conţinuturi personale refulate (despre care 

scrisese deja şi Freud) inconştientul are conţinuturi proprii şi suprapersonale, colective. A 

postulat astfel existenţa a două straturi ale inconştientului, unul personal alcătuit din complexele 

formate sub influenţa experienţei personale, a evenimentelor penibile refulate şi a percepţiilor, 

gândurilor și sentimentelor subliminale şi unul colectiv format din arhetipurile transmise ereditar. 

 

3. 2. 1  INCONȘTIENTUL PERSONAL 

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. Astfel devine şi mai clară 

sintagma de inconştient personal, căci, deşi fiecare individ are un complex matern, faţetele 

acestuia sunt formate prin experienţa directă şi personală pe care individul a trăit-o în relaţia 

dintre el şi mama sa, sau orice persoană care a constituit, de-a lungul vieții sale, un substitut 

matern. Toată această experienţă are un ton afectiv comun şi se grupează în jurul disponibilităţii 

ereditare de a avea o mamă, adică în jurul arhetipului matern. 

„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 constituie 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 întâmplătoare cât şi în comportamente perturbatoare specifice nevrozelor sau în 

atonomizări 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, voinţa Eului. 

Ideile şi afectele provocate de complexul respectiv intră şi ies din câmpul conştienţei 
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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 accepte 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 decât el însuși. 

Persona este o aparență, o realitate bidimensională, cum ar putea fi numită în glumă” (Jung, 

2007, pg. 181).  

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. Recuperarea și 

punerea lor în act, în viața de zi cu zi, este, fundamental, o întregire necesară. Tot cultural, 

preponderent în cultura occidentală, băieții sunt învățați că simțirea și exprimarea emoțiilor 
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știrbesc masculinitatea așa că soluția este să fie trimise în Umbră. Acceptarea și recuperarea lor 

conștientă implică, de asemenea îmbogățirea și întregirea vieții.  

Umbra este reprezentată de către Jung în Cartea roșie prin următorul desen: 

 

(Umbra pictată de Jung, 20 11 Cartea roșie, , pg. 115)  

 

3. 2. 2  INCONȘTIENTUL COLECTIV 

Inconştientul colectiv reprezintă cel mai profund strat al psihicului în viziunea jungiană. 

„Prin urmare, teza mea sună în felul următor: alături de conștiență, care are o natură pe deplin 

personală și pe care o considerăm – chiar și atunci când îi anexăm ca pe un apendice un 

inconștient personal – ca fiind singurul sistem psihic, există un al doilea sistem psihic, a cărui 

natură este colectivă, nonpersonală. Inconștientul colectiv nu se formează pe parcursul vieții 

individului, ci este moștenit. El constă din forme preexistente – arhetipurile – care pot deveni 

conștiente doar în mod mijlocit și oferă conținuturilor conștienței o formă bine definită” (Jung, 

2003, pg.54).  

Inconștientul colectiv, transmis ereditar și comun tuturor ființelor umane are ca unități 

structurale arhetipurile. „Alături de aceste conţinuturi personale inconştiente există altele care 

provin nu din achiziţii personale, ci din posibilitatea transmisă ereditar a funcţionării psihice în 

general, anume din structura cerebrală moştenită. Acestea sunt conexiuni mitologice, motive şi 

imagini care pot apărea oricând şi oriunde, dincolo de orice migraţie sau tradiţie istorică. 

Denumesc aceste conţinuturi inconştient colectiv” (Jung, 1997, pg. 486). Motive şi imaginile la 



42 
 

care se referă Jung, arhetipurile, sunt un alt concept psihologic introdus de el în anul 1919 și 

reprezentând entităţile sau elementele structurale și funcţionale ale inconştientului colectiv. 

Nuclee neuropsihice înnăscute, arhetipurile au capacitatea de a iniţia, controla şi mijloci 

caracteristicile uzuale de comportament şi trăirile tipice tuturor fiinţelor umane. Numite de Jung 

structuri psihice identice tuturor, moştenire arhaică a umanităţii ele reprezintă tendinţe formative 

cu specific tematic dar cu forme de manifestare virtual infinite. Altfel spus omul se naşte cu 

tendinţa de a forma imaginea mamei şi nu cu imaginea propriu-zisă, se naşte cu predispoziţia de 

a-şi construi interior, intrapsihic, mama dar forma acestei imagini interioare poate fi de un 

număr infinit, de la mama iubitoare şi transformativă până la mama care urăşte şi distruge, în 

funcţie de cum a fost trăită de copil mama sa reală. Acesta este şi motivul pentru care psihologia 

analitică diferenţiază între arhetip per se şi imagine arhetipală ceea ce se poate cunoaşte de către 

conştient fiind doar imaginea arhetipală. Această distincție a fost făcută inițial de către Jung, 

începând cu anul 1946. În timp, arhetipurile au fost înțelese atât ca dispoziții moștenite 

(„inherited disposition”) cât și ca schiță, imprimare inițială („blueprint”). Arhetipurile sunt 

structuri universale din două puncte de vedere. Primul este din perspectiva prezenței sale în 

structura psihica a tuturor ființelor umane. A doua se referă la câmpul de experiențe pe care-l 

acoperă, Jung considerând că s-au format arhetipuri pentru toate situațiile de viață tipice, 

comune tuturor. „Există tot atâtea arhetipuri câte situații de viață tipice. Nenumăratele repetiții 

au întipărit aceste experiențe în constituția psihică, nu sub chipul unor conținuturi imagistice, ci 

aproape ca forme fără conținut, care reprezintă doar posibilitatea unui anumit tip de abordare sau 

acțiune. Când trăim ceva ce corespunde unui arhetip acesta este activat...” (Jung, 2003, pg. 59). 

Această idee jungiană despre activarea arhetipurilor, extrem de importantă pentru înțelegerea și 

explicarea dinamicii psihice, are un corespondent în genetică, teoretizat însă câteva zeci de ani 

mai târziu. Acest corespondent este fenomenul de activare a genelor, fenomen care a fost pus 

pentru prima dată în evidență de către absolvenții premiului Nobel, Francois Jacob și Jacques 

Monod, care studiind bacteria E.Coli au descoperit că, atunci când mediul o solicită, acestea se 

pot hrăni cu lactoză în loc de glucoză, hrana lor specifică. Astfel, studiind geneza acestui 

fenomen, au descoperit că gena răspunzătoare de secretarea unei enzime specifice necesare și 

obligatorii digerării lactozei, inactivă de obicei la aceste bacterii, a fost activată de mediu. 

„Faptul că anumite capacități nu se materializează din nimic, ci există latent în genele noastre, a 

fost o descoperire epocală. Pentru a explica acest fenomen, Jacob și Monod au propus ipoteza că 

există gene structurale care produc proteine, ci și gene reglatoare care inhibă sau dezinhibă gena. 

Această ipoteză a fost ulterior dovedită și este cunoscută sub denumirea de ˂Teoria Operon˃. 

Jacob și Monod împreună cu André M. Lwoff au primit premiul Nobel în fiziologie sau 
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medicină în 1965 drept recunoaștere pentru realizarea lor științifică. Mulțumită descoperirii lor, 

cu toții suntem astăzi mai aproape de analizarea potențialului genelor, și, în cazul activității 

mele, de modul în care putem activa genele benefice pentru a le face să lucreze în folosul 

nostru” (Murakami, 2007, pg. 45 – 46). Deci așa cum genele sunt activate de mediu așa afirmă 

Jung că arhetipurile, veritabile gene psihice, sunt activate tot de către mediu. 

Principalele roluri ale arhetipurilor sunt cel de funcționare instinctuală și funcția de 

autoorganizare psihică. 

Trăsătura principală a arhetipurilor este structura lor bipolară. Fiecare arhetip are un pol 

pozitiv și altul negativ, unul constructiv pentru viața psihică și altul distructiv. Polul pozitiv, de 

exemplu, al arhetipului matern poate lua forma de mamă hrănitoare și susținătoare în timpul ce 

polul său negativ poate fi exprimat printr-o maternitate distrugătoare. 

  Dintre arhetipurile descrise de Jung amintim: arhetipul matern, arhetipul patern, eroul, 

Tricksterul (miezul arhetipal al Umbrei), Anima/Animus, Sinele. Vom exemplifica puțin despre 

Anima și Animus. 

Anima şi Animus reprezintă arhetipurile contrasexuale. Anima este imaginea colectivă 

moştenită a femeii, care există în fiecare bărbat după cum demonstrează Jung aşa cum Animus-

ul reprezintă imaginea masculină moştenită din fiecare femeie. Cuvintele lui Jung despre Anima 

sunt: „Fiecare bărbat poartă în sine imaginea eternă a femeii, dar nu imaginea unei femei anume, 

ci o imagine feminină determinată. Această imagine este fundamental inconştientă, factor 

ereditar cu origine primordială...” iar despre Animus „Femeia e compensată de un element 

masculin şi prin urmare inconştientul ei are, ca să spunem aşa, o amprentă masculină... ca atare 

am numit factor generator de proiecţie al femeii Animus... Animusul corespunde Logosului 

patern, după cum Anima corespunde Erosului matern.” (Stevens, 1996, pg. 45). 

3. 3.  SINELE 

 

Pentru Carl Gustav Jung Sinele este deopotrivă centrul psihicului dar şi totalitatea 

psihicului. „Sinele nu este doar centrul, ci şi circumferinţa care îmbrăţişează atât conştientul cât 

şi inconştientul, el este centrul acestei totalităţi exact aşa cum Eul este centrul spiritului conştient 

“(Jung, 1998, pg. 54). 

Ca şi centru Sinele este un arhetip, este arhetipul unităţii şi al totalităţii responsabil de 

sentimentul unităţii şi al reconcilierii cu viaţa dar şi de posibilitatea de a accepta viaţa aşa cum 

este şi nu aşa cum ar trebui să fie. Despre aceste adevărate organe sufleteşti care sunt arhetipurile 

Jung afirmă că: „... nu sunt determinate în ceea ce priveşte conţinutul lor, ci numai în ceea ce 
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priveşte formele, şi numai într-o măsură extrem de limitată. O imagine originală este determinată 

în privinţa conţinutului numai atunci când a devenit conştientă şi deci saturată de material al 

experienţei conştiente. Forma sa, însă, aşa cum am explicat altundeva, ar putea fi comparată cu 

sistemul axial al unui cristal care, cum s-ar zice, preformează structura cristalină în lichidul 

mamă, deşi nu are existenţa materială proprie. Aceasta apare în primul rând conform modului 

specific în care ionii şi moleculele se agregă. Arhetipul în sine este gol şi formal, nimic altceva 

decât o facultes praeformandi, o posibilitate de reprezentare care este dată a priori. 

Reprezentările însele nu sunt moştenite, ci doar formele, iar în această privinţă ele corespund 

oarecum instinctelor, care sunt determinate doar în formă. Existenţa instinctelor nu poate fi 

dovedită, ca şi existenţa arhetipurilor, atâta timp cât ele nu se manifestă în mod concret... Acelaşi 

lucru este adevărat şi despre arhetipuri. În principiu, acesta poate fi numit şi are un nucleu de 

semnificaţie invariabil, dar întotdeauna numai în principiu, niciodată în ceea ce priveşte 

manifestările sale concrete” (Jung 2003, A, pg. 91). 

Sinele este, în egală măsură arhetipul central, al ordinii și sensului, dar și întreaga totalitate 

psihică. 

Ca şi circumferinţă este „ţelul vieţii noastre, el fiind cea mai completă expresie a acelei 

combinaţii fatidice pe care o numim individualitate deoarece începuturile vieţii întregului nostru 

psihic par să fie inextricabil înrădăcinate în acest punct, iar toate scopurile noastre superioare şi 

ultime par să năzuiască în această direcţie “(Jung, 1992, pg. 78). 

Sinele este unul dintre cele mai complexe concepte jungiene fiind, în același timp și un 

concept cu mai multe definiții diferite. 

Samuels încearcă o sinteză asupra acestui concept: „O definiție a Sinelui așa cum este el 

conceptualizat de Jung poate fi: ˂potențialul pentru integrarea personalității totale˃. Aceasta 

poate include toate procesele psihologice și mentale, fiziologice și biologice, tot pozitivul și 

negativul, potențialul nerealizat și realizat și dimensiunea spirituală. Sinele conține semințele 

destinului individual dar și dezvoltarea sa filogenetică. Definiția subliniază integrarea deoarece 

Sinele funcționează ca un container pentru toate aceste elemente. Acest fel de sinteză este 

relativă în practică; noi suntem interesați de un ideal – punctul culminant al procesului de 

împlinire psihică. Selful implică potenţialul de a deveni întreg sau de a te simți întreg. O parte a 

sentimentului de întreg este sentimentul de sens și scop și un element vital în integrare este 

simțirea acestui scop. O parte a sentimentului de întreg este, de asemenea, sentimentul că viața 

are/face sens și a avea înclinația să faci ceva când nu are precum și capacitatea religioasă.” 

(Samuels, 2005, pg.72). 
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Funcțiile principale ale Sinelui sunt: integrarea diverselor elemente psihice, sinteza lor, 

unirea contrariilor, dezvoltarea și împlinirea psihică. 

În vise şi viziuni Sinele poate fi simbolizat în diferite modalităţi – soare, copil, bătrân, 

hermafrodit, diamant, inel de aur, floare/ou/glob/potir de aur, imagini duale, mandale, Budha sau 

Iisus. 

Arhetip central, potenţialitate a priori a totalităţii, Sinele încearcă să integreze conştientul şi 

inconştientul, femininul şi masculinul, gândirea şi afectivitatea, intuiţia şi senzorialitatea într-o 

totalitate psihică, dinamică şi complexă. 

În încheierea capitolul despre structura psihică sunt prezentate trei reprezentări grafice ale 

acesteia, prima și următoarea surprind scheletul structurii iar ultima surprinde atât scheletul cât și 

dinamica din cadrul psyche-ului. 

 

 

                                                (sursă imagine – www. typeindepth.com) 
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(sursă imag.www.webspace.webring.com) 

 

(sursă imagine – tryngtoseereality.blogspot.com)  
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STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND EFECTELE TEMPERAMENTULUI 

ȘI RELAXĂRII ASUPRA AMINTIRILOR 

  
  DUMITRU  Celestina, Lect. Univ Dr 

  Universitatea Hyperion din București 

 
Rezumat: Lucrarea este consacrată evidenţierii relaţiei existente între tipologia 

temperamentală stabilită de Eysenck (introvert/extravert) şi încărcătura afectivă a 
evenimentelor amintite. Interesul în această problematică rezidă din faptul că în psihologie este 
încă activă şi prezentă preocuparea pentru studiul memoriei, în care un rol deosebit îl au 
cercetările privind amintirea evenimentelor. Amintirea, ca fapt psihologic, are o importanţă 
majoră în viaţa noastră, deoarece deseori ea stă la baza comportamentului nostru manifest, fiind 
implicată adânc şi în procesul decizional. Obiectivul principal al cercetării efectuate a constat 
în confirmarea teoriei care susţine că ne reamintim mai ales experienţele plăcute din viaţă şi 
tindem să le dăm uitării mai uşor pe cele neplăcute şi reliefarea existenţei unei noi teorii care 
susţine viabilitatea relaţiei dintre tipologia temperamentală şi rezonanţa afectivă a 
evenimentelor amintite. Obiectivul aplicativ a constat în modificarea încărcăturii afective a 
evenimentelor amintite, intrând în plan acţional printr-o consacrată formă de intervenţie 
terapeutică, relaxarea. 
În cadrul acestei cercetări, au fost cuprinşi 48 de subiecţi şi am utilizat următoarele 
instrumente: Testul Eysenck, Scală de Introversie, Depresie, Anxietate din Testul Hamilton, iar 
ca metodă de relaxare antrenamentul autogen Schultz. 
Rezultatele obţinute au confirmat ipotezele noastre, şi anume că ne reamintim mai ales 
evenimentele plăcute din viaţa noastră şi le dăm cu mai multă uşurinţă uitării pe cele neplăcute; 
introvertiţii tind să-şi amintească mai ales evenimentele neplăcute, pe când extroverţii au mai 
ales amintiri plăcute; relaxarea determină cu precădere reactualizarea experienţelor plăcute, 
indiferent de tipul de temperament. În ceea ce priveşte ipoteza referitoare la influenţa trinomului 
iritabilitate, depresie, anxietate asupra reamintirii evenimentelor, aceasta a fost confirmată 
parţial, deoarece am obţinut corelaţii nesemnificative între evenimentele plăcute reamintite şi 
iritabilitatea externă, ceea ce dovedeşte că aceasta nu are o influenţă semnificativă asupra 
încărcăturii afective a amintirilor. 
 Acest lucru poate fi un pas în plus în explicarea personalităţii şi a comportamentului uman în 
general. 
“Târâm după noi, pe neştiute, întregul nostru trecut, dar memoria noastră readuce în prezent 
doar acele frânturi întâmplătoare care, într-un fel sau altul, completează starea în care ne 
aflăm.” (H. Bergson) 

Cuvinte cheie: amintiri, temperament, experienţe, rezonanţă afectivă, relaxare. 

Abstract: The research is highlighting the relationship between Eysenk’s temperamental 
traits (extraversion – introversion) and the emotional charge of the recalled events. The interest 
in this subject is due to the fact that, in psychology, there is still present an active preoccupation 
of the study of memory, where the researches on recalled events are playing an important part. 
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Recalling, as a psychological fact, has a major importance in our life, because very often it is the 
basis of our manifested behavior, being deeply involved in the decisional process too. 
The main objective of the research was to confirm the theory that we particularly remember our 
pleasant life experiences, and we have the tendency to forget more easily the unpleasant ones, 
and to highlight the new theory that there is a relationship between temperamental traits and the 
emotional resonance of the recalled events. The applied aim was to change the emotional charge 
of the recalled events, by using a well-known form of therapeutic intervention – the relaxation. 
In this research we used 48 subjects and the following instruments: Eysenck’s Test, Introversion, 
Depression, Anxiety Scale from Hamilton’s Test, and Schultz’s Autogenic Training - as a 
relaxation technique. 
The results confirmed our hypothesis: the subjects particularly recall the pleasant life 
experiences and forget more easily the unpleasant ones; the introverted subjects have the 
tendency to particularly recall the unpleasant events, while the extraverted subjects the pleasant 
ones; in relaxation the subjects are re-actualizing the pleasant experiences, regardless the 
temperamental type.  
The hypothesis regarding the influence of the trinity - irritability, depression, and anxiety - on 
recalling the events, was partially confirmed, as we obtained insignificantly correlations 
between the pleasant recalled events and external irritability, this proving that it doesn’t have a 
significant influence on the emotional charge of the memories. 
This can be a forward step in explaining the personality and the human behavior. 
“We drag with us, unknowingly, our entire past, but our memory brings back into the present 
only those accidental bits that, in a way or another, are completing our present state.”  H. 
Bergson. 

Key words: memories, temperament, experiences, emotional resonance, relaxation 

 

INTRODUCERE 
 

Având în vedere rezultatele obţinute în urma unei cercetări anterioare referitoare la 

memoria autobiografică şi anume faptul că amintirile sunt influenţate semnificativ de 

temperament şi de relaxare, a apărut ideea aprofundării acestuia şi astfel s-au născut obiectivele 

cercetării de faţă, prin care am realizat o analiză mai profundă a rolului temperamentului în 

amintirea evenimentelor şi influenţa pe care o are relaxarea asupra intensităţii emoţionale a 

evenimentelor reamintite. 

 Intensitatea emoţională are trei componente de bază şi anume: 

1. Trăirea emoţională, manifestată în general prin binomul afectiv plăcut/neplăcut 

2. Comportamentul, specific trăirii emoţionale 

3. Reacţiile fiziologice, care aparţin sistemului nervos vegetativ şi drept urmare nu pot fi 

controlate volitiv. 
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În acest studiu experimental, am urmărit validitatea corelaţiei dintre cele două componente 

ale intensităţii emoţionale – trăirea şi reacţiile fiziologice, aceasta fiind măsurată cu ajutorul 

poligrafului, ţinându-se cont de variabilele amplitudinale, longitudinale şi temporale, mai precis 

de amplitudinea reacției electrodermale, lungimea liniei reacției electrodermale, durata reacției 

electrodermale și amplitudinea tensiunii arteriale – puls brahial. 

Ca modalitate de decelare a participanților introvertiţi de cei extravertiţi am utilizat Testul 

Eysenck, considerând că acesta răspunde cel mai eficient cerințelor noastre metodologice. Apoi 

am ales să utilizăm o metodă de relaxare care pe lângă relaxarea fizică, musculară cuprinde și un 

demers cognitiv simbolic prin utilizarea metaforei terapeutice și am realizat o „măsurare” mai 

profundă a conținuturilor memoriei autobiografice prin înregistrarea nivelului de reactivitate 

psihofiziologică specific amintirilor, cu ajutorul poligrafului. 

Această metodologie aduce un grad ridicat de noutate în cercetarea memoriei autobiografice 

și cel mai important, crește semnificativ gradul de obiectivitate al cercetării, știut fiind faptul că 

în genere tot ceea ce ține de emoționalitate are influențe și determinări importante asupra 

aprecierii cercetătorului. În plus, măsurarea intensității emoționale cu aparatul poligraf a eliminat 

și o serie de interpretări cognitive subiective ale participanților, dezvăluind noi semnificații ale 

istoriei de viață a acestora. 

 
 
METODOLOGIA CERCETĂRII 
 

1. Obiective 

Obiectivul general al acestui experiment este să punem în lumină existența și manifestarea 

intensității emoționale a amintirilor, prin măsurarea nivelului de reactivitate psihofiziologică 

specific acestora, diferențiat în funcție de temperament, mai precis de extraversie și introversie. 

Din punct de vedere al obiectivului aplicativ ne propunem să evidențiem influența pe care o 

are tehnica relaxării în reducerea intensității emoționale (reprezentată de nivelul de reactivitate 

psihofiziologică) a evenimentelor negative din istoria vieții, prin intermediul metaforei 

terapeutice utilizate în stare de relaxare. 

 

2. Ipoteze 

Ipoteza generală 1: 

Se presupune că nu există diferențe semnificative statistic între valorile nivelului de 

reactivitate psihofiziologică specific evocării amintirilor plăcute și neplăcute, între persoanele 

extraverte și introverte. 
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Ipoteza generală 2: 

Se presupune că relaxarea determină modificarea semnificativă a nivelului de reactivitate 

psihofiziologică înregistrat la amintirea evenimentelor neplăcute. 

Ipoteza generală 3: 

Se presupune că relaxarea determină modificarea semnificativă statistic a nivelului de 

reactivitate psihofiziologică înregistrat la amintirea evenimentelor plăcute. 

Ipoteza generală 4: 

Se presupune că relaxarea determină scăderea semnificativă statistic a nivelului de 

reactivitate psihofiziologică înregistrată la retrăirea evenimentelor neplăcute la persoanele 

introverte. 

Ipoteza generală 5: 

Se presupune că relaxarea determină scăderea semnificativă statistic a nivelului de 

reactivitate psihofiziologică înregistrată la retrăirea evenimentelor neplăcute la persoanele 

extraverte. 

 

3. Eşantionarea participanților  

La acest experiment au participat 64 de persoane, cu vârste cuprinse între 32 şi 62 de ani. 

Din totalul participanţilor la acest experiment, 75,44% sunt femei şi 24,56% sunt bărbați. 

Toţi participanţii la această cercetare au studii superioare. 

Cei 64 de participanţi au fost împărţiţi în mod egal în două grupuri – grupul de control şi 

grupul experimental, iar această delimitare a fost realizată astfel încât să permită ca numărul de 

participanţi extraverţi din grupul de control să fie egal cu numărul de participanţi extraverţi din 

grupul experimental şi implicit numărul de participanţi introvenţi să fie acelaşi în cele două 

grupuri. Aşadar, fiecare grup a fost alcătuit din 18 participanţi extraverţi şi 14 participanţi 

introverţi. 

 

4. Instrumente utilizate  

4.1. Chestionarul de Personalitate Eysenck 

Pentru diferenţierea participanţilor în funcţie de gradul de extraversie, am utilizat ca 

instrument psihometric EYSENCK PERSONALITY QUESTIONNAIRE, REVISED, cu licenţa 

de utilizare seria OL-00005396 obţinută de la Test Central, în conformitate cu normele legale şi 

etice în vigoare. 
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Am ales utilizarea acestui chestionar, deoarece am considerat că este instrumentul 

psihometric cel mai potrivit pentru stabilirea cât mai precisă a gradului de extraversie al 

participanţilor. 

Factorul E sau Extraversiune – Introversiune este una dintre cele două dimensiuni de 

personalitate, alături de Nevrotism, care este considerată ca fiind principală sau fundamentală în 

explicarea personalității umane. Acest factor este corelat cu gradul de excitație și inhibiție 

caracteristic sistemului nervos central, este considerat a fi de natură ereditară (Eaves, Eysenck și 

Martin, 1988) și mediat de formațiunile reticulate ascendente. În ceea ce privește trăsăturile sale, 

studiile factoriale din care a fost extras au reieșit din modelul tipurilor temperamentale alcătuit 

de Carl Gustav Jung, asemănător dar nu identic cu cel propus de Eysenck. (Eysenck, 1970; apud 

Pitariu, Băban, Iliescu, 2008).  

 

4.2. Linia Vieții 

Evenimentele plăcute şi neplăcute care au făcut obiectul conţinutului cercetării noastre au 

fost selectate din amintirile relatate de participanţi prin intermediul instrumentului „Linia 

Vieţii”, ca metodă realizată de noi pentru a putea surprinde cu mai multă eficienţă şi exactitate 

elementele principale ale memoriei autobiografice şi încărcătura lor afectivă. 

Acest instrument cuprinde un grafic ce reprezintă o linie verticală, pe care participanții sunt 

solicitați să noteze evenimentele cele mai semnificative din viața lor, în ordine cronologică, prin 

numirea și descrierea pe scurt a evenimentului și anul în care a avut loc. Ulterior evenimentele au 

fost trecute într-un tabel pe două coloane separate, în funcție de calificativul plăcut/neplăcut dat 

de fiecare participant în parte și pentru fiecare dintre ele a fost acordată o notă ce semnifică 

gradul de intensitate emoțională al evenimentului, pe o scală de la 1 la 10. Scorarea 

evenimentelor a fost realizată de participanți, pentru a evita efectul de subiectivitate interpretativ 

al cercetătorului; reprezentarea grafică și cu referiri cronologice a celor mai importante 

evenimente a permis participanților să aibă un acces mai facil la experiențele trecute, la 

identificarea lor și la aducerea lor în prezent. 

 

4.3. Poligraful 

În cadrul acestui experiment am utilizat metoda testării la poligraf, în laboratorul de 

Psihologie experimentală din cadrul Facultăţii de Psihologie a Universităţii Hyperion din 

Bucureşti. 

Metoda poligrafului are proprietatea de a surprinde reactivitatea psihofiziologică, oferind o 

serie de indicatori obiectivi măsurabili, astfel furnizându-ne informații cu un grad mai înalt de 



53 
 

obiectivitate (în comparație de exemplu cu chestionarele și testele proiective). În același timp, 

acest aparat are și calitatea de a releva emoţia într-o modalitate indirectă prin descoperirea și 

punerea în lumină a reacţiilor activatorii generale, în care sunt implicate mecanisme fiziologice 

periferice și centrale, acestea reprezentând măsurători ai parametrilor fiziologici care dau 

indicaţii asupra stărilor psihoemoţionale. 

 

4.4. Metafora terapeutică 

Metafora terapeutică este un instrument care are capacitatea și implicit efectul de a schimba 

perspectivă și cadrele de referință ale persoanei, aducând la suprafață noi semnificații și oferind o 

imagine cu un grad ridicat de complexitate asupra problemelor. Principala ei funcție este 

resemnificarea, aceasta putându-se realiza fie prin recadrarea contextului, fie prin recadrarea 

conținutului și poate avea caracter deschis (prin redefinirea naturii conflictului, relației etc) sau 

mascat (prin conotația pozitivă a simptomului). 

 

5. Aparatura utilizată  

Aparatul utilizat a fost un poligraf marca Lafayette, model LX 4000 computerizat 

împreună cu programul LX4000 - varianta 9.9.5. Cu această aparatură a fost posibilă măsurarea 

şi înregistrarea următorilor parametrii fiziologici: respiraţia toracică, respiraţia abdominală, 

activitatea cardiovasculară - puls brahial şi puls distal, activitatea electrodermală. 

Măsurarea amplitudinii diferenţelor de reactivitate cât şi a lungimii liniilor ce descriu 

reacţia fiziologică, au fost efectuate cu ajutorul secţiunii Caliperrs a programului LX 4000 şi a 

secţiunii Statistics a aceluiaşi program. 

 

6. Măsurătorile efectuate  

S-au realizat măsurători pe trei categorii de întrebări şi anume: 

• întrebări neutre, caracterizate prin faptul că nu conțin elemente sau cuvinte care să 

producă nici un factor de discomfort, așadar fără o încărcătură emoțională 

propriu-zisă; 

• întrebări referitoare la evenimentele plăcute, care sunt bazate pe experiențele 

favorabile, pozitive identificate de participant prin intermediul Liniei Vieții; 

• întrebări cu privire la evenimentele neplăcute evocate de participanții la cercetare 

prin completarea Liniei Vieții.  
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7. Designul experimental  

Desfășurarea acestui studiu s-a realizat în două etape distincte, specific experimentului 

pretest – post test. 

În prima etapă a acestei cercetări, participanţii au fost separaţi în două categorii specifice – 

introverţi şi extraverţi, în funcţie de răspunsurile obţinute la Chestionarul de Personalitate 

Eysenck. Apoi au fost constituite doua grupuri distincte - grupul de control şi grupul 

experimental, fiecare dintre ele cuprinzând un număr de 32 participanţi, dintre care 18 extraverţi 

şi 14 introverţi. După ce a fost realizată această separare, participanţii au fost solicitaţi să noteze 

pe graficul Linia Vieții evenimentele pe care le consideră ca fiind cele mai importante din viaţa 

lor, apoi să le cuprindă într-un tabel unde să acorde pentru fiecare dintre ele calificativul 

plăcut/neplăcut şi în cele din urmă să atribuie fiecăruia o notă de la 1 la 10, în funcţie de 

încărcătura emoţională specifică evenimentului. 

Următorul pas a fost măsurarea la poligraf a intensităţii emoţionale specifice re-amintirii 

evenimentelor, caracterizată de nivelul de reactivitate psihofiziologică înregistrată de senzorii 

poligrafului. Utilizarea poligrafului ne oferă posibilitatea de a surprinde relaţia dintre nivelul 

cognitiv, conotaţia afectivă şi reacţia fiziologică specifică acesteia. Intensitatea emoţională este 

dată de variaţia reactivităţii psihofiziologice specifice faţă de nivelul nominal. 

Pentru a evalua nivelul reactivităţii psihofiziologice, am stabilit un număr de șase variabile – 

amplitudinale, longitudinale şi temporale, mai precis: amplitudinea reacţiei electrodermale 

(ARED), amplitudinea tensiunii arteriale puls brahial (ATAB), lungimea reacţiei electrodermale 

(LRED), durata reacţiei electrodermale (TRED), lungimea liniei respirației abdominale (LLRA), 

lungimea liniei respirației toracice (LLRT). 

Setul de itemi prezentați participanţilor la testarea cu poligraful a fost individual, specific 

fiecăruia în parte şi cuprinde un număr de 10 afirmații, numerotate de la 1 la 10: şase afirmații 

neutre, două afirmații referitoare la evenimentele plăcute notate cu intensitatea cea mai mare şi 

două afirmații referitoare la evenimentele neplăcute notate de asemenea de catre fiecare 

participant, ca având intensitatea emoţională cea mai ridicată. Afirmațiile neutre au rolul de 

reechilibrare psihică a subiectului după expunerea la afirmațiile relevante, care determină reacții 

emoționale de intensitate crescută; un alt scop al utilizării lor este obținerea pe diagramă a unui 

etalon al reactivității emoționale obișnuite a celui care este testat. 

Pentru prezentarea fiecărui item s-a acordat un timp de minim 30 secunde, dar acesta 

A fost extins în funcție de răspunsurile fiecărui subiect, până când nivelul de reactivitate al 

acestuia a ajuns la nivelul nominal individual. 
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Pentru a putea realiza o măsurare de o precizie cât mai mare a intensităţii emoţionale, 

simultan cu stimulul auditiv la care au fost expuşi participanţii, am prezentat şi un stimul vizual 

specific fiecărui eveniment în parte descris de fiecare participant, care constă dintr-o planșă A4 

pe care este scris în proporție de aprox 80% din suprafața acesteia o afirmație selectată din 

evenimentele prezentate de participant pe grila Liniei Vieții. Acesta a fost solicitat să se 

gândească la evenimentul evocat, în timp ce i se prezenta itemul prin cele două modalități 

senzoriale – vizual și auditiv. Prin solicitarea ambilor analizatori, reactualizarea amintirii din 

memoria de lungă durată este mult mai vie și încărcată cu energie, într-un mod mai apropiat de 

trăirea emoțională reală a evenimentului înscris în istoria vieții persoanei. Experimentatorul a 

avut o poziție neutră în timpul testării, urmărind să facă o evaluare cât mai obiectivă, în 

conformitate cu realitatea subiectului, în acest scop utilizând un ton neutru în prezentarea verbală 

a stimulilor cu cât mai puține inflexiuni ale vocii care să trădeze implicația afectivă a acestuia 

față de evenimentele menționate. 

 

REZULTATE 

 

Ipotezele avansate în acest studiu au fost analizate prin comparația statistică a valorilor 

fiecărui parametru în parte, respectiv amplitudinea reacției electrodermale, lungimea reacției 

electrodermale, durata în timp a reacției electrodermale și amplitudinea tensiunii arteriale puls 

brahial, cu valorile nivelului nominal. 

Prima ipoteză se referă la faptul că nu există diferențe semnificative statistic între 

persoanele introverte și persoanele extraverte în ceea ce privește intensitatea emoțională a 

amintirilor plăcute și neplăcute pe care acestea le evocă, intensitate exprimată prin nivelul de 

reactivitate psihofiziologică măsurat de senzorii aparatului poligraf. 

În urma analizei statistice, putem afirma că diferenţele identificate nu sunt semnificative statistic 

pentru: Z = -0,196; p = 0,84 în cazul LRED; Z = -1,943; p = 0,052 în cazul ARED; Z = -1,321; p 

= 0,187 în cazul ATAB; Z =-0,169; p = 0,866 în cazul TRED, așadar suntem în măsură sa 

afirmăm că prima ipoteză a studiului nostru s-a confirmat, ceea ce înseamnă că persoanele 

extraverte și cele introverte nu se diferențiază semnificativ în ceea ce privește intensitatea 

emoțională a evenimentelor principale evocate din istoria de viață, fie că acestea sunt plăcute, fie 

că sunt neplăcute. 

În cea de-a doua ipoteză am presupus că relaxarea determină modificarea semnificativă a 

nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrat la amintirea evenimentelor neplăcute. 
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În urma analizei statistice, s-au identificat diferenţe semnificative statistic cu următoarele 

valori: Z=-3,347; p=0,001 pentru LRED; Z=-4,086; p= 0,0001 pentru ARED; Z=-3,18; p=0,001 

pentru ATAB; Z=-4,825; p=0,0001 pentru TRED. Diferenţe obţinute sunt în sensul reducerii 

nivelului mediu al parametrilor respectivi, ceea ce ne confirmă faptul că există o modificare 

semnificativă statistic a nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrat la amintirea 

evenimentelor neplăcute, iar această modificare se dovedește a fi în sensul scăderii acestui nivel, 

deci al scăderii intensității emoționale a amintirilor negative. Această ipoteză a fost de asemenea 

validată. 

În cea de-a treia ipoteză se presupune că relaxarea determină modificarea semnificativă 

statistic a nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrat la amintirea evenimentelor plăcute. 

Prin analiza statistică a datelor obținute, s-a observat faptul că doar pentru parametrii LRED 

şi TRED există diferenţe semnificative ale intensităţii retrăirii evenimentelor plăcute. 

Reducerea este semnificativă statistic pentru z=-2,85; p=0,004 în cazul parametrului LRED și 

pentru z=-3,104; p=0,002, în cazul parametrului TRED. Pentru parametrii ARED și ATAB 

diferențele nu sunt semnificative statistic, dar se observă reducerea nivelului mediu în urma 

aplicării relaxării. 

Având în vedere aceste rezultate ale analizei statistice, putem afirma că ipoteza aceasta nu se 

confirmă, ceea ce înseamnă că relaxarea nu reduce implicit și intensitatea emoțională a 

evenimentelor plăcute reamintite. 

Conform celei de-a patra ipoteze, se presupune că relaxarea determină scăderea 

semnificativă statistic a nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrată la retrăirea 

evenimentelor neplăcute la persoanele introverte.  

Se observă o diferenţă semnificativă a reducerii valorilor medii între momentul inițial şi 

cel final pentru parametrii care evidențiază reactivitatea electrodermală, semnificativă pentru z=-

2,04; p=0,041în cazul LRED, pentru z=-2,59; p=0,010 în cazul ARED și pentru z=-2,98; 

p=0,003în cazul parametrului TRED. Constatăm că pentru trei dintre cei patru parametrii ale 

căror valori le-am analizat statistic apar diferențe semnificative și anume cei referitori la reacția 

electrodermală, iar pentru cel care evidențiază tensiunea arterială puls brahial apare o creștere 

discretă, nesemnificativă statistic. 

Drept urmare putem concluziona că pentru subiecţii introverţi care au participat la 

relaxare se reduce în mod semnificativ intensitatea emoțională a retrăirii momentelor neplăcute, 

ceea ce validează ipoteza avansată de noi. 

Cea de-a cincea ipoteză presupune că relaxarea determină scăderea semnificativă statistic a 

nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrată la retrăirea evenimentelor neplăcute la 
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persoanele extraverte. Prin intermediul analizei statistice, am obținut diferențe semnificative 

pentru z=-2,576; p=0,010 în cazul parametrului LRED; pentru z=-3,286; p=0,001 în cazul 

parametrului ARED; pentru z=-2,932; p=0,003 în cazul parametrului ATAB și pentru z=-3,808; 

p=0,0001în cazul parametrului TRED. 

       Având în vedere rezultatele prezentate, putem afirma că această ipoteză se validează, ceea ce 

înseamnă că relaxarea determină scăderea semnificativă a intensității emoționale a evenimentelor 

neplăcute evocate de persoanele extraverte. 

 

CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

 

Confirmarea primei ipoteze în care am presupus că nu există diferențe semnificative 

statistic între intensitatea emoțională a evenimentelor evocate de persoanele introverte și 

extraverte, fie că este vorba despre amintiri plăcute, fie că este vorba despre amintiri neplăcute, 

ne indică faptul că putem să acceptăm existența unei anumite uniformități în ceea ce privește 

încărcătura emoțională a conținuturilor memoriei autobiografice. Extraverții și introverții se 

deosebesc semnificativ în foarte multe privințe, ca de exemplu relaționare cu sine și cu ceilalți, 

atitudini față de viață și lume, sociabilitate, modalități de rezolvare a problemelor, alegeri 

profesionale, comportament în relațiile de cuplu și altele, dar noi am presupus că nu pot fi 

diferențieri majore în ceea ce privește intensitatea emoțională a evenimentelor importante din 

propria istorie de viață pe care și le amintesc. Persoanele introverte tind să-și amintească un 

număr mai mare de evenimente neplăcute, iar persoanele extraverte își aduc în conștiință 

preponderent amintirile plăcute, dar această delimitare nu se extinde și atunci când este vorba 

despre intensitatea emoțională a evenimentelor amintite. Conform datelor obținute de noi în acest 

studiu, nu se poate realiza o separare a caracteristicilor care țin de parametrii emoționali ai 

amintirii evenimentelor în funcție de tipologia temperamentală, aceasta fiind o variabilă care nu 

influențează tonalitatea afectivă a amintirilor. Am constatat astfel că evenimentele ca fiind 

considerate cele mai importante din istoria propriei vieți, evocate de participanții la cercetare, 

sunt caracterizate de o intensitate crescută a încărcăturii emoționale, dar această intensitate nu 

este diferențiată de tonalitatea afectivă a acestora. Amintirile care își fac loc și vin la suprafața 

conștiinței, în cazul persoanelor adulte, sunt „împinse” de aceeași forță a intensității emoționale, 

neexistând diferențieri specifice ale acestei forțe care să depindă de caracteristica plăcut/neplăcut 

a amintirilor și nici de orientarea tipologică spre introversie sau extraversie a persoanei. Cei patru 

parametrii pe care i-am urmărit, măsurat și analizat în această primă ipoteză a experimentului 

(amplitudinea reacției electrodermale, lungimea reacției electrodermale, timpul reacției 
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electrodermale și amplitudinea tensiunii arteriale) oglindesc practic faptul că rememorarea 

evenimentelor este influențată de nivelul intensității emoționale și nu neapărat de „coloratura” 

afectivă a acestora. Observația practică ne arată că există o exprimare diferită a intensității 

emoționale a evenimentelor în funcție de tipul de temperament căruia îi corespunde persoana – 

introvert sau extravert – și care este specific fiecărui temperament, de exemplu extraverții 

manifestă în afară emoționalitatea cu care sunt încărcate evenimentele vieții lor, iar introverții 

tind să exprime, să ducă în interior mai mult ceea ce simt, dar testarea și măsurarea prin 

intermediul aparatului poligraf, care se adresează unei părți care nu ține de controlul conștient, ne 

demonstrează faptul că intensitatea emoțională nu diferă în funcție de temperament. Acest fapt 

este important în cunoașterea personalității umane și în înțelegerea modurilor de manifestare ale 

acesteia pentru o mai bună relaționare în diferite aspecte ale aplicării psihologiei, cum ar fi 

psihologia clinică și psihoterapia (cunoașterea faptului că inexistența exprimării exterioare nu 

implică lipsa intensității emoționale a trăirii), psihologia organizațională și managerială 

(nemanifestarea exterioară a intensității emoționale poate să fie un avantaj în unele situații care 

țin de posturi legate de negociere, de posturi de conducere etc), psihologia publicității (ne putem 

baza pe elemente publicitare care țin de implicarea intensității emoționale pentru că aceasta este 

prezentă și valabila indiferent de tipul temperamental) etc. 

Diferențele semnificative apar atunci când este introdusă o nouă variabilă în analiza 

intensității emoționale a evenimentelor amintite și anume tehnica relaxării. În cea de-a doua 

ipoteză a studiului nostru am avansat ideea că efectele relaxării determină modificarea 

semnificativă a nivelului de reactivitate psihofiziologică înregistrat la evocarea evenimentelor 

neplăcute, indiferent dacă această evocare este realizată de persoane introverte sau extraverte. 

Validarea acestei ipoteze ne confirmă faptul că relaxarea este o metodă de autoreglare a stărilor 

psihice, de autoorganizare a eului, iar acest lucru este întărit de valorile obținute la cei patru 

parametrii urmăriți și analizați de noi prin testarea cu aparatul poligraf. Este foarte important să 

putem valida o modalitate prin care se poate reduce intensitatea emoțională a evenimentelor 

neplăcute din viața noastră, deoarece acest fapt are repercusiuni pozitive asupra întregului aparat 

psihic, al personalității în general. Există o serie de teorii validate experimental care afirmă că 

tendința sistemului psihic, mai precis a instanțelor de la nivel inconștient este aceea de a masca 

evenimentele neplăcute din viața noastră, prin diverse mecanisme de apărare ale eului. Acest 

lucru are un profund beneficiu la început, deoarece permite sistemului psihic să se replieze după 

un eveniment traumatic și să funcționeze în continuare, doar că în timp această „ascundere” 

consumă din ce în ce mai multă energie. Această forță care acționează pentru reprimarea 

evenimentelor negative și a intensității emoționale cere le însoțește, se remarcă și la nivel 
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muscular, acest fapt fiind confirmat deja de o serie de studii care atestă legătura strânsă dintre 

stările afective şi tonusul muscular. reglarea nervoasă a tonusului muscular are loc la mai multe 

niveluri ale sistemului afective și tonusul muscular. Reglarea nervoasă a tonusului muscular are 

loc la mai multe niveluri ale sistemului nervos și anume la nivel medular, subcortical și cortical, 

care nu țin de partea conștientă și controlabilă a sistemului psihic, iar acesta este locul unde 

acționează relaxarea. Pe de altă parte, senzorii poligrafului înregistrează reacția electrodermală și 

tensiunea arterială, de asemenea două caracteristici specifice sistemului nervos vegetativ, care de 

asemenea nu are de-a face cu partea conștientă a psihicului. Îmbinarea celor două ne aduce un 

grad sporit de validitate a ipotezei, datorită faptului că rezultatele sunt situate pe un nivel înalt de 

obiectivitate, nelăsând loc mecanismelor și interpretarilor cognitive. Prin aceasta se confirmă și 

faptul că efectul relaxării este la nivel profund și are capacitatea, măsurată prin intermediul 

testării realizate cu aparatul poligraf, să reducă semnificativ suferința interioară a subiectului, 

determinată de evenimentele nefericite din viața sa, la care fie că vrem, fie că nu vrem, cu toții 

luăm parte la un moment dat. 

Având în vedere confirmarea acestei ipoteze, ne-am propus să verificăm în continuare daca 

scăderea intensității emoționale a evenimentelor neplăcute poate fi extinsă și la cele plăcute, 

cunoscut fiind faptul că starea de echilibru presupune o trăire ponderată atât a evenimentelor 

plăcute, cât și a celor neplăcute, în nici un caz lipsa încărcăturii afective. Intensitatea emoțională 

este exprimată cu precădere prin nivelurile reactivității elctrodermale (fapt observat de noi 

experimental prin analiza înregistrărilor efectuate în cadrul acestei cercetări, ceea ce ne-a și 

determinat ca trei dintre cei patru parametrii aleși să exprime intensitatea emoțională, să fie 

referitori la reacția electrodermală) și doi dintre cei patru parametrii înregistrați prezintă diferențe 

semnificative, iar ceilalți doi doar scăderea nivelului, putem afirma că această ipoteză, chiar dacă 

nu este validată statistic, are totuși importanță din punct de vedere științific și poate face parte 

din obiectivele unui viitor studiu pe această temă. 

Rezultatele statistice au confirmat validitatea doar în ceea ce privește doi parametrii dintre 

cei patru investigați de noi și anume pentru lungimea reacției electrodermale și pentru durata de 

timp a reacției electrodermale. Aceasta poate fi explicată prin faptul că la evocarea 

evenimentelor plăcute după participarea la relaxare, apare o scădere parțială a intensității 

emoționale, posibil acea parte care este în exces pentru stabilirea echilibrului. În ceea ce privește 

nivelul de reactivitate al variabilelor amplitudinale măsurate la poligraf, s-a observat o reducere 

nesemnificativă a acestuia, la reacția electrodermală de două unități, iar la tensiunea arterială 

puls brahial, de 0,56 unități. În baza acestor rezultate putem avansa ideea că este posibil ca 
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reactualizarea evenimentelor plăcute din istoria vieții să nu diminueze sentimentul bucuriei de a 

le rememora și intensitatea acestuia, ci doar durata în timp a prezenței acestui sentiment. 

 O supraîncărcare a intensității emoționale a evenimentelor plăcute poate determina apariția 

caracteristicilor de tip maniacal, iar faptul că experimentul nostru a confirmat că tehnica relaxării 

are ca efect reducerea intensității emoționale a amintirilor plăcute, chiar dacă parțial și doar 

referitor la doi dintre cei patru parametrii, aduce un plus de cunoaștere personalității umane în 

general și dezvoltării mijloacelor de reglare afectivă în special, prin capacitatea de echilibrare 

emoțională. 

Pasul următor al cercetării noastre a fost să aprofundăm diferențierea trăirii emoționale a 

evenimentelor amintite în urma relaxării și am avansat ipoteza conform căreia prin intermediul 

metodei relaxării se poate realiza o scădere semnificativă statistic a nivelului de reactivitate 

psihofiziologică înregistrat la retrăirea evenimentelor neplăcute la persoanele introverte. Analiza 

statistică a reliefat faptul că apar diferențe semnificative la nivelul de reactivitate psihofiziologică 

al parametrilor care reflectă reacția electrodermală, mai precis la amplitudinea reacției 

electrodermale, durata în timp a reactivității electrodermale și lungimea acesteia, iar în ceea ce 

privește amplitudinea tensiunii arteriale, se manifestă o creștere a acesteia, nesemnificativă 

statistic, dar semnificativă din punct de vedere psihologic. Se poate spune că participanții 

introverți, atunci când evocă amintiri neplăcute din istoria vieții lor după ce au participat la un 

program intensiv de relaxare și de lucru cu metafora terapeutică, resimt mult mai puțin 

intensitatea emoțională a acestora, dar rămâne totuși o parte a emoției care nu se schimbă, ci 

chiar tinde să crească ușor probabil o dată cu repetarea evocării acestor evenimente. Este posibil 

ca acest fapt să se datoreze modului de funcționare specific persoanelor introverte. În urma 

analizei statistice, am concluzionat că și această ipoteză se confirmă, ceea ce înseamnă că și în 

lumea interioară a introverților, care se presupune, în mod simbolic, că este mai vastă ca 

imagerie decât cea a extraverților, se poate realiza reducerea semnificativă a intensității 

emoționale a evenimentelor neplăcute. Ne-a interesat să studiem în mod diferit, prin intermediul 

a două ipoteze distincte, dacă scăderea nivelului de reactivitate psihofiziologică în urma testării 

cu aparatul poligraf are loc atât la persoanele preponderent introverte, cât și la cele preponderent 

extraverte. Ambele ipoteze s-au validat, dar a apărut o diferență semnificativă cel puțin 

surprinzătoare, deoarece rezultatele măsurătorilor celor patru parametrii ce țin de reacția 

electrodermală și tensiunea arterială au evidențiat faptul că intensitatea emoțională a 

evenimentelor neplăcute scade mai puternic la persoanele extraverte decât la cele introverte. 

Acest lucru este posibil să se datoreze faptului că extraverții fac referire mai rar la evenimentele 
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neplăcute din viața lor, iar acestea prin modul de economie psihică specific persoanelor 

extraverte, să tindă să se descarce rapid de intensitatea emoțională pe care o au. 
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PROGNOZA  AFECTIVĂ  

 SAS Seramis, Lect.  Univ. Dr 
Universitatea Hyperion din București 

 
 

Rezumat: In acest articol trec succint prin topica prognozei afective cercetată într-o 

serie de studii, majoritatea conduse de Daniel Gilbert de la Universitatea Harvard. Prognoza 

afectivă e o iluzie cognitivă prin aceea că oamenii estimează exagerat impactul emoțional al 

evenimentelor viitoare. E un fenomen psihologic ce influențează luarea deciziilor. In final, 

propun considerarea a trei aspecte specifice acestui fenomen in estimările vizavi de impactul 

unor evenimente viitoare.  

Cuvinte cheie: bias cognitiv, iluzie, luarea deciziei, neglijarea imunității 

 

Abstract: This article reviews the topic of affective forecasting - a cognitive illusion 

researched into a series of studies conducted by Daniel Gilbert from Harvard University. It 

means the tendency of the people to overate the emotional impact of future events. Also, is a 

psychological phenomenon which influences decision making. Finally I take into consideration 

three specific aspects of this cognitive illusion relevant for daily life.    

Keywords: cognitive bias, illusion, decision making, immune neglect  

 

Ţi s-a întâmplat să vrei un lucru, dar odată ce l-ai obţinut, să realizezi că nu este ceea ce 

vroiai? Ți s-a întâmplat să crezi că durerea unui insucces să fi durat mai puțin decât ai estimat? 

Sunt (aproape) sigur că ai zis” da”. Ei, bine, aceasta e o fata morgana, o oază în deșert pentru 

călătorul însetat, adică un miraj/o iluzii. 

Acesta a fost subiectul cercetărilor unui profesor de la Harvard University, pe nume 

Daniel Gilbert în colaborare cu Timothy Wilson de la University of Virginia. Ei au impus în 

literatura de specialitate un fenomen psihologic denumit prognoză afectivă sau abilitatea de a 

prezice reacţiile hedonice la evenimente din viitor. Cei doi erau interesaţi de cum oamenii pot 

deveni mai pricepuţi la prognoza afectivă (sau hedonică). Problema e că noi ne imaginăm (ca 

predicție) stările noastre viitoare plăcute/neplăcute în baza a ceea ce experimentăm la momentul 

predicției. E o adaptare remarcabilă, întrucât ne permite să facem alegeri înainte de a trece prin 

experiență. Nu trebuie să trecem printr-o operație chirurgicală ca să ştim că e neplăcută. Sau să 

vizităm dentistul fiindcă anticipăm că va fi neplăcut, chiar dureros, indiferent de cât de șarmant e 

dumnealui.  
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Deşi ne descurcăm relativ bine, abilitatea noastră de a simula viitorul (în minte) și prezice 

stările afective e afectată de erori sistematice (un tipar de erori care merită explicații). Se 

întâmplă într-o așa măsură încât oamenii sunt arareori fericiți sau nefericiți în acord cu 

așteptările lor (sau previziunile lor). 

Mai specific, se întâmplă să intrăm în bucluc când vrem un lucru şi facem efortul de a-l 

obţine ca să ne trezim că de fapt nu prea ne doream acel lucru. Cei doi cercetători au numit 

această eroare în predicție (în raport cu dorinţele) miswanting. E un fenomen care se produce 

din (în) abilitatea noastră de a ne prezice reacţiile/stările din viitor asociate unor situații, cum ar 

fi, obținerea unui anume lucru. Vrei ceva și prognozezi ca odată ce l-ai obținut te vei simți bine, 

poate chiar extraordinar. Și cu cât te crezi că te va face să te simţi mai bine cu atât mai tare îl 

vrei. Spre ex, visezi să fii împreună cu acel bărbat. Dar odată ce ești împreună cu dumnealui, 

realizezi că nu e chiar ceea ce visai (pardon, iţi doreai). Sau, mai trivial, iţi doreşti acea pereche 

de cizmuliţe aflată la reduceri. Reclama te anunță că sunt călduroase și impermeabile, iar preţul e 

unul dintre cele mai grozave. Odată ce le-ai cumpărat, realizezi că de fapt nu-ţi procură 

satisfacția așteptată. Mai ales, că mai ai o pereche.  

Oamenii tind să supraestimeze impactul unor evenimente viitoare (pozitive/negative). Ei 

prezic că evenimentele viitoare vor avea un mai intens impact și mai durabil decât îl au în 

realitate. Se cheamă biasul de impact.  

Să fiu mai clar. Îndrăgostitul crede că îşi va iubi partenera până la finalul vieţii. Ei se despart 

după o vreme, iar el crede că va suferi toată viața. În două luni se plimbă cu o alta. Ea aproape că 

moare de nerăbdare să se mărite. Face pasul și după o vreme (în medie, doi-patru ani) fericirea ei 

revine la pragul de dinaintea căsătoriei (modelul adaptării hedonice).  

Sau, trecând într-un registru vesel, un cuplu îşi pregăteşte o excursie extraordinară în Insulele 

Cayman. Muncesc din greu şi îşi fac economii timp de doi ani. Cei doi se aşteaptă la două 

săptămână de paradis. Doar că odată ajunşi acolo, ei constată că starea lor afectivă nu e 

extraordinară. Ba chiar, se ceartă uneori și umezeala din atmosferă e tare neplăcută. Stările lor 

afective revin la un prag de bază. 

Am şi unul personal. Profesorii îşi închipuie că vor fi fericiţi ani la rândul odată ce sunt 

titularizaţi pe post, dar ei revin la un nivel anterior de fericire la scurt timp după titularizare. 

Nu spun că evenimentele nu au impact. E clar că promovarea te face să te simţi bine, iar o 

despărţire te face să te simţi groaznic. Dar oricare ar fi impactul, studiile ne arată că mai mic şi 

mai puţin durabil decât se aşteaptă (sau prezic) oamenii care îl trăiesc. 
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Oare de ce estimăm eronat impactul unor evenimente? De ce oamenii par să fie străini 

vizavi de ei înșiși? Sunt mai multe răspunsuri, întrucât comportamentul are cauze multiple. În 

continuare, iţi ofer unul dintre ele. Alte răspunsuri vei putea găsi în cartea domnului sus amintit. 

Oamenii au talentul de a-şi schimba perspectiva vizavi de un eveniment în aşa fel încât să 

se simtă mai bine. Dacă partenerul se proptește în alta, apetisantă şi disponibilă, nu te vei simţi 

încântată. Vei realiza că dânsul nu era potrivit pentru tine sau că oricum n-aveați multe în 

comun. Se cheamă raționalizare – concluzii care te fac să te simți bine. Mulţi psihologi cred că e 

un lucru nesănătos să raţionalizăm. Nu neapărat. Poate fi un proces de descoperire a ceea ce este 

adevărat de la bun început dar neconștientizat sau acceptat.  

Unul dintre motive pentru care oamenii cred că lucrurile rele ne vor face să ne simţim 

nefericită pentru multă vreme este că nu realizăm că dispunem de un sistem protectiv – ceva care 

seamănă cu imunitatea fizică dar pe nivel psihologic. Dacă iţi cer să prezici cât de bolnavă vei fi 

odată ce te-ai ales cu nişte microbi duşmănoşi şi nu ştii de imunitatea fizică, te crede că vei fi 

foarte bolnavă și chiar vei muri. (ştii declarația romantică” aș muri fără tine”). 

În mod similar, când prezicem cum ne vom simţi vizavi de o situație viitoare negativă, nu știm că 

avem o imunitate psihologică și ne așteptăm la un distres prelungit și mai intens decât îl trăim 

efectiv. Sunt câteva studii care demonstrează ideea. Spre exemplu, când cercetătorii au cerut 

subiecţilor să prezică cum se vor simţi după ce vor primi un feedback negativ despre 

personalitățile lor de la un clinician sau un computer, ei se aşteptau să se simtă groaznic în 

ambele cazuri (atât în cazul cu clinicianul, cât și cu computerul). Dar nu. S-au simţit uşor 

dezamăgiţi, dar nu groaznic. Ba chiar, s-au simţit mult mai puţin dezamăgiţi când au primit 

feedback-ul de la computer comparativ cu starea afectivă a celor care au primit un răspuns de la 

clinician. E firesc, vei zice. Desigur, până la urmă ce ştie o bucată de fier cu circuite? Cum se 

cheamă asta? Da, naţionalizare. Interesant e că subiecţii nu ştiu în avans că vor face asta. Ei nu 

ştiu de mecanismele lăuntrice ale imunităţii psihologice (immune neglect).  

Să-ți mai dezvălui un mecanism din spatele biasului de impact? Are un exemplu nefericit, 

dar nu mai puţin real. Cu riscul de a deveni antipatic, te întreb. Cum te vei simţi dacă iţi pierzi 

copilul? Probabil vei răspunde că vei fi devastată. Vei suferi toată viața. Ce ți-a venit în minte 

când te-am întrebat? Mulţi oameni au în cap imaginea cu ei aflaţi la înmormântarea copilului său 

cu ei stând lângă micul sicriu. Astfel de imagini sumbre sunt reperele pentru predicții, care se 

dovedesc eronate. Literatura clinică sugerează că părinţii care îşi pierd copilul nu sunt de obicei” 

profund devastaţi” un an mai târziu. Evident, ca evenimentul îşi pune amprenta durabilă, dar 

ceea ce experimentează acești oameni e diferit de ceea ce ei cred în prezent. Este remarcabil de 
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cât de bine se descurcă. În literatura psihologică abilitatea de a-ţi reveni din evenimente dificile, 

puternic evocatoare emoţional, se numește reziliență.  

De ce oamenii îşi formulează predicții eronate vizavi de tragedii ca asta? O imagine 

mentală captează un moment dintr-un eveniment singular. Dar între momentul prezent și situația 

aflată în viitor se petrec multe alte evenimente care te influenţează. Într-un an sunt multe 

evenimente pe care mintea nu le ia în” calcul”. Nu vor fi ele importante precum tragicul 

eveniment, dar sunt reale, multe şi împreuna luate au un impact psihologic pe care persoana care 

anticipează tinde să nu-l considere.  

Când încercam să prezicem cât de fericiţi vom fi pe viitor, un viitor care conţine 

evenimentul A, tindem să ne focalizăm pe el şi să uităm de multe alte evenimente (B, C, D,...) 

care populează viitorul. Iar toate aceste evenimente, chiar dacă sunt mai mici în intensitate, 

diluează impactul lui A. După cum zice Daniel Gilbert, devenim sclavii atenției noastre 

focalizate. Ceva aproape similar ne spune celebrul Daniel Khaneman (cel mai important psiholog 

în viață astăzi, după cum comenta Steven Pinker pe coperta cărții sale), când surprinde” esența” 

iluziei focalizării în următoarele cuvinte:” Nothing în life îs aş important aş you think it is, while 

you are thinking about it”. 

Și pentru că o consider o” esență” asupra căreia merită să meditezi oleacă, mă voi opri aici. 

Dar nu înainte de o scurtă recapitulare. Atunci când prezicem cum ne vom simţi în viitor vizavi 

de evenimente semnificative pozitive/negative, ar fi preferabil să ținem cont de: 

• Tendinţa de a exagera durata şi intensitatea stărilor afective 

• Eșecul de a înţelege (cognitiv) impactul real al evenimentului din viitor 

• Imunitatea psihologică în raport cu adversitatea. 

În luarea unei decizii, realizezi” greutatea” prognozei afective? 
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TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIV- COMPULSIVĂ  

DIN PERSPECTIVA FACTORILOR DE PERSONALITATE ÎN 

SANOGENEZĂ 

 
VASILIU Dan, psiholog  

 

Rezumat. Cercetarea a urmărit evidențierea eventualelor corelații între prezența sau 

absența diagnosticului de Tulburare de personalitate descrisă pe Axa II din DSM IV-TR, în speță 

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă, și scorurile obținute de persoana evaluată la 

testele privind factorii de personalitate în sanogeneză: autoeficacitatea, stima de sine, locul 

controlului, robustețea, sensul coerenței și optimismul. Pentru testare și evaluare am ales 

participanţii din rândul clienților care s-au prezentat la cabinetul individual de psihologie 

clinică și voluntari care s-au oferit pentru testare și evaluare. Am dorit evidențierea unor 

paternuri privind privind factorii de personalitate în sanogeneză la persoanele diagnosticate sau 

nu cu Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă. Concluziile pot constitui baza unor 

recomandări privind tipuri de intervenții suportive, specifice factorilor de personalitate, în 

asistarea clienților cu o astfel de tulburare. Cercetarea a vizat atât cazurile clinice (starea 

patologică) cât și participanții care au obținut un număr de criterii subclinic (starea de 

normalitate). 

Cuvinte-cheie: Tulburare obsesiv-compulsivă, factori personalitate, autoeficacitate, 

stima de sine, locul controlului, robustețe, sensul coerenței, optimism, DSM IV-TR. 

 
 Summary. The research aimed to highlight possible correlations between the presence 

or absence of the diagnosis of Personality Disorder described on Axis II in DSM IV-TR, namely 

personality disorder obsessive-compulsive disorder, and the scores of the person being 

evaluated in trials on personality factors in sanogenesis: self-efficacy self-esteem, locus of 

control, robustness, consistency of purpose and optimism. Test and evaluation we chose 

participants from among customers who were present at the office of clinical psychology and 

individual volunteers who have volunteered for testing and evaluation. I wanted to highlight 

some patterns on the personality factors in sanogenesis in people diagnosed with personality 

disorders or obsessive-compulsive. The findings may form the basis for recommendations on 

types of supportive interventions, specific personality factors in assisting clients with such a 



68 
 

disorder. The research covered both clinical cases (medical condition) and participants who 

have obtained a number of criteria subclinical (normality). 

 Keywords: Obsessive-compulsive disorder, personality factors, self-efficacy, self-

esteem, locus of control, robustness, sense of coherence, optimism, DSM IV-TR. 

 

Introducere.  

Factorii personalității în sanogeneză conlucrează sinergic în așa fel încât ființa umană 

devine proactivă și nu doar reactivă în relația cu mediul. Strategiile de coping adoptate de o 

persoană la un moment dat, ținând cont de experiența acumulată și resursele conștientizate, pot 

genera stări afective confuzionale și anxietate crescută. Totodată pot fi activate sau amplificate 

paternuri pervasive specifice tulburărilor de personalitate, dacă sunt prezente la persoana în 

cauză. Alegerile făcute pentru o strategie sau alta sunt la rândul lor influențate, în mai toate 

cazurile, de sistemul de gândire activat. Conform lui Daniel Kahneman (2012), laureat al 

premiului Nobel, modul de gândire se bazează pe două sisteme: sistemul 1 care operează rapid și 

automat, fără consum energetic sau cu un consum foarte redus și sistemul 2 care implică atenția 

necesară activităților mentale, se asociază cu experiența și necesită concentrare și consum 

energetic. Strategiile sunt cel mai adesea alese de către sistemul 1, în baza credințelor și 

convingerilor structurate de către modul de raportare individual la mediu și la sine, prin prisma 

factorilor de personalitate și a gândirii de tip CCVETCE (ceea ce văd este tot ce este) conform 

aceluiași autor. În urma cercetărilor, realizate prin prisma economiei comportamentale (Ariely, 

2013), a reieșit concluzia că, noi oamenii, suntem în mod previzibil iraționali, în mod sistematic, 

atunci când suntem puși în fața luării unor decizii. Scoruri scăzute, obținute la testarea factorilor 

de personalitate în sanogeneză, pot sugera lipsa de control și înțelegere asupra evenimentelor în 

care suntem implicați cât și o perspectivă îngustă asupra posibilităților pe care le avem pentru a 

le influența ceea ce duce la astfel de comportamente iraționale. Un alt adept al economiei 

comportamentale, Nassim Nicholas Taleb, evidențiază tendința umană de a se complace într-o 

existență liniară, derivând doar pe baza datelor din trecut concluzii asupra tiparelor, în baza 

căreia facem predicții pentru viitor. Nu ținem cont de posibilitatea apariției unor evenimente fără 

precedent care fac ca „trecutul să devină în cel mai bun caz irelevant sau fals, iar în cel mai rău 

caz, cumplit de amăgitor” (Taleb, 2010). Fără o abordare exhaustivă asupra vieții și a 

mecanismelor economice, sociale și relaționale care ne influențează, adică prin întărirea 

factorilor de personalitate în sanogeneză, răspunsul nostru la stimuli va rămâne dezadaptativ și în 

mare măsură dominat de comportamente specifice unor tulburări de personalitate. Nassim 
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Nicholas Taleb ne avertizează că un sistem, care poate fi cel social în care trăim, tinde să-și 

păstreze antifragilitatea pe baza fragilității elementelor care-l compun (Taleb, 2014). Pentru a nu 

ne regăsi printre elementele indezirabile, sacrificate de sistem în beneficiul supraviețuirii acestuia 

și a celor mai adaptați, este necesar să ne antrenăm laturile fragile spre a deveni mai întâi robuste 

iar în final antifragile. Aceasta este echivalent cu diferența dintre a face erori rare dar mari, 

catastrofale, ireversibile sau a face erori mici dar cu efect reversibil sau deosebirea între a 

dezavua greșelile, a trece prin stadiul în care greșelile reprezintă doar informație și a ajunge a 

iubi greșelile cu condiția ca ele să fie mici. Putem obține acest rezultat cu condiția să ne întărim 

factorii de personalitate în sanogeneză diminuând semnificativ sau chiar eliminând 

comportamentele pervasive generate de tulburările de personalitate. 

 Aceste lucruri ne fac să ne gândim la existența unor legături între factorii de personalitate 

din teoria social-cognitivă și incidența tulburărilor de personalitate diagnosticate pe axa II din 

DSM IV-TR. Atât unele cât și celelalte au ca efect scăderea calității vieții. Omul este o ființă 

socială iar incapacitatea în domeniul relațional poate conduce la tulburări psihice grave 

diagnosticate pe Axa I din DSM IV-TR. Adaptativitatea scăzută poate duce la comportamente 

defavorabile iar în cazuri grave chiar autodistructive. Repercusiunile în plan afectiv pot deteriora 

percepția sinelui și eului iar uneori poate afecta percepția realității sau în cel mai rău caz ruperea 

legăturii cu aceasta. Tulburările din clusterul C, anxios temătoare, dintre care face parte și 

Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă se caracterizează prin deficit al controlului 

mental și interpersonal, lipsa flexibilității și a deschiderii, izolare, agresivitate pasivă și 

hipocondrie. 

 1. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă. Tulburarea de personalitate 

obsesiv-compulsivă, conform lui Florin Tudose, Cătălina Tudose și Letiția Dobranici (2011), se 

caracterizează prin preocuparea pentru ordine, perfecționism și control mental și interpersonal în 

detrimentul flexibilității, deschiderii și eficienței. Cei ce suferă de o astfel de Tulburare de 

personalitate militează pentru standarde înalte autoimpuse și sunt foarte exigenți cu ceilalți. Sunt 

conservatori, adepți ai stabilității, sunt foarte conștiincioși și inflexibili atunci când este vorba de 

valori, morală și etică. În general refuză să delege sarcini și au tendința să impună celorlalți 

propriul stil. Perfecționismul interferează cu îndeplinirea sarcinilor ducând deseori la pierderea 

obiectivului major al activităților. Manifestă intoleranță față de compromisuri, indiferență și 

corupție. Relațiile interpersonale sunt puține și sunt incapabili de a-și exprima sentimentele 

tandre. Percep că le este amenințată capacitatea de control și răspund deseori într-o manieră 

obstinată și necooperantă. Se recomandă ca intervențiile psihoterapeutului să ofere informații și 

impresia de control. Imaginea de sine percepută de cei cu Tulburare de personalitate obsesiv-
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compulsivă (Tudose, Tudose, Dobranici, 2011) este aceea de persoană responsabilă, de 

încredere, competentă și pretențioasă. Ceilalți sunt priviți ca: iresponsabili, incompetenți și 

îngăduitori față de sine. Credințele principale sunt: că știe cum este mai bine, detaliile sunt 

esențiale, oamenii ar trebui să încerce mai mult. Strategia principală este de a aplica reguli, 

tendința spre perfecționism, de a evalua, controla și critica. Criteriile de diagnostic DSM IV-TR 

(2000) pentru această Tulburare de personalitate sunt următoarele: pattern pervasiv de 

preocupare cu ordinea, perfecționismul și controlul mintal și interpersonal, în detrimentul 

flexibilităţii, deschiderii și eficienței, indicat din patru sau mai multe din următoarele: 

 1. Este preocupat de detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau programe; 

 2. Manifestă perfecționism care interferează cu îndeplinirea sarcinii; 

 3. Este excesiv de devotat muncii și productivității, până la excluderea activității de timp 

liber și a prieteniilor; 

 4. Este hiperconștiincios, scrupulos și inflexibil în chestiuni de morală, etica sau valori; 

 5. Este incapabil să arunce obiecte uzate sau lipsite de valoare; 

 6. Ezită să delege sarcini sau să lucreze cu alții dacă aceștia nu se supun exact modului 

său de lucru; 

 7. Adoptă un stil avar de a cheltui; 

 8. Manifestă rigiditate și încăpățânare. 

 Diagnosticul diferențial presupune deosebirea între Tulburarea obsesiv-compulsivă (Axa 

I, DSM IV-TR) și personalitatea obsesiv-compulsivă (Axa II, DSM IV-TR). O persoană care are 

obsesii și compulsiuni iraționale va suferi probabil de Tulburarea obsesiv-compulsivă în timp ce 

persoana care se simte perfect confortabil cu sistemul auto-impus al regulilor și procedurilor are 

probabil o personalitate obsesiv-compulsivă. Unele caracteristici ale personalității obsesiv-

compulsive pot apărea și în alte tulburări ale personalității. De exemplu o persoană cu 

personalitate narcisistică poate fi preocupată de perfecțiune și critică cu alții. Narcisiștii sunt de 

obicei generoși cu ei dar atunci când se asociază cu Tulburarea de personalitate obsesiv-

compulsivă sunt autocritici și nu vor să cheltuie resurse pe ei înşişi. Deasemenea o persoană cu 

Tulburare de personalitate schizoidă, căreia îi lipsește capacitatea fundamentală a intimității 

poate semăna cu una cu personalitate obsesiv-compulsivă prin formalitatea și detașarea în 

relațiile cu alții. Diferența este că o persoană cu personalitate obsesiv-compulsivă poate 

experimenta grija și poate dori relații apropiate. Diferențierea față de Tulburarea de personalitate 

borderline o face capacitatea de a-și înțelege sau regla propriile reacții emoționale conform 

perspectivei comportamentale a lui Linehan (apud. Beck, Freeman, Davis și colab., 2011). Un 

astfel de diagnostic, de Tulburare de personalitate borderline, este infirmat și de absența 
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asumpțiilor caracteristice formulărilor beckiene (” lumea este periculoasă și răuvoitoare”,” eu 

sunt lipsit de putere și vulnerabil”,” eu sunt inacceptabil din fire”) sau de conceptualizarea 

conform modelului cognitiv a lui Young (originea în copilul abuzat și extrem de înspăimântat, 

părăsit într-o lume răuvoitoare). 

 Conceptualizarea tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă, conform Feeman și 

colab. Sau Pretzer și Hampl (apud. Beck, Freeman, Davis și colab., 2011), descrie schemele 

cognitive coordonatoare care sunt: „Trebuie să evit greșelile cu orice preț”, „Există o cale/un 

răspuns/un comportament corect pentru fiecare situație”, „Greșelile sunt intolerabile”. Pentru a 

evita greșelile folosesc strategii precum: „Trebuie să fiu atent și meticulos/atent la detalii”, 

„Trebuie să depistez imediat greșelile, ca să le pot corecta”, „Dacă faci o greșeală meriți să fii 

criticat”. O distorsiune cognitivă importantă este gândirea dihotomică reprezentată prin 

convingerea: „Orice îndepărtare de la ceea ce este corect este în mod automat o greșeală”. Altă 

distorsiune cognitivă importantă este gândirea magică: „Poți să previi dezastrele/greșelile dacă 

te îngrijorezi mereu”. Cuvintele cheie pentru persoanele care suferă de această Tulburare de 

personalitate sunt „control” și „ar trebui”. Din cauza standardelor perfecționiste apare 

predispoziția la sentimente de dezamăgire, regrete și furie față de ei înşişi și față de alții. 

Răspunsul afectiv este anxietatea sau furia iar atunci când trăiesc un eșec grav pot deveni 

depresivi. Prevalența este mai mare la bărbați decât la femei, în total fiind de 2.1% - 7.9% 

conform datelor de pe Internet Mental Health (consultat în ianuarie 2016). Theodore Millon 

(2004) a identificat cinci subtipuri ale Tulburării de personalitate obesiv-compulsivă. Orice 

persoană care suferă de această tulburare de personalitate se poate încadra în unul sau niciunul 

din următoarele subtipuri: conștiincios, puritan, birocratic, avar, cicălitor. Millon face o analiză 

a tulburării de personalitate din punct de vedere al domeniului funcțional și structural cu 

domeniile subiacente. 

 2. Factorii de personalitate în sanogeneză. Teoria social-cognitivă se străduiește 

să identifice diverse explicații privind mecanismele psihologice ce pot influența comportamentul 

uman. Variabilele personale derivă din înţelegerea proceselor cognitive și al mecanismelor care 

au influență în funcţionarea individului din punct de vedere: motivaţional, emoţional, 

comportamental. Psihologia social-cognitivă admite că funcţionarea persoanei în lume implică, 

pe lângă reprezentări cognitive, procese motivaţionale, comportamente sociale învăţate, 

mecanisme fiziologice şi biochimice. Aceşti factori contribuie, alături de procesele cognitive şi 

motivaţionale și de cei situaţionali, la anumite tipuri de interacţiune între individ și mediu. Prin 

perceperea stimulului ca ostil sau ameninţător factorii constituţionali pot intensifica răspunsul 

fiziologic şi emoţiile negative sau procesele cognitive de evaluare. 



72 
 

 2.1. Autoeficacitatea. Autoeficacitatea influențează în mod semnificativ și pervasiv 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 devenind 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" (Bandura, 1977). Persoanele cu 

autoeficacitate ridicate își aleg țeluri înalte și fac față cu succes dificultăților. În cazul unui eșec 

își revin mai rapid. Atribuie eșecul mai degrabă unor lacune de cunoștințe sau aptitudini decât 

unor deficiențe ale propriilor capacități. În cazul persoanelor cu auto-eficacitate scăzută, accentul 

este pus pe deficiențele personale și pe obstacole, percepute ca fiind mai greu de depășit, 

crescând rata de eșec. Apare o tendință scăzută de a depune efort și de a-și asuma obiective mai 

mici. Se conturează în acest fel o istorie personală sărăcită de experiențe de succes. Auto-

eficacitatea scăzută face ca persoanele să își revin mai greu în caz de eșec. Nivelul de stres este 

mai ridicat și se experiențiază rate ridicate ale depresie (Bandura, 1994). Autoeficacitatea 

afectează modul de gândire al oamenilor, modul în care fac alegeri, țelurile propuse, efortul 

depus, modul de anticipare a rezultatelor și nivelul de rezistență în fața adversității. Calitatea 

vieții afective și nivelul de stres și depresie experimentat crește (Bandura, 2006). Bandura 

identifică patru surse ale auto-eficacității - experiența succesului, modelarea socială, 

persuasiunea socială și stările emoționale. Experiența succesului poate deveni un factor de 

creștere a auto-eficacității. Modelele sociale pot afecta în mare măsură auto-eficacitatea. O 

persoană poate fi influențată într-o mai mică sau mai mare măsură de model. Dacă cineva se 

consideră asemenea cu o persoană capabilă într-un domeniu se va percepe pe sine la fel. 

Mecanismul funcționează și în cazul în care modelul prezintă o capacitate scăzută. Persuasiunea 

socială poate influența auto-eficacitatea unei persoane prin aprecierile celorlalți despre cât de 

capabilă este de a efectua o sarcină. Poate lua forma unei „contagiuni” ridicând sau coborând 

nivelul auto-eficacitatății personale. A patra componentă a auto-eficacității cuprinde stările 

emoționale. Datorită influenței pe care emoțiile și starea de spirit le au asupra modului în care o 

persoană percepe eficacitatea sa aceasta poate fi întărită sau diminuată corespunzător. 

 2.2 Stima de sine. Stima de sine face parte din schema cognitive referitoare la sine şi 

prezintă mai multe definiții. Unii văd stima de sine ca pe o evaluare globală a propriei persoane 

(Rosenberg, 1989), alţi sugerează că este rezultatul evaluării propriei valori şi a abilităţilor de a-

și atinge scopurile dorite. Sentimentele rezultate în urma evaluării influențează percepția stimei 



73 
 

de sine. Aceasta este conceptualizată ca fiind o caracteristică cognitivă cu rol de autoîntărire şi 

autoprotecţie. Unii autori consideră stima de sine ca fiind o structură bidimensională (Robu, 

2013) având următorii factori: acceptarea de sine și autoevaluare. Persoanele care au tendinţa de 

se autoevalua negativ, anticipând eşecul, experienențiază afecte negative precum: depresia, 

anxietatea, mânia. Dacă considerăm depresia ca o expresie a cogniţiilor negative despre sine 

putem totodată să o înțelegem și ca mecanism defensiv pentru contracararea cogniţiilor negative. 

Opțiunea de a alege o imagine de sine negativă dă persoanei posibilitatea de a se feri de viitoare 

încercări în a-și construi un nivel ridicat al acesteia. Altfel spus convingerile negative față de sine 

previn viitoarele dezamăgiri şi minimalizează impactul eşecurilor. Stima de sine crescută se 

asociază cu așteptări pentru succes, cu o imagine optimistă asupra performanţelor viitoare, cu 

efortul pentru atingerea scopului şi perseverența asumată pentru a depăşi viitoarele obstacole. 

Stima de sine este identificată ca fiind o variabilă personală importantă în procesul de gestionare 

al stresului şi al bolii. Stima de sine influenţează modalitatea în care evaluăm stimulilor proveniți 

din mediu, felul în care descoperim resursele de coping, felul cum înțelegem modelăm efectele 

confruntării cu situațiile stresante. 

 2.3. Locul controlului. Conceptul de locul controlului (LOC) a fost introdus de Julian 

Rotter în 1966. Autorul argumentează că atitudinile şi convingerile privind relaţia cauzală dintre 

comportament şi efect se conturează ca o caracteristică de personalitate globală şi relativ stabilă. 

Conceptul pornește de la teoria învăţării sociale şi defineşte modul în care o persoană îşi explică 

succesul sau eşecul prin cauze de tip intern sau extern, controlabile sau necontrolabile. Locul 

controlului intern este determinat de convingerea că puterea şi controlul personal pot influenţa 

evenimentele și că succesele proprii derivă din aptitudinile dezvoltate de persoana în cauză şi de 

munca depusă. Locul controlului extern se manifestă prin convingerea că puterea personală 

influențează foarte puțin sau deloc evenimentele, fiind cauzate mai mult de destin, de puterea 

altora sau de şansă. Rotter, pune în legătură conceptul de LOC cu alte variabile din psihologia 

personalităţii cum ar fi: competenţa, alienarea, nevoia de succes, autonomia, atribuirea. Autorul 

descrie LOC ca pe o trăsătură unidimensională, luând în considerare controlul personal asupra 

unor zone extinse de domenii din viață. Alte cercetări, folosind analiza factorială, interpretează 

LOC ca fiind o trăsătură cu două dimensiuni. Cercetările experimentale conduc la concluzia că, 

în studiul stresului, este necesară includerea locului controlului. În aceste cazuri LOC intern ar 

putea avea rolul de factor protector. Ipoteza prin care un LOC extern poate lua o formă 

maladaptativă, în condiţii de stres, se referă la transformările ce pot apare la nivel biologic, 

subiectiv şi comportamental ce pot conduce la percepția incapacităţii de control. Externalitatea 

poate fi defensivă (când eşecul este atribuit factorilor externi, persoana protejându-se astfel pe 
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sine) şi pasivă (atunci când persoana percepe lipsei de control, rezultând cu efecte negative). 

Internalitatea, de asemenea, se poate manifesta în două moduri: responsabilă (atunci când 

persoana își exprimă dorinţa de asumare al controlul şi a responsabilitatea pentru succese şi 

eşecuri) şi culpabilizantă (când individul se autoblamează pentru eşecuri fără a acorda importanţă 

succeselor sau chiar ignorându-le). O persoană cu orientare spre LOC intern poate manifesta 

rezistență la stres: fiind mai receptivă la informațiile utile furnizate de mediu; prin manifestarea 

preocupării asupra aptitudinilor deținute pentru succes și eșec; prin rezistența la încercările 

externe de a fi influențată; prin luarea inițiativei de îmbunătățire a condițiile de mediu. 

 2.4. Robustețea. Robustețea face referire la o matrice de caracteristici ale personalității. 

Conceptul a fost introdus pentru prima dată de către Suzanne C. Kobasa (1979) în articolul 

„Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness” (Journal of Personality 

and Social Psychology, Vol. 37 (1), consultat în ianuarie 2016). Acest model se referă la 

rezistența la stres, delimitând persoanele care rămân sănătoase de cele care dezvoltă probleme de 

sănătate sub influența acestuia. Persoanele cu robustețe crescută au performanțe mai bune în 

condiții de stres. Robustețea, ca structură de personalitate, cuprinde trei dispoziții generale care 

funcționează ca resurse pentru rezistența la stres: Angajare, Control și Provocare. Angajarea 

este definită ca o tendință a persoanei de a se implica în activități și ca existența curiozității și a 

unui interes real față de lumea înconjurătoare. Aceasta implică convingerea că evenimentele au 

sens şi semnificaţie. Controlul reprezintă credința unei persoane că deține puterea de a influența 

evenimentele ce au loc în jur prin efort propriu și intenția de a acționa în această direcție. Această 

convingere presupune perceperea abilităţilor proprii de a interacționa activ cu mediul și asumarea 

responsabilităţii asupra sorții, fără a manifesta așteptări naive privind controlul total al 

evenimentelor. Provocarea este convingerea că modul normal de viață este schimbarea și nu 

stabilitatea. Schimbarea este înțeleasă ca o oportunitate pentru creșterea personală și nicidecum o 

amenințare. Provocarea se manifestă şi prin intenția orientării spre viitor. Constructul de 

robusteţe a fost elaborat pe baza rezultatelor unui studiu prospectiv pe o perioadă de şapte ani. S-

a observat la peste 900 de participanți dinamica relaţiei dintre nivelul stresului şi incidenţa 

bolilor. Datele cercetării susţin că unii participanți rămân sănătoşi în ciuda stresului intens cauza 

fiind acele particularităţi de personalitate definite de autori în conceptul de robusteţe. 

 2.5. Sensul 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 stimuli; (3) cererile sunt provocări, demne de 
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investiție și angajament” (Antonovsky, 1987). Persoanele care prezintă astfel de caracteristici 

manifestă o rezistență mai bună la stres, putând să facă față provocărilor întâlnite. Sensul 

coerenței este compus din trei factori: Înțelegere, Control și Scop.  Înțelegerea face 

referire la măsura în care persoana poate dă un sens și pricepe situaţia prin care trece. Informaţia 

este decodificată la nivel cognitiv clară, structurată, consistentă şi nu haotică, accidentală, 

inexplicabilă sau redundantă. Controlul este definit ca fiind capacitatea individuală de percepție 

a unor resurse disponibile necesare confruntării cu evenimente stresante. Resursele disponibile 

nu presupun doar capacităţile individuale de a face faţă situaţiei. Acestea includ toate resursele la 

care persoana poate apela în caz de necesitate. Scopul reprezintă percepţia unei finalităţi necesare 

sau dorite. Acesta evidențiază importanţa implicării individului în procesul de decizie şi 

modelare a situaţiilor zilnice sau a celor care influențează propriul destin. Evenimentele incluse 

între cele cu scop perceput tind să fie percepute ca fiind incitante şi demne de implicare. 

Antonovsky consideră că cei trei factori componenți ai sensului coerenței sunt interrelaționați. În 

acest sens propune predicții cu privire la cele opt variante posibile de relaționare (Antonovsky, 

1987). 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. 

 2.6. Optimismul. Scheier şi Carver (1992) definesc dispoziţia către optimism ca fiind o 

tendinţă generală și relativ stabilă în a dezvolta o concepţie pozitivă asupra viitorului şi asupra 

experienţelor vieţii. Optimismul mai este definit totodată ca structură cognitiv motivaţională 

caracterizată prin reprezentări mentale şi expectanţe pozitive privind atingerea scopurilor. 

Persoanele optimiste evaluează în mod pozitiv mediul fizic și social investind un efort 

suplimentar în vederea prevenirii problemelor sau pentru transformarea lor. Aceste persoane 

savurează mai mult viaţa se poziționează mai eficient față stres şi boală. Pesimismul, opus 

optimismului, este descris prin expectaţii negative asupra efectului acţiunilor întreprinse. Reacția 

acestora în situaţii problematice şi dezamăgiri este de renunţare, de evitare şi de negare. O cale 

prin care optimismul influenţează efortul depus pentru evitarea bolilor este atenţia asupra 

informaţiilor privind factorii de risc. Pe de altă parte se constată că optimismul este un factor 

predictiv pentru un coping activ în situaţiile de stres şi mai puțin a unui coping evitativ prin 

negare şi retragere; de asemenea, optimismul poate influenţa starea de sănătate prin tendinţa 
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persoanei de a-şi menţine dispoziţia afectivă pozitivă chiar în situaţii de stres acut. Optimismul 

poate corela, cu efecte negative, în cel puţin două situaţii (Sîrbu, 2014): când optimismul 

determină un comportament pasiv iar efectul pozitiv este aşteptat de la şansă, divinitate sau 

ajutorul unui prieten; sau în situaţiile care deşi sunt netransformabile, optimistul persistă cu 

tenacitate în schimbarea lor. 

 III. Studiu diagnostic și analiză statistică. Am ales, ca instrument de analiză a datelor, 

studiul diagnostic datorită numărului mic de participanți dar și a valorii euristice ridicate (Sava, 

2013). Acest tip de studiu se pretează cercetării de față pentru că diagnosticul are o formă 

categorială dihotomică. Acolo unde rezultatul a avut relevanță am aplicat analiza corelațională 

bivariată a datelor. 

 1. Obiectivul cercetării. Obiectivul principal al cercetării la constituit identificarea 

corelațiilor între diagnosticul Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă conform DSM-IV-

TR (Axa II) și scorurile obținute de participanți la scalele de personalitate în sanogeneză. 

Cercetarea a urmărit identificarea unor patternuri ale factorilor de personalitate în sanogeneză 

pentru cazurile clinice și subclinice. Rezultatele pot folosi la identificarea unor tipuri de 

intervenții suportive, ținând cont de aceste patternuri, în asistarea clienților cu Tulburare obsesiv-

compulsivă. 

 2. Ipoteze și variabile. Ipoteza de lucru: „Există corelații semnificative între 

diagnosticul (clinic sau subclinic) al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă conform 

DSM-IV-TR (axa II) și scorurile obținute de participanți la scalele de personalitate în 

sanogeneză”.  

 Variabilele supuse analizei sunt numărul de criterii de diagnostic pentru Tulburarea de 

personalitate obsesiv-compulsivă (NCTPOC) ce împart eșantionul în două categorii: clinic 

(NCTPOC ≥ 4) și subclinic (NCTPOC < 4) precum și scorul obținut la fiecare scală care măsoară 

factorii de personalitate în sanogeneză în parte (SCORTEST) unde TEST reprezintă abrevierea 

numelui testului. Pentru studiul pilot, dat fiind numărul redus de participanți, s-au împărțit 

scorurile luându-se ca referință scorul corespunzător percentilei 50 (Tabel 1). 

Tabel 1. Interpretarea dihotomică a scorurilor la testarea factorilor de personalitate. 
Test 

Interpret. 
SCORSES SCORRSES SCORDRSA SCORDRSC SCORDRSP SCORDRS15 SCORLOTR 

scăzut 10 - 32 10 - 32 0 - 12 0 - 12 0 - 9 0 - 32 0 - 12 
ridicat 33 - 40 33 - 40 13 - 15 13 -15 10 -15 33 - 45 13 - 24 

Test 
Interpret. 

SCORLOC Test 
Interpret. 

SCORSOCI SCORSOCFC SCORSOCSR SCORSOC13  

intern 0 - 12 scăzut 5 - 24 4 - 19 4 - 23 13 - 65 
extern 13- 23 ridicat 25 - 35 20 - 28 22 - 28 66 - 89 
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 3. Metoda de cercetare. Participanții au fost selectați dintre clienții care s-au prezentat la 

cabinetul individual de psihologie clinică. Pentru evaluarea factorilor de personalitate în 

sanogeneză am construit bateria de teste FCSPS care cuprinde: Self-Efficacy Scales (SES) 

(Schwarzer, Jerusalem, 1995) pentru evaluarea autoeficacității, adaptată populației adulte din 

România (Vasiliu, Marinescu, Marinescu, Rizeanu, 2015); Rosenberg self-esteem scale (RSES) 

(Rosenberg, 1989) pentru evaluarea stimei de sine; Locus of Control Scale (LOC) (Rotter, 1966) 

pentru evaluarea locului controlului; Dispositional Resilience Scale (DRS-15) (Bartone, 2005) 

pentru evaluarea robusteții, adaptată populației adulte din România (Vasiliu, Marinescu, 

Marinescu, Sîrbu, 2015); Sense of Coherence Scale (SOC-13) (Antonovsky, 1987) pentru 

evaluarea sensului coerenței, adaptată populației adulte din România (Vasiliu, Marinescu, 

Marinescu, Golu, 2015); Life Orientation Test (LOTR) (Scheier, Carver and Bridges, 1994) 

pentru evaluarea optimismului. 

 Pentru evaluarea criteriilor în diagnosticarea Tulburării de personalitate obsesiv-

compulsivă, conform clasificării de pe Axa II din DSM IV-TR, am folosit Chestionarul de 

personalitate și interviul clinic SCID-II. 

 4. Design experimental. Participanții au fost testați și evaluați cu două instrumente. În 

această etapă a cercetării am adoptat strategia unui design corelațional non-experimental.  

 

 R1 O O1 O2 

 R2 O O1 O2 

 

Unde: „O” reprezintă faza de instruire a participanților; „O1” reprezintă faza de evaluare a 

factorilor de personalitatea în sanogeneză cu bateria FCSPS și „O2” reprezintă determinarea 

numărului de criterii obținute pentru Tulburarea obsesiv-compulsivă conform DSM IV-TR 

folosind Chestionarul de personalitatea și interviul clinic structurat SCID II. Participanții au fost 

dispuși în două grupe: cei care au prezentat un număr subclinic de criterii de diagnostic (R1) și 

cei care au prezentat un număr clinic de criterii de diagnostic (R2). 

 5. Procedura.  Am selectat un număr de 40 participanți dintre care 20 de gen masculin și 

20 de gen feminin. Vârsta a fost cuprinsă între 19 și 53 de ani. În prima fază am instruit 

participanții cu privire la obiectivele urmărite, la instrumentele utilizate pentru evaluare și testare 

precum și asupra procedurilor folosite în cercetare. În cea de-a doua fază am trecut la testarea și 

evaluarea propriu-zisă folosind pentru înregistrare metoda creion-hârtie. Am aplicat bateria de 

teste FCSPS pentru determinarea scorurilor fiecărui participant la scalele privind factorii de 

personalitate în sanogeneză. Pentru fiecare scală am informat participanții asupra modului de 
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completare și a semnificației factorului măsurat. Scalele au fost completate individual de către 

fiecare participant. Am aplicat chestionarul de personalitate SCID-II după ce fiecare participant a 

fost instruit asupra cerințelor privind completarea acestuia. Chestionarul a fost completat de 

fiecare participant individual prin metoda creion-hârtie. Ulterior am aplicat interviul clinic 

structurat SCID-II pentru a determina relevanța răspunsurilor la chestionarul de personalitate. La 

final am interpretat scorurile obținute și am oferit un feed-back fiecărui participant.  

 6. Rezultate. Din analiza descriptivă (Tabel 2) pentru numărul de criterii de diagnostic al 

tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă am constatat o distribuție aproape simetrică cu o 

boltire moderat platicurtică care îndreptățește aproximarea cu o curbă normală. 

Tabel 2. Analiza descriptivă pentru numărul de criterii de diagnostic. 

N Media Mediana Mod Std. 
dev. 

Min. Max.  Asim. Std. 
err. 

asim. 

Boltire Std. 
err. 
bolt. 

40 4 4 6 2,015 0 7 -,389 ,389 -,562 ,778 
 

 Am constatat că, din totalul de participanților (N=40), 23 au îndeplinit numărul minim de 

criterii pentru a fi diagnosticați cu Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă (TPOC) 

rezultând o prevalență a cazurilor studiate de 57,5%. 

 Am folosit pentru valoarea predictivă pozitivă abrevierea VPP și pentru valoarea predictivă 

negativă abrevierea VPN. Acestea, ca și sensibilitatea și specificitatea fac referire la calitățile 

testelor de a identifica corect pe cei care prezintă sau nu tulburarea. Pentru probabilitățile 

posttest, care se referă la predicția asupra unei persoane care este testată am folosit abrevierile P+ 

respectiv P-.  

 În urma studiului diagnostic pentru scala autoeficacității SES (Tabel 3) au rezultat 

următoarele calități: Sensibilitate=0.695 adică procentul de persoane diagnosticate cu TPOC care 

obțin un rezultat scăzut la test este de 69.5%; Specificitate=0.705 adică procentul de persoane 

nediagnosticate cu TPOC care obțin un scor ridicat la test este de 70.5%. Probabilitatea ca cei cu 

scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 76.1% (VPP=0.761) iar probabilitatea ca cei cu 

scor ridicat să nu prezinte TPOC este de 63.1% (VPN=0.631).  

 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

autoeficacității de a avea TPOC este de 76,2% (P+ =0.762) iar probabilitatea ca o persoană cu 

scoruri ridicate ale autoeficacității să aibă TPOC este de 36.8% (P- =0.368). 

 În urma analizei statistice a rezultat că există corelații semnificative între diagnosticul, 

clinic sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau 

ridicat, obținut la scala autoeficacității (r= -0.354, n=40, p=0.025). 
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Tabel 3. Studiu diagnostic NCTPOC - scala SES. 
 SCORSES   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (autoeficacitatea)   prezentă NCTPOC ≥ 4 absentă NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 16 5 21 

ridicată 2 7 12 19 

Total   23 17 40 

 

 Pentru scala stimei de sine RSES (Tabel 4) au rezultat următoarele calități: 

Sensibilitate=0.608 adică procentul de persoane diagnosticate cu TPOC care obțin un scor scăzut 

la test este de 60.8%; Specificitatea=0.647 adică procentul de persoane nediagnosticate cu TPOC 

care obțin un scor ridicat la test este de 64.7%. Probabilitatea ca cei cu scor scăzut să prezinte 

într-adevăr TPOC este de 70.0% (VPP=0.700) iar probabilitatea ca cei cu scor ridicat să nu aibă 

TPOC este de 55.0% (VPN=0.550). 

 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

stimei de sine să aibă TPOC este de 70,0% (P+ =0.700) iar probabilitatea ca o persoană cu 

scoruri ridicate ale stimei de sine să aibă TPOC este de 45.0% (P- =0.450). 

 În urma analizei statistice a rezultat că nu există corelații semnificative între diagnosticul, 

clinic sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau 

ridicat, obținut la scala stimei de sine (p>0.05). 

Tabel 4. Studiu diagnostic NCTPOC - scala RSES. 
SCORRSES    Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (stima de sine)   prezentă NCTPOC ≥ 4 absentă NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 14 6 20 

ridicată 2 9 11 20 

Total   23 17 40 

 

 Pentru scala locului controlului LOC rezultatele nu sunt concludente din cauza specifității 

reduse (specificitate=0.176).  

 În urma studiului diagnostic pentru scala robusteții DRS15 – factorul angajare (Tabel 5) au 

rezultat următoarele calități: Sensibilitate=0.565 adică procentul de persoane diagnosticate cu 

TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 56.5% și Specificitatea=0.470 adică procentul de 

persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 47.0%. Probabilitatea 



80 
 

ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 59.1% (VPP=0.591) iar probabilitatea 

ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 44.4% (VPN=0.444).  Predicțiile individuale 

sunt neconcludente ambele fiind peste 50%. 

Tabel 5. Studiu diagnostic NCTPOC - scala DRS15-angajare. 

 SCORDRSA   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (angajare)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 13 9 22 

ridicată 2 10 8 18 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala robusteții DRS15 – factorul control (Tabel 6) au 

rezultat următoarele calități:  Sensibilitate=0.565 adică procentul de persoane diagnosticate cu 

TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 56.5% și Specificitatea=0.588 adică procentul de 

persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 58.8%. Probabilitatea 

ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 65.0% (VPP=0.650) iar probabilitatea 

ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 50.0% (VPN=0.500).  Predicțiile individuale 

sunt neconcludente ambele fiind peste 50%. 

Tabel 6. Studiu diagnostic NCTPOC - scala DRS15-control. 

 SCORDRSC   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (control)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 13 7 25 

ridicată 2 10 10 15 

Total   23 17 40 

 

  În urma studiului diagnostic pentru scala robusteții DRS15 – factorul provocare (Tabel 7) 

au rezultat următoarele calități: Sensibilitate=0.478 adică procentul de persoane diagnosticate cu 

TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 47.8% și Specificitatea=0.823 adică procentul de 

persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 82.3%. Probabilitatea 

ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 78.6% (VPP=0.786) iar probabilitatea 

ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 53.8% (VPN=0.538).  
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 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

robusteții - factorul provocare să aibă TPOC este de 78.6% (P+ =0.786) iar probabilitatea ca o 

persoană cu scoruri ridicate la test să aibă TPOC este de 46.1% (P- =0.461). 

 În urma analizei statistice a rezultat că există corelații semnificativ între diagnosticul, clinic 

sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau ridicat, 

obținut la scala robuste'ii - factorul provocare (r= -0.313, n=40, p=0.049).  

Tabel 7. Studiu diagnostic NCTPOC - scala DRS15-provocare. 

 SCORDRSP   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (provocare)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 11 3 14 

ridicată 2 12 14 26 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala robusteții DRS15 (Tabel 8) au rezultat 

următoarele calități:  Sensibilitate=0.478 adică procentul de persoane diagnosticate cu TPOC 

care obțin un scor scăzut la test este de 47.8% și Specificitatea=0.647 adică procentul de 

persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 64.7%. Probabilitatea 

ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 64.7% (VPP=0.647) iar probabilitatea 

ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 47.8% (VPN=0.478).  Predicțiile individuale 

sunt neconcludente ambele fiind peste 50%. 

Tabel 8. Studiu diagnostic NCTPOC - scala DRS15. 

 SCORDRS15   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 

  prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 11 6 17 

ridicată 2 12 11 23 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala sensului coerenței SOC13 – factorul înțelegere 

(Tabel 9) au rezultat următoarele calități: Sensibilitate=0.652 adică procentul de persoane 

diagnosticate cu TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 65.2% și Specificitatea=0.765 

adică procentul de persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 

76.5%. Probabilitatea ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 78.9% 
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(VPP=0.789) iar probabilitatea ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 61.9% 

(VPN=0.619).  

 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

sensului coerenței - factorul înțelegere să aibă TPOC este de 78.9% (P+ =0.789) iar probabilitatea 

ca o persoană cu scoruri ridicate la test să aibă TPOC este de 38.1% (P- =0.381). 

 În urma analizei statistice a rezultat că există corelații semnificativ între diagnosticul, clinic 

sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau ridicat, 

obținut la scala sensului coerenței - factorul înțelegere (r= -0.413, n=40, p=0.008).  

Tabel 9. Studiu diagnostic NCTPOC - scala SOC13 - înțelegere. 

 SCORSOC13   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (înțelegere)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 15 4 19 

ridicată 2 8 13 21 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala sensului coerenței SOC13 – factorul flexibilitate 

și control (Tabel 10) au rezultat următoarele calități: Sensibilitate=0.565 adică procentul de 

persoane diagnosticate cu TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 56.5% și 

Specificitatea=0.647 adică procentul de persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor 

ridicat la test este de 64.7%. Probabilitatea ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC 

este de 68.4% (VPP=0.684) iar probabilitatea ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 

52.4% (VPN=0.524).  

 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

sensului coerenței - factorul flexibilitate și control să aibă TPOC este de 68.4% (P+ =0.684) iar 

probabilitatea ca o persoană cu scoruri ridicate la test să aibă TPOC este de 47.6% (P- =0.476). 

 În urma analizei statistice a rezultat că nu există corelații semnificative între diagnosticul, 

clinic sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau 

ridicat, obținut la scala sensului coerenței - factorul flexibilitate și control (p>0.05). 

Tabel 10. Studiu diagnostic NCTPOC - scala SOC13 - flexibilitate și control. 

 SCORSOCFC   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (flex. și ctrl.)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 13 6 19 
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ridicată 2 10 11 21 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala sensului coerenței SOC13 – factorul sens și rost 

(Tabel 11) au rezultat următoarele calități: Sensibilitate=0.478 adică procentul de persoane 

diagnosticate cu TPOC care obțin un scor scăzut la test este de 47.8% și Specificitatea=0.706 

adică procentul de persoane nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 

70.6%. Probabilitatea ca cei cu scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 68.7% 

(VPP=0.687) iar probabilitatea ca cei cu scor ridicat să nu aibă TPOC este de 50.0% 

(VPN=0.500).  

 Predicțiile individuale sunt neconcludente ambele fiind peste 50%. 

Tabel 11. Studiu diagnostic NCTPOC - scala SOC13 - sens și rost. 

 SCORSOCSR   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 (sens și rost)   prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 11 5 16 

ridicată 2 12 12 24 

Total   23 17 40 

 

 În urma studiului diagnostic pentru scala sensului coerenței SOC13 (Tabel 12) au rezultat 

următoarele calități: Sensibilitate=0.478 adică procentul de persoane diagnosticate cu TPOC care 

obțin un scor scăzut la test este de 47.8% și Specificitatea=0.765 adică procentul de persoane 

nediagnosticate cu TPOC ce obțin un scor ridicat la test este de 76.5%. Probabilitatea ca cei cu 

scor scăzut să prezinte într-adevăr TPOC este de 73.3% (VPP=0.733) iar probabilitatea ca cei cu 

scor ridicat să nu aibă TPOC este de 52.0% (VPN=0.520).  

 Predicția privind persoana testată este: probabilitatea ca o persoană cu scoruri scăzute ale 

sensului coerenței să aibă TPOC este de 73.3% (P+ =0.733) iar probabilitatea ca o persoană cu 

scoruri ridicate la test să aibă TPOC este de 48.0% (P- =0.480). 

 În urma analizei statistice a rezultat că nu există corelații semnificative între diagnosticul, 

clinic sau subclinic, al Tulburării de personalitate obsesiv-compulsivă și scorul, scăzut sau 

ridicat, obținut la scala sensului coerenței - factorul flexibilitate și control (p>0.05). 
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Tabel 12. Studiu diagnostic NCTPOC - scala SOC13. 

 SCORSOC13   Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă   

 

  prezenta NCTPOC ≥ 4 absenta NCTPOC < 4 Total 

scăzută 1 11 4 15 

ridicată 2 12 13 25 

Total   23 17 40 

 

 Pentru scala optimismului LOTR rezultatele nu sunt concludente din cauza sensibilității 

reduse (sensibilitate=0.261). 

 7. Concluzii studiu diagnostic și analiză statistică. În această etapă a cercetării, datorită 

numărului mic de participanți, nu am putut verifica în totalitate ipoteza nul. Am obținut totuși 

următoarele categorii de rezultate: 

 A) Se pot face predicții individuale și există corelații semnificative între diagnosticul, 

clinic sau subclinic, al TPOC și rezultatele obținute la scalele de evaluare a factorilor de 

personalitate în sanogeneză pentru: autoeficacitate SES, robustețe DRS15 - factorul provocare și 

sensul coerenței SOC13 - factorul înțelegere. Pentru toate trei sensul corelației este negativ adică 

pentru cazurile diagnosticate clinic scorurile sunt scăzute iar pentru cele subclinice sunt ridicate. 

Scalele au calități foarte bune de anticipare. 

 B) Se pot face predicții individuale, rezervate, fără a fi încă identificate corelații 

semnificative între diagnosticul tulburării și scorurile obținute pentru scalele: stima de sine 

RSES, sensul coerenței SOC13 - factorul flexibilitate și control și sensul coerenței SOC13. 

Pentru toate trei sensul corelației este negativ adică pentru cazurile diagnosticate clinic scorurile 

sunt scăzute iar pentru cele subclinice sunt ridicate. Scalele au calități bune de anticipare. 

 C) Nu se pot face predicții la nivel individual însă calitățile scalelor de a anticipa prezența 

TPOC în cazul în care se va efectua o testare pe axa II din DSM IV-TR sunt promițătoare pentru: 

robustețe DRS15 - factorul angajare și factorul control, robustețe DRS15, sensul coerenței 

SOC13 - factorul sens și rost. În toate cele patru cazuri sensul corelației este negativ adică pentru 

cazurile ce pot fi diagnosticate clinic scorurile sunt scăzute iar pentru cele subclinice sunt 

ridicate. 

 D) Scalele nu au suficiente calități de a anticipa prezența TPOC la o eventuală testare pe 

axa II DSM IV-TR pentru: locul controlului LOC și optimism LOTR. 
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 O analiză viitoare, care să țină cont de tipurile de TPOC evidențiate de Theodore Millon 

(conștiincios, puritan, birocratic, avar, cicălitor), ar putea evidenția noi corelații cu scorurile 

factorilor de personalitate. Anumite criterii de diagnostic ale TPOC pot avea o influență diferită 

asupra scorurilor obținute la anumite scale de măsurare ale factorilor de personalitate. În cazurile 

în care apar mai multe tulburări de personalitate pentru aceiași persoană ar putea ca acestea să 

joace rol de variabile mediatoare sau moderatoare. Unele corelații pot apărea dacă ținem cont de 

cele opt variante de relaționare, evidențiate de Aaron Antonovsky, între factorii sensului 

coerenței: înțelegere, flexibilitate/control și sens/rost.  

 În concluzie în această fază a cercetării nu putem sprijini în totalitate cu dovezi empirice 

validitatea statistică, validitatea internă și validitatea de construct a teoriei enunțată prin ipoteza 

de cercetare. Un număr mai mare de participanți ar putea întări unele corelații sau ar putea pune 

în evidență noi corelații.  
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SINDROMUL  ALIENĂRII  PARENTALE  

 

STOMFF  Mihaela, Lect. Univ. Dr, 

GOLU Ioana, conf. Univ.Dr, 

    Universitatea Hyperion din București 

 
Rezumat: Acest articol abordează problenatica sindromului alienării parentale, tulburare 

prezentă în viața cotidiană mult mai adesea decât se bănuiește, datele arătând că în aproximativ 

11-15 % din cazurile de divorțuri cu copii apare un tip de alienare parentală.  

 Sindromul alienării parentale reprezintă o formă de abuz emoțional asupra copilului, exercitat 

în contextul câștigării sau păstrarea custodiei copilului de către părintele alienator, prin 

excluderea părintelui alienat, activitate ce se poate extinde și asupra familiei părintelui alienat, 

precum și a prietenilor și apropiaților săi. Această tulburare se manifestă ca o campanie 

nejustificată de denigrare, în faţa copilului, a unui părinte de către celălalt, fiind alimentată de 

către crezul fals cum că părintele respins este rău, periculos, ne  demn de afecţiune. Când 

fenomenul este recunoscut, această condiţie se poate preveni şi se poate trata. De aceea ne-am 

propus să prezentăm în acest articol specificul sindromului alienării parentale datorită 

urmărilor la nivelul personalității copilului cu repercursiuni mari asupra vieții lui ca adult. Ca 

urmare a exercitării acestei forme de abuz emoțional dezvoltarea personalității individuale e 

limitată, copilul nu mai are libertatea de-a alege pe cine iubește, relaționarea este restrânsă, 

ceea ce va duce la pierderea încrederii în sine, copilul experimentând stări de iritabilitate, 

tristețe profundă, izolare, agresivitate, imposibilitatea de a-și controla emoțiile, tendința de-a 

minți, putându-se ajunge până la tentative de suicid. Analizele realizate asupra  acestui subiect 

relevă efectele devastatoare asupra copilului, pe termen lung respectiv: stima de sine scăzută, 

depresie, abuz de droguri/alcool, lipsă de încredere, înstrăinare de proprii copii, divorț și alte 

răspunsuri negative. 

Cuvinte cheie: tulburare, alienare, părinte alienator, părinte alienat, denigrare, 

înstrăinare, credințe iraționale. 

 

 Abstract: This article deals with parental alienation syndrome problenatica disorder 

present in everyday life more often than suspected , data showing that approximately 11-15 % of 

cases of divorces with children there is a type of parental alienation . 
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 Parental alienation syndrome is a form of emotional child abuse, exercised in the context of 

gaining or keeping custody of the child by the parent alien excluding alienated parent activity 

that can extend the alienated parent family and friends and cronies. This disorder manifests as 

an unjustified campaign of denigration in front of the child, one parent by the other, fueled by 

the false belief that the parent rejected as evil, dangerous, worthy of our affection. When the 

phenomenon is recognized, this condition is preventable and treatable. Therefore we intend to 

present in this article specifics syndrome parental alienation due to the consequences of the 

child's personality with large repercussions on his life as an adult. Following the exercise of this 

form of abuse emotional development of the individual personality is limited, the child no longer 

has the freedom to choose who loves networking is restricted, leading to loss of confidence in the 

child experiencing states of irritability, sadness , isolation, aggression, unable to control their 

emotions tend to lie, and could reach up to suicide attempts. The analyzes carried out on this 

subject reveals devastating effects on children long term namely: low self esteem, depression, 

substance abuse / alcohol, distrust, alienation from their children, divorce and other negative 

responses. 

 Keywords: disorder,alienation, parent alien, alienated parent, denigration, alienation, 
irrational beliefs. 
 

Sindromul alienării parentale (Parental Alienation Syndrome (PAS), concept introdus 

de Richard A. Gardner (1931 - 2003) este definit ca fiind „o tulburare ce apare în principal în 

contextul disputei părinţilor asupra stabilirii custodiei unui copilul şi se manifestă ca o campanie 

nejustificată de denigrare, în faţa copilului, a unui părinte de către celălalt. Cu alte cuvinte, 

reprezintă o activitate sistematică de denigrare a unui părinte de către celălalt părinte, cu intenția 

înstrăinării copilului, fiind o formă de abuz emoțional. 

Pentru Douglas Darnall, acest sindrom reprezintă „orice constelație de comportamente, 

conștiente sau inconștiente, care ar putea provoca o perturbare a relației dintre copil și părintele 

care nu deține custodia sa”. Accentul cade spre „spălarea creierului” (brainwashing). 

(Darnall,1997). 

Subiect controversat mult timp în lumea științifică, sindromul Alienării Parentale a fost 

acceptat de mulți profesionişti, instituții din SUA, Europa, CEDO, actualmente fiind recunoscut 

ca diagnostic psihiatric în Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (D.S.M.5) 

fiind considerat „o condiţie mentală în care un copil – de obicei unul a cărui părinţi sunt 

implicaţi într-un conflict legat de separare sau divorţ – se aliază puternic cu unul din părinţi şi 

refuză, fără a avea un motiv solid, să aibă o relaţie cu celălalt părinte. Acest proces are loc atunci 
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când un părinte sau un tutore legal încurajează sentimentul de respingere al copilului faţă de 

celălalt părinte. Alienarea parentală este alimentată de către crezul fals cum că părintele respins 

este rău, periculos, sau nu este demn de afecţiune. Când fenomenul este recunoscut cum se 

cuvine, această condiţie se poate preveni şi se poate trata”. 

DSM citează efectele alienării parentale, sub terminologia de "Probleme de relaționare 

între părinte şi copil" cu codul de diagnostic V.61.20. 

• "Problemele cognitive pot include atribuirea unor intenții negative celuilalt, ostilitate, față 

de sau blamarea celuilalt sau sentimente de înstrăinare nefondate. Problemele afective pot 

include sentimente de tristețe, apatie sau furie față de celălalt membru al relației" (p.715). 

• Tot la categoria "Probleme de relaționare părinte-copil" cu codul de diagnostic V. 61. 

29, "Copilul afectat de problemele din relația dintre părinți". DSM 5 analizează această 

dinamică familială astfel: "Această categorie ar trebui folosită atunci când, clinic, ne 

concentrăm asupra efectelor negative ale neînțelegerilor între părinți (e.G. nivel ridicat de 

conflict, suferință, discreditare) asupra unui copil din familie, inclusiv efecte asupra 

mentalului sau altor dereglări de natură medicală ale copilului" (p 716). 

Fenomenul alienării parentale reprezintă o formă de abuz emoțional asupra copilului, în 

scopul câștigării sau păstrarea custodiei copilului de către părintele alienator, prin excluderea 

părintelui alienat, activitate ce se poate extinde și asupra familiei părintelui alienat, precum și a 

prietenilor și apropiaților săi.  

Concret, procesul alienării parentale presupune un șir de acțiuni, un set de strategii ce 

cuprind gânduri și maniere nonverbale prin care copilului i  „se spală creierul”, în încercare de a 

șterge copilului amintirile și iubirea pentru părintele său. (A. Baker, 2008). Alienarea parentală 

este un proces ce se desfășoară în timp, începe încă dinaintea divorțului și sapă în personalitatea 

și echilibrul emoțional al copilului care nu are „armele” și nici capacitatea psihică de-a se apăra, 

mai ales la vârste mici. Scopul părintelui obsedat de alienare este atragerea copilului de partea sa, 

într-o luptă care nu este a lui, pentru a distruge relația cu celălalt părinte. Astfel, părintele 

alienator îl vorbește de rău pe părintele alienat, restricționează vizitele copilului la acesta, sau 

încearcă să controleze activitățile comune ale acestora.  

Exemplificând, când copilul petrece timpul liber cu tatăl și este încântat, reacția mamei va 

fi „Mai, lasă-mă în pace cu tatăl tău, nu vreau să aud nimic despre el, pentru mine nu există... 

știi exact că este cum este... Ați fost la X? Ce ați făcut acolo?.. Tot acolo ați fost? Ți-am zis că 

acolo nu e bine pentru tine pentru că răcești. Tatăl tău nu ştie nimic despre cum se îngrijesc 

copiii, nu este deloc responsabil. Doar femeile sunt responsabile”... Pe el îl interesează 

numai...”. „Când nu este el ne înțelegem perfect...”. 
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Supunându-se acestui scenariu copilul învață că petrecerea timpului cu tatăl echivalează 

cu o trădare față de mama, cu lipsa loialității față de aceasta. În cazul în care copilul continuă să 

se arate bucuros de ieșirile cu tatăl, mama se va arăta tristă, supărată, enervată sau poate îl va 

ignora pe copil (penalizându-l astfel). Cu timpul, copilul va recunoaște așteptările mamei și va 

renunța să își mai manifeste deschis sentimentele față de celălalt părinte deoarece își va forma 

credința că mama lui îl va iubi doar dacă este „cuminte” și „nu se mai duce la tata”. 

Sunt cazuri în care, comportamentul copilului poate atinge cote înalte: distruge scrisorile 

sau pachetele de la tată în prezența mamei, refuză să se întâlnească cu acesta și spune că „nu mai 

vreau să-l văd niciodată”. Aceasta  nu înseamnă că dragostea față de tată a dispărut, că nu mai 

dorește relaționarea cu acesta, ci că este undeva ascunsă pentru a nu-și supăra mama, din teama 

de-a nu pierde afecțiunea acesteia. În aceste condiții dezvoltarea personalității individuale e 

limitată, copilul nu mai are libertatea de-a alege pe cine iubește, relaționarea este restrânsă, ceea 

ce va duce la pierderea încrederii în sine, cu repercusiuni mari asupra vieții lui ca adult. 

Dintre strategiile folosite de părintele alienator amintim: 

• Condiționarea copilului de către părintele alienator în oferirea îngrijirii, afecțiunii, în 

funcție de comportamentul pe care acesta îl pretinde. „Dacă mă iubești și faci ce-ți zic eu 

îți cumpăr...”; 

• Retragerea afecțiunii copilului dacă acesta nu participă la campania de denigrare a 

celuilalt părinte sau are un comportament opus dorit de alienator: „Dacă nu mergi cu 

mine și rămâi cu tata nu mai vorbesc cu tine...”; 

• Părintele alienator povestește copilului aspecte din relația de cuplu și motivele de divorț, 

argumentând onestitatea față de copil, pierzând din vedere cu intenție sau cât de dureros 

este pentru copil de-a auzi aceste lucruri; 

• Blamarea celuilalt părinte pentru despărțire, probleme financiare, schimbarea stilului de 

viață, intrarea într-o nouă relație; 

• Așteptări nerealiste față de copil, să răspundă într-un anumit fel, să-i fie aliat în luptă, să-i 

aducă acuzații false celuilalt părinte. Aceste așteptări nu fac decât să crească anxietatea 

copilului, starea de frustrare, bulversare, incertitudine; 

• Solicitarea adresată copilului de a alege unul dintre părinți. Această acțiune crează distres 

copilului; 

• Atunci când celălalt părinte disciplinează copilul său îi impune limite, sau îi refuză ceva 

acesta este supărat. Dacă celălalt părinte nu încearcă să atenueze furia copilului este 
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suspectat de PAS. Suspect este și cazul în care un copil afirmă că mu își poate aminti nici 

un moment plăcut cu celălalt părinte; 

• Un părinte care afișează tristețea sau reacționează ca fiind rănit după timpul petrecut de 

copil cu celălalt părinte va determina copilului sentimente de vinovăție, acesta putând 

deveni conflictual, deoarece va considera că nu este bine să se simtă bine cu celălalt 

părinte sau se va închide în sine și nu va mai comunica; 

• Folosirea secretelor, cuvintelor cu semnificație specială, utilizarea copilului ca spion 

pentru a aduna informații prejudiciază imaginea celuilalt părinte; 

• Supra-protecția copilului va lăsa impresia copilului că orice contact cu celălalt părinte 

este periculos. Starea de anxietate crește și se crează o dependență a copilului față de 

părintele alienator. 

În practică, așa cum arată literatura de specialitate asupra acestui sindrom, părintele alienator 

este cel mai adesea mama, deși există unele cazuri în care și tatăl o poate face (Ricardson, 2006; 

Major,2000; Gardner,2002). Gardner, ca urmare a cercetărilor întreprinse, apreciază că în 85-

90% din cazuri părintele alienator este mama, acest lucru datorându-se în mare măsură faptului 

că mama este cea căreia i se încredințează copilul de cele mai multe ori. Mai mult, alienarea 

parentala apare mult mai adesea decât se bănuiește, iar datele arata că în aproximativ 11-15 % 

din cazurile de divorțuri cu copii apare un tip de alienare parentală. Analizele realizate asupra  

acestui subiect relevă efectele devastatoare asupra copilului, pe termen lung respectiv: stima de 

sine scăzută, depresie, abuz de droguri/alcool, lipsă de încredere, înstrăinare de proprii copii, 

divorț și alte răspunsuri negative. 

Cauzele alienării parentale 

Părintele este furios, nervos, se simte trădat de către celălalt părinte. Chiar dacă furia 

inițială este justificată, poate, de atitudinea celuilalt părinte care în timp a abuzat verbal sau fizic, 

sau a înșelat (cauzele pot fi multiple), problemele apar atunci când aceste sentimente nu se 

vindecă, ci dimpotrivă, devin și mai intense, în sensul că simplă vedere a celuilalt poate declanșa 

sentimentul de ură. Acești părinți alienatori sunt practic prinși într-o capcană din care nu pot ieși 

sau vindeca, capcană în care atrag și copilul insuficient pregătit de-a conține aceste sentimente. 

De cele mai multe ori mamele manipulatoare nu spun tatălui care sunt acuzațiile lor adevărate, ci 

repetă mereu acuzații vechi care s-au manifestat în mintea lor. Acestea aruncă în mod inconștient 

propriile probleme pe copii, copilul fiind prins într-un cerc vicios. 

 În realitate, mamele nu sunt în stare să își schimbe comportamentul său să ceară ajutorul 

unui psiholog. Singura soluție pentru acestea este să încerce prin intermediul instanței să limiteze 
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programul de vizitare în așa fel încât tatăl să nu mai aibă nicio relație cu copilul manipulat. 

Pentru a-și atinge scopul nicio minciună nu este interzisă. Mai mult având nevoie de confirmarea 

comportamentului lor, vorbesc urât despre tată în prezența copilului chiar dacă discuția nu este 

adresată direct copilului. Copilul înregistrează aceste afirmații dându-le o mare putere de adevăr. 

Factori de risc: 

• Părintele care nu își poate controla manifestările de furie în prezența copilului; 

• Exercitarea unui control abuziv, intruziv asupra copilului; 

• Exagerarea cu apelurile telefonice; 

• Părintele care suferă de o tulburare psihică severă; 

• Un părinte care amenință cu luarea copilului din domiciliul conjugal sau cu răpirea; 

• Copilul refuză să meargă în vizită sau să-și petreacă timpul cu celălalt părinte. 

 

Etapele alienării parentale: 

  Alienarea parentală are o anumită procesualitate, descrisă în 1985, de Gardner, precum și 

tipologia părinților alienatori: naiv, activ şi obsedat. (Gardner, 1985). 

Astfel, garden identifică următoarele etape: 

Etapa 1 – uşoară 

În această etapă deși părintele alienator încurajeze în aparenţă implicarea copilului în relaţie 

cu celălalt părinte, inconștient comportamentul acestuia denotă răceala față de celălalt părinte și 

încercarea de-a se pune într-o lumină favorabilă.  

La acest nivel relațiile copilului cu celălalt părinte nu sunt afectate și pot fi menținute fără 

dificultate, chiar dacă copilul experimentează o oarecare stare de distres, intensitatea 

simptomelor PAS fiind redusă.  

Etapa 2 – moderată 

În această etapă părintele alienator interacţionează cu celălalt părinte într-un mod 

conflictual, refuză să comunice sau să coopereze direct cu celălalt părinte, transmițând copilului 

controlul relaţionării cu celălalt părinte, vorbește fără respect la adresa celuilalt în prezența 

copilului, devalorizându-l, folosind o sumedenie de tactici pentru a-l exclude pe celuilalt părinte 

din activitățile și viața copilului, astfel afectând serios relaționarea cu celălalt. 

Dacă în etapa uşoară copilul menţine o relaţie afectuoasă cu familia celuilalt părinte, în 

etapa moderată membri familiei celuilalt părinte devin şi ei subiect al campaniei de denigrare, 

putând apare dificultăți serioase de relaționare cu celălalt părinte, cu familia acestuia, nu mai 
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există o ambivalență normală simțită de copiii față de proprii părinți. Aceste manifestări se 

diminuează după perioada de tranziţie şi programul de vizitare se poate desfăşura normal. 

Deși, uneori, părintele alienator înțelege importanța pe care celălalt părinte o are în viața 

copilului consideră că în cazul său această relație nu este benefică datorită caracterului celuilalt. 

Etapa 3 – severă 

Constă în îndepărtarea sistematică a copilului de celălalt părinte, ajungându-se până acolo 

încât copilul refuză să-l mai vadă sau să vorbească cu acesta. Sentimentele de ură și insatisfacție 

sunt inoculate copilului care preia din comportamentul părintelui alienator. Ură nu este o emoţie 

înnăscută la copil, ci învățată. Un părinte care inoculează astfel de sentimente propriului copil 

reprezintă un pericol grav pentru sănătatea mentală a acestui copil. Astfel copilul preia 

credințele iraționale ale părintelui alienator, motivaţiile copilului pentru refuzul de-a 

interacționa cu celălalt părinte nu se bazează pe experienţele pe care le-a avut cu părintele 

alienator, ci cu ceea ce acesta i-a spus despre celălalt părinte, nu prezintă ambivalență 

emoțională. 

Fenomenul alienării parentale apare indiferent de sexul alienatorului (dacă este mama sau 

tată), de vârstă (bunicii copilului pot fi alienatori foarte înverșunați) sau nivelul de educație al 

alienatorului. 

 

Tipuri de părinţi alienatori 

Gardner identifică trei tipuri de părinţi alienatori: naiv, activ şi obsesiv. 

 

Tipul Naiv 

Acești părinți sunt conștienți de faptul că poate greși, dar pentru binele copilului se 

concentrează pe nevoile acestuia, fără a se victimiza, regreta, sau învinui pe alţii, făcând 

distincție între propriile nevoi și nevoile copiilor, fapt pentru care recunosc importanța 

relaționării cu celălalt părinte. De aceea evită să facă din celălalt părinte ținta atacurilor și 

insatisfacțiilor sale, sunt flexibili, au abilitatea de a trece peste sentimentele negative, şi 

colaborează cu celălalt părinte, permit accesul acestuia la activităţile copilului. 

Tipul Activ 

Este tipul copleșit de sentimente negative, nu-și poate controla furia, pendulează între 

manifestarea impulsivă şi dorinţa de a repara răul făcut. Deși, înțeleg necesitatea relaționării 

copilului cu celălalt părinte, deși, acceptă faptul că orice copil are propriile sentimente şi 

convingeri bazate pe propriile lor experienţe în relaționarea cu celălalt şi nu pe ceea ce li se 
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spune, sau induce, nu pot face această distincție în timpul exploziilor de furie. Orice eveniment 

ce le activează sentimentele negative va fi proiectat asupra celuilalt părinte. Pentru că nu-și pot 

stăpâni impulsivitatea aduc acuze în fața copilului, iar când le trece furia, deoarece și-au înțeles 

greșeala devin atenți și suportivi față de copiii, încearcă să repare durerea provocată. 

Consecințele negative ale acestui tip de comportament asupra copilului sunt neexprimarea 

propriilor sentimente şi opinii. În dorința de-a se apăra de presiunile emoționale din afară, de-a 

păstra un climat armonios copilul se închide în sine și spune ceea ce părintele vrea să audă „Îi 

spun ce vrea să audă”. 

Acești părinți, cu toate că sunt rigizi și necooperanți cu celălalt părinte din tendința de-a 

se răzbuna, acceptă, de obicei ajutorul specialiştilor pentru a-și rezolva problemele lor și ale 

copiilor pe care simt că nu le pot depăşi. 

Tipul Obsesiv 

Acest tip de părinte ignoră nevoile copilului, având un singur scop: distrugerea relației cu 

celălalt părinte, deoarece consideră că dreptatea este doar de partea lor. Alienarea începe cu mult 

înainte că divorţul să rămână definitiv, deoarece părintele obsesiv este furios, supărat sau se 

simte trădat de celălalt părinte. Pe măsura trecerii timpului sentimentele negative nu se vindecă, 

ci devin mai intense datorită faptului că cei doi părinţi se simt obligaţi să continue relaţia doar 

pentru copil. 

Considerându-se victime sunt obsedați de pedepsirea celuilalt, una dintre pedepse și cea mai 

crudă fiind distrugerea relației copilului cu celălalt părinte. Mai rău este că în procesul de 

victimizare nu mai pot înțelege consecințele emoționale negative pe care acțiunile lor le au 

asupra copilului și celuilalt părinte. Orice acțiune li se pare justificată pentru a avea o legătură 

exclusivă cu copilul. De aceea nu se dau în lături de la nimic, încearcă să inducă copilului 

propriile lor credințe, sentimente în legătură cu celălalt părinte. Sub această presiune copilul 

încet, încet, va ajunge să imite comportamentul părintelui alieneator, va aduce argumentele 

acestuia, va înceta să-și mai exprime adevăratele sentimente față de experiențele trăite cu celălalt 

părinte. 

• Cei care încearcă să le zdruncine convingerile sunt percepuți ca dușmani. 

• Încearcă să restricționeze accesul copilului la celălalt părinte, să reducă la minim durata și 

frecvența interacțiunilor copilului cu celălalt părinte, inclusiv prin hotărâri judecătorești, 

decizii care vor confirma astfel faptul că el sau ea au avut dintotdeauna dreptate. 

Un rol important joacă și grupul de suport al alienatorului, format din persoane care le 

împărtășesc credința că aceștia sunt victime ale celuilalt părinte sau ale membrilor familiei 
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acestora. Se formează un adevărat „cerc vicios” în care bătălia dintre cei doi soți se transformă în 

„noi contra lor”. De cele mai multe ori susținătorii părintelui alienator nu au avut vreo experiență 

negativă cu privire la celălalt părinte. 

 

Simptome primare ale copilului alienat parental 

 

R. Garden identifică următoarele simptome: 

• „programarea” copilului spre a-l denigra pe celălalt părinte, iar această problemă este un 

semn clar al incapacității părintelui, de a nu-și transmite conflictele personale cu fostul 

partener copilului și de a se concentra pe nevoile acestuia. 

• Prezentarea unor scenarii preluate de la părintele alienator, scenarii interpretate prin 

gândirea și experiența de viață a copilului. 

• Campania de denigrare a celuilalt părinte prin cuvinte, gesturi, respingeri. 

• Explicații vagi, absurde despre motivele denigrării. 

• Lipsa sentimentelor de vină pentru denigrarea și îndepărtarea celuilalt părinte. 

• Suportul oferit părintelui alienator în conflictul pe care acesta îl declanșează. 

• Animozitatea, reacții de respingere, înstrăinarea față de prietenii și familia extinsă a 

părintelui înstrăinat. 

Este important de precizat că nu putem vorbi despre PAS atunci când un părinte se face 

vinovat de abuz sau neglijare asupra copilului. În acest caz, respingerea părintelui de către copil 

este justificată, ca și în cazul în care copilul are o relaţie pozitivă cu celălalt părinte, chiar dacă 

părintele căruia i s-a încredinţat copilul, sau încearcă să-l îndepărteze. 

Totodată, ne raliem convingerii tuturor forurilor implicate în depistarea procesului de 

alienare referitor la identificarea unui mod eficient de intervenţie a specialiştilor, inclusiv a 

instanţelor de judecată, pentru reabilitarea părintelui alienator şi a copilului cu PAS. 

 

Efectele abuzului emoţional asupra copiilor 

 

Deoarece este un abuz emoțional permanent urmările la nivelul personalității copilului 

constau în distrugerea stimei de sine şi pierderea încredere în forţe proprii. La nivel 

comportamental pe lângă stima de sine scăzută constatăm tulburări de somn, iritabilitate, tristețe 

profundă, izolare, agresivitate, imposibilitatea de a-și controla emoțiile, tendința de-a minți, 

putându-se ajunge până la tentative de suicid. 
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Diagnostic diferenţial 

 

    Deseori, după separarea părinţilor sau divorţ, copilul, poate evita contactul cu părintele ce nu a 

obţinut custodia. 

Explicațiile posibile ale acestui tip de comportament nu trebuie căutate numai în 

Tulburarea de alienare parentală, care deși este un factor important nu este singurul. 

     În dezvoltarea normală a unui copil în funcţie de stadiul său de dezvoltare şi evenimentele 

petrecute în viaţa copilului, de relația de atașament, copilul poate fi mai apropiat de un părinte 

sau de celălalt. Atunci când părinții nu se pun de acord asupra unor situații, evenimente este 

normal pentru un copil să trăiască un conflict de loialitate. Sunt variaţii trecătoare în relaţia 

copilului cu mama sau tatăl său ce nu îndeplinesc criteriile pentru diagnosticarea unei Tulburări 

de alienare parentală deoarece nu există o respingere persistentă sau o denigrare a unui părinte 

care să atingă nivelul unei campanii de denigrare. 

      În cazul în care copilul a fost neglijat, respins, abuzat fizic său emoțional ostilitatea 

copilului este justificată şi de înţeles că acel copil refuză o anumită relaționare, sau să viziteze 

locuinţa acelui părintelui abuzator. În acest caz nu putem vorbi de o Tulburare de alienare 

parentală, ci de abuz fizic, emoțional sau sexual asupra copilului. Totodată, se impune 

precizarea că părintele abuzator poate utiliza exagerat conceptul de alienare parentală pentru a-l 

acuza pe celălalt părinte de refuzul copilului de a avea o relaţie cu el. 

În cazul tulburării de anxietate de separare apărută ca urmare a separării sau divorțului 

părinților, copilul este anxios și preocupat de temeri nerealiste că i s-ar putea întâmpla ceva rău 

părintelui care în îngrijeşte, pe când în cazul Tulburării de alienare parentală preocupările 

copilului sunt legate de convingerile nerealiste potrivit cărora părintele înstrăinat este periculos. 

     În urma divorţului sau separării, un copil cu opoziţionism provocator poate deveni mai furios, 

încăpățânat, plin de resentimente, refuzând anumite cerințe și acțiuni, copilul fiind în opoziţie, în 

diferite contexte, cu ambii părinţi, în timp ce în cazul Tulburării de alienare parentală copilul îşi 

concentrează negativismul pe refuzul contactului cu părintele alienat, implicându-se şi se în 

campania de denigrare a acestuia. 

Distincție trebuie făcută și în ceea ce privește tulburare de adaptare, apărută ca reacție a 

unei multitudini de factori stresanți pe fondul separării și divorțului părinților: neînţelegerile, 

mutarea într-un nou cartier sau scoală, pierderea relaţiei cu un părinte şi familia acestuia. În acest 

caz copilul experimentează o varietate de simptome nespecifice, anxietate, comportamente 

distructive, inclusiv depresie, în timp ce un copil cu tulburare de alienare parentală manifestă 
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simptome specifice, ce includ campania de denigrare, explicaţii iraţionale sau inconsistente cu 

privire la critica permanentă îndreptată către părintele alienat. 

În cazul în care un părinte suferă de anumite tulburări psihice, tulburările delirante ale 

acestuia pot influenţa copilul să creadă că celălalt părinte este o persoană malefică, de care 

trebuie să se teamă şi care trebuie evitată, în timp ce în Tulburarea de alienare 

parentală părintele alienator deși are opinii negative puternice față de celălalt părinte, menţine 

contactul cu realitatea. 

     Diagnosticul de Tulburarea de alienare parentală se pune dacă simptomele copilului sunt 

persistente şi severe pentru a îndeplini criteriile pentru această tulburare. 

 

Recunoașterea de către justiția română 

 

La ora actuală, fenomenul alienării parentale este recunoscut de către Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, a fost introdus în DSM 5 ca diagnostic psihiatric, recunoscut de Colegiul 

Psihologilor din România, și de Instanțele juridice româneşti, prin definiția dată de către legea 

Legea nr. 217/22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în "violența socială - 

impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării 

instituției de învățământ, impunerea izolării prin detenție, inclusiv în locuința familială, privare 

intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;" 

Jurisprudență privitoare la alienarea parentală ne permite să exemplificăm cele 

prezentate anterior: 

"În realitate, se observă că modul în care mama a gestionat situația până în prezent 

contravine fundamental interesului superior al copilului, contribuind la accentuarea separării 

celor două fetiţe de tatăl lor, cu riscul de a o face ireversibilă [...] Din discuția purtată cu cele 

două minore, se desprinde concluzia că fetele se simt vinovate să-și manifeste afecțiunea față de 

tatăl lor, întrucât acesta a fost rău cu mama [...] Deși fetele declară sincer că își iubesc tatăl, se 

străduiesc din răsputeri să ascundă aceste sentimente pentru a nu-și răni mama, pe care o 

consideră victimă în relația cu tatăl lor. [...] obligația de a facilita menținerea și dezvoltarea 

unor relații de familie armonioase cu ambii părinți, dar și cu bunicii paterni, sunt doar câteva 

exemple de obligații pozitive pe care mama nu le-a respectat, punând copii într-o situație 

intolerabilă și transferând asupra acestora o responsabilitate disproporționată față de vârsta 

lor. [...] cele două fetiţe [...] încearcă să elimine orice urmă de dorință de a locui cu tatăl său, 

exprimându-și loialitatea față de mama care se străduiește să facă tot ce e mai bun fără a putea 

da un minim exemplu de ce consideră fetița că este mai bun." (Deciziei civile 989/R/2009). 
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Anchetă socială realizată de serviciul social din Luxemburg pentru un copil român 

"Cu siguranță, aprecierea SCAS nu se bazează decât pe spusele mamei și nu poate fi 
considerată în niciun caz ca fiind neutră. Astfel, conform spuselor d-nei. (...) și dlui. (...) emit 
ipoteza că minorul în cauză riscă să se regăsească mai devreme sau mai târziu într-un conflict 
de loialitate. Îmi pun întrebarea dacă tatăl nu este pe cale să inducă fiului un sindrom de 
alienare parentală. De fapt, în cazul în care tatăl refuză să o lase pe mamă își vadă fiul singur la 
Luxemburg, din teama că mama l-ar putea răpi pe Matei, imaginea pe care tatăl o transmite 
fiului cu privire la mamă nu este una foarte liniștitoare. [...] Pentru a putea exclude ipoteza unui 
sindrom de alienare parentală a miorului indus de către tată, propun ca minorul să fie consultat 
de un psihiatru pediatru în România". 

"Este de remarcat faptul că din întreg memoriul cu motive de recurs transpare intenția 
recurentului de a împiedica intimata, în orice fel, să mențină legăturile personale cu copilul. 
Această șicană care a determinat necesitatea ordonanței președințială este doar una din multele 
care s-au derulat pe parcursul anilor, recurentul ignorând pur și simplu puterea unui act al unei 
instanțe din România care a stabilit dreptul intimatei la 6 săptămâni în vacanța de vară a 
fiecărui an cu copilul ei. Motivul invocat de recurent cum că ar exista pericol ca intimata să nu 
mai aducă copilul înapoi în țară este de-a dreptul ridicol. În primul rând, nu a existat nici un 
indiciu în acest sens, intimata fiind angajată a Comisiei Europene."  

 „Din păcate, la acest moment instanța apreciază că există unele elemente care ar indica 
posibila instalare a unui sindrom de alienare parentală, preluând considerațiile tatălui său în 
apreciere și formulare, în ceea ce o privește pe reclamantă. Din nefericire, practica a dezvăluit 
foarte puține situații în care părinții au reușit să aibă înțelepciunea de a-și feri copilul de orice 
observații negative pe care le-ar avea față de celălalt părinte, cu dorința de a-i păstra copilului 
un echilibru și o imagine pozitivă a părintelui absent." (Deciziei civilă 14786/2010). 
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ÎN  SOCIETĂȚILE  MODERNE, ÎN  CARE  SE  ACCENTUEAZĂ 

ASCENSIUNEA ȘI PRAGMATISMUL,  MAI  ESTE ATAȘAMENTUL 

PRIMAR  DEFINITORIU PENTRU RELAȚIILE DIN  

CUPLURILE TINERE 
 

CALUGĂRU Elena-Monica, Lect. Univ. drd. 

Universitatea Hyperion din București 
 

Rezumat: Bărbatul şi femeia se află mereu între două tendinţe opuse: aceea de a fi liber 

(fac ce vreau, nu ceea ce mi se spune) şi aceea de a fi “prins” într-o relaţie, determinată de 

nevoia de a fi iubit şi nevoia de a iubi şi de a se dărui. Fiecare vrea să aibă un partener, dar în 

acelaşi timp doreşte şi libertatea de a fi singur, regretând lipsa acesteia. Anii ‘90 au marcat un 

moment important de cotitură atât în plan politic, economic, social şi cultural, cu consecinţe 

majore şi nu îndeajuns de studiate de psihologia relaţiilor de iubire. Noţiunea de ataşament a 

prins mai mult contur acoperind o diversitate de conţinuturi şi de forme specifice de manifestare, 

care în limbajul empiric sunt cunoscute sub diferite forme de afectivitate umană. 

Lucrarea îşi propune prezentarea unei interogaţii a acestor influenţe suportate în decursul 

ultimilor ani, precum şi încercarea de a răspunde la întrebarea cuprinsă în titlu... 

Cuvinte cheie: ataşament, relaţie de iubire, cuplu tânăr. 

 

Abstract : Man and woman are always between two opposite drives: first is “to be free” (I 

do what I want, nothing to said me)  and second “to be catch” in a relationship, dominated by 

the need to be loved or to love and to give love. Everyone wants to have a partener, but also 

want the freedom to be yourself regretting its absence.. The ‘90’s emphasize an important bend 

moment in political, economic, social and cultural fields with major consequences and not 

enough studied the psychology of love relationships. The notion of attachment caught several 

accounts covering a diversity of content and specific forms of expression, which in the language 

of empiracally known in various forms of affection human work aims at presenting an 

interrogation of these influences incurred in recent years and attempt to answer the question 

contained in the title... 

Keywords: attachment, love relationship, young couple. 
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În sens larg, familia este văzută ca reprezentând un grup social ai cărei membri sunt legaţi 

prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care trăiesc împreună, cooperând economic şi 

care au grijă de copii. În sens restrâns, familia reprezintă un grup social format dintr-un cuplu 

căsătorit şi copiii acestora. 

În evoluţia contemporană a familiei a apărut un nou tip de familie denumită “familia de 

trecere”, deoarece se realizează efectiv trecerea de la familia comunitară-tradiţională, a trecutului 

- prin acte impuse de norme şi obiceiuri sancţionate de tradiţie, sentimente modelate de tradiţie, 

la familia societală - a viitorului, caracterizată prin reducerea afectivităţii şi predominarea 

deciziilor reflectate, calculate. Studii şi cercetări sociometrice reliefează că această trecere este 

generată în special de activitatea bărbatului (bazată mai mult pe decizii reflectate) şi grăbită de 

activitatea femeii (întemeiată mai mult pe dorinţa de afirmare socială). O asemenea evoluţie în 

această diadă dinamică conduce la ruperea echilibrului, unităţii şi a coerenţei familiale, aspecte 

reliefate în numărul mare de divorţuri după primii ani de la căsătorie, creşterea vârstei de 

căsătorie şi a deciziei de apariţie a unui copil, precum şi apariţia unui model de relaţie cu o 

cuprindere largă în rândul tinerilor - uniunea consensuală. 

Familia reprezintă o unitate privită distinct şi diferit de către sistemul juridic şi cel 

sociologic. Din punct de vedere juridic, familia este un grup de persoane între care s-a stabilit un 

set de reguli şi obligaţii, reglementat de drepturi legale (model apropiat de cel al familiei 

tradiţionale). Sensul sociologic este mai larg, cu toate că în unele puncte cele două modele se 

suprapun. Pe acest al doilea model, uniunile consensuale, care au luat o mare amploare în 

societăţile contemporane, sunt considerate de către sociologi şi psihologi, familii, deoarece 

îndeplinesc majoritatea funcţiilor familiei. 

Baran Pescaru ne propune “o abordare psihosociologică, care presupune analiza familiei că 

grup primar, caracterizat prin puternice relaţii de tip face-to-face, prin asocierea şi colaborarea 

intimă a tuturor membrilor ei”. Astfel, putem afirma că familia este grupul în care se naşte o 

reţea de relaţii interindividuale determinate atât de personalităţile mediului, cât şi de unele 

fenomene exterioare grupului. 

Reprezentanţii psihologiei structuraliste privesc societatea modernă ca fiind o entitate care 

îşi trăieşte propria viaţă, independentă şi separată de vieţile diverşilor indivizi, care acţionează pe 

cont propriu şi îşi urmează propriile sale ţeluri, diferite de ţelurile indivizilor. 

Privind din aceste două perspective, putem afirma că familia ca şi grup primar are maniere 

de evoluţie particulare, diferenţiate de orice modele pe care societatea le poate conferi existând o 

inadvertenţă în convergenţa celor două sisteme şi producând disensiuni în integrarea şi 

acceptarea la nivelul societăţii din punct de vedere al economiei emoţionale. 
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Pornind de la această premisă, perspectiva pe care o propun prin intermediul acestei lucrări 

este de a înţelege cum ataşamentul dobândit ca matrice de relaţionare este trăit în relaţiile 

primare din familie, ca model interacţional şi indezirabil la nivel de interacţiune socială în 

condiţia în care se împlineşte în spaţiu familial. 

După D.J. Wallin, ataşamentul este definit ca fiind nevoia absolută a copilului de a menţine 

o apropiere fizică faţă de persoana care îl îngrijeşte. De asemenea, studiile începute de către J. 

Bowlby şi continuate de către M. Ainsworth, ne vorbesc despre faptul că originile ataşamentului 

îşi au legătură în relaţia cu figura maternă, prima persoană care îngrijeşte copilul. Ataşamentul 

permite evoluţie şi prezintă două direcţii de dezvoltare: Creşte şansele de supravieţuire; Asigură 

reproducerea. 

De asemenea, în spaţiul discuţiilor despre cupluri, relaţia decurge evolutiv după un model în 

care cei doi parteneri, prin intermediul matricelor lor relaţionale, îşi asigură supravieţuirea şi 

emergentă conexiunii prin mai multe etape, independent de cerinţele exigente ale socialului. 

Fazele de formare ale ataşamentului sunt: 

1. Preatașamentul - 0-2 luni, caracterizat prin răspunsuri sociale nediscriminative; 

2. Ataşamentul în formare - 2-7 luni, perioada de învăţare a regulilor de bază ale    

interacţiunilor; 

3. Ataşamentul evident - 7-24 luni, este prezenţa anxietatea la apariţie străinilor; 

4. Parteneriat orientat către scop - după 24 de luni, moment în care relaţiile devin 

bidirecţionale şi caracterizate prin empatie (Shaffer, 2007). 

Potrivit lui J. Bowlby (1982), ataşamentul reprezintă o formă de comportament, care derivă 

din obţinerea şi menţinerea unei proximităţi. Ele este pregnant şi se formează în primii ani de 

viaţă şi în copilărie, dar este determinant în toate ciclurile vieţii. 

Ainsworth (1978) a descoperit în urma unui experiment patru tipuri de atașament: 

securizant, evitant, ambivalent și dezorganizat. 

Atașamentul securizant. Bebelușii siguri au acces în mod egal la impulsurile lor de 

explorare atunci când se simt în siguranță și la consolare prin contact atunci când nu se simt în 

siguranță. Ainsworth a concluzionat că mai degrabă răspunsul copilului la contact, decât la 

separare, este cel care dezvăluie cel mai mult despre securitatea sau insecuritatea atașamentului. 

Copiii siguri, oricât ar fi fost de tulburați de separare, erau liniștiți foarte repede după reîntâlnirea 

cu mama și își reluau jocul. 

Acest tip de flexibilitate pare a fi rezultatul interacțiunilor cu o mamă sensibilă, care a știut să 

răspundă la semnalele copilului său. De obicei, mamele cu copii siguri i-au luat în brațe repede 

atunci când plângeau și i-au ținut cu grijă și cu atenție, dar numai cât aceștia au vrut să fie ținuți 
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în brațe. Aceste mame știu să îmbine propriul lor ritm cu cel al bebelușilor lor și nu le impun 

propriul lor plan. Comportamentul acestor mame tinde să genereze senzitivitate, acceptare și 

cooperare și nu lipsă de implicare, respingere sau distanțare emoțională (Ainsworth și colab, 

1978). 

Atașamentul evitant. Bebelușii evitanță par a fi în mod special blazați. În cadrul 

experimentului „situația străină”, Ainsworth (1978) a observat că, la copii evitanți, aflați în 

permanentă explorare, dar în mod evident neinfluențați de plecarea sau reîntoarcerea mamei, 

aparenta lipsă a stresului poate fi cu ușurință interpretată greșit ca o stare de calm. De fapt, pulsul 

lor pe durata episoadelor de separare este la fel de crescut ca al celor care sunt securizați, în timp 

ce creșterea nivelului de cortizol, pre și postexpunere, este în mod semnificativ mai mare decât 

cea a copiilor siguri. Se credea că indiferența superficială a copilului evitant, la fel că absența 

efectivă a comportamentului de atașament, reflectă o acomodare defensivă asemănătoare cu cea 

observată la copiii de doi sau trei ani care au suferit o separare prelungită de părinții lor. 

De asemenea, Ainsworth (1978) a observat că mamele copiilor considerați evitanți au refuzat 

activ ofertele acestora de apropiere au refuzat cererile de apropiere ale copiilor lor. Alți 

cercetători au observat că astfel de mame se retrag atunci când copiii lor pari triști. Main și 

Weston (1982) observă că inhibarea exprimării emoționale, eversiunea față de contactul fizic și 

bruscarea atunci când acesta avea loc sunt semne ale unei relații care formează copiii mici 

evitanți, care în general erau molateci atunci când erau ținuți în brațe, în loc să fie jucăuși și 

afectuoși sau să se agațe de mamă. 

Atașamentul ambivalent. Cercetările lui Ainsworth (1978) au identificat două tipuri de 

copii ambivalenți: cei care erau furioși și cei care erau pasivi. Ambele categorii de copiii erau 

prea preocupate de locul în care se află mamele lor pentru a mai putea explora liber. De 

asemenea, atât copiii furioși, cât și cei pasivi au reacționat la plecarea mamelor cu distres foarte 

puternic, astfel încât perioadele de separare au trebuit întrerupte. După reîntâlnire, copiii 

clasificați furioși au oscilat între o deschidere față de conexiunea cu mama și exprimări ale 

respingerii. Pe de altă parte, copiii considerați pasivi au părut capabili doar de slăbiciune sau 

cereri implicite de consolare, ca și cum ar fi fost prea copleșiți de neajutorarea și nefericirea lor 

pentru a intra în contact cu mama direct.  

S-a descoperit că acești bebeluși ambivalenți aveau mame care erau în cel mai bun caz 

disponibile ocazional și imprevizibil. Cum aceste mame nu îi respingeau nici verbal, nici fizic, 

reacția lor la semnalele copiilor lor fiind la fel de insensibilă ca în cazul copiilor evitanți. S-a mai 

observat că mamele copiilor ambivalenți păreau să le descurajeze autonomia mai mult sau mai 
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puțin subtil, ceea ce poate explica inhibiția explorării, caracteristică acestor copii (Ainswort și 

colab, 1978). 

Atașamentul dezorganizat. Acest tip de atașament este o descoperire a lui Mary Main, 

studentă a lui Ainsworth. Aceasta a urmărit aproximativ 200 de casete video cu copiii studiați în 

„situația străină” de Ainsworth și a observat că 90% dintre aceștia manifestau răspunsuri în 

prezența părintelui care erau inexplicabile, bizare sau contradictorii. Acești copii, după 

reîntâlnirea cu mama, s-au retras de aceasta, au rămas blocați, s-au prăbușit pe podea sau și-au 

acoperit gura cu mâna.  

Urmând exemplul cercetării lui Ainsworth, o mulțime de studii au încercat să arate în ce măsură 

tiparele de atașament din copilăria mică au efecte pe termen lung. Experiențele de atașament 

securizant, evitant, ambivalent sau dezorganizat au fost asociate cu rezultate ulterioare în 

copilărie, adolescență și vârsta adultă. 

În ceea ce privește dezvoltarea ulterioară, atașamentul dezorganizat în copilăria mică s-a 

dovedit a fi un factor de risc semnificativ pentru psihopatologia de după copilărie. Pacienții 

borderline, de exemplu, au experiențe de atașament dezorganizat. Atașamentul evitant a fost 

asociat cu problemele obsesionale, narcisice și schizoide (Wallin, D.J., 2010).  

Philip Shaver și Cindy Hazan au testat în mai multe studii ipoteze extrem de interesante cu 

privire la dragoste. Ei s-au inspirat sdin tudiile pe animale și din cele asupra relației părinte- 

copil. Ideea centrală a demersurilor lor de cercetare este că stilul de atașament al unei persoane   

(modalitatea în care persoana interacționează cu alții semnificativi) rămâne constant de-a lungul 

vieții; ca atare, atașamentul manifestat de individ față de părinți în vremea copilăriei este foarte 

asemănător aceluia pe care îl manifestă partenerul într-o relație de dragoste. 

Hazan și Shaver(1988) au realizat o cercetare bazată pe anchetă, în care urmăreau să testeze 

următoarele ipoteze: 

1. Distribuția stilurilor de atașament la adulți, este similară cu cea observată la copii. 

2. Experiențele de dragoste pe care le trăiesc indivizii cu stiluri diferite de atașament sunt 

diferite. 

3. Modelele mentale ale Eului și ale relațiilor diferă în funcție de stilul de atașament. 

4. Indivizii cu stiluri de atașament diferite sunt vulnerabili în grade diferite la singurătate. Cei cu 

stil anxios/ambivalent sunt cei mai vulnerabili, iar cei cu stil securizant sunt cei mai puțin 

vulnerabili. 

Cercetătorii le înmânau subiecților scurte descrieri ale celor trei stiluri de atașament și le 

cereau să aprecieze care din ele se potriveşte cel mai exact cu experiențele și sentimentele lor. De 
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asemenea, subiecții răspundeau la multiple întrebări despre natura și calitatea relațiilor lor de 

dragoste.  

Iată descrierile stilurilor de atașament pe care le primeau subiecții: 

1. Găsesc că este destul de ușor să mă apropii de alții. Mă simt bine să știu că depind de 

alții și alți depind de mine. 

2. Nu mă simt în largul meu atunci când am legături foarte strânse cu ceilalți. Găsesc că 

este dificil să ai încredere în ei și îmi vine greu să depind de ei. 

3. Devin nervos când cineva dorește o relație foarte apropiată cu mine. Adesea, partenerii 

mei din relațiile de dragoste mi-au cerut să fiu mai intim decât mă simt eu bine. 

Tipul A este stilul securizant, tipul B este stilul evitant, iar stilul C este anxios/ambivalent. 

Din adulții care au participat la cercetarea lui Hazan și Shaver, 56%  au declarat că stilul 

securizant exprimă cel mai exact trăirile lor. Aproximativ 25% din subiecți au identificat stilul 

evitant ca autodescriptiv și aproximativ 20% au ales stilul anxios/ambivalent. Astfel, ipoteza 

fundamentală a celor doi cercetători, anume cea a continuității s-a confirmat: distribuția 

menționată a stilurilor de atașament se regăsește și la copii. 

Indivizii adulți care raportează un stil de atașament securizant descriu relațiile lor de 

dragoste ca fiind caracterizate de fericire, prietenie și încredere. Principala trăsătură a celor cu 

stil evitant este frica de intimitate cu celălalt. În sfârșit, din interviurile cu subiecții cu stil 

anxios/ambivalent a reieșit că relațiile lor de dragoste sunt caracterizate de extreme emoționale, 

preocupări obsesive, atracție sexuală, dorința de contopire cu partenerul și dorința de 

reciprocitate. 

In loc de concluzii... 

Ataşamentul, ca relaţie emoţională stabilă, realizată între două persoane, în care una 

funcţionează ca o bază de siguranţă şi securitate pentru cealaltă persoană (rolurile pot fi 

interşanjabile, în cazul persoanelor adulte) poate fi considerată ca prima legătură emoţională pe 

care copilul o stabileşte cu mediul. 

 Pornind de la corelaţia dintre stilul de ataşament al copilului şi cel al adultului au fost 

descrise patru stiluri de ataşament la adult: sigur, anxios-preocupat, evitant-înfricoşat şi evitant. 

Multe studii au cercetat legătura dintre stilul de ataşament şi satisfacţia în relaţiile de 

cuplu. Kirkpatrick şi Davies (1994) au constatat că persoanele ce au un stil de ataşament sigur 

experimentează o mai mare satisfacţie în relaţiile de cuplu comparativ cu ceilalţi ce au alte stiluri 

de ataşament. Pornind de la corelaţia dintre stilul de ataşament al copilului şi cel al adultului au 

fost descrise patru stiluri de ataşament la adult: sigur, anxios-preocupat, evitant-înfricoşat şi 

evitant. 
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Alte studii arată că cei cu stil de ataşament sigur rămân în relaţii de cuplu de lungă 

durată şi că persoanele cu stil de ataşament preocupat nu rup relaţiile de cuplu, chiar dacă sunt 

nesatisfăcătoare (Davila şi Bradbury, 2001). 

Collins şi Freenay (2004) au cercetat relaţia dintre stilul de ataşament şi intimitatea în 

relaţiile de cuplu. Aceşti autori au constatat că persoanele cu ataşament sigur sunt mai deschise 

spre a se autodezvălui, mai dornice de apropiere emoţională şi mai disponibile pentru 

sexualitatea în cuplu, deci mai capabile să stabilească o intimitate profundă în relaţiile de cuplu.

 Alte două tipuri de atașament de care au fost preocupați Dacy, Davila şi Beck (2002, 

2005) se referă la relația dintre aceste atașamente și corelațiile acestora cu anxietatea socială. 

Studiile s-au dezvoltat pe studenți care acuzau anxietate socială. Rezultatele cercetării au 

evidențiat corelații pozitive între anxietatea socială şi tipurile de ataşament: preocupat şi temător. 

Caracteristicile comune ale subiecților au reflectat faptul că aceștia aveau puțini prieteni, dar și 

puține experiențe de conviețuire în cuplu, manifestând greutate în ceea ce priveşte investirea în 

ceilalţi și teamă de intimitate, supradependenţă de alţii, comportamente de evitare a conflictului 

şi teama de respingere. 
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Rezumat : acest articol încearcă surprinderea (identificarea) şi înţelegerea mecanismelor 

psihologice de formare a judecăţilor estetice la adulţi, în lumina analizei relaţiei dintre structurile 

de personalitate şi anumite preferinţe estetice în procesul receptării operei de artă plastică. 

Judecata estetică este o exprimare explicită, la nivel conceptual, a atitudinii apreciative şi 

interpretative a celui ce receptează arta, un exerciţiu al gustului, al perceptivităţii şi sensibilităţii, 

al discriminării estetice sau aprecierii artistice. Judecata estetică este o verbalizare a aprecierii 

estetice şi este o judecată de valoare individuală. 

Cuvinte cheie: judecată estetică, judecată de valoare, apreciere estetică, trăsături de 

personalitate, stil apreciativ. 

 

 Abstract : This article tries surprise (identification ) and understanding the 

psychological mechanisms of formation of aesthetic judgments in adults , in light of the analysis 

of the relationship between personality structures and certain aesthetic preferences in the work 

of fine art reception . Aesthetic judgment is an explicit expression at the conceptual level , 

attitude and appreciative of the one who receives interpretative art , an exercise of taste , of 

perceptivităţii and sensitivity , discrimination aesthetic or artistic appreciation . Verbalization is 

an aesthetic judgment and aesthetic appreciation is a personal value judgment . 

 Keywords : aesthetic judgment , value judgment , aesthetic appreciation , personality 

traits, appreciative style . 

 

1. Precizări conceptuale 
 
Gândirea, definită ca reflectare subiectivă, în forma ideală, mijlocită a proprietăţilor 

generale, esenţiale, necesare ale obiectelor şi fenomenelor externe şi ale relaţiilor legice, cauzale 

dintre ele, este un concept ce cuprinde inevitabil şi judecata estetică sau de valoare.  

Judecata estetică este o exprimare explicită, la nivel conceptual, a atitudinii apreciative şi 

interpretative a celui ce receptează arta. Măsura cunoaşterii şi înţelegerii este dată de propriul sistem 

de valori şi de semnificaţii al celui ce judecă.  
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Judecăţile estetice necesită un exerciţiu al gustului, al perceptivităţii şi sensibilităţii, al 

discriminării estetice sau aprecierii artistice. Diferite modalităţi de expresie considerate artistice 

sunt întrebuinţate estetic în contexte de aplicare a exerciţiului critic. 

Trăirea estetică se naşte la confluenţa dintre „resimţirea” calităţilor obiectului cu reacţia 

emoţională specială şi unică pe care o are judecătorul faţă de calităţile ce pot fi valoroase estetic. Ea 

se concretizează în forul interior al judecătorului prin recunoaşterea calităţii şi valorilor estetice pe 

care le regăseşte în obiectul judecat şi se exteriorizează prin acordarea unei recunoaşteri prin 

admiraţie. Această concretizare este şi se cuvine a fi numită evaluare estetică. Valoarea estetică 

astfel exprimată este strict şi indisolubil legată de conţinutul de experienţă aflat în matricea 

intelectuală a judecătorului. 

Judecata estetică este o verbalizare a aprecierii estetice şi este o judecată de valoare 

individuală. 

Judecată de valoare este o formă superioară a judecăţii estetice şi exprimă aprecierea 

deliberată, prin prisma gustului şi a idealului estetic asupra obiectului estetic în genere, a operei de 

artă în special. Iată de ce judecata de gust este de fapt ceea ce judecătorul prefera cu raportare strictă 

la ceea ce el însuşi este. 

Estetica şi-a orientat atenţia specială spre judecăţile de valoare ca fiind cele mai utile în 

sfera sa de acţiune. Ele au fost socotite cele mai importante în primul rând pentru faptul că 

formulează aprecieri asupra produselor creaţiei artistice, operelor de artă, spectacolelor din natură şi 

societate etc, aprecieri care servesc la identificarea şi punerea în circulaţie a valorilor artistice. 

Estetica modernă, inaugurată de Alexander Baumgarten, încă de la debutul său a 

considerat acest tip de judecată, ca judecată de gust, de plăcere sau neplăcere faţă de obiectul 

reflectat (Baumgarten A, 1750).. 

S-au ivit astfel două direcţii de conceptualizare, una a idealismului intelectual şi cea de a 

doua a unui realism empirist. Aceste poziţii s-au dovedit pană la urmă a fi complementare şi cu 

întrepătrunderi neignorabile. Idealismul intelectual i-a atras pe Leibniz, Baumgarten şi mai târziu 

Immanuel Kant. Realismul empirist a atras gânditori nu mai puţin celebri, care reduceau frumosul – 

obiectul judecăţii estetice – la sentimentul său senzaţia de plăcere fizică. Abatele Dubos, în 1719, 

considera că judecata de gust nu depinde de raţiune, deşi aceasta are şi o componentă universală. El 

declară că toţi oamenii sunt apţi să judece versurile şi tablourile, pentru că toţi oamenii sunt 

sensibili şi că efectul versurilor şi al tablourilor cad sub sentimente. Această orientare este mai 

prezentă însă în empirismul englez, acolo unde lordul Kames, D. Hume, Fr. Hutcheson şi Ed. Burke 

se întrec în retorica judecăţilor estetice de tip empirist senzualist, şi care au avut o puternică 

influenţă, prin psihologie, asupra lui I. Kant. 
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La Kant judecata de gust este esenţial estetică ea nefiind neapărat o judecată logică de 

cunoaştere, ci mai curând o judecată al cărui principiu determinant nu poate fi decât cel subiectiv. 

Acest principiu determinant se rezuma astfel la un sentiment de plăcere sau neplăcere pe care îl 

încearcă subiectul în relaţie cu un obiect sau o reprezentare a sa. Exprimată prin sintagma „Obiectul 

acesta este frumos” judecată nu face altceva decât să exprime un sentiment personal, o experienţă 

personală în relaţia cu acel obiect. 

Kant considera că judecata obişnuită cu referire la un obiect anume, indiferent de forma şi 

natura lui deşi unică în esenţă sa, se uneşte în mintea judecătorului cu judecăţile făcute asupra unor 

obiecte asemănătoare, se raportează, spunem noi, statistic la judecăţile anterioare şi extinde astfel 

singularitatea. Kant face astfel posibilă apropierea dintre judecata estetică şi judecata logică. În 

dorinţa de a demonstra că judecata de gust aspiră spre universalitate, într-un plan specific, Kant 

invocă criterii ca: dezinteresul, gustul şi simţul comun, forma şi nu în ultimul rând unitatea 

transcendentală a a percepţiei subiecţilor. Extinderea aserţiunii „îmi place” de la particular la 

generalul „este frumos” pe care o face judecata de gust, se arată nu numai recursul la mecanismul 

judecăţii logice, nu numai dependenţa subiectului de condiţiile particulare pe care şi le crează, ci şi 

condiţiile generale ale societăţii în care se produce. Frumosul are un caracter social şi este aşa cum 

spunea Burke un instinct social. Aderarea conştientă la mulţimea celor care apreciază lucrul ca fiind 

„Frumos” conferă sentimentului particular de universalitate. 

Kant considera că universalitatea judecăţii de gust nu transformă particularul în universal, 

ci gândirea particularului în consens cu universalul. 

Esteticianul Nicolai Hartmann[22], consideră şi apreciază că de la Kant trebuie să păstrăm 

următoarele idei (Hatman, 1974) : 

 „1. Satisfacţia estetică este subiectiv generală şi necesară. 

   2. Este o satisfacţie fără concept, fără subsumare, sub ceva general, sau sub o regulă care 

ar urma să fie sesizată ca atare. 

   3. Este o satisfacţie lipsită de interes. Prin satisfacţia fără interes se înţelege 

independenţa judecăţii de gust, neatârnarea ei faţă de factori determinanţi de natură extraestetică, cu 

un cuvânt, autonomia ei.” 

Deşi frumoasă şi captivantă doctrina kantiană asupra judecăţii de gust cu multiplele ei 

ecouri în timp, nu a blocat, ci dimpotrivă, a stimulat gândirea estetică la capitolul axiologia artei. 

Perioadele care au urmat, cu experienţa estetică dobândită, au soluţionat antinomia kantiană a 

judecăţii de gust printr-o gândire mai flexibilă, excluzându-se antinomiile. 

În epoca noastră deja înregistrăm un pluralism de interpretări în judecata de gust, acesta 

depinzând nu numai de variaţia gusturilor individuale, ci şi de jocul criteriilor în paleta criticii de 
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specialitate, de gradul de educaţie, cât şi de varietatea surprinzător de bogată a actelor de creaţie 

artistică care cer o aplicaţie concretă a criteriilor de gust. 

Judecată de valoare în estetică contemporană este conexă cu judecată de gust. Ele se 

diferenţiază dar se şi compun. În analiza judecăţii de valoare se cuvine să distingem, într-un plan 

general, între judecăţi estetice şi judecăţi utilizate pentru estetică, cum ar fi judecăţile de existenţă, 

de relaţie, judecăţile de comparaţie sau de descriere. Aceste tipuri de judecăţi au o mare importanţă 

practică întrucât orientează, pe de o parte, publicul spre operele de artă (concerte, expoziţii, 

spectacole de teatru etc). Aceste judecăţi au fost mult cercetate şi utilizate mai ales pentru funcţia 

lor retorică cât şi pentru efectul practic-persuasiv. Anchetele şi experimentele estetice au scos în 

evidenţă o serie de criterii cum ar fi: influenţa afectivităţii individuale, diferenţierile de gust, 

caracterul şi temperamentul subiecţilor, rolul vârstei, nivelul educaţiei, prestigiul şi notorietatea 

operelor de artă cât şi a autorilor lor, convingerile religioase, structura artistului etc. Aceste 

probleme şi multe altele pot aparţine şi unei sociologii a gustului şi a valorii operelor de artă dar şi 

psihologiei sociale. În acest sens este cunoscut faptul că opere de acelaşi gen şi chiar de acelaşi 

autor pot avea valori diferite în etape diferite. Judecată de valoare estetică lucrează punctual şi nu 

general. 

D. Hume preia din înţelepciunea populară şi parafrazează în sensul că „frumuseţea se află 

în ochiul spectatorului” (beauty îs în the eye of the beholder). 

2.1. Scopul  obiectivele și ipotezele cercetării 

Scopul acestei cercetării constă în surprinderea (identificarea) şi înţelegerea 

mecanismelor psihologice de formare a judecăţilor estetice la adulţi, în lumina analizei relaţiei 

dintre structurile de personalitate şi anumite preferinţe estetice în procesul receptării operei de 

artă plastică. 

Obiectivele specifice ale cercetării sunt exploratorii, în sensul în care urmăresc să 

surprindă relaţiile dintre trăsăturile de personalitate şi alegerile/preferinţele/aprecierile estetice 

(opera plastică), respectiv experienţa/educaţia artistică plastică anterioară. 

1. Identificarea relaţiei dintre nivelul experienţei artistice anterioare (activităţi şi interese 

artistice) şi preferinţele plastice (realism sau abstracționism ). 

2. Identificarea relaţiilor dintre trăsăturile de personalitate şi preferinţele estetice de tip 

plastic (realism sau abstracționism ). 

În cadrul acestui experiment am înaintat următoarea ipoteză generală: manifestarea, 

nivelurile şi dinamica psiho-comportamentului de receptare estetică a operei de artă plastică la 
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adulţi sunt determinate de anumite trăsături de personalitate şi de nivelul educaţiei şi experienţei 

estetice. 

Ipoteza generală a permis avansarea unor ipoteze de lucru: 

Ipoteza 1. Apreciem că există corelaţii semnificative între trăsăturile de personalitate 

conform modelului 5 Factori de Personalitate şi alegerile estetice plastice mediate de către 

factorul experienţă estetică anterioară. 

Ipoteza 2. Apreciem că există legături semnificative între constructul personal (stilul 

apreciativ) şi preferinţele plastice. 

2.2. Metodologia cercetării constatative  

Fundamentată pe datele studiului teoretic, cercetarea experimentală a fost realizată în 

cadrul unor entități cu activitate în domeniul artei plastice  ( muzee, galerii de artă, case de 

licitații, expoziții de artă personale și colective)  din Bucureşti. 

Subiecţii experimentali 

Eşantionul de cercetare a fost constituit din 164 de persoane selectaţi din vizitatorii unor 

galerii de artă și case de licitații  din Bucureşti. Subiecţii au vârste cuprinse între 29 şi 60 de ani, 

cu o medie de 43, 16 ani, AS=9,23 ani. Dintre aceşti subiecţi 96 sunt de gen feminin (59%) şi 68 

de gen masculin (41%),  40% au studii universitare, 44% studii postuniversitare și 16% studii 

medii. După nivelul autoevaluat de experiență artistică 50% au nivel bun, 27% suficient și 23% 

insuficient. Precizăm că subiecții fac parte din sfera antreprenoriatului. Experimentul constatativ 

s-a desfășurat în două etape, realizate în paralel. 

La prima etapă au participat cei 164 de subiecţi,  cărora li s-au aplicat următoarele 

instrumente: Chestionarul privind experienţa estetică, testul de  personalitate NEO-PI-R, Grila de 

repertoriu Kelly (REP), pentru receptivitatea artistică.  

A doua etapă a constat în formarea şi investigarea  lotului de specialişti. Au fost selectați 

10 subiecți (critici de artă, curatori) cu ajutorul cărora am realizat etaloanele la stilul cognitiv de 

receptare a operei de artă (Grila REP). Rezultatele lor sunt de referinţă, adică 100% potriviri, la 

care se raportează rezultatele lotului de 164 de subiecți.  

Instrumentele de lucru 

1.Chestionar De experiență artistică – este un chestionar customizat (pentru variabilele 

vârsta, gen, nivel de educație, profesie, experienţa artistică anterioară, preferinţe artistice, 

motivația prezenţei în galerie etc. ) realizat de noi prin unirea a două chestionare: 1. Demografic 

şi 2. Chestionarul pt. experiență estetică, 2001 (adaptat după Adrian Furnham si Tomas 

Chamorro-Premuzic). 
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2. NEO PI-R. The Revised NEO Personality Inventory - este un inventar de 

personalitate dezvoltat de Paul T. Costa, Jr. and Robert R. McCrae . Conţine 240 de itemi şi 

măsoară trăsăturilede personalitate conform modelului Big Five: Extraversia, Agreabilitatea, 

Conştiinciozitatea, Nevrotismul şi Deschiderea către experinţă.  

Am folosit datele NEO PI-R în integralitatea lui pentru a investiga trăsăturile  de 

personalitate ale participanţilor şi, separat,  datele obţinute la Scala Deschidere (factorul O)  

pentru creativitate.  

Prezint în continuare descrierea acestui factor, ca argument al utilizării lui pentru 

Creativitate.  

Factorul Deschidere spre experiențe (factorul O) cuprinde 6 scale (faţete), a câte 8 itemi 

fiecare.  

O1 - Scala Fantezie (O1). Cei cu scoruri înalte au o imaginaţie vie, visează nu pentru a scăpa 

din situaţie, ci pentru că astfel îşi creează o viaţă interioară bogată şi plină. Cei aflaţi la polul 

opus sunt mai prozaici, preferă ca mintea să lor lucreze în limitele a ceea ce fac aici şi acum. 

O2 - Deschiderea în dimensiunea estetică. Persoanele cu scoruri înalte apreciază profund arta 

şi frumosul (poezia, muzica, pictura îi captează), fără ca aceasta să implice şi talent artistic 

dezvoltat sau bun gust; mai degrabă, acest tip de deschidere îi conduce spre lărgirea cunoştinţelor 

din domeniile respective. La polul opus sunt cei fără interes pentru artă şi frumos. 

O3 – Deschidere spre sentimente sau spre propriile modalităţi de a simţi. Aspectele acestei faţete 

vizează o apreciere faţă de trăirile şi sentimentele interioare; emoţiile fiind considerate ca o parte 

importantă a vieţii, ele sunt şi foarte diferenţiate şi, în acelaşi timp, mai profunde decât la alţi 

oameni. La polul opus, afectele sunt mai puţin diferenţiate, mai degrabă directe, lipsite de 

nuanţe, persoanele de acest tip nici nu le acordă vreo atenţie deosebită. 

O4 – Deschidere în planul acţiunilor (O4). Există la acest factor, dominantă, dorinţa de a încerca 

fel de fel de activităţi, noi locuri sau chiar de a mânca mâncăruri noi, neobişnuite. De-a lungul 

timpului, persoana încearcă tot felul de hobby-uri. La polul opus, se manifestă nevoia de a se 

ancora în ceea ce este deja încercat sau „adevărat”, de a nu se schimba nimic.  

O5 – Deschiderea în planul ideilor. Numit de unii „curiozitate intelectuală”, factorul implică o 

deschidere a interesului, a „minţii” pentru noi idei, aspecte neconvenţionale, preferinţa pentru 

discuţii şi argumentări filosofice. Deşi nu implică în mod necesar inteligenţa ca abilitate înalt 

dezvoltată, poate contribui în timp la dezvoltarea potenţialului intelectual. Polul opus indică o 

curiozitate săracă, interese limitate, centrare pe o problematică restrânsă. 

O6 - Deschidere în planul valorilor. Astfel de persoane au ca trăsătură specifică faptul că sunt 

gata mereu să reexamineze valorile, fie ele sociale, politice, religioase etc. Nu iau nimic ca 
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garantat. La polul opus sunt persoanele care tind să accepte autoritatea şi tradiţiile preţuite în 

cultura respectivă, fiind în genere conservatori şi dogmatici. 

3.  Kelly Repertoriu Grid - GRILA REP-  Grila de repertorii personale este o tehnică de tip 

calitativ, analitico-interpretativă dar care totodată permite analize statistice complexe. Din 

perspectivă metodologică, pentru fiecare grilă trebuie specificate patru componente: tema 

principală care face subiectul grilei; elementele grilei; constructele şi sistemul de evaluare. 

Jankowicz (2004) descrie paşi în procedura de aplicare a grilei, şi anume:  

1. Alegerea temei care va fi anunţată persoanei evaluate.  

2. Alegerea setului de elemente, în acord cu tema (persoane, obiecte, activităţi, 

evenimente). 

3. Explicarea procedurii urmată de subiectul evaluat, de comparare sistematică a 

elementelor.  

4. Demararea procedurii: se iau câte trei elemente şi se întreabă prin ce se aseamănă două 

dintre ele şi se deosebesc de al treilea. 

5. Justificarea răspunsului: persoanei i se cere să specifice acea caracteristică prin care 

două elemente ale grilei se aseamănă, precum şi caracteristica ce face diferenţa dintre aceste 

două elemente şi al treilea. Acestea se trec de către evaluator în grilă, în partea stângă polul 

asemănării şi în dreapta polul diferenţiierii, astfel încât să se obţină o expresie bipolară a 

cuvintelor sau frazelor. Această expresie reprezintă constructul persoanei.  

6. Verificarea faptului că evaluatorul a înţeles ceea ce dorea să spună persoana evaluată.  

7. Prezentarea constructelor astfel obţinute pe o scală de la 1 (stânga) la 5 puncte 

(dreapta). 8. Evaluarea de către persoana intervievată a fiecăruia dintre cele trei elemente 

selectate la punctul 4, pe această scală cu 5 puncte. 

 9. Evaluarea celorlalte elemente rămase ale grilei, după acelaşi principiu.  

10. Repetarea fazelor, începând de la pasul 4 până la pasul 8, considerând alte triade de 

elemente, până la epuizarea acestora. Persoana respectă regula asemănării-diferenţierii, 

iar evaluatorul va nota pe grilă constructele. Din nou, subiectul va evalua elementele 

rămase pe scala de la 1 la 5 puncte. În ceea ce priveşte unele 

Folosind metoda REP au fost realizate 2 grile, una cu zece evenimente-reproduceri de artă 

abstractă şi una cu zece evenimente-reproduceri de artă figurativă.  

Specificăm, de asemenea, că, într-un atare tip de experiment, subiectului i se furnizează 

numai nişte etichete verbale, conţinutul constructelor nu le este precizat, astfel încât fiecare 

subiect este liber să acorde constructelor sensurile sub care le sunt cunoscute. 
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Departajarea stilurilor de apreciere s-a realizat în funcţie de indicatorii de frecventă privind 

constructele afective şi nivelul identificării cu ceilalţi. 

2.3. Rezultate 

Ipoteza 1. Apreciem că există corelaţii semnificative între trăsăturile de personalitate 

conform modelului 5 Factori şi alegerile estetice plastice mediate de către factorul experienţă 

estetică anterioară. 

La chestionarul Experiență artistică rezultatele subiecților sunt următoarele: 126 de 

subiecți vizitează constant galeriile de artă și 38 ocazional; 61 dintre subiecți preferă arta realistă, 

33 abstracționismul și 70 nu pot alege între cele două forme; 2 subiecți cumpără peste 20 de 

lucrări pe an , 28 între 10- 20 și 134 între 1-10 lucrări; 38 de subiecți își apreciază educația 

estetică ca fiind bună, 44 suficientă, 82 insuficientă. Criteriile după care achiziționează opere de 

artă și participă la un eveniment cultural țin în principal de oportunitatea achiziției (71 persoane), 

renumele artiștilor (55) și valoarea lucrărilor (12).  

 

 
Fig 1. Distribuția subiecților în funcție de experiența artistică 

 
 Analiza factorilor de personalitate s-a realizat pentru a înţelegem modul în care oamenii 

evaluează operele plastice (în cazul nostru pictura). Subiecţii care preferă arta abstractă au fost 

comparaţi cu cei care preferă arta realistă. Comparaţia s-a realizat pentru toţi cei cinci factori de 

personalitate (Extraversia, Agreabilitatea, Conştiinciozitatea, Nevrotismul şi Deschiderea către 

experinţă).  

Rezultatele obținute ne arată că subiecții cu  preferințe spre arta abstractă au realizat 

scoruri mai mari la scala Deschidere către experienţe (m=137.2) faţă de ceilalţi (m=132.9). 

Mărimea efectului experienţei estetice este mare (d=2.2), iar limitele de încredere (95%) 

pentru diferenţa mediilor sunt cuprinse între 2.02 şi 7.96, . Explicăm acest rezultat prin faptul că 
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arta absrtactă necesită pentru a fi înțeleasă o imaginație  mai bogată, un nivel de creativitate mai 

înalt, ambele având în spate un nivel de cultură generală bogat. 

În urma studiului corelaţional am observat că factorul deschidere către experiențe 

înregistrează o corelaţie pozitivă semnificativă (0.32) cu alegerea artă abstractă, iar alegerea arta 

realistă corelează, deşi slab, totuşi semnificativ, cu factorii agreabilitate şi conştiinciozitate 

Rezultatele noastre sunt confirmate de o altă cercetare, relativ recentă (Chamorro-

Premuzic şi Furnham, 2005, p.3-25), în care, autorii, investigând abilitățile și interesele artistice 

au relevat faptul că doar deschiderea către experienţă era în legătură cu activităţile artistice, de la 

vizitarea galeriilor de artă şi până la activităţile de colecţionar. Participanţii cu scoruri mari la 

deschidere, dar scoruri mici la introversie raportau cele mai bune rezultate la cunoştinţe de ordin 

artistic. Judecata artistică, abilitatea de a recepta operele de artă sunt predictibile în funcţie de 

patru factori: scor mic la conştiinciozitate, inteligenţă, introversie şi interese artistice.  

Diferenţa dintre rezultatele cercetării noastre şi acestă cercetare, considerate de referinţă, 

este un motiv în plus de validare a rezultatelor obţinute de noi: lotul investigat de către noi este 

constituit din colecţionari de artă, oameni cu posibilităţi materiale proveniţi din zona 

antreprenoriatului. Menţionăm că studiile privitoare la antreprenoriat semnalează pentru acestă 

categorie scoruri mari la factorii extraversie, agreabilitate şi conştiinciozitate, ceea ce am obținut 

și noi . 

Concluzionând: Trăsătura de personalitate care pare cea mai relevantă atunci când vine 

vorba de predicţia nivelurilor mai ridicate de preferință artistică generală este deschiderea de a 

experimenta, o trăsătura care se referă la diferențele individuale în sensibilitate estetică, 

curiozitate intelectuală, imaginație, și efortul de inovare. Aceste persoane se caracterizează prin 

imaginație vie (scala Fantezie), apreciază profund arta şi frumosul, fără ca aceasta să implice şi 

talent artistic dezvolta, curiozitate intelectuală”, o deschidere a interesului, a „minţii” pentru noi 

idei, aspecte neconvenţionale, sunt gata mereu să reexamineze valorile. 

Astfel, dacă persoanele nevrotice pot fi folosite ca exemple cu scoruri ridicate pe 

dimensiunea Nevrotism, artiştii pot fi consideraţi exemplele relevante pentru scoruri ridicate la 

Deschiderea către experienţă (McCrae şi Costa, 1997, p.825). 

 

Ipoteza 2. Apreciem că există legături semnificative între constructul personal (stilul 

apreciativ) şi preferinţele plastice. 

Variabile independente a fost stilurile apreciativ (cu 6 modalităţi), iar cele dependente 

sunt preferinţele plastice (2 modalităţi, realist și abstract). 
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Pentru analiza raportului dintre stilurile apreciative, considerate ca raport între frecvenţa 

criteriilor afective şi nivelul de identificare, pe de o parte, şi consecvenţa evaluativă, pe de altă 

parte, am divizat optanţii în 4 categorii: empatici, reflexivi , analogici , detaşaţi  şi am urmărit 

măsura în care se diferenţiază între ele după criteriul consecvenţei evaluative, utilizând metoda 

statistică Mann Whitney U. Din combinația acestor stiluri,  în urma analizei am obținut 6 stiluri, 

bine știut fiind faptul că nu există stiluri pure. 

Rezultatele statistice ne-au relevat următoarea distribuție a subiecților în funcţie de stilul 

apreciativ. Astfel, 35% aparţin stilului empatic reflexiv, (frecvenţă înaltă a criteriilor afective şi 

un nivel mediu al identificărilor),  19% stilului empatic analogic (nivel mediu al implicării 

affective și nivel înalt al identificărilor) , 18% stilului empatic detaşat (nivel mediu al implicării 

afective și al identificărilor proiective), 11% stilului analogic detaşat și 10% stilului reflexiv 

analogic (nivel mediu al criteriilor afective și slab al identificărilor ) şi 7% stilului analog – 

detaşat (slab nivel al criteriilor affective și nivel mediu al identificării). De remarcat că stilul 

empatic însumează 72% dintre subiecţi, aceștia având nivel mediu înalt al criteriilor afective și 

identificărilor în consecvența evaluativă. Considerăm acest rezultat deloc surprinzător având în 

vedere rolul empatiei în receptarea estetică. Acest procent important de persoane cu structură de 

personalitate empatică demonstrează, încă odată, că structura experienţială similară este un factor 

predictiv pentru structura de personalitate şi acesta impune o tendinţă a grupului. 

Totodată, am remarcat legături semnificative între stilul empatic reflexiv şi alegerea 

abstractă (0.25), precum şi între stilul empatic analogic şi pictura realistă (0.29). Considerăm 

aceste rezultate deloc neglijabile având în vedere faptul că stilul apreciativ reprezintă o latură 

instrumentală a personalităţii, un mijloc psihologic de apropiere faţă de tot ceea ce presupune 

cunoaştere umană, o condiţie adaptativă şi un sumum experienţial, obiectivată prin intermediul 

practicii de cunoaştere. Rezultatele obţinute confirmă alte cercetări privind relaţia dintre stilul 

apreciativ empatic şi exercitarea anumitor profesii şi roluri sociale. Dar chiar şi în cazul stilului 

apreciativ empatic, pe primul plan avem în vedere mecanismul psihologic al cunoaşterii şi nu 

efectul cunoaşterii, pentru că, după opinia lui S. Marcus, stilul empatic se constituie doar ca un 

instrument care favorizează trăirea sau predicaţia empatică, nu le presupune oricând şi oriunde, 

nu se identifică cu ele şi nu le epuizează. Mai mult chiar este foarte posibil, ca între anumite 

limite, şi persoanele cu stiluri neempatice să reuşească trăiri sau predicții empatice. Ceea ce 

exprimă stilul empatic faţă de stilurile neempatice este o manieră constantă de apropiere 

proiectivă de obiectul cunoaşterii, deschiderea la stabilirea similarităţilor structurale cu ceilalţi, 

modalitatea frecventă de transpunere în psihologia celorlalţi, capacitatea predictivă cu privire la 
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comportamentul semenului şi, foarte probabil, de cele mai multe ori antrenarea trăirii empatice. 

Acestea sunt esenţiale în creaţia şi receptarea de tip estetic. 

 

Fig.2. Distribuția stilurilor apreciative 

Stilul empatic şi stilul analogic de judecare si evaluare interpresonalâ se manifesta ca o 

trăsătură de personalitate specifică muncii de interrelationare socială  

Astfel, avem stil detaşat, reflexiv, analogic şi empatic. Pentru a clarifica componentele 

stilurilor apreciative am efectuat o analiză minuţioasă a indicilor structurali. 

 Tipul cu frecvenţa slabă a criteriilor afective (neafective) şi cu nivel inferior (slab) de 

identificare se numeşte stil apreciativ detaşat. Este un stil apreciativ neproiectiv şi neafectiv. 

Reprezentanţii acestui stil tind sa judece fenomenele realitãţii şi pe semenii săi fãrã criterii 

afective şi fãră transpunere în situația altora. El nu este aşa de eficient în cunoaşterea 

interpersoanlã comparativ cu stilurile proiective. Detaşatul se comportã ca un judecãtor imparţial 

intr-un context care solicita un comportament participativ.    Raportarea judecãţii cu privire la 

ceilalţi, la punctele de referire generale aflate în afara modelului extern, dar și a propriei 

persoane îi acorda detașatului posibilitatea folosirii diferitelor strategii de cunoaţtere (analitica și 

impresiv - globala) cu aceleaţi rezultate. 

 Se mai pot distinge două tipuri intermediare: stilul reflexive, cu  frecvenţă medie şi 

superioară a constructelor afective şi cu nivel slab al identificărilor, şi stilul analog cu frecvenţa 

slabă a constructelor afective, dar cu nivel mediu şi superior de identificare. 

Stilul reflexiv este un stil apreciativ preponderent afectiv fãră ca trăirea să depăşească 

propriile graniţe intime, fãră proiecţia acestei trãiri în modele externe. Reprezentanţii acestui stil 

raporteazã modelul extern la sine. Ei tind sã utilizeze criterii apreciative tranşante, rigide şi o 

modalitate analiticã în abordarea celorlalți. Mecanismul specific de manifestare al reflexivului 
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este tratare subiectivist - afectivă a  modelului extern, apreciere realizându-se prin aducere la sine 

a modelului extern . 

Stilul empatic este un stil apreciativ proiectiv și afectiv ce  se caracterizează  printr-o 

capacitate de transpunere în cadrul intern de referinţa al altora folosind ca mijloc de înţelegere a 

trãirilor şi înţelegere a celuilalt propria sa experienţã afectivă. Obiectivitatea în cunoaşterea 

celorlalţi se datoreazã îmbinãrii dintre utilizarea propriei experienţe afective şi transpunerea în 

psihologia modelului extern numita proiecţie atitudinal-afectiva. Empaticul percepe lumea "ca şi 

cum" ar fi modelul extern. Deci prioriu stilului empatic este aprecierea prin proiecție afectivă. (S. 

Marcus, Ana Catina, 1980, pp.78-79). 

Concluzii  

Cercetarea de faţă permite extragerea unor concluzi cu caracter teoretic şi aplicativ, şi 

anume : 

1. Stilul apreciativ în receptarea operei de artă se constituie din capacitatea individului de 

a vehicula într-o manieră relativ complexă o serie de criterii estetice apte să-i asigure acestuia 

condiţia decodării şi evaluării mesajului artistic ; 

2. Pornind de la caracteristicile stilistice amintite, am putut să punem în evidenţă 

manifestarea stilului apreciativ ca trăsătură de personalitate, ca modalitate constantă de conduită 

în raport cu opera de artă plastică, surprinsă la grupul subiecţilor experţi (curatori, critici şi 

istorici de artă), dar şi la unele persoane aparținând grupului neexpert. 

3. Cercetarea ne-a oferit prilejul verificării utilităţii aplicării variantelor testului REP şi 

prin aceasta garanţia că probele folosite sunt valide pentru surprinderea prezenţei unui stil 

apreciativ în receptarea operei plastice. Faptul că stilul apreciativ, presupus logic, ca  fiind 

expresia vehiculării operative a unor criterii estetice, l-am constatat ca o caracteristică a grupului 

subiecţilor experţi ne oferă garanţia validităţii probei şi confirmarea ipotezelor cercetării. 

4. Au fost validate şi ipotezele referitoare le legăturile dintre trăsăturile de personalitate  

şi receptarea estetică, datele noastre fiind confirmate de alte cercetări considerate de referinţă. 

Astfel, factorul de personalitate Deschidere se află în corelaţie pozitivă semnificativă cu tipul de 

alegere plastică, iar alegerea plastică este mediată de experienţa estetică anterioară.  
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ROLUL AUTOCUNOAȘTERII ÎN ORIENTAREA 
        VOCAȚIONAL-ACADEMICĂ 

 
CARP Răzvan, asistent univ.drd, 

Universitatea ahyperion din București 

 

Rezumat: Studiul îşi propune să investigheze interesul real pentru meseria de psiholog și relația 

dintre nivelul autocunoașterii și cel al orientării vocațional-academice. Această meserie necesită 

atât determinare academică cât și anumite trăsături de personalitate, astfel fiind importantă 

identificarea, prin intermediul testării psihologice, a acelor trăsături specifice care pot fi 

augmentate prin intermediul programelor de dezvoltare personală și prin formările 

profesionale. 

Ideea unanim acceptată și generalizată la nivelul facultăților de psihologie, este cea 

conform căreia studenții vin din dorința de a se autocunoaște și a-și rezolva problemele, țintind 

astfel să nimerească două obiective cu o singură acțiune. 

Ar fi interesant așadar să întrebăm ce rol are abilitatea de autocunoaștere, de întoarcere 

reflexivă către sine în procesul devenirii profesionale și în special în procesul formării unui 

psiholog/terapeut. În urma unei analize interne profunde, am ajuns la concluzia că, pentru a 

obține rezultate eficiente, este absolut necesară implicarea într-un proces sănătos de 

autocunoaștere, deoarece este un factor care fundamentează autoevaluarea și auto-orientarea. 

Descifrarea corectă a vocației este un proces care ia timp și are nevoie de pași 

intermediari, deoarece calea descoperirii de sine este un pas pe drumul construirii aspirațiilor 

profesionale corespunzătoare. Putem argumenta că nu numai efortul personal de 

autocunoaștere și evaluare este important, ci și sprijinul celor care au traversat deja procesul. 

Astfel, studiul este doar un prim pas în acest proces al evaluării rolului auto-cunoașterii 

în corelație cu cunoașterea profesiunii alese. 

 

Summary: The study proposes the investigation of the real interest for the psychologist 

profession and the relationship between the level of self-knowledge and that of the vocational-

academic orientation. This profession requires both academic determination and certain 

personality traits, thus bringing importance to identifying, through the use of psychological 

testing, of specific traits that could be augmented through personal development programs and 

training for the profession. 
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The unanimously accepted and generalized idea at the psychology faculty level is that 

students enroll out of the desire to reach self-knowledge and also resolve their issues, thus 

aiming to reach two objectives with one action. 

At this point it would be interesting to ask what the purpose of self-knowledge is, that of 

reflexive return upon one’s self in the process of professional growth and especially in the 

process of training a psychologist/therapist. After a profound internal analysis, I have reached 

the conclusion that, in order to obtain efficient results, the involvement of a healthy self-

knowledge process is absolutely necessary, because it is fundamental factor for self-evaluation 

and self-orientation. 

Correctly deciphering the vocation is a process that takes time and requires intermediary 

steps, because the way of self-discovery is a stepping stone on the journey of building proper 

professional aspirations. We could argue that not only is the personal effort for self-knowledge 

and self-evaluation important, but also the support of those who have already walked this path. 

As such, this study is only a first step in the direction of the process of evaluating the role 

of self-knowledge in correlation with the knowledge of the chosen profession. 

 

Interesele vocaționale 

Vocația poate fi văzută drept cariera unei persoane, Sears definind cariera ca fiind 

„totalitatea muncii făcute într-o viață” (Sears, 1982, p. 137-143). Ea poate fi văzută și ca o 

chemare, un mod de viață. 

Astfel, definițiile privind interesele pun accentul pe ideea de preferință pentru ceva, 

făcând referire la plăcerea și neplăcerea în raport cu activități și obiecte specifice. 

B. Carlson susține că interesele sunt o specie de dorință și a concluzionat că pot fi legate 

de satisfacerea nevoilor, afirmând că acestea merg mână în mână cu unitatea dinamică  de a 

căuta obiecte/acțiuni, care vor conduce la satisfacerea unei nevoi sau de a face ceva în legătură 

cu un obiect/acțiune (Carlson,2002).  

Super și Crites definesc interesele ca: „produsul interacțiunii între factorii moșteniți, 

neuronali și endocrini pe de o parte, și oportunitatea și evaluare socială, pe de altă parte” (Crites, 

1995). Astfel, ei clasifică interesele în patru grupe: 

• Interese exprimate – individul afirmă verbal că este interesat de un anumit obiect, 

activitate sau de ocupație. Astfel, subiectul declară că îi place sau displace ceva,dar, deși o 

persoană poate exprima un interes, nu se asigură întotdeauna validitatea. Prin urmare, interesul 

manifest ar trebui să sprijine întotdeauna interesele exprimate. 
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• Interese manifeste – acest lucru este sinonim cu participarea la o activitate, sarcină 

sau ocupație. Presupunem că o persoană care își petrece o mare parte din timp într-o anumită 

activitate, este interesată de această activitate. 

• Interese testate – Acestea sunt interese măsurate prin teste obiective. În cazul în care 

o persoană știe ceva sau a obținut  informații sau competențe legate un subiect  și a obținut 

scoruri mari la un test dint-un domeniu specific, el are un interes în acest subiect. 

• Interese inventariate – Interese ce sunt evaluate de către o listă de activități și 

ocupații,  care sunt asemenea unor chestionare pentru studiul intereselor exprimate. Fiecare 

element din listă este expresia unei preferințe. Preferințele cu privire la activități și ocupații sunt 

listate și prelucrate statistic pentru a descoperi tendințele profesionale. 

Prin unirea definițiilor anterioare, se ajunge la o percepție destul de comună a intereselor 

profesionale pe termen lung, așa cum este definită de către A. Carson, care descrie interesele 

profesionale ca fiind în mod special acele activități, obiecte sau procese asociate cu activitățile de 

muncă.( A. Carson, 2003). 

Cercetarea realizată de noi urmărește o serie de obiective, precum: 

- Determinarea relației între trăsăturile de personalitate și interesele vocaționale la tinerii 

din mediul academic românesc (cu precădere la studenții la psihologie). 

- Determinarea existenței unui interes vocațional preponderent în cazul studenților cu 

pregătire psihologică. 

- Determinarea existenței unei similarități ale trăsăturilor de personalitate importante 

pentru practicarea meseriei în cazul studenților cu pregătire psihologică. 

- Determinarea nivelului de valorizare al atributelor-valori implicate în meserie al 

studenților care au urmat un stagiu de dezvoltare personală față de cei care nu au urmat 

un astfel de stagiu. 

Cercetarea este de tip transversal, cantitativ și corelațional, urmărind un eșantion de 60 de 

studenți, împărțiți în 3 grupe în funcție de profilul academic. 

Pentru realizarea unui studiu corelațional privind nivelul de autocunoaștere a trăsăturilor 

de personalitate, au fost grupați factori din inventarul FPI cu factorii auto-evaluați cu ajutorul 

scalei M. Lavoegie. 
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Tabel sintetic de concordanță a trăsăturilor evaluate de FPI cu atributele-valori conform scalei M. Lavoegie 

TRASATURI  EVALUATE DE FPI ATRIBUTE AUTOEVALUATE CU SCALA 
M. LAVOEGIE 

FPI1. Nervozitate L VII. Optimism 
FPI 2. Agresivitate L V. Ascendenţă—dominanţă 
FPI 3. Depresivitate L III. Perseverenţă 
FPI 5. Sociabilitate L II. Sociabilitate 
FPI 6. Calm L VI. Conştiinciozitate-simţul răspunderii 
FPI 7. Tendinţă de dominare L V. Ascendenţă—dominanţă 
FPI 4. Emotivitate, FPI 8. Timiditate L II. Sociabilitate 
FPI 9. Fire deschisă L IV. Inteligenţă socială 
FPI 10. Extroversiune – introversiune I. Energie—activism 
FPI N. Labilitate emoţională L VIII. Stabilitate emotivă 
FPI M. Masculinitate L III. Perseverenţă 
 

Concluzia cercetării 

În primul rând cercetarea a urmărit relația existentă între unele trăsături de personalitate 

și interesele vocaționale și dacă această relație este statistic semnificativă. Rezultatele au 

confirmat faptul că interesele vocaționale corelează cu trăsături precum Nervozitatea, 

Agresivitatea, Sociabilitatea, Dominarea, Firea deschisă și Extraversia, precum și Masculinitatea, 

măsurate cu FPI. Aceste trăsături sunt în legătură semnificativă cu unele profile vocaționale 

Holland. 

În al doilea rând, cercetarea a presupus că studenții cu pregătire psihologică manifestă 

interes vocațional preponderent în legătură cu activitățile sociale (de susținere, îngrijire, 

educare), că stăpânirea teoriei, a tehnicilor de cercetare, a competențelor și cunoștințelor 

profesionale sunt strâns legate de caracteristicile personale și calități, precum și abilitățile 

interpersonale. În această privință, a fost luat ca reper profilul Social din Inventarul Holland, iar 

cercetarea a confirmat că studenții psihologi au interese sociale intrinseci. Astfel, studenții 

psihologi, mai mult decât ceilalți studenți, aleg roluri de predare și terapeutice, au deprinderi 

verbale și interpersonale și sunt orientați social. Preferințele lor se îndreaptă spre acele activități 

care implică informarea, pregătirea, dezvoltarea și grija pentru alte persoane. De asemenea, ei 

achiziționează competențe în stabilirea unei bune relaționări cu alte persoane. 

În al treilea rând, s-a presupus că studenții cu pregătire psihologică prezintă similarități 

ale trăsăturilor de personalitate importante pentru practicarea meseriei de consultant/terapeut 

(sociabilitate, dominare-reactivitate, inhibiție-tensiune), grupul reunit al studenților cu pregătire 

psihologică având profiluri relativ similare în relație cu trăsăturile Sociabilitate, Dominare-

reactivitate, Inhibiție-tensiune. Aceste trăsături au fost considerate definitorii pentru meseria de 

consilier/psihoterapeut și s-a presupus că pot fi dezvoltate în calități reale profesionale cum ar fi 

sociabilitatea, spiritul de cooperare, raportarea caldă, relaxată și încurajatoare la celălalt. 
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În al patrulea rând, cercetarea a presupus că studenții care au urmat un stagiu de 

dezvoltare personală valorizează mai mult atributele-valori implicate în meseria de 

consultant/psihoterapeut (inteligență socială, sociabilitate și stabilitate emoțională) decât colegii 

lor psihologi fără pregătire suplimentară și, în și mai mare măsură decât colegii lor care au ales 

altă profesie. Astfel, a fost desprinsă în cadrul celor 3 categorii de subiecți testate ponderea 

atributelor valori sub raportul prezentării lor ierarhice, luând în considerare atributele valori 

situate în vârful scării ordinale – locurile 1,2 și 3 și atributele valori de la sfârșitul scării – 

locurile 8, 9, 10. Astfel, ordonarea acestor atribute în primele 3 locuri și ultimele 3 locuri a fost 

analizată sub aspectul importanței pe care subiecții le-o acordă acestora sub raportul 

„autocunoașterii”. Pentru testarea ipotezei a fost folosită doar ierarhia primelor locuri. Grupurile 

de studenți psihologi au făcut alegeri similare în privința atributelor valori, ponderea cea mai 

mare în alegeri o are stabilitatea emoțională, urmată de sociabilitate și inteligență socială. Chiar 

dacă aceste atribute sunt, poate, doar aspiraționale (validitatea lor urmând a fi investigată în 

viitor), aceste atribute-valori stau la baza alegerii lor vocaționale care este în legătură cu 

activitățile de îngrijire, educare, informare-formare. Se mai remarcă și poziția atributului 

ascendență-dominanță, aflat printre atributele cel mai puțin alese. Această alegere denotă o 

maturitate emoțională superioară față de studenții de  la alte facultăți. Diferențele dintre cele 

două grupuri de studenți psihologi nu sunt semnificative, dar diferența dintre studenții psihologi 

și ceilalți la aceste atribute este notabilă. Se poate trage astfel concluzia, cu precauțiile de rigoare, 

că studiile psihologice aduc un aport important la maturitatea și stabilitatea emoțională a 

studenților. Bineînțeles, aceasta este doar o nouă ipoteză ce urmează a fi investigată în viitor cu 

metode mai rafinate. 

În concluzie, rezultatele cercetării confirmă ipotezele inițiale. În ansamblu nivelul 

corelațional este moderat, dar construiește premisele continuării cercetării. 

Principalele rezultate ale studiului sunt: 

• Studenții cu pregătire psihologică participanți la cercetare au o mai bună 

cunoaștere a propriei personalități decât ceilalți studenți. 

• Studenții la psihologie pot fi descriși ca mai stabili emoționali, sociabili și asertivi 

decât ceilalți studenți. 

• Alegerea profesiei la studenții psihologi are o componentă vocațională mai 

accentuată decât la studenții de la alte facultăți, ei manifestându-se ca un grup omogen.  Putem 

spune că există  diferențe semnificative statistic între cele două grupuri (psihologi și ne-

psihologi) privind consistența orientării vocaționale. Ar mai fi totuși, de ținut cont și de faptul că 

studenții psihologi, fiind în an terminal, se manifestă ca un grup profesional omogen. 
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Limitele inerente ale cercetării au fost: eșantionul redus și relativa inadecvare a 

instrumentelor cu privire la trăsăturile de personalitate măsurate, limită cauzată de cunoașterea în 

domeniu. 

Există teoreticieni care sunt de acord că viitorii profesionişti în domeniul sănătăţii 

mintale ar trebui să devină mai familiarizaţi cu ei înșiși, dar sunt sceptici cu privire la definirea 

unei cerințe obligatorii în timpul pregătirii acestora. 

Înainte de a ajunge la o concluzie în această privință, am considerat, ca este util, ca mai 

întâi să aflăm dacă, în cazul studenților viitori psihologi alegerea vocațională pe care au făcut-o 

are legătură cu trăsăturile lor de personalitate și în ce măsură autocunoașterea joacă sau nu un 

rol. Cu alte cuvinte, aleg să devin psiholog pentru că mă cunosc sau pentru că vreau să mă 

cunosc? Ce se întâmplă atunci când cunoașterea de sine, autocunoașterea, ne duce către 

concluzia că mai avem mult de lucru cu sinele nostru? În ce măsură abilitățile personale necesare 

meseriei de consilier/psihoterapeut pot fi dezvoltate? 

În esență, drumul către un răspuns, a dus la noi întrebări și noi idei ce merită cercetate. 
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NON-COMPLIANȚA, UN OBSTACOL MAJOR ÎN CALEA VINDECĂRII 

STUDIU DE CAZ 

 

M.D. CUCUI Corina ,   

Universitatea  Hyperion din București 

 

Rezumat: Complianța este un comportament al pacientului care joacă un rol 

fundamental în succesul sau eșecul final al oricarui tratament, deoarece este o condiție necesară 

pentru succesul terapeutic. O problemă des întâlnită în tratamentul pacienților cu tulburare 

bipolară este faptul că aceștia nu își administrează tratamentul regulat. Factorii care 

influențează non-complianța includ pe cei care țin de pacient, de trăsăturile bolii, de 

caracteristicile planului de tratament și de diverși factori contextuali.  Credințele pacientului au 

un efect deosebit asupra aderenței terapeutice. Modificările ce apar în tulburarea afectivă 

bipolară la nivelul personalității, a gândirii, a dispoziției și comportamentului au efecte 

importante asupra relațiilor interpersonale. Labilitatea afectivă, extravaganțele, fluctuațiile 

nivelului de sociabilitate, indiscrețiile sexuale și comportamentul violent sunt o sursă de conflict 

și îngrijorare atât pentru pacienți, cât și pentru aparținătorii acestora. Psihoterapia e puternic 

legată de capacitatea de înțelegere a pacientului, nu numai a naturii bolii, dar și a planului de 

tratament și a proceselor implicate în acest tratament. 

Cuvinte cheie: tulburare bipolară, complianță, aderență 

 

Abstract: Compliance is the behavior of the patient that plays a fundamental role in the 

final success or failure of any treatment, because it is a necessary condition for the therapeutic 

success. A common problem in the treatment of patients with bipolar disorder is the fact that 

they don’t manage their regular treatment. Factors that influence noncompliance include those 

related to the patient, disease traits, characteristics of the treatment plan and various contextual 

factors. Patient beliefs have a profound impact on the therapeutic adherence. Changes that 

occur in bipolar disorder at the personality, thinking, mood and behavior level have important 

effects on interpersonal relationships. Emotional instability, extravagances, fluctuations in the 

level of sociability, sexual indiscretions and violent behavior are a source of conflict and 

concern for both patients and their caregivers, equally. Psychotherapy is strongly linked to the 
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patient's ability to understand not only the nature of the disease, but the treatment plan and the 

processes involved in this treatment. 
Key words: bipolar disorder, compliance, adherence 

                                             

             * * * 

Domnul Vasile are 68 ani,  este pensionar, de naționalitate română, originar din Piatra 

Neamț. A  lucrat mulți ani într-o fabrică de lapte, pe o poziție nu foarte solicitantă, descrie el. Iar 

mai apoi, mutându-se în București, a lucrat la un service auto, fiind pasionat de mașini, motoare 

și tehnică. Povestește că mai are un frate și o soră, care trăiesc în Moldova, dar cu care nu mai 

ține legatura, din cauza unor neîntelegeri cu privire la moștenirea casei parintești și a unor 

terenuri. El este cel mai mare dintre cei trei copii ai familiei. Copilaria a fost una grea, cu 

privațiuni și abuzuri fizice ”le incasam pentru toți”, dar și emoționale ”eu eram vinovat 

întotdeauna”, conducându-l la triada cognitivă a lui Aaron Beck (David, 2006): imagine de sine 

negativă, interpretare negativă a trăirilor, privire negativă a viitorului. Pacientul are un nivel 

educațional scăzut, 8 clase primare. Tatăl prezent, dar alcoolic și o mamă, mai tot timpul 

maltratată și chinuită, care încerca din rasputeri să-și apere copilul de izbucnirile violente ale 

tatălui, întregește istoricul de dezvoltare devalorizantă a clientului. În prezent locuiește singur 

într-o casă din București. 

Are o fiică de 28 ani cu care declară, că are o relație apropiată. Susține că a ajutat-o mult 

în viață, că i-a cumparat apartament și că a crescut-o cum a putut mai bine. Aceasta locuiește și 

lucrează în București și obișnuiește uneori să-l viziteze și să îl ajute în diferite situații. Era 

minoră, avand 13 ani, la data divorțului părinților săi. Despre soție vorbește cu greu, foarte puțin, 

și în general nu are cuvinte prea blânde la adresa acesteia. ” Era o nenorocită” spune el sec și 

încearcă să treacă repede peste subiect. 

Pacientul are relații interpersonale sărace, neavând încredere în nimeni. A încercat de 

altfel, să-și refacă matrimonial viața, să cunoască alte femei, însă declară că toate femeile “sunt 

pe interes” și că de fapt, unicul lor scop este acela de a fi trecute în actele casei și-atât.  

Povestește că în copilărie a cazut în cap, fiind agitat mereu și neastâmpărat. Parinții săi au 

decedat la 92 și respectiv 94 de ani, nu știe să fi avut probleme de sănătate, dar își amintește bine 

că unul dintre bunici era cam ”nebun”. 

A făcut armata și cam din acea perioadă a început să resimtă primele stări emoționale 

divergente, confuze. A divorțat de soție, despre care refuză să vorbească, întrucât nu-i place să își 

amintească de ea, în perioada divorțului, în urmă cu 15 ani i s-a declanșat diabetul și mai apoi, au 

reînceput simptomele “celelalte”. 
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A fost trimis la psiholog de catre medicul psihiatru pentru non-complianță la tratamentul 

medicamentos, fiind diagnosticat psihiatric cu tuburare afectivă bipolară, denumită și psihoză 

maniaco-depresivă.  

Tulburarea afectivă de care suferă este caracterizată prin exagerări pătrunzătoare, 

prelungite și ”infirmizante” ale dispoziției și afectivității, care sunt asociate cu disfuncții 

comportamentale, psihologice, cognitive, neurochimice și psihomotorii. În general, pacienții cu 

boală bipolară diferă de cei cu alte forme de depresie, prin modul lor de a oscila între depresie și 

manie, separate de perioade normale (DSM-IV-TR, 2000). 

Episodul maniacal se distinge printr-un atac brusc de exaltare nestăpânită, euforie sau 

iritabilitate extremă, hiperactivism și chiar furie, idei delirante congruente cu dispoziția, cum ar 

fi: de supraestimare, de grandoare sau incongruente, ca: idei de persecuție, de prejudiciu. De 

asemenea, pacientul încearcă sentimente de derealizare sau depersonalizare.  

Episodul alternant, cel depresiv, specific bolii se distinge prin sentimente de inutilitate, 

indiferență față de orice, vinovăție nejustificată, irascibilitate, accese inexplicabile de plâns, 

retragere din mediul social, ideație suicidară, insomnii sau hipersomnii.  

Foarte importantă în realizarea evaluării, dar și a atingerii ulterioare a obiectivelor, a fost 

stabilirea unei relații terapeutice cu pacientul și adoptarea unui stil colaborativ . Din această 

perspectivă, dl. Vasile s-a arătat dispus în a colabora. 

Pentru astfel de pacienți, relațiile interpersonale stabile și o rețea adecvată de susținere 

socială influențeaza pozitiv complianța (Williams, Friedland, 1997). Stigmatul și izolarea 

influențează negativ capacitatea pacienților de a adera la tratament. Din nefericire afecțiunile 

psihiatrice sunt în continuare înconjurate de stigmă, idei preconcepute sau ignoranță. Non-

complianța pe termen lung datorată efectelor secundare este o problemă clinică reală care poate 

duce la eficacitate redusă. Ameliorarea inițială nu este decât primul pas în revenirea individului 

la funcționarea normală. Tratamentul de menținere are ca scop prevenirea recăderilor, reducerea 

simptomelor sub un anumit nivel prag, reducerea riscului de suicid, creșterea calității vieții și de 

funcționare a pacientului. 

Acuze principale 

 

Pacientul s-a prezentat la cabinet, orientat auto- și allo- psihic, manifestând un 

comportament bizar, agitat, impulsiv, cu o ținută îngrijită, dar dezordonată. Expresia nonverbală 

trăda ostilitate și la început evita contactul vizual. Atitudinea față de psiholog era una dominantă.  
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             Acuzele pe care le invocă sunt: 

 

  - iritabilitate și agitație psihomotorie; 

  - dispoziție depresivă, nemulțumită; 

  - ambivalență afectivă; 

  - dureri de cap; 

- stări emoționale contradictorii, care îl deranjează. 

 

Tabloul clinic 

  

In cadrul sedintelor de interviu am constatat următorul tablou clinic: 

Pacientul se plânge și manifestă stări emoționale ambivalente, acuză frecvente dureri de 

cap, este caracterizat de o gândire de tip catastrofic, manifestă logoree și agitație psihomotorie, 

ostilitate și opunere față de orice tratament medicamentos, delir de grandoare, nestăpânire, 

gândire accelerată, fugă de idei. 

Are dese tulburări de somn, în special insomnii de trezire, a doua parte a somnului fiind 

întotdeauna agitată; nu este compliant la tratamentele recomandate de medici, crede că “nu există 

medic care sa-i găseasca ce are el in cap” și că i se dau medicamente care îi fac doar rău, dar pe 

care nu le ia decât o zi sau maxim o săptamână, apoi le abandonează că oricum “nu-i fac nimic” 

sau că ”nu sunt bune”. Se duce permanent la medici din diferite specialităti, la diferite spitale, 

din dorința inconștientă de a-și autoîmplini profeția, aceea că ”nimeni nu e capabil să-i găsească 

ce are el in cap”.  Despre psihiatru, crede că acesta i-ar fi pus un diagnostic prost doar ca "să-și 

bată joc și să râdă de el", în consecință neagă vehement diagnosticul.  

Prezintă tulburări perceptive sub forma halucinațiilor vizuale, ”vede” uneori seara sau 

ziua pe cineva la geamul casei sale, cât și elemente clare de delir paranoid ”soția îi făcea 

descântece, farmece” și e convins că "conducerea țării l-a adus aici" sau elemente de grandoare, 

prezente în faza maniacală. 

Declară că atunci când are stări de anxietate, de emotivitate crescută, preferă să bea "un 

paharel" și că asta îl ajută să “îi treaca toate”. De asemenea, "la volan îi dispar toate problemele". 

Din toate tratamentele recomandate de medici, ia doar un Coaxil (subliniază: atât!!) și o 

singură pastilă de Metformin (pentru diabet) evident, tratament administrat dupa bunul plac. 

Refuză categoric tratamentul prescris de psihiatru. 

Evaluarea s-a realizat cu ajutorul următoarelor instrumente clinice:  
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Chestionarul de Screening și Diagnostic Psihiatric PDSQ pentru tulburările clinice de pe Axa I 

(Zimmerman, 2002);  

Interviul clinic pentru tulburările de personalitate de pe Axa II: SCID II (First, Gibbon, Spitzer, 

Williams, Benjamin, 2007); 

Scala de depresie si anxietate DASS-21(Mahmoud, Hall, Staten, 2010);  

Young Mania Rating Scale (Young, Biggs, Ziegler, Meyer, 1978); 

Scala globală de funcționare GAF (DSM-IV-TR, 2000). 

 

conducând la următorul diagnostic: 

 

Axa I      -   tulburare depresivă, tulburare anxioasă, hipocondrie 

Axa II     -   (psihiatric) tulburare afectiva bipolara, TOC, schizoidă, paranoidă 

Axa III    -   diabet zaharat tip II 

Axa IV    -   divorțul și lipsa relațiilor interpersonale 

Axa V      -  scor GAF = 40, prezentând anumite deteriorări în testarea realității și în comunicare, 

precum și deteriorări în gândire, dispoziție sau în sfera relațiilor. 

 

Psihodiagnosticul și evaluarea clinică au avut drept scop: 

 

- identificarea stărilor psihologice de boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză; 

- identificarea factorilor psihologici cu relevanță pentru complianța la tratamentele psihiatrice 

și medicale și îmbunătățirea calității vieții pacientului; 

- identificarea intervenției psihologice potrivite în scopul obiectivelor propuse. 

 

Rezultatele testelor specifice și ale interviului clinic au validat elementele specifice pentru 

tulburarea clinică depresivă, anxioasă și hipocondriacă, pe o structură dizarmonică de 

personalitate de tip afectiv bipolară, obsesiv-compulsivă, paranoidă și schizoidă. De asemenea, 

manifestă un nivel scăzut de relaționare interpersonală, având tendința puternică de retragere și 

evitare, manifestând interes pentru ameliorarea simptomelor, însă fiind profund refractar la 

tratamentele medicamentoase inerente. 

 

Obiectivele intervenției 

Din conceptualizarea cazului, s-au desprins următoarele necesități psihoterapeutice, ce au 

condus la formularea obiectivelor generale și specifice. Ele au fost comunicate, discutate și 
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agreate împreună cu pacientul, în scopul ameliorării stărilor deconcertante pe care acesta le simte 

și care ”îl deranjează profund”, făcându-l să se simtă foarte confuz. 

Astfel, obiectivul principal al intervenției a fost adoptarea unui comportament compliant 

și aderarea la tratamentul medicamentos prescris de medicii curanți, în special la tratamentul 

medicamentos cu litiu, prescris de medicul psihiatru, cu eficiență în cazurile de tulburare 

bipolară. Tratamentul de întreținere farmacologic nu exclude posibilitatea apariției unor noi 

episoade maniacale sau depresive, dar scade frecvența, durata și severitatea episoadelor 

depresive și maniacale,  diminuează suferința pacientului și îmbunătățește funcționarea sa 

psihosocială. 

 

Alte obiective posibile:  

- psihoeducația pacientului cu privire la boala bipolară și la oscilațiile dispoziționale; 

- învățarea unor abilități cognitiv-comportamentale, legate de modificarea 

distorsiunilor cognitive, de depășire a situațiilor de stres social;  

- monitorizarea apariției, severității și evoluției simptomelor maniacale și depresive. 

 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, a fost necesar să se întreprindă o evaluare 

amănunțită care să cuprindă și: 

- identificarea simptomelor și severitatea lor; 

- identificarea riscului de suicid, existența ideației suicidare sau a unui astfel de plan; 

- evaluarea funcționării pacientului și gradul în care funcționarea sa interferează cu 

tabloul clinic; 

- prezența tulburărilor comorbide, în special consumul de alcool sau tulburările de 

personalitate prezente pe Axa II. 

 

Planul de intervenție 

 

Cercetările experimentale și clinice au arătat că subiecții bipolari prezintă o creștere 

persistentă a emoționalității pozitive și un comportament de căutare a premierii. Ei prezintă o 

reactivitate sporită la stimuli pozitivi sau hedonici și totodată reacții fiziologice mai intense, de 

exemplu: frecvența respirației și a ritmului cardiac, după stimulări pozitive, drept pentru care am 

formulat următoarele recomandări asociate obiectivelor, conturând planul de tratament, astfel:  
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În vederea unei mai bune complianțe și aderări la tratamentele medicamentoase, în 

special al celui bazat pe sărurile de litiu, recomandat de către medicul psihiatru pentru 

ameliorarea simptomatologiei pacientului, se impune: 

-  terapia cognitivă, ce are în vedere înțelegerea necesității urmării tratamentelor, 

creșterea insight-ului și a capacității pacientului de a identifica simptomele, creșterea acceptării 

suferinței și înțelegerea felului în care aceasta interferează cu diferite aspecte ale vieții sale; 

-   terapia comportamentală, ce ajută la stabilirea unor limite ale comportamentului 

impulsiv sau inadecvat prin întărirea pozitivă: renunțarea la consumul de alcool în momentele în 

care furtuna emoțională nu mai poate fi controlată și găsirea unor mecanisme de coping 

adecvate; 

-   terapie de grup, utilă în reintegrarea socială a pacientului, în reinserția în activități 

sociale sau ocupaționale; este utilă de asemenea, în diferite probleme ale pacienților maniacali, 

cum ar fi: singurătatea, rușinea, inadecvarea, teama de boală mintală și pierderea controlului. 
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ANXIETATEA COPILULUI CU PĂRINȚI DIVORȚAȚI.                                       

STUDIU DE CAZ 

 

PETRESCU Sorina, M.D. 

 Universitatea Hyperion din București 

 

 

Rezumat: Studiul de caz prezentat se referă la un copil în varstă de 6 ani care a fost adus 

la cabinetul psihologic de mama sa pentru că era agresiv la școală și prezenta probleme de 

concentrare, fatigabilitate și tendința de a-și face prieteni cu forța. Din evaluarea experiențială 

a reieșit ipoteza că Luca are o structură de personalitate anxioasă, datorată atitudinii ostile 

dintre părinții lui și divortului acestora, precum și neimplicării emoționale a mamei în relația cu 

el.  

Obiectivele terapeutice stabilite au fost următoarele: crearea alianței terapeutice; intervenție în 

relația cu mama și cu tata; creșterea nivelului de încredere în sine; implementarea noilor 

comportamente; evaluare finală; catamneză. 

Consider că acest copil are nevoie de consiliere psihologică pentru a putea să treacă peste 

trauma despărțirii părintilor lui și să reusească să devină o persoană normală, din punct de 

vedere emoțional 

Cuvinte-cheie: anxietate, divorț, copil. 

 

Abstract: This case study refers to a 6 years old child that has been brought to the 

psychologist by his mother because he was aggressive in school, could not focus on tasks and 

had a tendency to force people to be friends with him. 

The experiential evaluation revealed that Luca has an anxious personality structure, no doubt 

owed to the hostile attitude between his parents, their divorce, as well as to the lack of emotional 

implication of his mother in her relationship with him.  

The therapeutic objectives I have established are as follows:  the creation of the therapeutic 

alliance; intervention in his relationship with the mother and the father; boosting his level of self 

confidence; the implementation of new behaviours; final evaluation; catamnesis. 
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I am of the opinion that this child is in need of psychological counseling in order to help him get 

over the trauma that his parents' separation has inflicted, as well as to enable him to reach a 

state of normality, from an emotional perspective. 

Keywords: anxiety, divorce, child. 

 

Date de identificare  

Luca are 6 ani și este în Grupa pregătitoare. El își dorește să ajungă pilot de curse de 

mașini. Părinții săi au divortat în urmă cu un an. Mama lucrează la o bancă, este foarte ocupată și 

după cum spune copilul, mama are un mare defect, "stă cu ochii în calculator toată ziua" și nu are 

timp de el nici în weekend. Tatăl este sculptor și se întâlnesc în fiecare joi.  

Motivele prezentării la cabinet  

Copilul se prezinta la psiholog, adus de mama sa care este îngrijorată de starea de agitație 

asociată de multe ori cu agresivitate (mai ales față de colegii de școală), probleme de concentrare 

la școală, fatigabilitate și tendința de a-și face prieteni cu forța (cine nu este prieten cu el e 

agresat). Mama spune că există momente când copilul este trist. 

Date obiective 

Luca s-a prezentat ca un băiat agitat dar curios. Am reușit destul de greu să inițiez o 

discuție cu el, însă după ce ne-am împrietenit, a acceptat să vorbim, a devenit cooperant și a 

început să-mi povestească cu mare lejeritate despre colegii de școală, despre relațiile lor. Mi-a 

spus că nu-i plac copii care nu sunt prietenoși, pentru că el vrea să fie prieten cu toți. Din acest 

motiv se mai ceartă cu unii colegi, dar se împrietenesc după aceea. 

Acasă Luca este cuminte, dar se plictisește foarte mult datorită absenței emoționale a mamei.  

 

EXAMENUL PSIHOLOGIC 

1.Diagnostic experiențial 

În realizarea diagnosticului experiențial, am urmărit planul dialogului perceput și 

congruența la nivelul verbal și nonverbal și metalimbajul (mesaje care nu sunt comunicate direct 

și ascund nevoi ale copilului). 

În continuare voi prezenta prima întâlnire cu mama copilului și apoi desfășurarea 

primelor întâlniri cu copilul, urmărind continuitatea dialogului cu copilul și înserând elementele 

cu substrat psihologic ce reies din metalimbaj, precum și observațiile proprii pe care le-am făcut 

pe durata sedințelor. 
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În cadrul sedințelor de consiliere am avut o atitudine conținătoare, intervențiile mele au 

fost mai mult de însoțire, dar am avut și întrebări de clarificare referitoare la date obiective din 

viața și activitatea copilului. 

 

Prima întâlnire, la cabinet, cu mama: 

Întâlnirea cu mama a avut loc la cabinetul de psihologie, fiind  o discuție destul de scurtă 

pentru ca  se grăbea să ajungă la birou. Mama a fost cooperantă și serios interesată de problema 

de relaționare a copilului. Mi-a spus despre fostul ei soț că era agresiv, că începuse să consume 

alcool și a hotarât să divorțeze. Ea a luat decizia de a veni la cabinetul de psihologie al școlii 

după ce învațătoarele clasei au informat-o că Luca este agresiv, distruge lucrările colegilor, trage 

fetițele de codițe și chiar este agresiv cu unii băieți. Luca își amenința colegii că dacă nu sunt 

prieteni cu el sunt dușmanii lui și îi trata agresiv. Mama solicită ajutor pentru adaptarea copilului 

la mediul școlar și o mai bună relație cu colegii de școală. Mi-a spus că la un moment dat a 

crezut că Luca are ADHD și chiar a fost la un medic care i-a spus că băiatul nu are ADHD, dar 

că trebuie urmarită această stare permanentă de agitație pe care o are copilul și i-a recomandat să 

consulte un psiholog. Atunci nu a dat curs recomandării medicului, însă în urma plângerilor de la 

școală a venit cu el la psiholog. Am hotarât împreună ca Luca să participe la ședințe de consiliere 

pentru a găsi modalități de a se integra mai bine în mediul școlar, precum și participarea mamei 

și a tatălui la unele ședinte pentru o mai bună implementare a terapiei. 

 

Prima ședință cu copilul: 

Când a venit la cabinetul de psihologie al școlii, Luca era agitat și curios despre ce avea 

să se întâmple acolo. Este un băiat bine dezvoltat pentru vârsta lui, are o ținută corectă, stă drept, 

dar are tendința de a evita să te privească în ochi, este îmbrăcat îngrijit, curat. 

După ce ne-am salutat și ne-am prezentat, l-am întrebat câți ani are. Copilul a fost 

cooperant, mi-a răspuns repede că îl cheamă Luca, că are șase ani. L-am întrebat cum le cheamă 

pe doamnele învățătoare și a răspuns imediat.  

Comunicarea cu  Luca a fost facilă, chiar dacă avea unele momente de agitație în care se 

ridica brusc de pe scaun, stătea două minute în picioare și apoi se așeza și stătea cuminte. Are 

încredere în mine și a participat cu mare plăcere la întâlnirea noastră.  

La finalul ședinței, pentru integrarea a ceea ce s-a întâmplat în aceea ședință, l-am rugat 

să spună într-o propoziție ce crede el că s-a întâmplat în aceea întâlnire. Mi-a spus că i-a plăcut 

pentru că am stat de vorbă cu el, pentru că el nu a mai vorbit cu nimeni așa de mult până acum și 

"asta a fost interesant".    
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Am socializat destul de repede cu Luca, care nu părea să aibă vreo problemă în acest 

sens. Am reușit să stabilesc o relație terapeutică autentică, prin care am urmărit ca el să nu se 

simtă obligat să relaționeze, ci din contră să-i placă întâlnirile noastre și să-și dorească să lucreze. 

Prima întâlnire cu Luca a fost caldă, am relaționat bine și pot să spun că este un băiat bine 

dezvoltat, fizic și mental, pentru vârsta lui. Ca o primă ipoteză pot spune Luca suferă din cauză 

că parinții lui au divorțat și își dorește prezența fizică a tatălui și prezența emoțională a mamei. 

 

2. Instrumente folosite pentru evaluarea copilului 

În următoarele trei ședințe am realizat evaluarea psihologică a lui Luca prin aplicarea 

testelor proiective, a metodei observației și a desenului liber.  

Testele proiective ne ajută la cunoașterea universului interior al copilului, astfel:  

 Testul desenul persoanei D.A.P. (Abraham, 2005) ne oferă indicii despre nivelul 

intelectual al copilului. În funcție de nivelul său de maturitate psihomotrică, de percepția propriei 

scheme corporale și de proiectarea sa în desenul unui omuleț acești indici pot fi semnificativi 

pentru dezvoltarea cognitivă, evaluată concret prin gradul de perfecțiune și completitudine a 

desenului, echilibrul general, bogăția detaliilor. Copilului i se cere să deseneze o persoană, ceea 

ce furnizează indicații despre felul în care copilul se privește pe el însuși. Apoi i se cere copilului 

să povestească despre persoana desenată, ghidându-se după o serie de întrebări adresate de 

evaluator. Desenul persoanei este foarte sensibil la starea afectivă cea mai profundă, cea mai 

prospectivă a persoanei. 

Testul desenul familiei (Corman, 2012) este relevant pentru cunoașterea raporturilor pe 

care le are copilul cu familia, fiind decisive în formarea personalității copilului. I se cere 

copilului să deseneze o familie așa cum și-o imaginează el; se poate adăuga să deseneze tot ce 

vrea, persoanele din familie, obiecte, animale. Acest test prezintă și ipoteze valoroase despre 

persoanele valorizate și mai puțin valorizate, despre persoanele cu care se identifică copilul, 

despre tipul de legături emoționale dintre membrii familiei. 

Testul Fabulele Duss (Duss, 2009) are scopul de a furniza o tehnică simplificată şi rapidă 

de examen al distorsiunilor psihice din perspectiva psihanalizei freudiene, pentru copii şi adulţi. 

Copilul trebuie să completeze 10 povestiri care nu au un final, iar din interpretarea lor rezultă: 

fixarea copilului față de unul dintre părinții lui sau din contră independența lui; informații în 

legătură cu teama de abandon a copilului și cu sentimentul de încredere/ neîncredere pe care îl 

are în relație cu părinții săi; gelozia față de apropierea părinților; complexul de înțărcare și 

complexul fratern; agresivitate, dorință de moarte, culpabilitate, auto-pedepsire; complexul 

castrării; complexul posesiv și încăpățânat - complexul anal; complexul lui Oedip. 
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Testul de apercepție tematică pentru copii - CAT (Bellak, 2008), oferă informaţii despre 

diversele paliere ale personalităţii, precum: stil cognitiv, complexitatea gândirii, sfera afectivă şi 

motivaţională, relaţii interpersonale. Materialul include 10 planșe pe care sunt desenate animale; 

acestea îi sunt prezentate pe rând copilului, care este rugat să își imagineze povestiri cu 

personajele de pe planșe. Fiecare povestire trebuie să aibă un început, un mijloc și un final. La 

final se face o sinteză a interpretărilor fiecărei povestiri și se extrag ipotezele diagnostice. 

Conținutul manifest al materialului pune în evidență capacitățile copilului de ancorare și adaptare 

la real. Se pune la încercare inserția copilului în realitate, care se manifestă printr-o adecvare a 

reprezentărilor evocate cu imaginile propuse. În evaluarea acestei aptitudini se ține cont de vârsta 

copilului și de nivelul lui de dezvoltare psihică.  

Tehnica desenului liber am folosit-o pe tot parcursul ședințelor de consiliere, pentru 

evaluarea continuă a personalității în formare a copilului și a problemelor sale emoționale, 

precum și a relațiilor sale cu familia, a nivelului de anxietate, a capacității și dificultății sale de a 

se adapta la mediul școlar. 

 

3. Interpretarea generală a testelor aplicate pentru evaluarea psihologică 

La testul desenul persoanei, copilul a desenat doar capul unei persoane în spatele unui 

geam închis al unei case. Este un cap foarte mare, cât geamul, ceea ce sugerează interes (grijă) 

asupra identităţii. Faţa  exprimă agresivitate, ochii larg deschişi sugerează cerere de ajutor, gura 

larg deschisă poate exprimă nevoi de dependenţă, imaturitate, lipsa gâtului, sugerează probleme 

de control şi comportament impulsiv.   

"Este un copil în casă. Așa stau și eu în casă, singur, și mă uit toată ziua pe geam". 

"De ce fel de persoană îți aminteşte acest desen?"  

"De mine când stau în casă și plouă." 

"Spune-mi o mică povestire despre această persoană". 

" Este un băiat care stă închis în casă pentru că nu are cine să stea cu el. El se uită pe geam 

pentru că se plictisește să se joace mereu cu aceleași jucării. El se uita la oamenii de pe stradă 

și mai ales la mașini, pentru că îi plac mașinile, așa cum îmi plac și mie. Ştii, eu o sa mă fac 

pilot de curse când o să fiu mare. Eu studiez mașinile de când mă știu. Sunt pasiunea mea". 

Desenul ne arată că acest copil are mare nevoie de securitate, de protecție și atenție din partea 

părinților, mai ales a mamei, cu care locuiește. El are o stimă de sine scăzută și prezintă lipsa de 

mobilitate și autonomie. Copilul este deprimat, singur și descurajat. Acest copil are probleme 

serioase de inadecvare și insecuritate, prezentând o relaționare fragilă cu realitatea și cu 

mediul. 
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Rezistenţa în desenarea corpului este un indicator de depresie: nivel coborât de activitate, 

preocupări în legătură cu autonomia, neacceptarea impulsurilor fizice, lipsa de energie, lipsa de 

entuziasm. 

La testul desenul familiei, copilul a desenat o familie care s-a dus la o cursă de mașini. 

"Am desenat o familie care s-a dus la curse de mașini. Sunt tata mama și copiii. Pe pistă este un 

Ferrari care este condus de un pilot de curse foarte bun. Primul desenat e tati, apoi mami, 

urmează copilul mic și ultimul e copilul mare. Ei sunt foarte fericiți că se află la curse de 

mașini." 

Copilul a desenat o familie cu doi copii, poate familia dorită, arătând că se supune 

principiului plăcerii-neplăcerii, urmând regula prin care îşi realizează prin desenul său situaţia 

care îi provoacă maximum de plăcere şi minimum de neplăcere. Negarea realităţii rezultă din 

angoasă şi implică  dificultatea de adaptare. Personajele adaugate reprezintă aproape întotdeauna 

identificări ale subiectului. In ele deplasează el anumite pulsiuni pentru care se simte culpabil. 

Studierea relaţiilor dintre identificarea conştientă şi cea inconştientă a subiectului ne dă 

informaţii despre dinamica conflictuală a personalităţii sale. Apare o regresie, pentru că a desenat 

un copil mic lânga mama, asociind probabil cu perioada când familia era împreună. 

Punerea în valoare a unei persoane din familie indică relaţii particulare semnificative 

între copil şi acea persoană. Această persoană, pe care copilul o consideră cea mai importantă, o 

admiră, o vrea aproape de el este tatăl său,  pe care l-a desenat primul în stânga familiei și are 

dimensiunea cea mai mare. 

Personajul devalorizat este el, fiindcă s-a desenat ultimul, chiar dacă s-a desenat mai mare 

decât celălalt copil. 

Personajele sunt situate la distanţă unele de celelalte, ceea ce arată că au o legătură 

emoțională mai slabă între ele.  

Motivul desenării fratelui mai mic lângă mamă este că se proiectează regresiv într-o 

epocă în care conflictul anxiogen nu exista. Copilul suferă din cauza divorțului părinților, din 

cauză că nu poate să petreacă mai mult timp alături de tatăl lui și mai ales din cauza mamei care 

chiar dacă este lângă el, este absentă emoțional, nu-l susține, nu-i oferă protecția și siguranța de 

care el are atâta nevoie. Copilul are nevoie de sprijin, atenție și afecțiune pentru a face față 

schimbărilor care au avut loc în viața lui. Are nevoie de afecțiunea mamei și de atenția ei. Aceste 

nevoi de atenție și grijă din partea mamei se regăsesc și în fabulele Duss în care spune că se 

plictisește și nu se uită nimeni la el, este uitat de toți. Copilul este înfricoșat că va ramâne singur, 

și nimeni nu îi va mai acorda atenție. La fabula păsării  a apărut dorința lui de autonomie când a 

spus că nu poate să zboare că este prea mic, dar o să-și construiască un deltaplan să-l ajute. A 
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apărut și complexul înțărcării când a spus că va căuta idei să rămână doar el cu laptele. Frica lui 

are legătură cu faptul că nu mai are nicio direcție, sau merge pe un drum greșit "cineva a 

schimbat indicatorul și nu mai știe unde o să ajungă". Apare și complexul Oedipian ceea ce 

arată că are un nivel scăzut de dezvoltare emoțională. Copilul nu este prea cuminte la școală, 

unde strică desenele altor copii, se mai bate cu băieții în pauză sau aruncă cu jucăriile prin clasă. 

Doamna învățătoare o sună destul de des pe mama lui și îi spune ce a făcut în fiecare zi. 

Copilul se teme să o supere pe mama lui care îl ceartă și îl pedepsește, dar se simte urmărit la 

școala și câteodată parcă ar reacționa în mod special pentru a fi văzut de învățătoare și acesta să o 

sune pe mama lui să-i povestescă ce lucruri rele a mai făcut el. Aproape că se bucura cand 

învățătoarea îi spunea că o va anunța pe mama lui. Probabil că acesta este felul lui de a atrage 

atenția mamei, de a o face atentă că el există și are nevoie de îngrijire din partea ei pentru a se 

dezvolta sănatos, conform vârstei lui. 

În povestirile lui predomină tendințele pozitive, copilul arată că are nevoie de relații bune 

cu părinții lui, dar apar și tendințele conflictuale. El are nevoie de putere, are nevoie să câștige, 

să fie cel mai puternic. Se observă tendințe agresive, dar mascate de dorința copilului de a face 

pe plac mamei, pentru ca aceasta să-l aprecieze. Își valorizează părinții și în special mama chiar 

dacă ea îl mai ceartă, arată că are nevoie de limite, de granițe, că are nevoie de o prezență 

masculină in viața lui.  

Copilul are nevoie ca părinții lui să-i fie alături, fiindcă el, chiar dacă încearcă, nu face 

față, singur, mediului extern ostil. Are nevoie de a-și asculta mama, el vrea să o simtă pe mama 

mai apropiată de el, să îl îngrijescă adecvat vârstei lui, nevoilor lui, să îl protejeze. Are nevoie de 

figura paternă pentru a-l proteja și a-l susține, chiar dacă se întâlnesc doar joia, el arată cât de 

mult ține la tatăl lui și câtă nevoie are de el, să comunice cu el și să îi ofere siguranță.  

Este un copil anxios care are nevoie să-și găsească siguranța în el însuși, el trebuie să-și 

asume responsabilități adecvate vârstei lui și astfel să crescă ca o persoană care are încredere în 

el, autonom, independent, să își poată afirma puterea, reușitele personale în fața părinților și să 

reușească să devină o persoană normală din punct de vedere emoțional. 

 

4. Diagnostic integrativ 

Corelând informațiile obținute prin diagnosticul experiențial și ipotezele interpretative, 

care au reieșit din testele proiective aplicate și observarea copilului în diferite contexte, se poate 

realiza un diagnostic integrativ. 

Luca are o structură de personalitate anxioasă datorată atitudinii ostile dintre părinții lui și 

divorțului acestora, precum și neimplicării emoționale a mamei în relația cu el. 
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5. Ipoteze și obiective terapeutice: 

Întrebările care stau la baza prezentei lucrări și care arată modul în care acestea sunt 

traduse în obiectivele terapiei, se referă la: Există o legătură între neimplicarea emoțională a 

mamei și starea de anxietate a copilului? Dacă da, care sunt situațiile care declanșează starea de 

agitație a copilului? În plus, este important de identificat care sunt caracteristicile relațiilor 

stabilite de Luca în contexte de viață diferite: în familie, în cadrul grupului de prieteni și al școlii.  

 În urma primelor patru ședințe de consiliere și a interpretării testelor am formulat ipoteza 

diagnostică. În formularea acestei ipoteze am ținut cont și de informații din literatura de 

specialitate, referitoare la dezvoltarea copilului anxios. 

 

 Ipoteza diagnostică pe care am formulat-o este că starea de agitație și slaba adaptare la 

mediul școlar a copilului este determinată de anxietatea datorată relației cu o mamă neimplicată 

emoțional și a divorțului părinților. 

 Obiectivele consilierii pe care le-am avut în vedere, în urma discuțiilor cu mama, se 

referă la îmbunătățirea relațiilor interpersonale și capacitatea de a se integra cu ușurință în grupul 

de colegi prin: dobândirea încrederii în sine; evaluarea relațiilor interfamiliale (cu mama și tata); 

rezolvarea de probleme; responsabilizarea pentru acțiunile pe care le întreprinde; stimularea 

resurselor copilului. 

 

Obiectivele terapeutice pe care le-am stabilit pentru Luca, în urma evaluărilor, sunt: 

- crearea alianței terapeutice;  

- intervenție în relația cu mama și cu tata; 

- creșterea nivelului de încredere în sine; 

- implementarea noilor comportamente; 

- evaluare finală; 

- catamneză. 

 În acest demers terapeutic am urmărit să însoțesc copilul în nevoile sale prezente în 

fiecare dintre întâlnirile noastre. 
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Rezumat: Acest articol abordează influenţa modelelui parental de educaţie asupra 

adolescenţilor şi  tulburărilor comportamentale ale acestora. Modelul parental, adică felul în 

care adolescentul îşi percepe părinţii, fie permisivi, autoritari, rejectivi, supraimplicati, 

influenţează apariția tulburările de comportament. Totodată, considerăm că între unele trăsături 

de personalitate ale adulților și competențele lor parentale există legături semnificative, 

înţelegând prin acesta că anumiţi factori de personalitate sunt predictori pentru manifestarea 

competenţelor parentale. 

Cuvinte cheie: model parental, tulburări de comportament, competențe parentale, 

trăsături de personalitate. 

 

Abstract: This article addresses parental education models to influence on adolescents and 

their behavioral disorders . Parental model , ie how the parents perceive their adolescent or 

permissive , authoritarian , rejection , supraimplicati influences the occurrence of behavioral 

disorders . We also consider that between personality traits and skills of adults parental 

significant links exist , meaning that certain personality factors that are predictors for the 

manifestation of parenting skills . 

Keywords : model parental behavior disorders , parenting skills , personality traits . 

 

Cel mai important elementul de care depinde calitatea şi eficienţa educaţiei în familie este 

stilul educativ al acesteia.  

 Stilul educativ al familiei reprezintă amprenta subiectivă care caracterizează mediul 

familial, modelul orientativ al acţiunilor educative în familie. Practic, fiecare familie are propriul 

ei stilul  educativ, acesta fiind  în principal dependent de stilul parental, cu care se şi confundă de 

multe ori. Stilul parental se referă la modul părinţilor de acţionare asupra copiilor şi este o unitate 

armonică sau dizarmonică între stilurile personale de acţionare ale celor doi părinţi. 

 Există o multitudine de determinante ale stilului educativ în familie. Aceasta se referă la 

coordonatele exterioare şi la variabilele interne ale vieţii de familie. O serie de specialişti 
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consideră că atmosfera familială, climatul familial, tehnicile de influenţă ale familiei se pot 

identifica cu stilul educativ. 

Stilul educativ este o expresie utilizată în mod raţional, vizând natura şi caracteristicile 

raporturilor familiale în cadrul cărora se realizează procesul educaţiei. 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 (Schulz. M. S., Cowan. ,2006). 

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 S. , 2012).  

Cu alte cuvinte,  influenţa imaginii parentale asupra formării personalităţii copilului se poate 

realiza în formă consonantă, împingând evoluţia personalităţii copilului în direcţia descoperirii şi 

identificării cu modelul parental. "Modelul parental ideal se caracterizează prin înalt nivel de 

organizare şi coeziune, echilibru, nivel înalt de adaptare şi integrare, cadru relaţional optim, 

afecţiune, sprijin, colaborare, cooperare, etc." (Mitrofan, Ciupercă, 2009);  sau în 

formă disonantă, impulsionând evoluţia personalităţii copilului în direcţia îndepărtării sau negării 

modelului parental prin: hipercompensatie pozitivă, copilul tinzând să depăşească valoric 

imaginea şi statutul părinţilor sau hipercompensatie negativă, copilul tinzând să anuleze statutul 

părinţilor, conştientizându-şi capacitatea de a-l atinge. 
Disocierea şi discordanţa comportamentală a părinţilor în relaţia cu copilul se poate 

manifesta în două forme: mama hiperprotectoare şi tatăl exigent sau mama hiperexigentă şi tatăl 

hipertolerant, situații în care copii pot aborda moduri preferenţiale de relaţionare cu fiecare dintre 

părinţi: afecţiune şi atracţie faţă de unul, indiferenţă, răceală sau chiar apatie faţă de celălalt. 

Aceste relaţionări induc în sfera inconştientului anumite tensiuni latente, care în anumite situaţii 

pot răbufni într-un conflict deschis între părinţi şi copii. Copiii care nu se simt atașați de modelul 

parental din care provin, atât afectiv, cât și cognitiv-atitudinal, se vor orienta în proximitate, 

alegând altceva. Atunci când sunt nemulțumiți de modelul parental, copiii au tendința de a le 

aprecia pe celelalte, supradimensionându-le. 

Bunicii, alte rude, vecinii sunt investiți de copii cu atribute cvasi-false, care nu le aparțin 

întrutotul. De exemplu, bunicii pot fi percepuți ca foarte toleranți și înțelegători, afectuoși și 

tandri. Mai târziu, aceste atribute supradimensionate pot deveni modele pentru adultul de mai 

târziu, devenind, cu semn opus, acele atribute parentale pe care nu le-a îmbrățișat, apreciat sau 

chiar respins. 

Analizând modelele preluate de copii de la părinții lor și utilizarea lor mai târziu, ca și 

adulți, vom observa legătura indisolubilă cu modelele parentale, indiferent de atitudinea față de 
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ele: apreciere, acceptare, contestare, asimilare sau excludere. În nici un caz alegerea nu este 

liberă. Cu cât modelele sunt mai contestate, cu atât ele își vor manifesta mai puternic influența. 

Copiii, deveniți adulți vor încerca din răsputeri o atitudine reparatorie, afectând atât libertatea de 

a alege, cât și imaginea de sine. În copilărie oamenii nu pot schimba ceea ce îi supără, mai ales în 

familiile în care relația de autoritate părinte-copil este disfuncțională. Copiii au o capacitate 

rezolutivă și cognitivă redusă, se simt limitați în puterea de a decide pentru sine și de a schimba 

un climat abuziv, iar această neputință resimțită la vârsta copilăriei este transformată prin 

mecanisme de compensare sau supra-compensare. Atunci când solicită schimbarea modelului 

parental, copiii nu au capacitatea de a o face în mod direct din cauza acelei capacități cognitive și 

rezolutive reduse și atunci solicită atenția părinților în mod exacerbat, se răzbună sau se retrag 

prin neputință (nu știu, nu pot) sau simptom (se îmbolnăvesc, au tulburări de comportament). De 

cele mai multe ori, comportamentele inadecvate ale copilului nu își ating scopul, anume 

schimbarea modelului comportamental generează din partea părinților o atitudine din ce în ce 

mai rigidă. Rezultatul este un proces de alienare, de izolare a copilului de părinți, cele două 

entități devin egocentrice. Copiii ajung să ignore, să se detașeze sau să nege în totalitate modelul 

parental. Părinții, la rândul lor, se confruntă cu neputința, devin agresivi, chiar violenți fizic, 

pentru a face față unui climat de agresiune psihologică deja instalat. Părintele este, paradoxal, 

bine intenționat, dar nevoia de control, exagerarea pretențiilor, recurgerea la metode inadecvate îl 

transformă pe copil în victimă. Se spune că, deși scopul conștient este binele copilului, cel 

inconștient are legătură mai degrabă cu propriile nevoi ce nu țin seamă de nevoile copilului. 

Copiii se simt practic excluși de la edificarea propriei existențe și sunt transformați, de către cei 

mai mari în scopuri și obiective personale. 

In straturile profunde ale personalității, oamenii poartă întreaga viață, schema socio-

afectivă pe care au deprins-o în mediul familial, încă din fragedă copilărie și care marchează 

modul în care simte, gândește, interpretează lumea, modul în care stabilește relații cu ceilalți 

membrii ai societății. Particularitățile climatului familial își pun amprenta asupra formării 

personalității copilului, deoarece modelul relațiilor dintre părinți și a relațiilor părinte copil 

determină  schema fundamentala a grupului familial. Experienţele de socializare pozitive, 

căldura, gradul de empatie al părinţilor sunt factori ai dezvoltării empatiei, precum şi al stimei de 

sine, inteligenţei emoţionale şi generale. Modelele educaţionale parentale influenţează modelul 

de abordare interpersonală, modul de raportare la diferite norme şi valori sociale şi modul de 

implicare în viaţa şi activitatea grupală (Stomff M, 2015). 

 Cea mai mare parte dintre parinti educa asa cum au fost educati.  
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Tipurile (modelele) de stil educativ în familie se pot clasifica în funcţie de două axe de 

analiză: 

Axa 1. relaţia autoritate – liberalism (constrângere – permisivitate); 

Axa 2.  relaţia dragoste – ostilitate (ataşament – respingere). 

Indicatorii utilizaţi pentru analiza axei 1. reflectă constrângerile impuse de părinţi în 

activitatea copiilor, responsabilităţi ce sunt atribuite acestora, modul de exercitare a controlului 

parental, rigoarea cu care se aplică, controlul respectării regulilor etc. 

În a doua axă, indicatorii se pot reflecta: 

• gradul de angajare al părinţilor în activitatea copiilor; 

• sprijinul acordat copiilor;  

• timpul alocat pentru educaţie; 

• receptivitatea la problemele noilor generaţii; 

• stările emoţionale raportate la nevoile copiilor etc. 

Cele două variabile importante, controlul parental şi sprijinul parental, se pot combina în 

trei tipuri de stiluri educative (Baumrind D,1991): 

◦ Permisiv, caracterizat de un nivel scăzut al controlului, asociat cu identificarea stărilor 

emoţionale ale părintelui şi ale copilului. Controlul este slab şi responsabilităţile şi nomele de 

conduită sunt puţine. 

◦ Autoritar, care asociază un control puternic cu o susţinere slabă în activitatea copilului. 

Acestuia i se impun reguli şi norme foarte rigide. 

◦ Autorizat, care combină controlul sistematic cu sprijin parental. Părinţii formulează 

reguli şi controlează respectarea lor, dar nu le impun. Sunt deschişi la schimburi verbale cu 

copiii, explicându-le raţiunile pentru care trebuie să respecte regulile şi situaţiile în care se aplică, 

stimulând totodată autonomoia lor de gândire.  

 Alţi cercetători identifică stiluri directive (autoritare) şi stiluri non-directive (liberale). 

Indiferent de stilul educativ, fiecare părinte proiectează pentru copilul lui anumite 

aspiraţii şi dorinţe pe care nu le-a realizat în viaţă. Pentru fiecare părinte, copilul constituie un 

viitor nou. Indiferent de posibilităţile copilului şi în grade diferite, ţinând cont de particularităţile 

personale, părinţii consideră propriul copil o şansă de a nu repeta greşelile pe care l-au făcut ei în 

viaţă. Majoritatea repetă modelul educaţiei pe care au primit-o, sau fac exact contrariul, dacă au 

fost nemulţumiţi de propriii părinţi.  Toţi părinţi îşi iubesc copiii, însă forma de exprimare este 

diferită şi mai mult sau mai puţin ascunsă de forme specifice şi personale. 
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Pentru a determina modul în care unele trăsături de personalitate ale adulților sunt 

predictori pentru manifestarea competențelor parentale și pentru a surprinde relația existentă 

între stilurile parentale și tulburările de comportament din adolescență am realizat o cercetare în 

care au fost cuprinși 120 de adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 18 de ani, media de  vârstă 

fiind de 16.96 ani, elevi ai Colegiului Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă”, Bucureşti și 60 de 

adulți, părinți ai acestora, 23 de gen masculin și 37 de gen feminin, media de vârstă fiind 43.5 

ani. În privința nivelului de educație, 8 adulți au studii sub-medii (școală profesională, școală de 

meserii, 10 clase), 31 au bacalaureat și 21 studii superioare. 

În cadrul acestui experiment am înaintat următoarele ipoteze: 

Ipoteza 1. Considerăm că între unele trăsături de personalitate ale adulților și 

competențele lor parentale există legături semnificative, înţelegând prin acesta că anumiţi 

factori de personalitate sunt predictori pentru manifestarea competenţelor parentale. 

Pentru a verifica această ipoteză am folosit pentru variabila independentă personalitatea 

instrumentul ABCD M, Chestionarul Big Five Minulescu,  iar pentru variabila dependentă 

competenţe parentale instrumentul Chestionarul de investigare a competenţei parentale (CCP), 

autor Glăveanu S. 

Rezultatele la competențe parentale sunt următoarele:  

Tab. 1.  Scorurile CCP pe faţetele constructului 
Faţetă a competenţei parentale Media AS 

Cunoaştere-Informare 57.3 12.4 

Suport afectiv 32.3 10.3 

Metode de educaţie 31.4 12.4 

Predepse şi recompennse 35.2 11.6 

Asertivitate în comunicare 29.8 13.1 

Managementul timpului  57.9 18.3 

Management de stress familial 22.5 10.2 

Gestionare crize personale 26.8 9.3 

Gestionare crize educaţionale 22.8 11.2 

Total 316  
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Fig.1. Repezentare grafică a mediilor factorilor competenţei parentale CCP. 

Pentru a investiga dacă trăsăturile de personalitate ale părinţilor sunt predictori ai 

competenţei parentale, am utilizat analiza de regresie multiplă. Un rol decisiv în analiza de 

regresie îl are multicoliniaritatea, ce exprimă nivelul corelaţiei dintre variabilele independente; 

astfel, cu cât predictorii corelează mai mult între ei, cu atât mai puţin corelează cu criteriul, iar 

variabilele independente, a căror corelaţie reciprocă este mai mare de 0,1, ridică problema 

multicoliniarităţii. În mod ideal, variabilele independente (predictorii, facorii de personalitate) nu 

trebuie să coreleze semnificativ între ele, dar trebuie să coreleze cu criteriul (competenţa 

parentală).  

Valoarea lui R (-0.821) este o dovadă pentru existenţa corelaţiei dintre factorii de 

personalitate, în calitate de predictori şi competenţa parentală. R Square este 0.799, adică 79,4% 

din variaţia variabilei competenţă parentală este cauzată de cei cinci factori de personalitate: 

extraversie, maturitate, agreabilitate, conștiinciozitate, actualizare-stagnare. 

 
Fig. 2. Reprezentarea grafică  a legăturlor dintre stilurile parentale și factorii de 

personalitate modelul Big five. 
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Putem considera că factorii de personalitate investigaţi sunt predictor ai competenţei 

parentale împreună cu faţetele acestor factori. 

Prezentăm în continuare analiza factorilor de personalitate investigaţi împreună cu 

faţetele acestora în calitate de predictori ai competenţei parentale. 

Factorul extraversie-introversie reflectă capacitatea părintelui de a se raporta activ la 

nevoie copiilor, cu o atitudine optimist şi cu umor. Tot acest factor reflect şi abilitatea 

interpersonală a adultului faţă în faţă cu adolescentul şi nevoile acestuia, adult care are nevoie să 

se afirme permanent în faţa unui viitor adult care îşi testează limitele zi de zi. 

Factorul maturitate, adaptare vs. Imaturitate, psihopatie reflectă abilitatea adultului 

de a manifesta încredere, de a se adapta permanent la nevoile cognitive-afective ale 

adolescentului în continua creştere. Această adaptare continuă are nevoie de atitudine 

prietenoasă, de inhibare a impulsurilor agresive, de răbdare, adică de o forţă a Eu-lui pe care o 

conferă doar maturitatea. 

Factorul Agreabilitate este reflectat în atitudinea altruistă, caldă, empatică, dar în 

acelaşi timp onestă, corectă a adultului faţă în faţă cu adolescentul şi anturajul acestuia. 

Factorul Conştiinciozitate reflectă atitudini şi comportamente foarte importante pe care 

e nevoie ca adultul să le pună în act în relaţia cu adolescentul. Acest factor este înţeles ca 

asigurarea unui nivel de autoritate optimal (reguli clare şi stabile, cu echilibru între 

permisivitatea excesivă şi crizele de autoritate). În cazurile în care părinţii nu fac faţă sau renunţă 

la rolurile lor de îndrumători, adolescenţii îşi aleg modelele care le permit manifestarea 

impulsurilor, iar acest fapt generează comportament deviant şi, uneori, acte antisociale). Tot 

acest factor măsoară consecvenţa, perseverenţa în acţiuni, dar şi spiritual de perfecţionare 

informare a părinţilor în legătură cu abilităţile lor educaţionale şi formative. Acest factor face din 

relaţia educativă cu adolescenţii un demers raţional, obiectiv, planificat şi în control emoţional. 

Este unul din principalii factori de personalitate cărora li se adresează programul nostru 

informativ formativ. 

Factorul Actualizare vs. Stagnare reprezintă reflectarea subtilă a demersurilor de 

rafinare personală în atitudinea faţă de lumea adolescentului, o atitudine de înţelegere 

aprofundată, deschisă, tolerantă. Acest factor măsoară creativitatea adultului în raport cu 

nonconformismul adolescentin, spiritual independent şi flexibilitatea. De fapt, în afara acestui 

spirit, comunicarea cu adolescenţii devine disfuncţională.  
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Ipoteza 2. Presupunem că între tulburările de comportament ale adolescenţilor şi 

stilurile parentale există legături semnificative. 

Determinarea modelelor parentale ale adolescenților s-a realizat cu Inventarul pentru 

măsurarea modelelor parentale de educație autopercepute, realizat de Carlo Perris și colab.  

(EMBU), iar tulburările de comportament cu Scala de evaluare a tulburărilor din adolescenta 

APS-SF; Reynolds. 

Ierarhia modelelor parentale la adolescenții participanți la cercetarea noastră ne arată că 

pe primul loc  se află mama generatoare de culpabilitate,  pe locul 2 tatal punitiv, iar pe locul 3 

mama privativă. De remarcat și că pe ultimele locuri se află modele de abuz. Aceste rezultate 

considerăm că deschid perspective de cercetare interesante și provocatoare în ceea ce privește 

specificul climatului familial romanesc. 

 
Fig. 3. Reprezentare grafică a distribuției modelelor parentale 

Studiul corelațional al modelelor parentale cu starea clinică 
Studiul corelațional al modelelor parentale cu starea clinică a adolescenților (Tabel 2) 

relevă legături puternice și semnificative ale modelelor parentale ce presupun abuz, privațiune, 

punitivitate, umilință, rejectivitate și superprotecție cu tulburările de conduită, opoziționiste, 

depresive, cu problemele școlare, tendințele violente și problemele interpersonale. Remarcăm și 

corelațiile negative semnificative atât cu cu tulburările de externalizare, cât și de interiorizare a 

modelelor ce presupun afecțiune, toleranță și orientarea performanței.  

Tab.2 Date corelative privind legătura de semnificație statistică între modelele parentale și 
tulburările de comportament. 
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Mama 

Abuziv Tata   .597** .512** .242** .311** .141 .115 -.077 -.138 .601** .592** .030 .246** 

Privativ 

Mama 

  .529** .603** .341** .246** .107 .107 -.178 -.075 .538** .523** .043 .336** 

Privativ Tata   .334** .379** .142 .178 .095 .158 -.086 -.042 .342** .327** .059 .143 

Punitiv 

Mama 

  .362** .441** .173 .003 .025 -.035 -.107 -.008 .362** .357** -.075 .160 

Punitiv Tata   .484** .563** .213* .094 .078 .166 .104 .031 .507** .490** .153 .218* 

Umilitor 

Mama 

  .566** .641** .312** .175 .159 .094 -.053 -.083 .569** .548** .001 .315** 

Umilitor 

Tata 

  .467** .525** .276** .274** .112 .030 .020 -.259** .450** .466** -.080 .280** 

Rejectiv 

Mama 

  .404** .519** .247** .142 .075 .095 -.026 -.080 .427** .410** .113 .244** 

Rejectiv Tata   .448** .574** .240** .057 .056 -.009 .033 -.152 .444** .455** -.018 .246** 

Superprotect. 

Mama 

  .299** .412** .263** .046 -.118 .021 -.057 -.202* .295** .286** -.060 .259** 

Superimplica

t Tata 

  -.199* -.148 -.157 .070 .057 -.060 .138 -.004 -.173 -.200* .027 -.160 

Superimplica

t Mama 

  -.136 -.286** -.157 -.176 -.074 -.285** -.116 .068 -.146 -.154 -.041 -.145 

Superimplica

t Tata 

  -.123 -.232* -.078 -.053 .011 -.184* -.089 .008 -.149 -.116 -.004 -.080 

Tolerant 

Mama 

  .015 -.054 -.075 -.038 .086 -.051 -.013 -.081 .017 .000 -.177 -.071 

Tolerant tata   -.026 .024 .047 .059 .026 .054 -.165 .174 -.019 -.004 .011 .043 

Afectuos 

Mama 

  -.077 -.079 .073 .126 .061 .060 -.029 -.063 -.091 -.073 .083 .064 

Afectuos 

Tata 

  -.281** -.314** -.214* -.317** -.147 -.114 -.062 .039 -.308** -.280** -.022 -.222* 

Orientand 

perf.Mama 

  -.170 -.172 -.128 -.207* -.264** -.132 .029 .117 -.169 -.195* -.031 -.129 

Orientand 

perf. Tata 

  -.140 -.233* -.031 -.214* -.053 -.090 .005 .084 -.186* -.149 -.108 -.043 

Gen. culpa  

Mama 

  -.098 -.003 -.077 -.020 .047 -.137 -.046 -.164 -.122 -.080 -.125 -.075 

Gen. culpa 

Tata 

  .203* .239** .127 .221* .144 -.010 -.017 .056 .205* .193* -.006 .143 

Stimulativ 

Mama 

  .162 .184* .127 .134 -.033 .229* .023 -.001 .173 .165 .015 .124 

Stimulativ 

Tata 

  -.061 .066 -.112 -.028 .117 -.107 .216* .085 -.085 -.060 .014 -.117 

 

Studiu corelativ – adulți, personalitate și stil parental 

Corelație semnificativă negativă între stilul dominator și cel dependent (-.332). Corelație 

semnificativă pozitivă între Nervozitate (FPI) și stilul dominator (.473). Corelație semnificativă 
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negativă între Fire deschisa, autocritică și stilul infantil (-.331). Corelații semnificative pozitive 

ale Stilului democratic cu Sociabilitatea (.460), calmul (.409), și corelație semnificativă negativă 

cu Dominare – reactivitate (-.317). 

 

Concluzii și discuții 

 Familia este un sistem care se concentrează pe dimensiunile generale ale interacțiunii 

familiale și care ține seama de toți membrii familiei si presupune o serie de interacțiuni; ea 

reprezintă un sistem de relații interne în reacție cu contexte mai largi, cum ar fi influențele 

suportului social extern, intergeneraționale, precum și influențele istorice. 

Din perspectiva copilului, familia include, pe lângă preocupări față creşterea și îngrijirea 

copilului la diferite vârste, pentru a fi modelat de către familie, și permanența relativă a influenței 

familiei. Dezvoltarea copilului depinde de interacțiunea reciprocă dintre biologie și contextul 

social și, prin urmare, de probabilitatea ca puncte sensibile biologice ale copilului și resursele 

sociale și de mediu ale familiei să contribuie împreună la producerea anumitor rezultate. 

 Parentingul este direct influențat de forțele care provin din interiorul părintelui individual 

(personalitatea sa) și merg către interiorul copilului (caracteristici de individualitate ale 

copilului), precum și de contextul social mai larg, în care relația părinte-copil este încorporată. 

Mai exact, relațiile maritale, rețele sociale și locurile de muncă influențează personalitatea 

individuală și bunăstarea psihologică generală a părinților și, prin urmare, buna funcționarea a 

parentingului, iar acesta, la rândul său, dezvoltarea copilului. 

 Modelele si stilurile parentale joaca un rol important in dezvoltarea individului. Fiecare 

dintre noi avem un trecut, o familie din care provenim și, în consecință, ne-am perceput părinții 

în mod particular, specific. Aceste percepții sunt esențiale pentru patternurile de atitudine, de 

comportament și emoționale pe care le vom pune în act, mai târziu, în relația de cuplu. 

Rezultatele studiului nostru au relevat faptul că anumiți factori de personalitate sunt 

predictori pentru manifestarea competenţelor parentale, analiza coeficienţilor de corelaţie 

demonstrând acest lucru.  

Legături semnificative au rezultat din tudiul corelațional al modelelor parentale cu starea 

clinică a adolescenților. Astfel modelele parentale ce presupun abuz, privațiune, punitivitate, 

umilință, rejectivitate și superprotecție corelează  cu tulburările de conduită, opoziționiste, 

depresive, cu problemele școlare, tendințele violente și problemele interpersonale. Remarcăm și 

corelațiile negative semnificative atât cu cu tulburările de externalizare, cât și de interiorizare a 

modelelor ce presupun afecțiune, toleranță și orientarea performanței.  
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              DUBLUL  CA TEHNICĂ FUNDAMENTALĂ  

ÎN PSIHODRAMĂ 

                                           SÎRBU  Marinela, lector univ.dr.  

Universitatea Hyperion din București 

 

Rezumat:   Metoda psihodramatică, oferă persoanei oportunitatea de a recrea stadii 

evolutive ratate, prin permisiunea de a experimenta şi practica dinamicile unui anumit stadiu, 

într-un mediu terapeutic sigur. Acţiunile psihodramatice pot fi reconstructive, eu-rile auxiliare 

din grup oferind protagonistului suportul emotional pe care nu l-a putut primi în situaţia 

originală. 

        Jacob Levi Moreno, a descris dublul ca fiind primul stadiu al dezvoltării copilului. Acest 

stadiu al identităţii cosmice, reprezintă bazele teoretice pentru tehnica dublului, în care funcţia 

de eu- auxiliar este de a exprima gândurile şi sentimentele pe care protagonistul nu le poate 

exprima.  Astfel, prin ,, funcţia de dublu se înţelege interacţiunea capabilă să producă o 

dinamică mentală cu ajutorul căreia vor fi stimulate discursul interior şi dialogul cu sine însuşi, 

determinând clarificarea şi explicarea trăirilor unui anumit individ”. (G. Boria,1991).  

Eficacitatea dublului, constă în faptul că potenţeză apariţia emoţiilor, amintirilor, insightu-rilor 

şi este surprinzătoare. Eficacitatea acestei tehnici rezidă din faptul că ea poate fi împrumutată 

şi încorporată în diferite metode de psihoterapie. ( Kipper şi Ritchie, 2003). 

Cuvinte cheie: Moreno, psihodramă, grup, director, protagonist, rol, protorol, matrice 

de identitate, eu auxiliar, dublul, identitate cosmică,tele. 

 

Abstract:  The psychodramatic method gives to a person the opportunity to recreate the 

missed evolutionary stages, enabling him/her to experiment and practice the dynamics of a 

certain stage in a safe therapeutic environment. The psychodramatic actions may be 

reconstructive, the auxiliary Egos from the group providing to the protagonist the emotional 

support that he/she was not able to receive in the original situation. 

        Jacob Levi Moreno described the double as the first stage of child development. This stage 

of the cosmic identity represents the theoretical bases for the technique of the double, in which 

the function of the auxiliary Ego is to express the thoughts and feelings that the protagonist 

cannot express. Thus, ,,the function of the double means the interaction capable of producing a 

mental dynamics with which it would be stimulated the inner speech and the dialog with himself, 
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determining the clarification and explanation of a particular individual’s feelings” (G. 

Boria,1991). The effectiveness of the double consists in the fact that it facilitates the appearance 

of emotions, memories, insights and that’s why the double is surprising. The effectiveness of this 

technique lies in the fact that it can be borrowed and incorporated in a number of different 

psychotherapy methods. (Kipper and Ritchie, 2003). 

Keywords: Moreno, psychodrama, group director, protagonist role, protocol, identity 

matrix auxiliary ego, double, cosmic identity, communication . 

 

I.1. Etapa Dublului în  dezvoltarea umană din perspectivă psihodramatică  

         În modelul morenian, rolul este elementul psihogen pe baza căruia se construieşte 

personalitatea ( G. Boria, 1997). Primul proces emoţional de învăţare pentru copil îl reprezintă 

în viziunea lui Moreno, matricea de identitate. Matricea de identitate, este dimensiunea din care 

apare treptat identitatea subiectului  pornind de la o trăire fuzională, până la întâlnirea a două 

individualităţi distincte ce se împletesc printr-o alternanţă de momente fuzionale şi momente de 

criză.  

        Iată cum definea Moreno, matricea de identitate: ,, Copilul trăieşte înainte de a se naşte şi 

imediat după aceea într-un univers nediferenţiat, pe care l-am numit matrice de identitate. 

Această matrice aparţine existenţei dar nu face parte din conştiinţă. Această matrice poate fi 

considerată ca fiind locul  din care emerg treptat atât sinele, cât şi rolurile.”  

Moreno a diferențiat aceste roluri în roluri fiziologice (precum rolul celui care mănâncă, 

doarme,etc.), roluri psihologice sau psihodramatice (ca rolurile de spiriduş, de vrăjitoare sau 

alte roluri fantastice, care corespund unor exigențe predominant intrapsihice) şi, în sfârşit, roluri 

sociale (precum cel de părinte, polițist, medic)” (Moreno, 1964).  

Dacă rolurile fiziologice aparțin primului univers, celelalte două dobândesc condiții de 

dezvoltare o dată cu trecerea în cel de-al doilea univers, o dată cu ,,divizarea universului în 

fenomene reale şi fenomene fantastice. Acum încep să se manifeste forme de joc de rol, care 

pun copilul în relație fie cu persoane, obiecte şi scopuri aflate într-un context real exterior lui, fie 

cu persoane, obiecte şi scopuri pe care şi le imaginează în afara lui. Primele se numesc roluri 

sociale (părintele), iar celelalte - roluri psihodramatice (Dumnezeu)” (Moreno, 1964). 

 Rolurile sociale îşi au originea în lumea reală, putând fi reprezentate şi activate, pe când 

rolurile psihodramatice îşi au originea în reprezentările mentale şi pot fi transformate în acțiune. 

,,Individul sănătos din punct de vedere psihologic este cel care reuşeşte să activeze rolurile pe 



157 
 

care şi le reprezintă mental, adică poate să dea formă unei reprezentări mentale şi poate să o 

transforme în acțiune sau, plecând de la un eveniment relațional, poate să şi-l reprezinte mental” 

(G. Boria, 1997). 

 Primul stadiu al matricei de identitate se caracterizează prin incapacitatea copilului de a 

se distinge de mediul său, se simte ca fiind ,,unul cu universul”- stadiul nediferenţiat.( Etapa 

dublului) În cel de-al doilea stadiu, atenţia copilului este centrată pe ,,celălalt” şi prin uimire, 

disconfort şi curiozitate descoperă că nu este ,,unul cu universul”- stadiul diferenţiat .(Etapa 

oglindirii). Al treilea stadiu, emerge atunci când copilul va putea să îl detecteze şi pe celălalt, 

extrăgându-l din context. Al patrulea stadiu va fi prezent atunci când copilul se va situa activ în 

realitatea înconjurătoare şi chiar se va plasa în locul ,,celuilalt”, jucându-i rolul.( Etapa 

inversiunii de rol). În cel de-al cincilea stadiu, inversiunea identităţii este completă. ,, Copilul a 

crescut, îi învaţă pe alţi copii rolurile pe care le-a jucat el în copilăria timpurie, identificându-se 

în acest fel cu roluri pe care le-a văzut la adult” ( G.Boria, citat de Violeta Pecican). În acelaşi 

timp, ceilalţi îi recompun rolurile iniţiale ca într-o oglindă.  Aceste cinci stadii, spunea Moreno, 

reprezintă ,, bazele psihologice pentru toate procesele de rol şi pentru fenomene ca intuiţia, 

identificarea, transferul”. 

      Pentru  Moreno, omul este considerat o fiinţă cosmică. ,,Cosmosul  este leagănul omenirii 

întru naştere dar şi întru moarte”.  

        În perioada de nou-născut, mama pleacă şi se întoarce atunci când copilul are nevoie de 

îngrijire, este relativ independentă de copil. Nu este valabil acelaşi lucru şi pentru copil, care se 

confundă cu mama sa şi cu elementele lumii înconjurătoare. Această ,,co-existenţă, co-acţiune şi 

co-experienţă, ilustrează relaţia copilului cu lumea în primul stadiu al matricei de identitate”. 

(Moreno,1977, citat de Fonseca).  În această etapă, copilul nu poate supravieţui singur, are 

nevoie de cineva care să aibă grijă de el, un Eu auxiliar, cineva care să poată face ceea ce el nu 

poate, cineva care să-i înţeleagă nevoile.  Astfel, mama continuă comunicarea cu copilul prin 

rolul ei de auxiliar cu funcţie de dublu.  Acest stadiu al identităţii cosmice, reprezintă bazele 

teoretice pentru tehnica dublului, în care funcţia de Eu auxiliar este de a exprima gândurile şi 

sentimentele pe care persoana ( în limbaj psihodramatic se numeşte protagonist) nu le poate 

exprima.  

 În sens larg, pricipiul dublului guvernează întreaga muncă psihodramatică. Directorul 

(terapeutul psihodramatist)  funcţionează ca un Eu auxiliar iar protagonistul este ,,copilul” care 

are o nevoie, caută ceva ce nu poate găsi singur. Acest ,,copil” doreşte ajutorul cuiva care să îl 

înţeleagă şi îi oferă mijloacele necesare pentru a găsi ceea ce caută.  Pentru a obţine rezultate 
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pozitive, directorul nu-i va oferi protagonistului pur şi simplu ceea ce îşi doreşte, ci cu 

sensibilitate, blândeţe şi curiozitate îi va facilita autoexplorarea. 

       Pe măsură ce copilul se dezvoltă, experimentarea matricei cosmice se atenuează. El se 

străduieşte să dobândească o identitate individuală, încearcă să se separe de celălalt, de ,,tu” şi 

de lume. Dar, încă nu reuşeşte, astfel că regăsim copilul încă unit cu mama printr-o legătură 

puternică.  

       Acest stadiu este guvernat de principiul dublului, între ,,eu” copilul şi ,,tu” mama, care va 

avea o importanţă majoră în structurarea eului şi va stabili forma şi patternul pentru relaţiile 

viitoare. Ulterior, copilul intră în perioada în care începe să se recunoască, descoperind propria 

identitate.  

       Pentru forma iniţială de funcţionare a rolurilor, fundamental fiziologică, Giovanni Boria 

preia denumirea de protoroluri, termen introdus de Dalmino Bustos care afirmă: 

,,Transformarea protorolurilor în roluri somatice se produce încetul cu încetul în interiorul 

matricei de identitate, pe măsură ce copilul trece de la nediferenţiat la diferenţiat” (D.Bustos, 

citat de G. Boria,1997). Pe măsură ce copilul devine conştient de propria persoană, se angajează 

în perceperea celuilalt, intrând în contact cu lumea astfel identificându-l pe ,,tu”.  

      Conceptul de ,,tratare” a rolului aşa cum este descris şi aplicat în psihodramă, reprezintă 

poate una dintre cele mai semnificative contribuţii ale lui J.L. Moreno în domeniul sănătăţii 

mentale. El a definit rolul ca: ,, formă reală şi tangibilă pe care o ia sinele…forma funcţională pe 

care şi-o asumă individul atunci când reacţionează la o situaţie specifică în care sunt implicate 

alte persoane sau obiecte…Sinele, eul, personalitatea, caracterul , etc., reprezintă efectele de 

grup, ipoteze euristice, postulate metapsihologice, ,,logoizi”. Rolul este o cristalizare finală a 

tuturor situaţiilor apărute într-un anumit domeniu de operare prin care a trecut individul”. 

       În cartea sa ,,Psychodrama. A Rehearsal for Living”, Adaline Starr, defineşte rolul ca: ,,un 

pattern de comportament pe care îl dezvoltă o persoană pe baza experienţelor sale de viaţă 

pentru a gestiona situaţia cu care se confruntă”. Sănătatea psihică este asociată cu abilitatea de a 

intra şi a ieşi cu o oarecare fluiditate dintr-o varietate de roluri. Ne îmbolnăvim atunci când ne 

blocăm într-un rol sau două şi nu mai putem ieşi. Atunci când rolul se impune asupra existenţei 

noastre, devenim acel rol, astfel ne pierdem spontaneitatea , creativitatea şi în felul acesta 

libertatea de a alege. În acest caz, rolul ne joacă pe noi. Nu intervine doar o schimbare în 

realitate ci şi o comutare a inserţiei noastre în realitate. Astfel, ne identificăm în mod greşit sau 

ne supraidentificăm cu rolul şi ne subidentificăm cu noi înşine. 
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        I.2.   Abordări teoretice ale dublului ca tehnică 

       Dublul este una dintre tehnicile fundamentale utilizate în psihodramă. Sub aspect acţional 

constă în, a da voce” sentimentelor pe care protagonistul nu reuşeşte să le rostească din diverse 

motive, de pildă: timiditate, ruşine, inhibiţie, angoasă, sentimente de vinovăţie, absenţa unei 

educaţii adecvate, etc.Scopul dublului este de a ajuta protagonistul să intre în contact cu emoţii 

neverbalizate, uneori inconştiente, de a le aduce la suprafaţă şi în felul acesta să le exprime. 

       Conform cu Moreno, 1975, citat de Fonseca, 2004, Tehnica dublului este cea mai 

importantă terapie pentru oamenii singuri... un copil sau un pacient schizofren, poate nu va fi 

niciodată capabil să facă o inversiune de rol, dar va accepta dublul”. Acest lucru este de aşteptat 

pentru că în stadiul dublului, aşa cum am arătat în primul capitol, corespunde dezvoltării 

precedente inversiunii de rol. 

         În terapia de grup, dublul presupune intervenţia unei persoane care să joace rolul dublului. 

De obicei, acest rol este jucat de o persoană din auditoriu, care trăind un puternic sentiment de 

identificare cu protagonistul, se oferă şi se poziţionează alături de acesta pentru a putea 

funcţiona ca un alter-ego. Alter-ego care exprimă cu voce tare gândurile, sentimentele, dorinţele 

pe care protagonistul nu le poate verbaliza. 

        Dublul poate fi folosit şi în monodramă (terapia cu o persoană) directorul anunţând 

protagonistul că va face un dublu, părăsind locul de director din afara scenei şi poziţionat în 

spatele protagonistului, uşor lateral, modificându-şi vocea (Violeta Pecican - curs rezidenţiale). 

Tehnica dublului durează între 3 şi 15 minute. (Kipper şi Ritchie, 2003). 

       Dublul serveşte şi la crearea de oportunităţi pentru persoana căreia i se face dublul, pentru a 

se simţi conectată şi sprijinită. Astfel, dublul devine o tehnică eficientă în psihoterapia adultului, 

atunci când se lucrează cu copiii sau adolescenţi. Insight-ul la copii este mai puţin verbalizat. 

(Schaefer, Johnsons şi Whery, 1982, citat de Gershoni, 2003). 

       Studiile meta analitice, referitoare la eficienţa terapeutică a tehnicii dublului alături de 

inversiunea de rol, au demonstrat eficacitatea acestora. Eficacitatea acestor tehnici rezidă din 

faptul că ele pot fi împrumutate şi încorporate în diferite metode de psihoterapie. (Kipper şi 

Ritchie, 2003). 

I.3.  Etapa dublului în alte metode psihoterapeutice  

         Potrivit concepţiei moreniene, sinele este punctul de coagulare a subiectivităţii, ceea ce dă 

individului senzaţia de bunăstare sau insecuritate în lume. Pentru a exista sentimentul de 

bunăstare, este necesar ca pe tot parcursul dezvoltării umane, să existe o experienţă care să ofere 
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funcţia de nutriţie şi ataşament pozitivă. Această funcţie de nutriţie şi ataşament este oferită de 

persoanele care se ocupă de copil, ceea ce în limbaj psihodramatic numim, auxiliari cu funcţie 

de dublu (Anca Nicolae, 2010).  

        Heinz Kohut, a pornit iniţial de la formulări cu privire la narcisism, ulterior a dezvoltat 

teoria despre psihologia sinelui. Pentru Kohut, relaţiile copilului cu ceilalţi sunt esenţiale pentru 

supravieţuirea sa, acestea dându-i coeziune, constanţă şi elasticitate. Aceste persoane sunt 

numite de Kohut obiecte-sine (Kohut, citat de Siegel, 1996), întrucât sunt persoane separate de 

copil care au funcţii ce vor fi integrate structurii sale psihice. Conceptul de obiect- sine are drept 

corespondent în psihodramă eul auxiliar. Astfel, mama care funcţionează ca obiect-sine şi care 

este parte integrantă a copilului, existând în totalitate doar pentru gratificarea lui” (Stone, 1999) 

corespunde mamei ca eu auxiliar cu funcţie de dublu „ D.W. Winnicott, poate mai mult decât 

alţi psihanalişti a punctat importanţa mediului pentru creşterea şi dezvoltarea copilului, mediu 

care are ca figură centrală mama”. (Summers, 1994). Conform cu Winnicott, Eul matern 

suplineşte Eul copilului care nu este încă constituit, ceea ce conturează premisa fundamentală, 

identificarea mamei cu noul născut. Această identificare este tradusă prin empatia care se 

dezvoltă în perioada lunilor de sarcină şi evoluează spre ceea ce Winnicott numeşte, preocupare 

maternă primară”. Fenomenul empatic se manifestă prin capacitatea mamei de a fi permanent 

atentă la nevoile copilului. Această premisă winnicottiană, corespunde etapei dublului din 

psihodramă, în care mama este eu auxiliar cu funcţie de dublu. 

        M. Mahler, a susţinut abordarea procesului de separare-individuare în contextul teoriei 

libidoului şi psihologiei eului. În conformitate cu acest model, în dezvoltarea sa, copilul trece 

prin următoarele faze: faza autismului normal; faza simbiozei normale; faza separării şi 

individuării cu cele patru subetape ale sale (Palombo, Bendicsen, Koch, 2009). 

       În faza autismului normal, copilul nu este conştient de obiectele externe, experienţa sa fiind 

limitată în menţinerea sau perturbarea homeostaziei fiziologice, ca modalitate de a recunoaşte 

capacităţile evidente de interacţiune ale noului născut. Mai târziu acestă fază a fost numită, faza 

pseudoautistă”. (Palombo, Bendicsen, Koch, 2009). Această etapă sau fază corespunde primului 

nivel de dezvoltare a rolurilor din teoria moreniană, când mama funcţionează ca o extensie a 

acţiunii copilului, adică, mama eu auxiliar cu funcţie de dublu. 

        Faza simbiotică normală, este o metaforă pentru a sublinia fuziunea a două organisme, 

mamă şi copil, cu graniţe neclare. Această fază corespunde teoriei psihodramatice cu privire la 

trecerea copilului de la indistinct la distinct, definind modul de funcţionare în strânsă dependenţă 

faţă de contrarol. Cu o simbioză optimă, poate fi demarat procesul de individuare - separare, în 

care are loc trecerea mamei de la funcţia de dublu la cea de oglindă 
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   I.4. Tipuri de dublu 

        Termenul de dublu, este utilizat în prezent pentru a descrie două tehnici diferite. Pe de o 

parte avem tehnica dublului permanent şi o a doua tehnică a dublului spontan. 

       Dublul permanent este un concept preluat din psihodrama tradiţională şi se descrie astfel:, 

un membru al grupului care este alături de protagonist pe aproape tot parcursul scenei, adoptând 

postură şi manierismele sale. (Wilkins, 1999). Acest tip de dublu are funcţie suportivă, uneori 

doar prezenţa fizică a unui aliat, înseamnă ajutor. Putem vorbi de dublul spontan, atunci când 

un membru al grupului care nu este într-un rol, simte ce nu este spus sau ce i-ar fi de ajutor 

protagonistului. Cu acordul directorului şi al protagonistului, intră temporar în scenă şi oferă 

acele informaţii ca şi cum ar fi protagonistul. „ Pe lângă profunzimea pe care o poate aduce 

acest tip de dublu, un alt avantaj este acela că îi dă protagonistului sentimentul că grupul este 

implicat şi îl susţine”. (Wilkins, 1999). 

      O altă formă de dublul este dublul colectiv. În psihodramă, sunt multe momente în care 

grupul devine o reală audienţă, urmărind fiecare scenă ca şi cum fiecare din membrii ar juca un 

rol. În astfel de momente poate fi utilizat întreg grupul ca dublu pentru protagonist sau pentru 

orice personaj din scenă. Pe măsură ce grupul dublează, pentru a nu crea frustrare sau confuzie 

protagonistului, este bine, fie să limiteze timpul alocat dublurilor, fie să i se dea protagonistului 

o metodă prin care să deţină controlul asupra situaţiei. De pildă, protagonistul să oprească 

grupul atunci când îi este prea greu să mai audă sau să răspundă fiecărui dublu imediat. Riscul 

acestui tip de dublu este crearea unei stări de ambiguitate şi confuzie pentru protagonist. Dublul 

colectiv mai poate fi utilizat şi pentru a se ajunge la încheierea unei sesiuni dificile.  

    Clasificarea dublului conform cu Leventon, 1991 

         Exprimarea dublului prin intermediul corpului – limbajul corporal al dublului îi poate 

arăta protagonistului o parte din el însuşi. Dublul primeşte în permanenţă indicii de la 

protagonist, dacă observă o inadecvare între ceea ce spune protagonistul şi ceea ce exprimă 

nonverbal, dublul poate accentua acel limbaj corporal. Acest tip de dublu poate fi folosit când 

factorul încredere este prezent. Protagonistul trebuie să accepte dublul său ca fiind o parte din 

sine, desigur acest criteriu este valabil pentru orice tip de dublu şi trebuie să aibă încredere că 

dublul nu îi va face rău şi nu îl va lăsa să piardă controlul. 

      Dublul încăpăţânat. Toate tipurile de dublul pot fi utilizate de aceeaşi persoană pe parcursul 

unei singure scene şi toate pot fi stricate de un dublu încăpăţânat. Nimic nu este mai rău ca un 

dublu care nu poate accepta, nu” de la protagonist. Dacă nu este atent, dublul devine insistent şi 
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pune presiune pe protagonist în acest fel acesta din urmă nemaiputând experimenta lucrurile 

spuse de dublu sau nefiind pregătit să se confrunte cu ceea ce i-a fost atribuit. 

      Dublul neutru. Este similar atitudinii terapeutului non - directiv. Acest tip de dublu are 

scopul de a înţelege protagonistul, de a valida ceea ce spune, verbalizând cu puţin mai multă 

tărie şi oferind posibilităţi de a vedea opţiuni diferite. Este util, atunci când o unei persoane îi 

este dificil să accepte ce spune altcineva despre ea sau, îi este teamă că dublul îi va „ citi” 

mintea. Orice client care nu este obişnuit cu dublul sau arată semne de anxietate poate fi 

reasigurat prin această formă de dublu. Sau, în condiţiile în care clientul neagă afirmaţiile 

dublului şi se foloseşte de acestea pentru a ieşi din rol, făcând afirmaţii de tipul:„ nu este 

adevărat”, nu e deloc ceea ce gândesc”, poate lucra mult mai eficient pe un dublul neutru. Sau, 

în situaţia în care protagonistul arată semne de confuzie sau neputinţă, dublul poate trece de la 

neutru la dublu suportiv.  

        Dublul plin de umor sau dublul sarcastic: Este eficient în situaţii de impas pe parcursul 

unei sesiuni psihodramatice. În situaţii care nu au culoare, atitudinea protagonistului, etc... Stilul 

este foarte important în utilizarea acestui tip de dublu, utilizatorul trebuie să aibă suficientă 

sensibilitate încât să se oprească şi să adopte un stil mai serios atunci când e cazul. Trebuie să 

fie împăcat cu propriul simţ al umorului înainte de a-l putea utiliza terapeutic. Dublul plin de 

umor, foloseşte exagerările pentru a aduce în planul conştient al clientului, emoţiile sau 

defensele. Cel mai important aspect al acestui tip de dublu este flexibilitatea. Dublul trebuie să 

ştie când să se oprească. 

 

          Tipuri de dublu descrise de Blatner 

 

           Dramatizarea sentimentelor - Presupune maximizarea conţinutului emoţional. Acesta se 

foloseşte atunci când directorul consideră că amplificarea emoţiilor este productivă pentru 

clarificarea sentimentelor protagonistului. 

          Dramatizarea cuvintelor şi gesturilor. Dublul poate îmbrăţişa, se poate agăţa, poate 

împinge ceilalţi auxiliari cu care este în interacţiune. Poate lovi o pernă, se poate urca pe un 

scaun pentru a vorbi. Aceasta reprezintă sfera dramatizării nonverbale. 

        Suport. Dublul întăreşte dreptul protagonistului de a simţi ceea ce simte., Este firesc să mă 

simt aşa”. 

       A pune la îndoială şinele. Dublul pune la îndoială atitudinea protagonistului., Oare aşa mă 

simt cu adevărat?”. Acest tip de dublu trebuie utilizat cu precauţie. 



163 
 

      Contrazicerea emoţiilor. Dublul contrazice protagonistul, cu scopul de a evoca o afirmaţie 

reîntărită sau dacă consideră că lumea interioară a protagonistului include şi o afirmaţie opusă 

afirmaţiilor sale. 

      Apărarea în faţa emoţiilor. Dublul verbalizează în mod activ paradigmele mecanismelor de 

apărare obişnuite ale protagonistului. De pildă: Negarea „ Nu mi se poate întâmpla mie”. 

Izolarea „ Nu simt nimic”. Proiecţia „ Niciodată nu aş simţi despre tine, ceea ce simţi tu faţă de 

mine”.  

         Interpretarea. Dublul trebuie să fie foarte atent când introduce conţinuturi ce sunt din 

afara sferei de conştiinţă a protagonistului. A spune ceea ce nu este spus, este o formă a acestui 

tip de dublu sau a face referire la momente din trecut. De exemplu:„ Aşa mă simţeam şi când 

eram copil”. 

       Autoobservarea. Dublul notează situaţia generală cu privire la comportamentul 

protagonistului. „ Se pare că devin mai încordat”. Similar, dublul poate verbaliza emoţiile de 

aici şi acum., După ce am spus asta, mă simt mai ruşinat”. 

       Dublul divizat. Dublul primeşte sarcina de a juca un rol specific sau o parte a psihicului 

protagonistului, de obicei explicate de director. De exemplu, dublul poate fi partea obedientă a 

protagonistului. În cazul acestui tip de dublu, directorul poate aduce mai multe dubluri pe scenă 

care să reprezinte părţi diferite ale protagonistului. 

      Dublul de încălzire. Poate fi folosit pentru a pregăti protagonistul de acţiune. De exemplu, 

directorul este la etapa de luare în contact a protagonistului, iar în acel moment dublul vine în 

spatele protagonistului şi spune: „ Este jenant pentru mine că directorul m-a pus pe mine în 

centru. Eu voiam să stau şi să observ.” 

 După intenţia terapeutică, dublul poate fi clasificat astfel: 

         Dublul de susţinere. Confirmă, subliniază, repetă ceea ce este exprimat de protagonist. 

Este destinat să-l asigure pe acesta asupra a ceea ce trebuie să admită. 

        Dublul de confruntare. Ajută protagonistul să se confrunte cu aspecte din sine, puţin 

acceptate sau nerecunoscute. Dublul se exprimă în mod clar diferit faţă de cuvintele 

protagonistului. Acest tip de dublu se foloseşte atunci când protagonistul este pregătit sau 

capabil să-şi depăşească defensele. 

       Dublul investigativ. Este util în a sublinia anumite conţinuturi percepute ca importante de 

un membru al auditoriului şi trecute neobservate în contextul comunicării protagonistului. Cu 

acest tip de dublu este posibil să dea o nouă orientare strategiei directorului, care culege şi reţine 

ce este important din aceste conţinuturi. 
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       Dublul integrativ. Poate fi folosit atunci când protagonistul se găseşte într-un moment de 

dificultate din cauza conţinuturilor confuze şi negratificante. Acest tip de dublu, leagă 

elementele care au reieşit, subliniind aspectele pozitive ce pot activa autostima protagonistului. 

    De reţinut este faptul că nu dublul este cel care conduce. Dublul este prezent pentru a ajuta 

protagonistul să devină mai conştient de sentimentele sale, să îl ajute să vadă alternative, fără a-

şi impune asupra lui propria individualitate. Protagonistul poate oricând juca o scenă fără dublu, 

însă dublul nu-şi poate face niciodată rolul fără un protagonist. 

 

                  Bariere în utilizarea dublului 

          Una dintre cele mai frecvente bariere în utilizarea dublului, este atunci când dublul nu 

poate intra în rol şi îl confruntă pe protagonist cu emoţii şi stări ce nu îi aparţin. O altă piedică 

în utilizarea cu succes a dublului, poate să apară atunci când odată intrat în rol, dublul nu-i dă 

protagonistului timpul necesar pentru a simţi emoţia. Aici vorbim de ritmurile interne ale 

dublului, respectiv, protagonistului. Dacă ritmul dublului este mai alert, protagonistul poate 

intra în disonanţe, fie emoţionale fie cognitive, consecinţa unei astfel de situaţii conduce la 

apariţia mecanismelor de apărare ale protagonistului. Un alt aspect care poate împiedica 

eficienţa tehnicii dublului, este atunci când, utilizând dublul ştim că poate să apară fenomenul de 

slăbire a mecanismelor de apărare sau a strategiilor eficiente de apărare. Dacă aceste apărări, 

cad” sau apar prea repede, se poate ajunge la creşterea fragmentării psihice în loc de creştere a 

integrării. 

        Rolul de protagonist, este unul dintre cele mai vulnerabile roluri din grup, din acest 

considerent este necesar ca tehnica dublului să fie utilizată cu grijă şi cu măsură. Directorul care 

foloseşte această tehnică, trebuie să găsească modalităţi potrivite de intervenţie şi să-i ofere 

protagonistului posibilităţi de control. De exemplu: directorul poate să oprească scena, să întrebe 

protagonistul cum se simte, să cheme un alt dublu cu o perspectivă opusă sau să încurajeze 

protagonistul să-şi contrazică dublurile. 

I.5. Funcţia de dublul a directorului de psihodramă 

       Pentru Moreno, o condiţie esenţială în activarea spontaneităţii umane este siguranţa şi 

încrederea pe care numai un ambient artificial, special amenajat de director îl poate da. Raportul 

de empatie, de comunicare teleică, pe care directorul îl stabileşte cu persoana, este prototipul 

tuturor rapoartelor umane constructive. 

      Împărţirea clasică a unei sesiuni psihodramatice cu faza de încălzire a grupului, acţiunea 

psihodramatică şi participarea auditoriului, reflectă cu claritate finalitatea valorificării 
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potenţialului terapeutic al interacţiunii şi relaţiei director - grup, director – protagonist, 

protagonist – grup. 

          Timpul de încălzire al grupului sau faza de încălzire, are ca scop activarea spontaneităţii 

persoanelor, această interactivare spontană este prin ea însăşi terapeutică. 

          În faza acţiunii psihodramatice se dezvoltă relaţia terapeutică. Iată ce argumente aduc 

Holmes şi Karp, 1991, pentru a explica factorul terapeutic: 

 terapeutică pentru protagonist, pentru că aflat într-un climat de întâlnire, îşi pune în joc prin 

concretizare propriile conflicte şi explorează noi organizări psihice; 

 terapeutică pentru participanţii la acţiune, pentru că ei îşi asumă rolurile dictate de protagonist, 

le experimentează adevărul profund, atât în planul situaţiei concrete cât şi în cel al raporturilor 

cu protagonistul şi în acelaşi timp propria interioritate;  

 terapeutică pentru auditoriu, datorită proceselor de identificare empatică pe care acţiunea le 

declanşează; 

 terapeutică pentru director, care se antrenează spre o participare empatică, spre o relaţie telică 

şi de adevăr cu protagonistul. 

         În timpul fazei finale a sesiunii psihodramatice, rezervată participării auditoriului, relaţia 

terapeutică îşi găseşte finalitatea în catharsisul colectiv şi integrativ. 

        În interiorul unei sesiuni psihodramatice, directorul este conducătorul terapiei, promotorul 

acţiunii, regizorul reprezentaţiei, analistul materialului emotiv. Apelativul, director în limbaj 

psihodramatic, exprimă activismul, provocarea caracterizată de prezenţa terapeutului - director 

în interiorul unei sesiuni. Acesta intră cu întreaga sa personalitate în raport cu membrii grupului, 

demonstrând disponibilitatea de a se face cunoscut cu particularităţile sale umane, evitând 

abordarea neutră, prezentă în alte forme de terapie în felul acesta evitând întărirea investirii 

fantasmelor transferenţiale din partea membrilor grupului. Această atitudine, favorizează o 

experienţă de raport uman direct, imediat, pătruns de emoţii, care are ca scop o modalitate 

pozitivă de relaţionare interpersonală. 

         Pentru a fi eficace, directorul trebuie să-şi elibereze propria spontaneitate pentru a putea 

avea acces la tele-ul grupului, respectiv al protagonistului. În esenţă prin raportul teleic, 

directorul va deveni dublul protagonistului. Prin raport teleic se înţelege, capacitatea de a simţi 

fără cuvinte, o relaţie dintre doi oameni şi este legătura invizibilă care ţine oamenii uniţi. Astfel, 

în relaţia director - protagonist, se realizează acea întâlnire pe care Moreno o considera ca fiind, 

baza fiecărui act spontan şi a oricărei existenţe creative”. 

      Funcţia de dublu a directorului se manifestă atât pentru protagonist cât şi pentru grup, în 

fundalul tuturor momentelor din cadrul unei sesiuni psihodramatice. Nici una dintre 
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bipolarităţile evolutive nu se poate manifesta în afara cadrului asigurat de întâlnirea în sens 

morenian. Întâlnirea în sens morenian, înseamnă interacţiunea dintre două persoane, în care 

fiecare persoană recunoaşte existenţa de subiect autonom a celuilalt. Directorul este cel care are 

grijă să asigure cadrul adecvat întâlnirii, punctul de plecare a stărilor co - conştiente şi co - 

inconştiente. 

      Psihodrama însemnând acţiune sau în sens larg joc, este subordonată disponibilităţii ludice, 

disponibilitate şi participare care nu pot exista în afara sentimentului de apartenenţă. Acest 

sentiment de apartenenţă în forma sa pură, experimentat de trăitor se constituie ca şi participare 

la naşterea şi evoluţia unui grup, fiind bazat pe comunicarea afectivă, fie verbală, fie nonverbală 

sau şi ambele. 

     Prin intermediul dublului său empatic şi analitic, respectând principiile metodei 

psihodramatice, directorul percepe nivelul de dezvoltare a grupului astfel promovând direct 

sentimentul de apartenenţă. 

     Un alt mod prin care se manifestă rolul de dublu al directorului este identificarea nevoilor de 

bază ale persoanelor din grupul de terapie, nevoi conforme cu psihologia dezvoltării umane, 

respectiv nevoia de fuziune, de alteritate şi individuare. Aceste nevoi materializându-se prin 

alegerea de către director a tehnicilor şi strategiilor care să faciliteze satisfacerea acestor nevoi. 

     În ceea ce priveşte tipul, nivelul, dimensiunea comunicării în timpul sesiunilor 

psihodramatice, directorul este cel care garantează apariţia şi dezvoltarea lor în momentele cele 

mai adecvate, pe baza, informaţiilor” percepute din postura de dublu. 

 

În loc de încheiere: 

        Nevoia de dublu nu se manifestă doar la începutul vieţii noastre, întreaga noastră existenţă 

căutăm situaţii pe care să le percepem ca fiind stimulative şi să stimulăm în acelaşi timp, astfel 

autoobsevându - ne şi autorecunoscându - ne.  

      Pe lângă tehnica dublului, psihodrama ne oferă şi alte instrumente care să stimuleze 

conştiinţa de sine, de pildă: solilocviu, interviul, autoprezentarea. 

      Întrebată despre cum a ajuns J.Moreno la ideea dublului, Zerca Moreno spune că probabil 

ideea i-a venit când era singur. Moreno însuşi sugerând unei paciente:, când eşti singură şi nu ai 

cu cine vorbi, vorbeşte tu cu tine”. Dublul aduce în fapt la suprafaţă, o altă parte din persoană 

sau diferite părţi ale persoanei. Această afirmaţie poate trezi reacţii din cele mai diverse în 

rândul practicienilor. Şi în acest context, este util să reamintim că J. Moreno, credea în primul 

rând în viaţă şi apoi în patologie, el a dorit să se amintească de el ca fiind, omul care a adus 

bucuria în domeniul psihiatriei 
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  Rezumat: Acest articol se axează pe demonstrarea necesității dezvoltării și 

implementării în mediul academic a unui program de formare destinat optimizării  acelor  

dimensiuni ale personalității , care sunt implicate în procesul de integrare în activitățile socio-

profesionale . 

Cuvinte cheie: personalitate, integrare în muncă, nou angajat, dezvoltare personală. 

 

Abstract: This article approaches a demonstration on the need to develop and implement, 

within the academic environment, of a training programme aimed to optimize those dimensions 

of the personality which are involved in the integration into the socio-professional activities. 

Keywords: personality, work integration, new employee, personal development. 

 

Piața muncii devine din ce în ce mai complexă, cu exigențe tot mai ridicate. De asemenea 

și dinamica acestei piețe începe să crească, iar odată cu această dinamică și costurile integrării 

tinerilor absolvenți. În acest context, învățământul academic are sarcina de a asigura cadrul 

necesar ca viitorii profesioniști să-şi poată forma competențe caracterizate de transdiciplinaritate. 

Viitorul profesionist, indiferent de domeniu, are nevoie să se dezvolte ca persoană 

actuală, implicată și autonomă, capabilă să se adapteze și să se integreze cât mai rapid la locul 

său de muncă. Iar dacă pentru pregătirea profesională companiile investesc în angajații lor sume 

importante pentru a-i instrui conform cerințelor, aptitudinile lor psihosociale și comunicaționale 

sunt mai dificil de optimizat. 

Pentru a demonstra oportunitatea dezvoltării personalității studenților in direcție 

prosocială, am desfășurat un experiment formativ, axat pe tehnici de optimizare a 

comportamentelor sociale pozitive, ce vor genera beneficii atât în plan socio-profesional, cât și 

personal. Astfel, am inițiat o cercetare longitudinală, desfășurată chiar în mediul, căruia i se 

adresează, adică în mediul universitar. 
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Obiectivul general al cercetării l-a reprezentat demonstrarea necesității dezvoltării și 

implementării în mediul academic a unui program de dezvoltare personală cu scopul de a 

optimiza dimensiunile psihosociale ale personalității necesare în activitățile socio-profesionale. 

Modelul experimental, calitativ și cantitativ, s-a realizat în trei etape: etapa de constatare, 

etapa experimentului formativ și a celei de control.  

Cercetarea experimentală a început în toamna anului 2012, în cadrul Facultății de 

Psihologie a Universităţii Hyperion, București și a Facultății de Electronică, Telecomunicații și 

Tehnologia Informației, București și s-a întins pe o perioadă de 3 ani universitari, până la 

încheierea de către subiecți a studiilor universitare.  

Experimentul psiho-pedagogic formativ s-a desfăşurat pe un lot de 48 de subiecți, pe 

parcursul anilor de studiu universitar, cu o frecvență de o ședința de 8 ore pe lună, exceptând 

perioadele de sesiune și vacanțele (în total 160 ore). 

În acest articol vom prezenta acea parte a cercetării ale cărei ipoteze de lucru au vizat 

modificări re-test pentru variabilele - construct pe care le-am considerat importante pentru 

integrarea socio-profesională a studenților: interrelaționarea, managementul de sine, motivația și 

stilul de gândire, indicatori de activitate profesională. 

Constructul Interrelaţionare a fost compus din: scalele Dominanţă (Do), Capacitate de 

statut (Cs) Dominanţă (Do), Sociabilitate (Sy), Prezenţă socială (Sp), Acceptarea de sine (Sa). 

Prezentăm în continuare rezultatele obținute, împreună cu o trecere în revistă sumară a descrierii 

scalelor implicate. 

Scala Dominanță destinată identificării persoanelor dominante, care au încredere în ele 

însele, sunt pline de iniţiativă, capabile de a influenţa pe alţii. Pentru scala Dominanță, la finalul 

programului de formare, LE a obținut o medie de 31,50 puncte (limita inferioară 95% = 29,58; 

limita superioară 95% = 33,42), cu o abatere standard 4,599 şi o eroare standard a mediei 0,829, 

iar GC de 27,80 puncte (limita inferioară 95% = 25,38; limita superioară 95% = 29,62), cu o 

abatere standard 5,713 şi o eroare standard a mediei 1,623. Testul de normalitate Shapiro-Wilk 

ne indică că cele două distribuţii sunt semnificativ diferite de distribuţia normală: Coef. Stat. 

LE.= 0,899, df = 24; p = 0,021; Coef. Stat. LC = 0,965; df = 24; p = 0,149). Compararea 

nivelurilor celor două distribuţii s-a realizat cu testul neparametric de comparare a două 

eşantioane independente Mann-Whitney, rezultând că există o diferenţă semnificativă la nivelul 

dominanţei în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (Rang med. LE = 29,37, Rang med. LC 

= 19,93; U = 198; z = - 1,076; p (unidirectional) = 0,017). Participanții din LE au un nivel de 

dezvoltare al dominanţei superior celui obţinut de LC. 
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Scala Capacitate de statut încearcă să măsoare calităţile sau atributele personale care 

fundamentează şi conduc la statut (prezent sau dobândit), descrie persoane active, eficiente, 

multilaterale, care vor sa aibă succes. Scorurile scăzute oglindesc apatia, timiditatea, gândirea 

stereotipa, ambiție mică pentru carieră. Pentru scala Capacitate de statut, la finalul programului 

de intervenţie LE, are o medie a scorurilor de 25,67 puncte (limita inferioară 95% = 23,68; limita 

superioară 95% = 24,65), cu o abatere standard 3,099 şi o eroare standard a mediei 0,448. La 

nivelul LC, media scorurilor este de 19,85 puncte (limita inferioară 95% = 19,51; limita 

superioară 95% = 22,20), cu o abatere standard 3,114 şi o eroare standard a mediei 0,535. În 

urma aplicării testului de normalitate Shapiro-Wilk am concluzionat că cele două distribuţii nu 

sunt semnificativ diferite de distribuţia normală: Coef. Stat. LE.= 0,988 df = 24; p = 0,135; Coef. 

Stat. LC = 0,78; df = 24; p = 0,095). Compararea nivelurilor celor două distribuţii s-a realizat cu 

testul parametric t de comparare a două eşantioane independente, rezultând că există o diferenţă 

semnificativă a nivelului capacității de statut în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (t = 

2,654; df=46; p (bidirectional) = 0,002; diferenta medie = 3,00; limita inferioară = 0,120; limita 

superioară = 5,98). Testul Levene indică asumarea egalităţii varianţelor F = 0,06; p = 0,95. 

Subiecţii LE au un nivel mai bun (m = 24.87, σ = 2.065) faţă de cei din LC (m = 21.29, σ = 

2.78), t (46) = 4.24, p < 0.05. Limitele de încredere (95%) pentru diferenţa mediilor sunt 

cuprinse între 0,23 si 5,71. 

Scala sociabilitate identifică persoane cu plăcere pentru interacțiunea socială, sociabile, 

cu temperament participativ, orientat spre ceilalți, optimist iar valorile scăzute identifică 

persoane convenționale, neangajate social, sugestibile, influențabile, inhibate. La această scală s-

au înregistrat următoarele rezultate: la finalul programului de intervenţie LE a obținut o medie de 

28,16 puncte (limita inferioară 95% = 27.81; limita superioară 95% = 29.32), cu o abatere 

standard 3,716 şi o eroare standard a mediei 0,587, iar LC de 24,18 puncte (limita inferioară 95% 

= 22.98; limita superioară 95% = 27.43), cu o abatere standard 3,998 şi o eroare standard a 

mediei 0,753. Testul de normalitate Shapiro-Wilk a arătat că cele două distribuţii nu sunt 

semnificativ diferite de distribuţia normală: Coef. Stat. LE.= 0,983 df = 24; p = 0,124; Coef. Stat. 

LC = 0,95; df = 24; p = 0,239). Compararea nivelurilor celor două distribuţii s-a realizat cu testul 

parametric t de comparare a două eşantioane independente, rezultatele testării indicându-ne 

faptul că există o diferenţă semnificativă a nivelului sociabilităţii în funcţie de lotul din care fac 

parte subiecţii (t = 2,29; df = 46; p (bidirectional) = 0,016; diferenta medie = 2,395; limita 

inferioară = 0,484; limita superioară = 4,70), testul Levene indicând asumarea egalităţii 

varianţelor F = 3,35; p = 0,073. Subiecţii LE au un nivel mai bun (m = 29,96, σ = 2.83) faţă de 
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cei din LC (m = 25,98, σ = 3.768), t (26) = 2.19, p < 0.05. Limitele de încredere (95%) pentru 

diferenţa mediilor sunt cuprinse între 0.55 și 4.70. 

Prezenţă socială apreciază factori cum sunt: echilibru, spontaneitate, încrederea în sine, 

în interesele sociale şi personale, spirit deschis. Pentru Prezenţă socială, la finalul programului 

de intervenţie subiecţii din LE au obţinut o medie de 39,12 puncte (limita inferioară 95% = 

38.12; limita superioară 95% = 39.61), cu o abatere standard 2,737 şi o eroare standard a mediei 

0,548, iar cei din LC de 34,38 puncte (limita inferioară 95% = 32.91; limita superioară 95% = 

37.84), cu o abatere standard 4,471 şi o eroare standard a mediei 0,608. Testul de normalitate 

Shapiro-Wilk a arătat că distribuţia valorilor pentru GLE este semnificativ diferită de distribuţia 

normală (Coef. Stat. GE.= 0,926 df = 24; p = 0,08); iar pentru GC nu există diferenţă 

semnificativă (Coef. Stat. LC = 0,88; df = 24; p = 0,69). Compararea nivelurilor celor două 

distribuţii s-a realizat cu testul neparametric Mann-Whitney, rezultând existența unei diferenţe 

semnificative a nivelului prezenţei sociale în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (Rang 

med. LE = 30,80, Rang med. GC = 17,50; U = 134 ; z = -1,97; p (unidirectional) = 0,016). LE a 

obținut un nivel de dezvoltare al prezenței sociale superior celui din LC. 

Acceptarea de sine evaluează factorii cum sunt: sensul valorii personale, acceptarea de 

sine şi capacitatea de gândire şi acţiune independentă în contrast cu îndoieli asupra propriilor 

abilităţi, autoculpabilizare, comoditate, pasivitate. Scala Acceptare de sine a prezentat la finalul 

programului de intervenţie nivelul LE o medie a scorurilor de 22,04 puncte (limita inferioară 

95% = 21.30; limita superioară 95% = 23.78), cu o abatere standard 1,783 şi o eroare standard a 

mediei 0,399, iar la LC media scorurilor este de 20,76 puncte (limita inferioară 95% = 19.50; 

limita superioară 95% = 22.80), cu o abatere standard 3,419 şi o eroare standard a mediei 0,692. 

Testul de normalitate Shapiro-Wilk a arătat că cele două distribuţii sunt semnificativ diferite de 

distribuţia normală: Coef. Stat. LE.= 0,932 df = 24; p = 0,29; Coef. Stat. LC = 0,709; df = 24; p 

= 0,021). Compararea nivelurilor celor două distribuţii s-a realizat cu testul neparametric de 

comparare a două eşantioane independente Mann-Whitney, rezultând că există o diferenţă 

semnificativă a nivelului acceptării de sine în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii. Rang 

med. LE = 30,75, Rang med. LC = 20,25; U = 144; z = -2,12; p (unidirectional) = 0,003).  

Constructul management de sine: este compus din factorii Responsabilitate, 

Socializare, Autocontrol, Toleranță, Impresie bună, Comunalitate.  

Scala Responsabilitate identifică persoanele conştiincioase şi stabile în dispoziţie şi 

temperament, responsabile și de încredere, ce pun accentul pe datorie și duc lucrurile la bun 

sfârșit. La finalul programului de intervenţie pentru LE media scorurilor este de 33, 52 puncte 
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(limita inferioară 95% = 32.69; limita superioară 95% = 34.85), cu o abatere standard 2,105 şi o 

eroare standard a mediei 0,480, iar la nivelul LC este de 31, 89 puncte (limita inferioară 95% = 

29.79; limita superioară 95% = 33.76), cu o abatere standard 4,482 şi o eroare standard a mediei 

0,919. În urma aplicării testului de normalitate Shapiro-Wilk am concluzionat că distribuţia 

scorurilor pentru lotul de control este semnificativ diferită de distribuţia normală: Coef. Stat. LE 

= 0,939 df = 24; p = 0,154; Coef. Stat. LC = 0,819; df = 24; p = 0,012). Compararea nivelurilor 

celor două distribuţii realizată cu testul neparametric de comparare a două eşantioane 

independente Mann-Whitney indică că există o diferenţă semnificativă în funcţie de lotul din 

care fac parte subiecţii (Rang med. LE = 25,84, Rang med. LC = 23,96; U = 213,5; z = -0,62; p 

(unidirectional) = 0,217).  

În privința scalei Socializare, dezvoltată empiric pentru identificarea indivizilor asociali 

cu predispoziţii pentru delicvenţă, la finalul programului de intervenţie pentru LE media 

scorurilor obţinute este de 41,88 puncte (limita inferioară 95% = 40.99; limita superioară 95% = 

42.76), cu o abatere standard 2,092 şi o eroare standard a mediei 0,427, iar la nivelul LC de 

39,50 puncte (limita inferioară 95% = 37.68; limita superioară 95% = 41.32), cu o abatere 

standard 4,304 şi o eroare standard a mediei 0,878. În urma aplicării testului de normalitate 

Shapiro-Wilk a reieşit că distribuţia scorurilor pentru lotul de control este semnificativ diferită de 

distribuţia normală: Coef. Stat. LE = 0,949 df = 24; p = 0,26; Coef. Stat. LC = 0,809; df = 24; p 

= 0,0001). Pentru compararea nivelurilor celor două distribuţii am aplicat testul Mann-Whitney, 

rezultatele obținute indicându-ne faptul că există o diferenţă semnificativă a nivelului socializării 

în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (Rang med. LE = 28,19, Rang med. LC = 20,81; U 

= 144; z = - 1,84; p (unidirecțional) = 0,066).  

Scala Autocontrol evaluează gradul şi adecvarea autocontrolului şi cenzurarea 

impulsivităţii, centrarea pe sine, stăpânirea impulsivității si capacitatea de autodisciplina. La 

finalul programului de intervenţie, la scala Autocontrol (Sc) pentru LE media scorurilor obţinute 

este de 34,46 puncte (limita inferioară 95% = 32.96; limita superioară 95% = 35.95), cu o abatere 

standard 3,538 şi o eroare standard a mediei 0,722, iar a LC de 31,00 puncte (limita inferioară 

95% = 29.21; limita superioară 95% = 32.79), cu o abatere standard 4,232 şi o eroare standard a 

mediei 0,864; p (unidirecțional) = 0,004). Testul de normalitate Shapiro-Wilk ne indică că 

distribuţia scorurilor LC este semnificativ diferită de distribuţia normală: Coef. Stat. LE.= 0,949 

df = 24; p = 0,26; Coef. Stat. LC = 0,809; df = 24; p = 0,0001). Compararea nivelurilor celor 

două distribuţii cu testul Mann-Whitney ne indică faptul că există o diferenţă semnificativă la 

nivelul autocontrolului în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (Rang med. LE=30,21, 

Rang med. LC = 18,79; U = 151; z = - 2,85; p (unidirectional) = 0,004).  
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Scala Toleranță identifică persoanele cu convingeri şi atitudini sociale de îngăduinţă şi 

acceptare, flexibile, rezonabile, respectuoase față de părerile si drepturile celorlalți. Pentru scala 

Toleranță, la finalul intervenţiei pentru LE media scorurilor obţinute este de 24,39 puncte (limita 

inferioară 95% = 23.77; limita superioară 95% = 25.42), cu o abatere standard 2,431 şi o eroare 

standard a mediei 0,496, iar la LC de 22,79 puncte (limita inferioară 95% = 21.49; limita 

superioară 95% = 24.10), cu o abatere standard 3,092 şi o eroare standard a mediei 0,631. Cele 

două distribuţii nu sunt semnificativ diferite de distribuţia normală, semnificaţia statistică a 

testului Shapiro-Wilk neatingând pragul de semnificaţie alfa= 0,05. Testul t pentru eşantioane 

independente indică existența unei diferenţe semnificative a nivelului toleranţei în funcţie de 

lotul din care fac parte subiecţii (t = 2,491; p = 0,016; limita inferioară = 0,384; limita superioară 

= 3,616) (v. Fig.3.30). 

Scala Impresie bună are două funcţii: identifică protocoalele subiecţilor care vor să se 

prezinte sub o lumină favorabilă şi evaluează factorul de „dezirabilitate socială”. Pentru scala 

Impresie bună, la finalul intervenţiei pentru LE media scorurilor obţinute este de 21,37 puncte 

(limita inferioară 95% = 16.62; limita superioară 95% = 22.71), cu o abatere standard 3,655 şi o 

eroare standard a mediei 0,746, iar la LC de 19,58 puncte (limita inferioară 95% = 16.97; limita 

superioară 95% = 20.20), cu o abatere standard 3,821 şi o eroare standard a mediei 0,790. 

Datorită lipsei semnificaţiei statistice a diferenţei dintre distribuţia scorurilor faţă de distribuţia 

normală s-a aplicat analiza comparativă parametrică t pentru eşantioane independente a 

diferenţelor dintre nivelele medii, care ne indică faptul că există o diferenţă semnificativă a 

nivelului impresiei bune în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (t = 2,393; p = 0,021; 

limita inferioară = 0,411; limita superioară = 4,756). 

Scala Comunalitate identifică persoanele realiste, sociabile, perspectivă practică, 

convenţionale. Pentru această scală, la finalul intervenţiei pentru LE media scorurilor obţinute 

este de 25,71 puncte (limita inferioară 95% = 25.14; limita superioară 95% = 26.74), cu o abatere 

standard 1,334 şi o eroare standard a mediei 0,272, iar la LC de 23,50, puncte (limita inferioară 

95% = 22.33; limita superioară 95% = 24.67), cu o abatere standard 2,766 şi o eroare standard a 

mediei 0,565. Limita superioară = 3,484) În urma aplicării Testului t a rezultat că există o 

diferenţă semnificativă la nivelul comunalităţii în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii 

(t = 3,522; p = 0,001; limita inferioară = 0,933). 
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Constructul Motivaţie şi stil de gândire: am luat în calcul scalele Achiziţie prin 

conformism, Achiziţie prin independență, Eficienţă intelectuală. 

Achiziţia prin conformism se referă la evaluarea factorilor motivaționali asociați cu 

realizarea academica, a hotărârii si plăcerii de a învăța, a acceptării regulilor. La finalul 

intervenţiei pentru LE media scorurilor este de 19,92 puncte (limita inferioară 95% = 16.93; 

limita superioară 95% = 18.90), cu o abatere standard 2,339 şi o eroare standard a mediei 0,477, 

iar la LC de 17 puncte (limita inferioară 95% = 20.00; limita superioară 95% = 18.00), cu o 

abatere standard 4,727 şi o eroare standard a mediei 0,965. Testul de normalitate Shapiro-Wilk a 

arătat că cele două distribuţii sunt semnificativ diferite de distribuţia normală: Coef. Stat. LE.= 

0,926; df = 24; p= 0,08; Coef. Stat. LC = 0,919; df = 24; p = 0,05. Compararea nivelurilor celor 

două distribuţii realizată cu testul neparametric de comparare a două eşantioane independente 

Mann-Whitney indică existența unei diferențe semnificative a nivelului realizării prin 

conformism în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (Rang med. LE = 28,35; Rang med.LC 

= 20,65; U = 195,5; z = -1,92; p (unidirecţional) = 0,027). 

Achiziţia prin independență măsoară interesul subiecților pentru situațiile ce solicită de 

la ei independenţă in gândire și creativitatea. La finalul intervenţiei pentru LE media scorurilor 

obţinute este de 18,71 puncte (limita inferioară 95% = 20.14; limita superioară 95% = 23.74), cu 

o abatere standard 1,334 şi o eroare standard a mediei 0,272, iar la LC de 16,50, puncte (limita 

inferioară 95% = 14.33; limita superioară 95% = 17.67), cu o abatere standard 2,766 şi o eroare 

standard a mediei 0,565. Limita superioară = 3,484). În urma aplicării Testului t a rezultat că

 există o diferenţă semnificativă la nivelul realizării prin independenţă în funcţie de 

lotul din care fac parte subiecţii (t = 3,522; p = 0,001; limita inferioară = 0,933). 

Eficienţă intelectuală indică gradul de eficienţă personală şi intelectuală la care a ajuns 

individul. La finalul intervenţiei pentru LE media scorurilor obţinute este de 26,71 puncte (limita 

inferioară 95% = 21.14; limita superioară 95% = 24.74), cu o abatere standard 1,334 şi o eroare 

standard a mediei 0,272, iar la LC de 24,50, puncte (limita inferioară 95% = 20.33; limita 

superioară 95% = 25.67), cu o abatere standard 3,766 şi o eroare standard a mediei 0,525. Limita 

superioară = 2,484). În urma aplicării Testului t a rezultat că există o diferenţă semnificativă la

 nivelul realizării prin independenţă în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (t = 

2,522; p = 0,001; limita inferioară = 0,923). 
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Constructul Indicatori de activitate profesională: este compus din scalele Potenţial 

managerial, Leadership, Amicabilitate, Ostilitate, Orientare în muncă, Temperament creativ şi 

Spirit de luptător. 

Scalele pentru care s-au înregistrat diferenţe semnificative la acest construct sunt 

Potenţial managerial, Leadership, Amicabilitate şi Ostilitate. 

Scala Potenţial managerial evaluează potențialul persoanei de a coordona echipe și de a 

mobiliza oamenii din jurul său. La finalul intervenţ iei pentru LE media scorurilor obţinute 

este de 18,87 puncte (limita inferioară 95% = 13.04; limita superioară 95% = 24.31), cu o 

abatere standard 5,104 şi o eroare standard a mediei 0,228, iar la LC de 17,20, puncte (limita 

inferioară 95% = 12.31; limita superioară 95% = 22.17), cu o abatere standard 4,111 şi o eroare 

standard a mediei 0,624. Limita superioară = 1,993) În urma aplicării Testului t a rezultat că 

există o diferenţă semnificativă la nivelul scalei Leadership în funcţie de lotul din care fac parte 

subiecţii (t=6,003, p=0,004).  

Scala Leadership face referire la potențialul persoanei de a conduce echipe și de a 

mobiliza oamenii din jurul său, cu accent pe energizarea și mot ivarea acestora în 

vederea at ingerii unui scop. La finalul intervenţ iei pentru LE media scorurilor obţinute 

este de 21,73 puncte (limita inferioară 95% = 17.04; limita superioară 95% = 27.33), cu o 

abatere standard 4,134 şi o eroare standard a mediei 0,216, iar la LC de 19,20, puncte (limita 

inferioară 95% = 13.33; limita superioară 95% = 25.67), cu o abatere standard 5,716 şi o 

eroare standard a mediei 0,525. Limita superioară = 2,484). În urma aplicării Testului t a 

rezultat că există o diferenţă semnificativă la nivelul scalei Leadership în funcţie de lotul din 

care fac parte subiecţii (t=1,639, p=0,002). 

Scala Amicabilitate evaluează latura interpersonală a relaţiilor de muncă. La finalul 

intervenţ iei pentru LE media scorurilor obţinute este de 18,23 puncte (limita inferioară 95% = 

13.02; limita superioară 95% = 24.31), cu o abatere standard 3,137 şi o eroare standard a 

mediei 0,266, iar la LC de 17,20, puncte (limita inferioară 95% = 13.31; limita superioară 

95% = 22.67), cu o abatere standard 4,718 şi o eroare standard a mediei 0,545. Limita superioară 

= 1,484). În urma aplicării Testului t a rezultat că există o diferenţă semnificativă la 

nivelul scalei Leadership în funcţie de lotul din care fac parte subiecţii (t=4,261, p=0,001) şi  

Scala Ostilitate evaluează potenţialul persoanei de a dezvolta comportamente ostile faţă 

de colegi atunci când este sub presiune. La finalul intervenţ iei pentru LE media scorurilor 

obţinute este de 18,02 puncte (limita inferioară 95% = 15.01; limita superioară 95% = 19.31), 

cu o abatere standard 2,138 şi o eroare standard a mediei 0,136, iar la LC de 17,20, puncte 
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(limita inferioară 95% = 12.91; limita superioară 95% = 19.17), cu o abatere standard 3,798 şi 

o eroare standard a mediei 0,345. Limita superioară = 1,586) În urma aplicării Testului t a 

rezultat că există o diferenţă semnificativă la nivelul scalei Leadership în funcţie de lotul din 

care fac parte subiecţii (t=2,382, p=0.003). 

Aşadar, în urma aplicării testelor comparative pentru eşantioane independente se constată 

că subiecţii din lotul experimental au obținut abilităţi de interrelaţionare cognitiv-emoţionale şi 

sociale semnificativ mai crescute decât cei din lotul de control. Totodată, putem constata că pe 

parcursul studiilor academice la Facultatea de Psihologie dinamica motivării şi autoevaluarea ca 

factori determinanţi ai formării stimei de sine nu este suficient de marcantă, fapt pentru care 

apare necesitatea unei activităţi sistemice de dezvoltare a personalităţii. 

Concluzionând, analiza datelor prilejuite de participarea studenților la programul de 

dezvoltare personală a demonstrat că intervenţiile psihologice special organizate au un rol 

pozitiv în dezvoltarea abilităților necesare integrării profesionale a studenţilor după terminarea 

studiilor, cu premise bune de a reduce costurile acestei integrări. 
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STUDIU PRIVIND ROLUL PSIHOEDUCAȚIEI ÎN CREȘTEREA 
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Rezumat: Acest articol are drept scop evidențieze efectele psihoeducației asupra creșterii 

calității vieții la aparținătorii pacienților psihiatrici. Obiectivele specifice au urmărit 

modificările înregistrate în urma unui program - antrenament psihoeducațional în legătură cu 

sprijinul social perceput, gradul de împovărare, stresul perceput și autonomia personală. 

Psihoeducație este de fapt educatia dată pacienților psihiatrici si ingrijitorii lor, pentru a le oferi 

posibilitatea și a-i ajuta să-și gestioneze  starea lor , în cel mai bun mod posibil . 

 Cuvinte cheie : psihoeducație , calitatea vieții , îngrijitor , povară , stres , autonomie 

personală. 

Abstract: This article refers to a study which has examined the effects of psychoeducation 

on increasing the quality of life of the psychiatric patients’ caregivers. The specific objectives 

pursued changes recorded after a training program about the perceived social support, the 

burden degree, the perceived stress, and the personal autonomy. The psychoeducation is actually 

the education given to the psychiatric patients and their caregivers to empower them and help 

them to manage their condition in the best possible way. 

Keywords: psychoeducation, quality of life, caregiver, burden, stress, personal autonomy. 

 

Boala psihică afectează persoana în toate dimensiunile sale - fizică, psihică, ontologică și 

existențială. Încă mai predomină mentalitatea că persoanele cu afecțiuni psihice grave (gen 

schizofrenie) şi aparținătorii acestora ar trebui liniştiţi printr-o atitudine îngăduitoare, iar familia 

pacientului trebuie pregătită în vederea susținerii poverii membrului de familie incurabil. Acesta 

este un exemplu de mit psihiatric, deși în ultimii ani, în lumea civilizată, rolul familiei şi-a 

câştigat în ultimii ani importanţa, iar perspectiva asupra familiei pacientului s-a schimbat. 

Noțiunea de aparţinător nu este nouă în limba română şi corespunde nevoii de a delimita 

membrii familiei în totalitatea lor de acei membrii care au o anumită responsabilitate legală sau 

sunt desemnaţi de pacient că “persoană de încredere”. Cuvântul corespunzător acestei noţiuni 
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este germanul „Angehöriger” şi se referă în primul rând la familie, inclusiv rudele prin alianţă, 

nu numai cele de sânge. Se foloseşte şi ca termen extins, desemnând în general persoanele din 

mediul de viaţă al persoanei. De altfel, în mediul oncologic, ca şi în cel psihiatric se foloseşte cu 

precădere conceptul de “persoană de încredere”. 

În conformitate cu legea comunitară, aria conceptului de aparţinător include: rudele, 

soțul/soția, logodnicul/logodnica, de asemenea, în sensul Legii parteneriatului civil, frații şi 

părinţii soţilor sau partenerilor legali sau consensuali (căsătorie sau parteneriat civil), părinții 

adoptivi și copiii adoptivi. 

Articolul de faţă are ca subiect central aparţinătorul pacientului psihiatric, persoana 

confidentă acestuia și implicată în activităţi de îngrijire, cu statutul şi rolul său, cu nevoile sale şi 

condiţia sa umană, existenţială şi socială. Această temă este de o actualitate foarte stringentă în 

țările occidentale, în încercarea de a reintegra persoanele cu afecțiuni mintale în familie și 

societate și de a-i ține cât mai departe de instituțiile alienante, spitalicești. Dar această tendință 

este, așa cum am precizat, destul de recentă. 

Iniţial, se recomandă separarea pacientului de familia sa pentru a se evita „influenţa 

nefavorabilă” a acesteia. În multe clinici de psihiatrie familia avea interdicţia de a vizita 

pacientul, iar la pacienţii tineri s-au făcut chiar încercări de salvare – eliberare din familiile de 

origine. Pe măsură ce numărul de contacte cu aparţinătorii persoanelor cu afecțiuni psihice grave 

a crescut, s-a constatat că membrii de familie suferă mai mult în urma comportamentului 

persoanei bolnave decât persoana însăşi. Spicuim dintr-un articol, publicat în 1930 în Analele 

Universității de Medicină din Cluj de către Dr. O. Preda, la acea vreme Directorul Spitalului de 

boli mintale din Sibiu, intitulat „Câteva consideraţiuni asupra stării psihice a unor membrii din 

familia bolnavilor mintali (aparţinători)” . Autorul scria că „medicii psihiatri se plâng de multe 

ori, contra unor membrii de familie sau aparţinători, ce poartă sarcina îngrijirei bolnavului 

mintal. Aceşti membrii de familie, consideraţi ca normali, denotă prin conduita lor, prin 

curioasele întrebări, recomandaţiuni, acuzaţiuni, importunări, etc. Un temperament deosebit, 

putem spune chiar o stare nervoasă sau psihică deosebită (anormală)” (Analele Ministerului 

Sănătății şi Ocrotirii publice, 1926). 

 Printre aparținători se deosebeau două categorii. Prima era aceea care “din cauza 

caracterului şi temperamentului deosebit, sau a unei stări nervoase şi psihice speciale, 

interpretează greşit cauza şi tulburările bolnavului sau împrumută unele idei sau simptome ale 

acestei boli și importunează medicii prin părerile lor asupra etiologiei boalei pacientului mintal, 

îşi atribuie lor o parte din vină, dau recomandaţiuni sau solicită imperios anumite măsuri, ce le 

cred juste pentru reabilitarea bolnavului, pentru dispariţia cutărui sau cutărui simptom, etc.”. A 
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doua categorie era reprezentată de “aparţinători ce pot prezenta în mic, tulburările psihice sau 

mintale (similare sau nu) bolnavului respectiv”.  

Medicul se întreba, legitim, “care este explicaţia ce am pute-o da stărilor nervoase şi 

psihice a acestor aparţinători? Până la ce punct aceste stări influenţează sau primesc influenţa 

bolnavului respectiv? Cum s-ar putea evita o astfel de influenţă?” În concepția vremii, care a 

persistat foarte mult timp, “bolnavii mintali formează împreună cu unii membrii din familie care-

i îngrijesc, un grup morbid de simbioză psihică în sens negativ cu schimburi de idei cu influenţe 

reciproce, influenţe ce nu numai că modifică şi în mai rău tulburările latente ale aparţinătorului, 

accentuează tendinţele sale constituţionale şi aceasta, cu o repercursiune care poate periclita 

viitoarea îngrijire a bolnavului”.  

Mecanismul psihologic al acestei simbioze psihice ar fi avut la bază “imitaţiunea, 

persuasiunea, autosugestiunea şi sugestia”. Soluția, dar și datoria instituțiilor psihiatrice era să 

reglementeze izolarea bolnavului mintal de restul familiei încă de la primele sale manifestări și 

evitarea contactului cu familia.  

Am putea spune că directoral spitalului din Sibiu din anii ’30 ai secolului trecut a fost un 

vizionar, având în vedere că abia prin anii anii ’70 s-a dezvoltat conceptul „expressed emoţion” 

(EE), teorie potrivit căreia un mediu familial cu High-Expressed-Emotions, adică cu interacţiuni 

între membri de familie negative, conflictuale, bazate pe lupte de putere şi agresivităţi verbale, se 

asociază cu o rată crescută a recăderilor membrului de familie bolnav psihic, comparativ cu 

familiile cu Low-Expressed-Emotions, adică familiile care îşi rezolvă conflictele constructiv, 

unde critica reciprocă este redusă, graniţele impuse în relaţiile dintre ei, ale membrilor de familie 

sunt acceptate şi, sunt, în general, caracterizate printr-o atitudine flexibilă. Conform cu acest 

concept s-au dezvoltat tehnicile psihoeducaţionale.  

Scopul psihoeducației era de a reduce nivelul de expresie emoţională (EE) în cadrul 

familiei cu un membru cu diagnostic cu diagnostic psihiatric. Scăderea nivelului EE se corela cu 

scăderea riscului de recădere. Pacienţii care provin din familii excesiv de critice şi implicate 

puternic emoţional au un risc de recădere superior comparativ cu pacienţii ce provin din familii 

tolerante şi permisive (Vaughn, Snyder, Freeman, Jones, Falloon, Liberman, 1983). Un mit 

psihiatric spune că “Persoanele cu afecțiuni psihice şi aparținătorii acestora ar trebui liniştiţi 

printr-o atitudine îngăduitoare, iar familia pacientului trebuie pregătită în vederea susținerii 

poverii membrului de familie incurabil”. 

Totuşi, comportamentul îngăduitor şi binevoitor nu rezolvă problemele ce apar în 

contextul afecţiunii şi în cursul interacţiunilor intrafamiliale. Chiar dacă nivelul expresiei 

emoţionale rămâne scăzut, cum se întâmplă uneori, cel afectat se retrage social, liniştea domină 
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spaţiul familial, dar modificările esenţiale aşteptate nu se produc. Familia are un rol determinant 

în menținerea stării de sănătate, iar măsurile terapeutice ar trebui să o includă pentru că cel 

afectat să nu reprezinte o povară conform mitului psihiatric amintit, ci un membru activ, integrat 

în familie şi societate. Unul dintre elementele cheie ale creșterii calității vieții pacienților 

psihiatrici și aparținătorilor acestora este psihoeducația. 

Rolurile posibile pentru Aparţinător 

Multe dintre persoanele care îi îngrijesc pe pacienții psihiatrici efectuează mai multe 

roluri, sunt angajați, părinţi, fii, fiice etc. Și însoțitori pentru persoanele în suferinţă. Studiile 

sugerează că avea un număr mare de roluri sociale este asociat cu stresul crescut și epuizarea. Un 

studiu a constatat că persoanele aparţinătoare ale pacienţilor oncologici și psihiatrici care 

desfășoară activități independente şi au în grijă şi copii au raportat niveluri mai ridicate de stres, 

în timp ce persoanele angajate şi fără responsabilități de părinţi au raportat un sentiment crescut 

de îngrijire semnificativ. Aceste distincții sunt importante pentru evaluarea activităţilor de 

intervenție pentru persoanele care au în grijă persoane suferinde (Kim Y, Baker F, Spillers RL, et 

al., 2006). Persoanele care îngrijesc pacienți cu afecțiuni psihiatrice angajează, în general, 

responsabilități cu multiple fațete, sarcini cum ar fi: luarea deciziilor, reprezentare legală, 

comunicare, furnizare de ajutor medical, suport social (Glajchen M., 2009). 

 
Fig.1.  Afecţiuni în care sunt implicaţi aparţinătorii şi în calitate de îngrijitori  ( OMS, 2012) 
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Efecte mentale și emoționale ale experienţei de îngrijire 

Persoanele care au în îngrijire permanentă bolnavi şi care sunt mai tineri de 45 de ani, au 

arătat cel mai pronunţat deficit de sănătate emoţională faţă de cei neimplicaţi în îngrijire, la fel în 

ceea ce priveşte şi sănătatea fizică şi starea de bine (well-being) (Gallup Healthways, Wellbeing 

Survey, 2012), 40% până la 70% din persoanele care îi îngrijesc bolnavi în familie au simptome 

clinice semnificative de depresie, iar aproximativ un sfert până la jumătate dintre îngrijitorii 

aparţinători îndeplinesc criteriile de diagnostic pentru depresie majoră (Zărit, S., 2006). 

 Aparținătorii sunt persoanele implicate, de obicei, încă de la debutul bolii sau din 

momentul în care pacientul primeşte un diagnostic. În mod ideal, intervenţia în suportul 

însoţitorului ar trebui să înceapă chiar din acel moment. Cu toate acestea, nu există nici un model 

de validat, care poate fi aplicat pentru a înțelege experiența aparținătorilor-însoțitori de familie. 

Şi nu este vorba doar de experienţa românească, aceeaşi lacună s-a regăsit multă vreme și în 

țările dezvoltate.. “Un set de proceduri cu privire la condiţia de aparținător-îngrijitori ar conta 

foarte mult în deciziile de îngrijire ale pacientului, precum şi în ceea ce priveşte calitatea vieţii 

aparţinătorului.” 

Nevoi de educație și informare 

Personalul medical, în general, este de acord cu privire la valoarea furnizării de informații 

către aparţinători. Informațiile, adaptate la situația unui însoțitor oferă orientări preţioase pentru 

punerea în aplicare a îngrijirii. Informațiile pot ajuta, de asemenea, la reducerea stresului de 

îngrijire și a sentimentelor asociate de inadecvare și neputinţă (Given B. A, Given, C.W, 

Kozachik, S., 2001). Informațiile despre cursul bolii pacientului, desigur oferite anticipat, 

precum și despre gama de emoții cu care se confruntă familiile pot ajuta la normalizarea 

experienței și îmbunătățește simţitor calitatea vieţii familiei în general, în ciuda diagnosticului. 

Îngrijitorii şi pacienții pot experimenta stresul legat de întâlnirea cu medicii și de 

introducerea de noi facilități de tratare. A fost efectuată o analiză a efectelor programelor care 

oferă informații pacienţilor cu cancer şi îngrijitorilor lor despre terapia cancerului și serviciile 

disponibile. Rezultatele studiilor randomizate controlate (SRC), eşantionate sau cvasi-controlate 

legate de aceste intervenţii au relevat doar patru studii valide, realizate, în total, pe 610 pacienţi. 

Rezultatele din două studii experimentale randomizate controlate au arătat beneficii 

semnificative legate de reducerea nivelurilor de stres, dar un beneficiu nesemnificativ la nivelul 

de anxietate. Alt beneficiu a fost îmbunătățirea abilitaților de adaptare. Cu toate acestea, autorii 

au ajuns la concluzia că studiile au fost în general de slabă calitate, cu un număr redus de 

participanți (Chan R.J, Webster J., Marquart L., 2011). În privința studiilor pe aparținători ai 
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pacienților psihiatrici, acestea aproape că lipsesc. Deși ne-am documentat destul de riguros, nu 

am reușit să găsim un studiu de referință, ci doar cercetări pe eșantioane mici. 

Persoanele care îi îngrijesc pe pacienţii psihiatrici doresc informații concrete cu privire la 

boală şi tratamentul acesteia, despre simptome și efectele secundare ale tratamentului. Ei au 

nevoie de detalii specifice despre ce să facă și cum să se comporte în funcţie de tipul de 

afecțiune. Într-un studiu, domeniile prioritare cu privire la nevoile de informare și educare 

identificate în ambulatoriu de către aparţinători au inclus managementul durerii, slăbiciunea și 

oboseala, urmate de tipurile de servicii disponibile pentru a facilita îngrijirea pacientului la 

domiciliu (Wong R.K, Franssen E, Szumacher E, et al., 2002).  

Cele mai importante perioade de timp din timpul bolii când aparţinătorii au nevoie de 

informaţii sunt următoarele: la diagnostic, în timpul spitalizării, la începutul unor tratamente 

noi, la recurenţă, în timpul fazei de moarte (McCorkle R, Pasacreta J.V, 2001)  

 

Nevoia de Consiliere și psihoterapie 

Consilierea și psihoterapie sunt proiectate pentru a reduce stresul negativ şi de a ajuta 

persoanele cu statut de aparţinător şi rol de îngrijitor se adapteze psihologic la cererile de 

îngrijire. Aceste intervenții sunt de obicei proiectate pentru a îmbunătăți moralul, stima de sine, 

de adaptare, și sentimentul de control, reducerea anxietății şi depresiei. Consilierea individuală 

este concepută pentru a oferi aparţinătorului suport, educație, rezolvarea problemelor sau de 

adaptare a competențelor. Cu toate acestea, aceste intervenții sunt scumpe și se poate dovedi prea 

consumatoare de timp sau pot provoca un nivel foarte mare de stres negativ (Harding R, 

Higginson I.J., 2003). 

Nevoia de psihoeducație 

Programele psiho-educaţionale oferă aparținătoare resurse și strategii de rezolvare a 

problemelor pentru a îi ajută să facă față experienţei pe care o traversează. De exemplu, modelul 

de rezolvare a problemelor rezumate de acronimul COPE (creativitate, optimism, planificare și 

informații de specialitate) este conceput pentru a maximiza eficacitatea unui însoțitor, 

sentimentul de eficienţă şi satisfacție (Houts, P.S, Nezu, A.M, et al., 1996). Îngrijitorii sunt 

încurajaţi să dezvolte soluții creative în situații dificile. 

Modelul COPE de rezolvare a problemelor: 

a. Pune accent pe aspectul emoțional de rezolvare a problemelor, care combină 

optimismul cu realismul. 
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b. Ajută persoanele aparţinătoare să dezvolte planuri specifice pentru a răspunde 

situațiilor individuale. 

c. Învață aparţinătorii să se raporteze raţional la experienţele prin care trec. 

d. Autorii studiului susțin că modelul COPE reduce stresul aparţinătorilor-îngrijitori 

moderați modelul prin împuternicire şi formare (Houts, Nezu, et al., 1996).  

Formarea abilităţilor pentru persoanele aparţinătoare s-a dovedit a fi eficace în 

îmbunătățirea calității vieții acestora, reducerea sarcinii asociate cu managementul simptomului 

și în consolidarea sarcinilor de îngrijire. Astfel de programe sunt eficiente pentru persoanele care 

îi îngrijesc de pacienți, în toate etapele de boală, inclusiv îngrijirea paliativă şi spitalizarea  

(Haley W. E., 2003). Cele mai eficiente programe de formare de abilități tind să fie cele care 

combină abilităţile de îngrijire medicală cu îndrumarea, sprijinul și vizita de asistenţei medicale 

la domiciliu (Ferrell BR, Grant M, Chan J, et al., 1995). Astfel, formarea de abilităţi devine un 

fel de coaching, cu toate avantajele ce decurg din el, atât pentru bolnav, cât şi pentru aparţinător. 

Nevoia de reabilitare pentru aparținători 

Deși subiectul referitor la sarcina însoțitorului este bine reprezentată în literatura de 

specialitate, o analiză cuprinzătoare a găsit un număr surprinzător de limitat de studii referitoare 

intervenţii pentru însoțitorul psihiatric (Honea N.J, Brintnall R, et al.). Cele mai multe modele de 

studiu au fost calitative, descriptive, transversale sau cu design-uri neexperimentale; prin urmare, 

multora dintre intervențiile propuse pentru aparţinătorii îngrijitori nu li se poate dovedi 

eficacitatea până când se obține o dovadă în plus cu studii clinice randomizate. 

Deși unele intervenții studiate au avut rezultate psihosociale pozitive, studiile nu au putut 

documenta o reducere a sarcinii de îngrijire. Prin urmare, aceste strategii specifice necesită teste 

suplimentare înainte ca eficacitatea lor în reducerea sarcinii de îngrijire să poată fi stabilită 

(Honea, N. J, Brintnall R, Given B, et al., 2008). 

Puţine studii de intervenție au demonstrat eficacitatea în îmbunătățirea calității vieții 

aparţinătorilor de la punctul de intrare de studiu. În schimb, cele mai multe studii de intervenție 

au demonstrat eficacitatea în îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților de îngrijire. De exemplu, 

intervenții menite să educe persoanele care îngrijesc cu privire la modul de căutare a 

informațiilor medicale, identificarea resurselor psihosociale sau de a gestiona simptomele au 

ajutat la îmbunătățirea cunoștințelor persoanele care îngrijesc, au crescut încrederea și au 

îmbunătățit starea de spirit. În mod similar, intervențiile menite să ajute persoanele care îngrijesc 

să dezvolte abilități de rezolvare a problemelor (de exemplu, se confruntă cu o criza sau episod 
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psihotic sever) au demonstrat eficacitatea în creșterea auto-eficacităţii în gestionarea stresului și 

în reducerea distresului psihologic (Kim, Y., Given, B. A., 2008). 

 

Beneficiile implicării aparținătorului 

Calitatea vieţii persoanelor cu afecțiuni psihice grave este afectată de particularităţile 

relaţiilor sociale pe care aceştia le stabilesc în cadrul familiei şi comunităţii în ansamblu. Deşi 

familia şi prietenii joacă un rol important în procesul de internare, ei sunt arareori informaţi şi, în 

consecinţă, sunt dezorientaţi, neajutoraţi, intrând uşor în relaţii conflictuale cu pacientul. Bolile 

cronice, cu o durată mai lungă, reprezintă o povară considerabilă pentru familie. Astfel, familia 

se confruntă cu epuizare, cu teama de stigmatizare și ajunge uneori într-o situaţie materială 

precară. Marea majoritate a aparţinătorilor persoanelor internate se află într-o situaţie dificilă.  

Ofertele spitalelor constau, cel puțin pe hârtie și în manualele de bune practici psihiatrice, 

în afara serviciilor de consiliere pentru pacienţi şi pentru familia acestora, în grupuri pentru 

aparţinători – o modalitate practică de informare cu privire la managementul bolii şi a situaţiei 

curente. Faţă de consilierea individuală, grupurile pentru aparţinători prezintă avantaje precum: 

oferirea de sprijin emoţional, favorizarea împărtășirii şi a schimbului de experienţă. 

Printre beneficiile aparținătorilor participanți la grupuri amintim: accesul la informaţiile 

furnizate de către experţi, împărtăşirea de experienţe și învăţarea din experienţa altora (modele 

de experienţă), stabilire de noi contacte sociale; ventilarea emoţională şi travaliul asupra 

suferinţei, despovărarea, deculpabilizarea. În cadrul grupurilor, aparținătorii învață să își trăiască 

propria viață și află că ajutorul acordat altora este un modalitate eficientă de autoajutor. 

Psihoeducația 

Pacienții psihiatrici și familiile acestora își pun întrebări cu privire la cauzele, evoluția și 

tratamentul bolii psihice, precum și cu privire la modul în care pot fi prevenite recăderile. Aceste 

întrebări își pot găsi răspunsul cu ocazia consultațiilor oferite de medic sau în surse de informare 

alternative (broșuri, internet etc.) A treia posibilitate, care le reunește într-o oarecare măsura pe 

primele două, o reprezintă grupurile psihoeducative. 

Scopul activităților psihoeducative este de aduce treptat pacientul si familia acestuia de la 

sentimentele de neputință, de pasivitate sau de revoltă față de boală către o atitudine de 

colaborare activă grație unei viziuni realiste asupra bolii, asupra căilor de a-i face fata zi de zi, 

asupra posibilităților terapeutice și asupra perspectivelor de viitor. Din acest punct de vedere, 

psihoeducația poate fi descrisă ca având trei dimensiuni: 
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• Dimensiunea pedagogica - prezentarea informațiilor despre boală într-un format adaptat 

învățării de către adulți; 

• Dimensiunea psihologică – abordarea problemelor inerente bolii (șocul diagnosticului, 

povara emoțională, travaliul de doliu față de pierderile cauzate de boală); 

• Dimensiunea comportamentală – strategii care vizează în mod specific schimbarea 

comportamentelor. 

În cadrul acestor grupuri, pacienții și familiile lor pot pune orice fel de întrebări privitoare la 

boală. Moderatorii profesioniști ai grupului – de regulă, un psihiatru sau un psiholog sau un 

asistent social – răspund întrebărilor membrilor grupului și realizează prezentări clare și detaliate 

ale tuturor aspectelor importante ale afecțiunii psihice. Astfel grupurile psihoeducative contribuie 

la înțelegerea mai profundă de către toate persoanele implicate a cauzelor bolii, a tratamentului, 

precum și a efectelor asupra familiei. Pacienții bine informați asupra bolii lor vor fi cu atât mai 

motivați să accepte un tratament de lungă durată. Un alt avantaj al acestui tip de psihoterapie de 

grup este că participanții își pot împărtăşi trăirile emoționale și se pot ajutora reciproc la 

rezolvarea unora dintre probleme. 

De asemeni, grupurile psihoeducative contribuie la extinderea rețelei de suport social a 

persoanei suferinde. În final, rezultatele pozitive ale psihoeducației vizează reducerea 

simptomatologiei, îmbunătățirea funcționarii sociale a persoanei afectate și a calității vieții 

pacientului și rudelor acestuia. 

Beneficiul principal ale psihoeducației este creșterea calității vieții prin readucerea speranței 

și sporirea inițiativei și a încrederii pacientului și a rudelor sale in forțele proprii. În afara 

cunoștințelor legate de autocontrolul medicației și al simptomelor, mai pot fi discutate tehnici de 

a face față anxietății, depresiei, stresului. Sesiunile psihoeducaționale pot include și antrenarea 

abilităților sociale și a deprinderilor legate de petrecerea timpului liber și de autonomia 

administrativă. 

Model de program psihoeducațional pentru aparținătorii pacienților cu psihoze 

Lucrul cu familiile beneficiarilor de servicii psihiatrice pot varia de la terapie familială 

(implicarea totală a profesionistului) până la grupuri de autoajutor (neimplicarea 

profesionistului). O soluție intermediară este lucrul cu familiile în grupuri. Aceste grupuri se pot 

concentra pe problemele pacienților sau pe problemele membrilor familiei. 

Piramida intervenţiilor psiho-educaționale în beneficiul aparținătorului în psihoze 

sintetizează măsurile cele mai importante ale intervenţiilor de informare și educare. 
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Psihoeducația constă în sesiuni organizate şi structurate de către terapeuți care utilizează tehnici 

specifice pentru a facilita schimbarea. 

Familia cu un membru ce suferă de o psihoză (vorbim despre psihoze trebuie sa posede toate 

cunoştinţele legate de boală, astfel trebuie să ştie că deşi medicaţia antipsihotică creează o 

integrare şi o adaptare mai bună la mediul înconjurător, pacientul rămâne în ciuda tratamentului 

totuşi vulnerabil la comunicarea critică, intensă şi complexă din cadrul interacţiunilor sociale. 

Intervenţiile sistemice urmăresc: 

• Eliberarea de sentimentele de vinovăţie: încurajarea de a se vorbi deschis despre 

propriile sentimente de vinovăție, informaţiile tehnice despre prejudecăţile legate de 

cauzele ce generează schizofrenia pot induce la pacienţi şi aparţinători 

reducerea/dispariţia acestor sentimente. 

• Psihoeducaţia pacientului şi aparţinătorilor: predarea informaţiilor cât mai 

cuprinzătoare despre cauzele, evoluţia, prognosticul, metode terapeutice, terapia 

medicamentoasă, acțiunea şi reacţiile adverse ale medicamentelor. Atât pacienţii cât şi 

aparținătorii să devină experţi în afecţiunea lor pentru a putea conlucra la propriul 

tratament. Să devină parteneri activi la propria terapie. 

• Recunoaşterea timpurie ale semnelor prodromale ale recidivei: realizarea unei liste a 

semnelor şi simptomelor prodromale ale recidivei pe baza experienţelor anterioare. 

Pentru a recunoaşte simptomele prodromale şi a putea acţiona în consecinţă. 

• Pregătirea pentru situaţia de criză. Realizarea unui plan strategic de intervenţie în criză 

cu măsuri concrete şi specifice. Necesitatea internării trebuie judicios analizată.  

• Reducerea tensiunilor emoţionale. Atmosfera familială tensionată poate fi influenţată 

terapeutic, interacţiunile familiale problematice pot fi transpuse într-un scenariu rejucat în 

cadrul ședinței terapeutice - jocuri de rol. Schimbările de comportament se doresc a fi 

realizate nu numai la aparţinători, ci şi la pacient.  

• Problemele personale şi familiale trebuie prelucrate în jocuri de rol.  

• Creare de grupuri ale aparţinătorilor de autosuport, SELF HELP groups, pentru a crea 

resurse de ajutor şi după încetarea terapiei (Asen, E; Schuff, H., 2006). 

Scopul și obiectivele cercetării 

Scopul cercetării întreprinse a fost să evidențieze rolul psihoeducației în creșterea calității 

vieții aparținătorilor pacienților psihiatrici. Obiectivele specifice au fost axate pe modificările 

apărute la persoanele adulte aparținătoare ale pacienților psihiatrici în privința sprijinului social 

perceput, nivelului de împovărare subiectivă, stresul perceput și autonomia emoțională. 
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Modelul cercetării a fost unul longitudinal, monogrup, cantitativ statistic și experimental. 

Pentru a evidenția modificările survenite în calitatea vieții aparținătorilor, au fost alese două 

momente de testare: primul înainte de participarea la programul psiho-educațional (la prima 

întâlnire cu aparținătorii) și al doilea la încheierea programului (la ultima întâlnire cu 

aparținătorii), conform unui algoritm care să permită, până în final, tuturor participanților să 

beneficieze de programul de psihoeducație, dar și să respecte protocolul cercetării care a 

prevăzut lucrul cu 2 grupuri, unul experimental și unul de control. 

Instrumentele de măsură ale factorilor investigația au fost: Chestionarul privind calitatea 

vieții (McGill Quality of Life Questionnaire - MQOL), Scala sprijinului social perceput (Zimet, 

G.D., Dahlem, N.W., Zimet, S.G. & Farley, G.K. (1988) (Zimet, G.D., Dahlem, N.W., Zimet, 

S.G. & Farley, G.K., 1988, p.30-41). Chestionarul de stres perceput Levenstein, Chestionarul de 

stres perceput Cohen – Williamson de stres (ultima lună), Chestionarul de evaluare a autonomiei 

personale (Chestionarul AP). 

Așadar, scopul cercetării a fost să evidențieze efectele psihoeducației asupra creșterii 

calității vieții la aparținătorii pacienților psihiatrici. Obiectivele specifice au urmărit modificările 

înregistrate în urma unui program - antrenament psihoeducațional în legătură cu sprijinul social 

perceput, gradul de împovărare, stresul perceput și autonomia personală. 

Lotul cercetat a cuprins 120 de adulți, aparținători de pacienți psihiatrici diagnosticați cu 

psihoză. Aceștia au participat în perioada februarie 2012 - decembrie 2013 la un proiect ce a 

inclus și psihoeducație pentru pacienți și aparținătorii acestora. 

Lotul a fost împărțit în scopul cercetării în două, lot experimental și lot de control. Mai exact, toți 

120 de aparținători au beneficiat de psihoeducație, dar în analiza statistică au intrat pentru toți 

120 datele ante-factum, iar pentru 60 dintre ei și datele post-factum. 

Rezultatele globale au indicat îmbunătățirea percepției în plan psihologic a calității vieții 

(factori: sprijinul social perceput, gradul de împovărare, stresul perceput, autonomia personală 

emoțională). 

În ipoteza 1 am presupus că în urma programului psihoeducațional lotul participant va 

înregistra o creștere subiectivă a calității vieții. Ipoteza a fost confirmată, pentru lotul 

experimental scorul a crescut de la 65.10 la 91.65 (29 %), iar pentru cel de control de la 64.12 la 

72.42 (16%), deci lotul experimental a înregistrat o creștere cu 13% procente la calitatea vieții 

față de lotul de control. Puterea efectului este medie și ne îndrituiește să considerăm că 

programul și-a dovedit eficacitatea. 

În Ipoteza 2 am presupus că în urma participării la programul de informare și instruire 

psiho-educațională se așteaptă să apară o creștere a nivelului sprijinului perceput fața de nivelul 
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identificat la evaluarea inițiala. Ipoteza a fost confirmată, pentru lotul experimental scorul a 

crescut de la 45.40 la 63.45 (28.45%), iar pentru cel de control a scăzut de la 52.38 la 52.30 

(0.15%). Diferența dintre cele două loturi pentru sprijin social perceput este de 28.60% procente 

în favoarea grupului care a beneficiat de psihoeducație. Mărimea medie efectului psihoeducației 

asupra suportului social perceput ne determină să credem că prin suportul aparținătorilor în grup 

se obţine un sprijin multiplicat prin participarea tuturor, schimbând durabil percepția asupra 

propriei capacități de a oferi și primi sprijin din afara familiei. 

Ipoteza 3 a prezumat că în urma participării la programul de informare și instruire psiho-

educațională se așteaptă să apară o scădere a nivelului de împovărare perceput fața de nivelul 

identificat la evaluarea inițiala. Astfel, în lotul experimental scorul a scăzut de la 5.85 la 3.68 

(37.09%), iar pentru cel de control a scăzut de la 5.02 la 4.65 (7.3%). Diferența dintre cele două 

loturi pentru Împovărare este de 29.79% procente în favoarea grupului care a beneficiat de 

psihoeducație. Mărimea efectului medie a efectului ne determină să considerăm programul de 

psihoeducație eficace în reducerea subiectivă a gradului de împovărare prin învățarea unui mod 

nou de raportare la persoana bolnavă, pentru a genera un echilibru între supraimplicare și 

neglijare.  

În ipoteza 4 am presupus că în urma participării la programul de informare și instruire 

psiho-educațională se așteaptă să apară o scădere a nivelului de stres perceput fața de nivelul 

identificat la evaluarea inițiala. Am folosit 2 scale, una de stres global și alta de stres resimțit în 

ultima lună. Doar lotul experimental a înregistrat scăderi ale stresului perceput pentru amândouă 

instrumentele. Unul dintre instrumente (Cohen) s-a dovedit, prin dinamica rezultatelor, a fi un 

indicator important al eficienței psihoeducației asupra aparținătorilor prin măsurarea nivelului de 

stres înregistrat în ultima lună, adică în intervalul de desfășurare a programului.  

Ipoteza 5 a înregistrat confirmarea cea mai spectaculoasă. Acesta a prezumat că In urma 

participării la programul de informare și instruire psihoeducațională se așteaptă să apară o 

creștere a nivelului de autonomie personală emoțională fața de nivelul identificat la evaluarea 

inițiala. Pentru lotul experimental scorul a crescut de la 64.68 la 91.65 (41%), iar pentru cel de 

control a urcat de la 75.18 la 76.42 (1%). Diferența dintre cele două loturi pentru Autonomie este 

de 40% în favoarea grupului care a beneficiat de psihoeducație. Acest rezultat ne arată că 

persoanele aparținătoare pot învăța să fie autonome emoțional, să își exprime sentimentele chiar 

și atunci când sunt diferite de ale altora sau când nu știu ce trăiri au ceilalți. Acest lucru este 

foarte important în conviețuirea cu o persoană bolnavă psihic, care fără să vrea, constrânge 

exprimarea emoțională în mediul său familial, motiv pentru care aparținătorii persoanelor cu 
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afecțiuni psihice au nevoie de instruire și educare în comunicarea și exprimarea propriei 

emoționalități. 
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ABORDĂRI TEORETICE ALE PERSONALITĂȚII DELINCVENTE LA 

ADOLESCENȚI 
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Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune o abordare teoretică a problematicii delincvenţei 

juvenile subliniind de fapt complexitatea fenomenului şi importanţa abordării multidisciplinare. 

Nici una din ştiinţe nu poate epuiza perspectivele acestui fenomen, ţinând cont de faptul că 

acesta are rădăcini adânci la nivel social, psihologic, biologic şi juridic. Deşi, vorbim de un 

fenomen foarte studiat, acesta, prin complexitatea sa rămâne unul inepuizabil privind prevenţia 

şi combaterea sa.  

Cuvinte cheie: delincvenţă juvenilă, psihologie, delicvenţă, abordare multidisciplinară, 

adolescent delincvent. 

 

Abstract: This paper proposes a theoretical approach to the issue of juvenile delinquency 

actually stressing the complexity of the importance of multidisciplinary approach . Neither 

science can not exhaust the prospects of this phenomenon , taking into account that it is deeply 

rooted in social, psychological , biological and legal . Although talk of a phenomenon really 

studied it , its complexity remains one inexhaustible on the prevention and combat it . 

Keywords : juvenile delinquency , psychology , delinquency , multidisciplinary, delinquent 

teenager. 

 

Delincvența desemnează fenomene complexe, des întâlnite în societăţile moderne. Acest 

lucru face ca delicvenţa să fie un fenomen extrem de studiat, tocmai pentru a găsi cele mai bune 

mijloace de prevenire şi combate a diferitelor forme de delincventă. Ca formă distinctă de 

devianţă (de natură penal adolescentină), delincvenţa juvenilă constituie un fenomen complex, 

care defineşte „ansamblul conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de normă penală” 

(Banciu D., Rădulescu S. M., 2002, p. 80). Această definiţie este utilă întrucât ne permite 

evitarea neclarităţii altor definiţii, dar poate, aparent, simplifică prea mult complexitatea 

fenomenului. 

Prin încălcarea normei sociale, delincvenţa trebuie delimitată şi din punct de vedere 

sociologic, prin faptul că presupune încălcarea legii penale, devine o subcategorie a 
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infracţionalităţii, motiv pentru care delincvenţa juvenilă ţine şi de domeniul juridic. Actul 

delincvent fiind în ultimă instanţă produsul acţiunii unui individ, al unei personalităţi, fenomenul 

cere o abordare ce ţine de psihologie sau chiar de psihiatrie. Referindu-se la persoane aflate într-

o etapă de vârstă încadrată în mod normal în regimul şcolarităţii, delincvenţa juvenilă este şi o 

problemă psihopedagogică. 

Analiza multidimensională a delincvenței crează posibilitatea înțelegerii fenomenului la 
diferite nivele: 

- dimensiunea statistică evidenţ iază amploarea şi evoluţ ia fenomenului (în 

procente, medii,  analize factoriale) în corelaţ ie cu diverşi indicatori 

sociali (economici, culturali, geografici etc); 

- dimensiunea juridică  evidenţ iază t ipuri de norme încălcate, gravitatea 

prejudiciilor aduse, periculozitatea lor socială, tipurile de sancţ iuni 

aplicate şi modalităţ ile de resocializare; 

- dimensiunea sociologică pune delincvenţa în raport cu mult iplele 

fenomene de dezorganizare socială, de inadaptare şi marginalizare; 

- dimensiunea psihologică evidenţ iază structura personalităţ ii delincvente, 

mot ivaţ iile, mobilurile comiterii delictului, atitudinea delincventului în 

raport cu fapta comisă (discernământ, iresponsabilitate); 

- dimensiunea economică poate indica aşa-zisul cost al delictului, prin 

evidenţ ierea consecinţelor directe şi indirecte ale diferitelor infracţ iuni;  

- dimensiunea prospectivă angajează viziunea dinamicii în viitor a 

fenomenului şi propensiunea spre delincvenţă a anumitor indivizi sau 

grupuri sociale.  

O viziune holistă, integratoare a tuturor acestor dimensiuni, este încă un deziderat. Pentru 

că actul practic să fie eficient este necesară înţelegerea fenomenelor care constituie acest 

fenomen. Faptele, privite empiric şi separat, oferă informaţii limitate, uneori contradictorii, teoria 

fiind cea care le înglobează într-un întreg coerent, construind o imagine cuprinzătoare. 

În cazul particular al delincvenţei juvenile, o singură teorie nu poate acoperii 

complexitatea domeniului; teoriile oferă explicaţii specifice unui anumit nivel de abordare, fără a 

epuiza posibilităţile explicative. Este necesară considerarea teoriilor drept ipoteze plauzibile şi 

alternative de explorare a fenomenului, aflate într-o posibilă completare sau complementaritate. 

 Manifestă prin transgresarea normativităţii sociale, delincvenţa juvenilă are o cauzalitatea 

şi o condiţionare multiplă, care impune analiza complementară a factorilor de natură individuală, 



194 
 

ce ţin de personalitate, în strânsă relaţie cu cei legaţi de mediul socializant al familiei, şcolii, 

grupului de egali şi a factorilor ce ţin de societate în ansamblul ei. 

O rută multinivelară de abordare a fenomenului delincvenţional, începând cu nivelul 

macro-social (societate), trecând prin palierul micro-social (grup, familie) şi ajungând la 

unicitatea structurii individuale de personalitate, propune şi A. Walsh (1988, apud Bocancea; 

Neamţu, 1991), într-o schemă de analiză sugestivă: 

 

                                 

    

     Societate,cultură, mediu                           ANOMIE                                                                                                                                                                                 

                                                         valori, norme, structură socială  

                                                                 oportunităţi legitime 

                                    

 

 

    Subsisteme                     ASOCIEREA DIFERENŢIATĂ 

            (subculturi)                         bande, presiunea prietenilor, 

                                                  valori şi credinţe opuse  

                                                                comportamentului legal 

                                            

                                            

                                             CONTROL SOCIAL 

 Mediul familial          experienţe individuale unice din   

                                     mediul familial, afectivitate,  

                                                implicare, angajare     

    

    Caracteristici                    PSIHOPATIE, DEPRIVARE   

     individuale                                 AFECTIVA 

                           caracteristici moştenite şi dobândite  

                                                                                                                                                                         

                                            CONDUITE DELINCVENTE 

       Delincvent                alcoolism, consum de droguri,  

                               probleme personale, „atitudini negative” 

 

Figura 4. Ruta cunoaşterii fenomenului delincvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

După unii analişti (Ogien A., 2002), interpretările devianţei în general, şi a subclasei 

acesteia, teoriile delincvenţei, pot fi grupate în două mari clase, teorii cauzale şi teorii 

comprehensive. Teoriile cauzale iau act de existenţa criminalităţii şi încearcă să explice etiologia, 

pentru a contribui la eradicarea ei, în timp ce teoriile comprehensive încearcă să descifreze 
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motivaţiile conduitei deviante, plecând chiar de la noţiunea de infracţiune şi precizând locul pe 

care îl deţine reacţia socială în definirea actului delincvent. Aşa-numitele „teorii cauzale” 

încearcă să identifice factorii care generează acte de tip delincvent, printr-o utilizare „lejeră” a 

conceptului de cauză, prin care se înţelege uneori factor predispozant, condiţie favorizantă, 

alteori motiv sau mobil al acţiunii.  

Alţi autori (Grecu, F., Rădulescu S., M., 2003), clasifică teoriile în trei mari categorii: 

A) teorii care susţin că delincvenţa juvenilă este o condiţie moştenită, datorându-se unor 

factori cu caracter genetic-ereditar; 

B) teorii care apreciază că delincvenţa este o conduită dobândită socio-cultural; 

C) teorii mixte, care îmbină cele două explicaţii. 

Prima categorie ar aparţine genului de explicaţie biologică, a două ar aparţine atât genului 

de explicaţie psihologică, cât şi psihosocială şi sociologică, iar cea de-a treia ar aparţine unei 

explicaţii eclectice. 

Asumându-ne relativa acurateţe a clasificărilor cu care operăm, vom prezenta succint 

principalele teorii asupra etiologiei delincvenţei juvenile, pornind dinspre individ spre societate, 

în următoarea succesiunea a scenariilor epistemologice: teorii biologice, psihologice şi 

sociologice. 

 

2. Teoriile biologice 

 

2.1. Preliminarii. Teoriile biologice pornesc de la ideea că delictul (crima) reprezintă o 

anormalitate biologică cauzată de mai mulţi factori patogeni, preexistenţi sau dobândiţi. Adepţii 

acestor teorii susţin conceptul de personalitate criminală, care cuprinde tendinţe deviante de 

natură patologică, deja formate şi care s-ar fi exprimat mai devreme sau mai târziu indiferent de 

împrejurările care au declanşat sau au precipitat actul criminal. 

2.2. Teoria atavismului evoluţionist (a criminalului înnăscut). Creatorul acestei teorii 

este criminologul Cesare Lombroso. Criminalul este o victimă a propriei sale înzestrări biologice 

acumulate pe cale ereditară. Influenţa psiho-socială este minimă şi orientată în sensul scopurilor 

urmărite de individ.  

Detaliind aspectele delictului la plante şi animale (uciderea pentru posesia femelelor, 

pentru apărare, uciderile războinice), Lombroso consideră că aceste acţiuni nu sunt criminale, ci 

sunt rezultatele necesare ale eredităţii sau ale concurenţei vitale, de alegere sexuală, de 

necesitatea socială a împiedicării neînţelegerilor şi de nevoia de hrană. Crima în societăţile 

animale oferă explicaţia pentru crima din societatea umană – trăsăturile anatomo-fiziologice 
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transmise din generaţie în generaţie: anomalii cerebrale, bătrâneţe, antipatii, accesul de turbare, 

răutatea perversă, pasiunile, interese, teama, durerea, dragostea, adulterul, acte sodomice, delicte 

temperamental-sangvinice, pruncucideri, furt, asocierea răufăcătorilor, escrocherie, alcoolismul, 

consumul de alte substanţe, alimentaţie, educaţie, climă, aversiune faţă de nou, toate cu valoare 

patologică ereditară. Explicaţia omuciderii (existentă sub forma pruncuciderii, uciderii 

bătrânilor, femeilor şi bolnavilor, din cauza mâniei, din capriciu, pentru rituri funerare sau 

sacrificii, din răutate brutală, cucerirea de renume precum şi pentru răzbunarea sângelui), în 

teoria lombroziană se explică prin invocarea primitivismului tribal stăpânit de superstiţie, 

barbarism şi bigotism, asasinatul fiind considerat de primitivi ca mijloc de evidenţiere 

individuală. De asemenea, canibalismul este apreciat ca fiind "ultimul grad al fericirii umane". 

În cadrul teoriei criminalului înnăscut cauza principală a devianţei este ereditatea. 

Biologicul reacţionează în mod spontan în virtutea unor deprinderi, a unor reflexe, indiferent de 

fondul acţiunii mediului ambiental. Condiţiile mediului nu sunt şi condiţionale pentru apariţia 

devianţei, care se reduce la structura genetică individuală. Individul moşteneşte tarele 

strămoşilor. Lombroso exemplifică ideea de ereditate şi prin citarea unui studiu a lui E. Ferri, 

care a identificat 22 de tipuri de crime în lumea animală asemănătoare cu cele descrise de 

codurile noastre penale. 

2.3. Teoria eredităţii a lui Goring (preluată şi de Beirne şi Messerschmidt) nu face altceva 

decât să înlocuiască teoria criminalului înnăscut. Potrivit acestui autor comportamentul social 

este un comportament moştenit, valenţele lui fiind transmise ereditar de la o generaţie la alta. 

Delincvenţii moştenesc predispoziţii deviante, în consecinţă ei sunt incapabili să se adapteze la o 

viaţă socială normală. El ajunge la concluzia că un procent de 68% din descendenţii infractorilor 

devin ei înşişi infractori, chiar dacă ar fi izolaţi de mediul familial delincvent. În concluzie, 

conduita deviantă nu se datorează mediului social, ci caracterelor ereditare. (E. Stănișor, op. Op. 

Cât., p. 21-22.) 

2.4. Teoria biotipurilor criminale. În explicaţia antropologiei criminale cauzalitatea 

singulară este determinată de constituţia biologică a criminalului, stabilindu-se şi o anumită 

tipologie a individului infractor: astenicul, atleticul, displasticul. Astenicul este un individ cu o 

constituţie fizică slabă, dar şi ca forţă, suferind de un complex de inferioritate. Nu se poate baza 

pe forţă, astfel încât mijloacele sale sunt insidioase, înşelătoare, prefăcute. Dimpotrivă, atleticul 

este o brută înclinată spre violenţă, cu tendinţe dominatoare, fără a avea un simţ moral şi raţional 

prea dezvoltat. Displasticul este un adevărat complexat, care tinde să găsească un vinovat pentru 

situaţia lui în orice persoană. Teoria este susţinută de autori ca: E. Kretschmer, W. Sheldon, N. 

Perie. 
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2.5. Teoria arborelui genealogic. Studiile pe baza cărora s-a întemeiat această teorie 

pleacă de la încercarea de a demonstra că în familiile ai căror ascendenţi au avut antecedente 

penale există un număr mai mare de infractori. Această metodă a fost aplicată de americanul 

Goddard unui pescar olandez pe nume Kallikak. Acesta a avut mai mulţi copii din două căsătorii, 

primă cu o femeie provenind dintr-un mediu infracţional, ce-a de a doua provenind dintr-un 

mediu "sănătos". Studiul s-a bazat pe observarea descendenţilor proveniţi din cele două căsătorii 

pe mai multe generaţii, ajungându-se la concluzia că cei care au devenit delincvenţi au provenit 

din prima căsătorie a subiectului de caz. Teoria a fost criticată pentru două mari vicii: disocierea 

eredităţii de influenţele mediului şi generalizarea unui caz particular. 

2.6. Teoria gemenilor. Studiile lui Langen şi Cristiansen au încercat să demonstreze că 

predispoziţia ereditară în comiterea actului criminal constituie în cazul gemenilor monozigotici 

un factor foarte puternic. Astfel, în cazul gemenilor monozigotici asemănările dintre cei doi sunt 

foarte mari, aproape identice, iar dacă unul dintre ei are un comportament deviant sunt toate 

şansele de "contaminare" şi pentru celălalt geamăn. În cazul gemenilor heterozigotici 

predispoziţia deviantă a unuia în raport de celălalt este doar relativă. Rezultatele acestor cercetări 

au fost publicate în lucrarea Crimă ca un destin, lucrare criticată pentru lipsa unor fundamente 

ştiinţifice foarte clare. 

2.7. Teoria copiilor adoptaţi. Unele studii mai recente au încercat să stabilească o 

corelaţie între comportamentul delincvent al unora din copii adoptaţi şi comportamentul 

părinţilor biologici. S-a constatat că anumite predispoziţii moştenite de la părinţii biologici pot 

determina o creştere a probabilităţii ca descendenţii acestora, adoptaţi de alte familii, să devină 

infractori. Nu se poate stabili, însă, o legătură de cauzalitate directă şi nici o certitudine, 

comportamentul final depinzând şi de relaţionarea individului cu mediul înconjurător. 

2.8. Teoria diferenţei "de natură" între delincventul de obicei şi nondelincvent. În 

concepţia lui N. Mailloux, autorul acestei teorii, delincventul de obicei este un fenomen 

patologic identificând două momente cruciale în dezvoltarea personalităţii: apariţia identităţii 

autentice şi consecinţa acesteia asupra motivaţiilor individului. Aceste momente se situează în 

copilărie şi adolescenţă şi fac obiectul unei crize prin care trece individul. Identitatea autentică 

joacă un rol fundamental în alegerea opţiunilor, a alternativelor de conduită. Mailloux arată că, 

atunci când apare un eşec de identificare a adolescentului, consecinţa este un dezechilibru psihic 

durabil, care se manifestă prin delincvenţa de obicei (de obişnuinţă). Autorul identifică trei 

ipoteze posibile cu privire la personalitatea delincventului: 

A) conduita delincventă din obişnuinţă poate fi considerată ca manifestare aparentă a unei 

condiţii patologice latente; 
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B) delincvenţa de obişnuinţă este reflectarea unei condiţii patologice sui generis; 

C) în sfârşit, recidivismul trebuie considerat ca un indicator al unei delincvenţe patologice. 

2.9. Teoria structurilor dobândite. – Cea mai importantă şcoală este Şcoala biologică de 

la Graz (Austria). Cercetătorii de aici au ajuns la concluzia că prin ereditatea nu se transmit 

genele criminale ale ascendenţilor, ci numai tendinţele care se regăsesc la baza lor şi care pot fi 

considerate ca fiind criminogene: excitabilitatea, agresivitatea etc., şi care dau "fragilitatea 

terenului" personalităţii tânărului. Structurile dobândite se regăsesc pe două planuri: biologic şi 

psihiatric. Planul biologic este redat de inadaptările fizice sau infirmităţi diverse, care pot 

determina insuccesul şcolar, profesional şi social şi, pe cale de consecinţă, sunt de natură să 

dezvolte într-un individ sentimente de inferioritate sau de frustrare. Planul psihiatric este 

reprezentat de o gamă largă de psihoze sau psihopatii ereditare şi de debilitatea mentală care, la 

rândul său, poate fi de origine ereditară, ginecologică sau infecţioasă. Ambele planuri pot avea o 

influenţă asupra socializării normale a individului, sau chiar o influenţă criminogenă. 

Se subliniază, de asemenea, că aceste structuri dobândite nu au o valoare criminogenă prin 

ele însele, iar individul care a dobândit astfel de stări biologice nu va deveni în mod necesar un 

infractor, aşa cum nu este sigur că un individ perfect sănătos nu va săvârşi niciodată un act 

criminal. Structurile dobândite pot avea valoare criminogenă numai în funcţie de dezvoltarea 

ulterioară a individului şi de influenţa factorilor externi din mediul ambiant. 

 

3. Teoriile psihologice 

 

3.1. Preliminarii. În prezent predomină teoriile psihologice şi cele sociologice. Pentru o 

parte dintre cercetători factorii psihologici sunt consideraţi a fi la fel de importanţi ca şi cei 

sociali. În consecinţă, în evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont 

de factorul "agresivitate" sau de cel de "frustraţie", de instabilitatea afectivă şi comportamentală, 

ca şi de egocentrismul şi de impulsivitatea ce caracterizează vârsta adolescenţei, factori care 

influenţează în mare măsură socializarea şi integrarea în societatea adulţilor. Din această 

perspectivă sunt privite drept cauze ale delincvenţei juvenile decalajul dintre maturitatea fizică şi 

cea psihică, ostilitatea sau chiar agresivitatea faţă de generaţia precedentă, reacţiile violente la 

starea de insecuritate, anomaliile psihice, deficienţele ereditare etc. 

3.2. Teoria inadaptării biologice. Teoria este descrisă de criminologul suedez O. Kinberg, 

pentru care structura biopsihică a individului determină modul acestuia de reacţii la stimulii 

mediului ambiant. Pentru Kinberg personalitatea individului este formată din trei elemente: 

nucleul constituţional, variantele patologice eventuale şi funcţia morală. 
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Nucleul constituţional desemnează ansamblul reacţiilor individului la stimulii externi, 

existând patru factori fundamentali ai constituţiei psihice: capacitatea – nivelul maxim pe care îl 

poate atinge inteligenţa unui individ; validitatea – cantitatea de energie cerebrală de care dispune 

individul; stabilitatea – gradul în care se păstrează echilibrul emoţional; soliditatea – gradul de 

unitate funcţională a activităţii subiectului. Aceşti factori – radicalii constituţionali – pot fi 

excedentari (super) sau deficitari (sub). Cele mai mari şanse de a deveni delincvent le are 

minorul subcapabil, supervalid, superstabil şi subsolid. Variantele patologice sunt accidentale 

spre deosebire de radicalii constituţionali, şi sunt formate din boli mentale, eventuale tulburări 

grave ale inteligenţei sau dezechilibre psihice puternice. Aceste stări patologice pot determina o 

deficienţă a funcţiei morale care constituie în mod natural un factor de rezistenţă a minorului faţă 

de delincvenţă. Funcţia morală reprezintă capacitatea individului de a evalua normele morale şi 

promptitudinea cu care reacţionează la stimulii externi. Din acest punct de vedere se pot 

identifica patru trepte graduale de rezistenţă la fenomenul infracţional. 

Teoria lui Kinberg se află la intersecţia explicaţiilor biologice cu cele psihologice în 

definirea cauzelor delincvenţei juvenile. Conceptul de constituţie biopsihologică imaginat de 

criminologul suedez reprezintă în esenţă dispoziţiile ereditare normale care se găsesc la fiecare 

individ, dar şi factorii care acţionează asupra individului în timpul dezvoltării sale fetale şi 

postfetale. Dar Kinberg se detaşează net de antropologia criminală, afirmând că ar fi o gravă 

eroare să credem că indivizii care comit sporadic sau frecvent acte criminale sunt, în mod 

necesar, diferiţi de cei care nu le comit. 

3.3. Teoria personalităţii criminale este o altă explicaţie a delincvenţei juvenile care 

doreşte concilierea punctului de vedere biologic cu cel psihologic. Autorul acesteia, J. Pinatel, 

consideră că între delincvent şi nondelincvent nu există neapărat o diferenţă de natură 

(Mailloux), ci una de grad. Diferenţa de grad ar consta în faptul că personalitatea delincventului, 

spre deosebire de cea a nondelincventului, ar fi dominată de anumite trăsături care ar determina 

comportamentul criminal, şi care alcătuiesc "nucleul central al personalităţii criminale". 

Nucleul este alcătuit din patru elemente: egocentrismul – tendinţa de a raporta totul la sine; 

labilitatea – instabilitatea comportamentului; agresivitatea – componentă care elimină barierele 

din calea actelor umane; indiferenţa afectivă – adică absenţa emoţiilor. Cele patru componente se 

încadrează în două grupe: pe de o parte agresivitatea, care joacă un rol determinant în trecerea la 

actul criminal şi care este, deci, o componentă activă, şi, pe de altă parte, celelalte trei 

componente, având un rol pasiv, respectiv de a neutraliza inhibiţia în momentul trecerii la 

comiterea actului criminal. Cu alte cuvinte, componentele pasive au rolul de a lăsa agresivitatea 

să se manifeste liberă. De aceea aceste componente au un rol negativ. Cu toate că, de cele mai 
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multe ori, comportamentul delincventului este asimilat unui simplu comportament agresiv, în 

realitate este un comportament devenit posibil datorită absenţei unor bariere care, în mod 

obişnuit, inhibă agresivitatea. 

Compatibilitatea delincvenţei juvenile cu unele din concluziile acestei teorii este destul de 

evidentă, mai ales din punct de vedere al etichetării unor anumite comportamente juvenile. 

Astfel, de cele mai multe ori, starea de agresivitate, care nu în mod obligatoriu înseamnă şi 

violarea normelor penale, este echivalată cu delincvenţa, în timp ce pentru adulţi nu mai regăsim 

o asemenea etichetare a comportamentului agresiv. 

 3.4. Teoria complexului individual. Agresivitatea generează structuri şi funcţii 

biofiziologice, neuroendocrine, psiho-sociale, morale, religioase aflate în interacţiune şi integrate 

în sistemul personalităţii agresorului. Psihicul individului, mediat între instinct şi inhibiţie 

(inhibiţia fiind factorul psiho-biologic care determină calitatea şi gradul reacţiei individuale la 

factorii declanşatori, interni sau externi, ai actului criminogen), realizează manifestări 

instinctuale neomogene, determinate de afectivitate, intelect, cultură şi mediu social, sub forma 

unor complexe: păpuşismul – lipsa de control cortical, care psihic generează violenţa sexuală 

împotriva copiilor; complexul lui Dracula – generat de infirmitate mentală sau de lipsa inhibiţiei 

şi caracterizat prin plăcerea de a vedea sânge sau scene violente, suferinţă; complexul 

brâncovenesc – generat de intoleranţa faţă de condiţiile ambientale în ceea ce priveşte 

respectarea şi impunerea propriilor reguli şi principii, indiferent de urmările actului individual. 

3.5. Teoria psihomorală. Cu ocazia celui de al doilea Congres Internaţional de 

Criminologie (Paris – Franţa, 1950), E. Greeff a prezentat în Raportul asupra criminogenezei o 

adevărată teorie a cauzalităţii actului criminal. Potrivit acestuia, structurile afective ale 

individului sunt determinate de două grupuri fundamentale de instincte: de apărare şi de 

simpatie. De aici o posibilă explicaţie a delincvenţei juvenile, întrucât, când primele experienţe 

de viaţă ale individului minor sunt trăite zbuciumat, aceste instincte se pot altera, instalându-se 

un sentiment de injustiţie, o stare de inhibiţie şi indiferenţă afectivă. Personalitatea infractorului 

se naşte de-a lungul unui proces lent de degradare morală care, în final, îl duce la comiterea 

actului criminal. 

Acest proces, denumit proces criminogen, are trei faze. Prima fază, denumită a 

asentimentului temperat, este cea în timpul căreia se naşte ideea de crimă, individul suferind o 

degradare progresivă a personalităţii ca urmare a unor experienţe eşuate. A doua fază este cea a 

asentimentului formulat, în care individul acceptă comiterea crimei, îşi caută justificări şi un 

mediu social tolerant. Ultima fază este cea a crizei, în timpul căreia individul trece prin aşa-
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numita "stare periculoasă" când, acceptând rezultatul, caută numai ocazia favorabilă trecerii la 

actul criminal. 

3.6. Teoria "derivei". Urmând modelul lui Greeff, sociologul american D. Matza oferă o 

explicaţie originală delincvenţei juvenile, în lucrarea Delincvenţă şi derivă. Acţiunea criminală a 

minorilor apare ca produs al unei alegeri libere, la capătul unui proces de interacţiune mai mult 

sau mai puţin intens, de alunecare, de abandonare de sine în "derivă", care devine posibil prin 

două mecanisme psihologice: contestarea culpabilităţii şi apariţia sentimentului de injustiţie. 

Voinţa şi decizia delincventului minor de a săvârşi actul criminal sunt activate de doi factori 

importanţi, şi anume pregătirea şi disperarea. 

Matza a plecat în expunerea mecanismelor derivei de la teoria subculturilor delincvente, 

dar contestă faptul că delincvenţa juvenilă s-ar explica prin existenţa unei subculturi delincvente 

pentru tinerii provenind din clasele sociale defavorizate, şi că modificarea comportamentelor 

acestora se produce datorită imposibilităţii lor de a accede la statutul "clasei mijlocii". 

3.7. Teoria arborelui este expusă de A. K. Cohen în lucrarea Devianţă şi control. Modelul 

explicativ s-a dorit a avea un caracter foarte general, autorul acordând o autonomie relativă 

persoanei delincventului pentru a demonstra procesul interacţiunii dintre personalitatea 

individului şi circumstanţele exterioare favorizante ale actului agresional. Actul delictuos nu 

poate fi disociat în elementele sale componente, el se dezvoltă în timp şi în mai multe etape, fiind 

un proces continuu de tatonare ce nu poate fi determinabil şi care se modifică în permanenţă, în 

funcţie, fie de schimbările intervenite la nivel individual, fie de schimbările factorilor exogeni, 

fie de amândouă. Această teorie a fost descrisă şi grafic, fiind prezentată evoluţia "actorului" ca 

un traseu spre actul criminal, din care se desprind ca ramurile unui arbore, celelalte trasee 

noncriminale, pe care "actorul" le poate urma în orice moment, în acest fel fiecare acţiune umană 

către actul criminal având propria sa istorie. 

3.8. Criza familială. Sub aspectul etiologiei delincvenţei juvenile, familia nu este doar 

prima structură socială pe care o cunoaşte copilul, ci şi primul factor pentru dezvoltarea sa 

psihică. Potrivit studiilor medicale relaţia copilului cu mama în primele 9-12 luni este esenţială 

pentru copil, acesta neavând o personalitate proprie şi simţind nevoia identificării cu persoana de 

lângă el. Începând cu al treilea an de viaţă copilul vede în tatăl său autoritatea familiei şi, pe cale 

de consecinţă, se naşte nevoia de a asimila acest comportament exterior.  

Dar grupul familial nu este constituit doar din structuri, ci mai ales din comportamente şi 

relaţii ale membrilor săi care vor da naştere unor atitudini morale. Crizele de scurtă sau de lungă 

durată care afectează profund stabilitatea familiei generează tensiuni şi conflicte pe care copilul 
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le interiorizează în structura personalităţii sale, amplificând "criza de originalitate" din perioada 

adolescenţei. Aşadar, familia va influenţa conduita minorului sub două aspecte majore: 

A) un aspect sociologic, respectiv modelele de conduită oferite de ambii părinţi. Tendinţa 

copilului de a imita comportamentul membrilor de familie este atât de puternică şi de frecventă 

încât existenţa unor părinţi delincvenţi sau imorali va exercita o influenţă criminogenă directă 

asupra lui; 

B) un aspect psihologic, calităţile afective şi instrumentale ale căminului familial. Copilul 

nu doar imită comportamente, dar îşi şi formează convingeri despre ele, le percepe, participă 

afectiv la ele, asociindu-le în subconştient sau chiar conştient cu sentimente pozitive sau 

negative. 

De aceea comportamentul minorului depinde de integritatea funcţionalităţii familiei, 

nerealizarea funcţiilor principale ale acesteia (subzistenţă, protecţie, afecţiune, socializare) 

determinând comportamente deviante. Principalele mutaţii în structura familiei, reprezentând o 

ameninţare pentru armonia sa, pot fi: abandonul copilului la naştere şi absenţa îngrijirii continue, 

separarea mamei de copil ca urmare a unor împrejurări de forţă majoră, absenţa tatălui, divorţul 

în unele cazuri, certuri grave şi repetate între părinţi, excesul de indulgenţă sau de severitate faţă 

de copil din partea părinţilor. Nu se poate stabili o legătură de cauzalitate directă între 

deficienţele procesului de socializare familială şi conduitele negative ale unor minori, dar se 

poate stabili o legătură mediată de absenţa climatului afectiv în familie, de prezenţa unor carenţe 

educative, de existenţa unor relaţii conflictuale între părinţi. 

În sfârşit, aşa cum evidenţiază majoritatea cercetărilor de specialitate efectuate în acest 

domeniu, diferenţele de comportament şi valori morale ale tinerilor de aceeaşi vârstă se explică, 

adeseori, prin diferenţele înregistrate în practicile părinţilor în materie de educaţie. Din acest 

punct de vedere există o mare varietate de atitudini şi concepţii familiale, care influenţează 

sensibil comportamentul viitorului adult. 

3.9. Abordarea psihopedagogică a delincvenţei juvenile. Şcoala reprezintă pentru orice 

minor primul mediu exterior care îl obligă să se adapteze unor reguli de conduită şi în cadrul 

căruia sancţiunile sunt aplicate de o altă autoritate decât familia. Este momentul în care 

eventualele carenţe afective sau de educaţie în familie se fac simţite şi pot provoca foarte uşor 

eşecul şcolar. Tendinţa spre delincvenţă este rezultatul eşecului asimilării normelor de conduită 

de către elev. Acest eşec se datorează, în mare măsură, unei educaţii greşit orientate, care ignoră 

motivaţiile personale ale tânărului şi, uneori, aplică un sistem defectuos de sancţiuni: de exemplu 

o conduită pozitivă este pedepsită de educator, în timp ce una negativă este recompensată. Şcoala 

se confruntă cu o criză caracterizată prin incapacitatea de a integra efectiv tinerii. De asemenea, 
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în multe ţări, printre care şi România, tot mai mulţi tineri abandonează şcoala, ceea ce, la un 

moment dat, va reprezenta un factor important de marginalizare şi delincvenţă. La aceste cauze 

care definesc criza şcolii ca instituţie fundamentală a dezvoltării psiho-socio-profesionale a unui 

minor se pot adăuga şi altele, cum ar fi: conduita discriminatorie a educatorului faţă de anumite 

categorii sociale de elevi (rromi, săraci, cu părinţi "problemă" etc.), lipsa unei baze materiale 

moderne pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ în condiţii civilizate, lipsa 

perspectivelor profitabile de încadrare în muncă după finalizarea studiilor, suprapopularea 

claselor, discontinuitate în învăţământ, pregătirea insuficientă a corpului profesoral, o slabă 

disciplină etc. 

Studiile statistice arată că, în Franţa, 65% dintre minorii delincvenţi au o întârziere şcolară 

severă. În SUA, în urma unor studii efectuate pe un eşantion alcătuit din 1000 de minori, a 

rezultat că delincvenţii se deosebeau de nondelincvenţi prin diferenţa de nivel intelectual, 

volumul lecturilor efectuate, retard şcolar de cel puţin 1 an pentru grupul delincvenţilor. În 

instituţiile şcolare publice din marile oraşe nord americane, mai mult de jumătate dintre elevi 

sunt agresaţi fizic de colegii lor, iar o treime au fost victimele unor furturi. Situaţia este valabilă 

şi pentru majoritatea ţărilor europene, inclusiv România. Există şi o excepţie de la regula 

generală – Elveţia. Familia elveţiană conservă un grad mai mare de autoritate decât în ţările 

vecine. Disciplina este mai rigidă în casă, iar şcoala susţine această viaţă disciplinată. De la copil 

se aşteaptă realizări. Profesorii sunt respectaţi şi este imposibil de conceput să nu fie respectat 

ceea ce spun ei. 

3.10. Teoria rezistenţei la frustrare (a înfrânării). Teoria încearcă să concilieze punctul 

de vedere psihologic cu cel sociologic, acordând un rol principal structurii interne, psihice, a 

individului. Teoria rezistenţei la frustrare – containment theory – este elaborată de W. C. 

Reckless, care explică delincvenţa juvenilă prin posibilitatea individului de a-şi înfrâna pornirile 

delictuoase cu ajutorul a două tipuri de "bariere": una externă şi alta internă. Bariera externă este 

o structură socială, alcătuită din grupurile sociale în care s-a integrat minorul – familie, 

vecinătate, colegi de şcoală, prieteni etc. – Care acţionează pentru protecţia individului în calea 

frustrării şi a agresivităţii prin mecanisme specifice, cum ar fi: oferă posibilitatea dobândirii unui 

status, asigură mijloace legitime de realizare a scopurilor, sentimentul identificării cu grupul, 

moralitatea, disciplina, regulile grupului, controlul respectării normelor de convieţuire socială 

etc. Bariera internă este o structură psihică, fiind exprimată de factori ca: percepţia, 

discernământul (cu cele două elemente ale sale – intelectiv şi volitiv), toleranţa, simţul 

responsabilităţii etc. Structura de rezistenţă interioară dobândeşte o importantă semnificaţie 

aparte în anumite momente, reprezentând o adevărată "matrice" care asigură tânărului conştiinţa 
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identităţii de sine, a imaginii de sine în raport cu alte persoane sau grupuri, convingerea orientării 

spre scopuri dezirabile şi toleranţa la frustrare. Dacă unul sau mai multe componente ale celor 

două structuri lipsesc, ori sunt slabe, tânărul devine vulnerabil, fiind predispus la comiterea 

actului delincvent. Acordând un rol predominant structurii interne de rezistenţă, totuşi Reckless 

nu acceptă ideea unei corelaţii directe între frustrare şi agresivitate. 

Ultimul concept al lui Reckless este acela de impulsuri (pushes), care includ diferite grade 

de ostilitate, agresivitate, sugestibilitate, rebeliune, reacţii de vinovăţie, sentimente de 

inferioritate, precum şi unele leziuni ale creierului sau epilepsia. Unele dintre aceste impulsuri 

sunt prea puternice în raport cu frânele interne şi externe şi explică în acest fel producerea actului 

criminal. 

Preluând şi dezvoltând ideea anterioară, alţi autori consideră că manifestările deviante ale 

minorilor se datorează capacităţii reduse de a depăşi situaţiile de frustrare. Starea de frustrare 

poate apărea ori de câte ori tânărul se confruntă cu un obstacol sau o barieră socială, care-l 

împiedică să-şi satisfacă interesele şi scopurile personale. Strâns legată de noţiunea de frustrare 

este cea de agresivitate, care este o componentă normală a personalităţii şi care devine distructivă 

numai atunci când scapă de sub controlul raţiunii. Problema raportului frustrare - agresivitate se 

pune sub două aspecte: a) frustrarea, prin ea însăşi, nu declanşează în mod automat un 

comportament agresiv, ci mai degrabă o stare de anxietate şi de tensiune afectivă, care poate 

declanşa sau nu reacţia agresivă; b) nu orice comportament agresiv este rezultatul unei frustrări, 

fiind posibile şi alte cauze: patologice, agresivitatea accidentală, cea câştigată, cea imitată etc. 

Unii autori vorbesc de disonanţa cognitivă şi afectivă, care apare în cazul unor conflicte sau 

dizarmonii în mediul de socializare al minorului (de exemplu, probleme în familie, dificultăţi de 

integrare în grupul şcolar etc.). 

3.11. Teoria psihanalitică. S. Freud, autorul acestei teorii, explică fenomenul agresional 

folosind conceptele de inconştient, instinct, vis, refulare, libido. Actul agresional este determinat 

de instinct, este o aventură a dorinţei, instinctul manifestându-se la nivelul inconştientului şi 

având un pronunţat caracter arhaic. Individul este un subiect absolut pentru care ceilalţi oameni 

sunt obiecte de satisfacere sau de frustrare. Prin reprimare individul încearcă să identifice 

mijloacele concrete, directe de apărare împotriva agresiunilor pe care le depozitează în afara 

conştiinţei, astfel încât să rămână ascunse, negând anxietatea. Crima apare ca substitut al puterii 

pentru ceea ce agresorul nu a realizat în viaţă din cauza firii lui, adică: putere, bogăţii, onoruri. 

Instinctele refulate subzistă în inconştient şi tind spre o satisfacere simbolică, constând în 

posedarea obiectului. Libido-ul freudian (libido, inis = poftă, dorinţă, plăcere) nu se reduce la 

domeniul sexual, el fiind întotdeauna individual, iar subiectul colectiv şi satisfacerea pe care o 
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acţiune colectivă o poate aduce individului lipsesc cu desăvârşire. Pe plan individual dorinţele nu 

acceptă represiunea. Relaţia raţională cu realitatea cere o satisfacere imaginară ce poate lua 

forme diverse, de la structurile adaptate ale lapsusului şi ale visului până la structurile 

dezaprobate ale alienării şi nebuniei. Conştiinţa individuală se află într-un permanent proces de 

adaptare la stimulii externi (traume, constrângeri sociale şi biologice), ale structurii instinctuale, 

cât şi de realizare a idealului propus de fiecare individ. 

Comportamentul deviant al tânărului delincvent are drept cauză o structură nevrotică a 

psihicului său, care se manifestă prin conflicte intra şi interpersonale cauzate de eşecul vieţii de 

familie, eşec datorat fie unor carenţe afective materne, fie unui exces de afectivitate maternă, fie 

imposibilităţii de identificare cu imaginea tatălui (prin absenţa sa din cămin). Eşecul se imprimă 

în inconştientul individului sub forma unui traumatism psihic, traumatism care reapare la vârsta 

adolescenţei sub forma crizei de identitate, generatoare de acte impulsive şi agresive asupra celor 

din jur. 

 

4. Teoriile sociologice: 

4.1. Preliminarii. Spre deosebire de psihologi, care pun accentul pe particularităţile psihice 

de la vârsta adolescenţei, acordând prioritate factorilor individuali, psihosomatici în adaptarea 

tânărului la mediu, sociologii acordă un rol determinant elementelor cu caracter sociocultural şi 

condiţiilor vieţii sociale în general. Delincvenţa juvenilă nu mai este privită ca o tulburare de 

personalitate sau ca o incapacitate de adaptare la mediul ambiant, ci ca un efect direct, nemijlocit 

al deficienţelor structurilor sociale şi al conflictelor din sistemul social. Astfel, accentul este pus 

pe tensiunea dintre devianţă şi conformitate, schimbare şi stabilitate socială, conflict şi 

cooperare, delincvenţa juvenilă fiind o formă de protest apolitic al tinerilor contra inegalităţilor şi 

barierelor sociale din lumea adulţilor. 

4.2. Teoria anomiei. Fondatorul acestei teorii este sociologul francez E. Durkheim, pentru 

care anomia însemna dezordinea legislativă ca urmare a unor crize sociale – războaie, revoluţii, 

calamităţi – care suspendă temporar funcţionarea vechilor norme şi slăbeşte autoritatea 

controlului social exercitat de instituţiile de specialitate, inclusiv aplicarea de sancţiuni ferme 

celor care încalcă legea. Ulterior, noţiunea a dobândit şi alte semnificaţii, dintre care trei apar 

mai importante: 

A) existenţa unei situaţii sociale în care normele vechi se află în conflict cu cele noi, 

provocând instabilitatea conduitei şi inadaptabilitatea socială, datorită eforturilor supratensionate 

ale individului de a se conforma normelor contradictorii; 
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B) existenţa unei situaţii sociale limită, care nu conţine nici o normă, fiind, de fapt, 

improprie pentru desfăşurarea normală a vieţii sociale, un fel de anarhie normativă în care fiecare 

individ alege norma de conduită pe care o doreşte; 

C) manifestarea unei stări de dezorganizare a personalităţii, care favorizează apariţia unor 

indivizi anomici, dezorientaţi în raport cu normele. Această dezorganizare personală nu are 

caracter patologic, ci se datorează stării de dezorganizare normativă prin care trece întreaga 

societate. 

Merton explică în mod concret aplicaţiile teoriei anomiei. În condiţiile unei stagnări sociale 

cunoscute, membrii societăţii depind de structura socială şi culturală existentă, justificată de 

mentalităţile care-şi pun amprenta pe comportamentul individului şi al grupului. Plasarea 

individului pe o anumită poziţie a structurii sociale presupune participarea lui doar la anumite 

evenimente, acţionând în conformitate cu regulile sociale cunoscute. Ruptura de regulile globale, 

determinată de un eveniment imposibil de înţeles şi de acceptat, determină dezorganizarea 

socială. Apare conflictul între interesul individual şi lipsa posibilităţilor legitime pentru anumite 

categorii sociale, care vor recurge la mijloace ilicite, lovind într-o societate slabă. 

4.3. Teoria etichetării sociale (a curentului infracţionist). Reprezentanţi: F. 

Tannenbaum, E. Lemert, H. Becker, K. Erikson, M. Wolfgang, E. Rugbington, E. Goffman etc. 

Potrivit acestei teorii delincvenţa nu este un anumit tip de comportament, ci o însuşire conferită 

acelui comportament de către grupul sau indivizii care deţin puterea şi care apreciază, definesc 

conduita ca deviantă. Nici un comportament nu este prin el însuşi conformist sau deviant. 

Devianţa, în general, şi delincvenţa, în special, nu există decât în măsura în care societatea sau 

anumite grupuri sociale o definesc, o "etichetează" şi îl sancţionează pe cel considerat deviant. 

Persoana căreia i s-a aplicat o asemenea etichetă devine deviantă şi se va comporta ca atare. 

Individul conştientizează că este incriminat etic, însă acceptat social ca delincvent. Devenit un 

"outsider" pentru societate, îşi acceptă poziţia şi se comportă ca atare.  

Astfel, sunt considerate deviante actele de conduită ale anumitor categorii de tineri 

proveniţi din categorii şi familii neprivilegiate, deşi comportamentul lor nonconformist nu se 

deosebeşte de cel al tinerilor aparţinând unor categorii sociale privilegiate sau care deţin puterea; 

tinerilor cu antecedente penale, chiar dacă actele lor ulterioare nu sunt delincvente; unor categorii 

minoritare (etnice, culturale etc.), printr-o generalizare abuzivă şi refuzul preconceput de a 

judeca individual fiecare caz etc. 

Delincvenţa este un tip special de reacţie de apărare a societăţii sau a anumitor grupuri, 

natura şi intensitatea acestei reacţii depinzând de o serie de factori ca: puterea, clasa privilegiată, 

bogăţia etc. Cei care deţin puterea sau bogăţia, făcând parte din categoriile privilegiate social, au 
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tendinţa de a eticheta ca deviante actele nonconformiste ale indivizilor proveniţi din clasele de 

jos sau mijlocii ale societăţii, care, la rândul lor, fie acceptă eticheta, comportându-se în 

conformitate cu ea, fie o resping, adoptând noi conduite de frondă, unele dintre ele iarăşi substrat 

al fenomenului infracţional. Din procesul de interacţiune şi reacţiune dintre grupul care 

elaborează şi aplică norma şi grupul sau indivizii care suportă norma şi eticheta se poate stabili şi 

evalua intensitatea şi caracterul delincvenţei şi al devianţei. 

4.4. Criminologia critică. Reprezentanţi: I. Taylor, P. Walton, J. Young. Autorii explică 

delincvenţa prin asocierea concepţiilor derivate din criminologia reacţiei sociale şi explicarea 

stărilor conflictuale dintre individ şi sistemul economico - politic. Dintre toate faptele sociale, 

susţin ei, cele care privesc delincvenţa sunt limitate de următorii factori: originile îndepărtate ale 

faptului, originile mediate, faptul deviant, originile imediate ale reacţiei sociale, originile 

îndepărtate ale reacţiei sociale. 

Cu aceste elemente autorii verifică structura socială şi atribuirea valorilor sociale în mod 

diferenţiat, formulând conceptele pentru "economia politică a crimei", urmând ca să se 

stabilească, prin acumularea unor date de "psihologie socială a crimei", reacţia fiecărui individ 

după temperament, în sensul adoptării sau respingerii "opţiunii criminale". Obiectul general al 

studiului actului actului infracţional structurează relaţia dintre gândirea şi acţiunea individuală, 

diferenţiată social în raport cu libertatea individuală şi demersul structurilor sociale în cadrul 

crizei sociale existente. Conflictul dintre actul infracţional şi reacţia socială de răspuns 

(dezaprobare, acceptare, indiferenţă) explică şi justifică atitudinea statală sau socială asupra 

devianţei. 

4.5. Teoria "asociaţiilor diferenţiale". Criminologul american E. A. Sutherland 

elaborează teoria plecând de la convingerea unei structuri duale a comportamentului delincvent, 

alcătuită atât din circumstanţele de la momentul comiterii actului criminal, cât şi din elementele 

care au influenţat anterior viaţa delincventului (anamneza socială). Teoria lui Sutherland pleacă 

de la premisa că, în viaţa socială, indivizii se confruntă cu modele pozitive (conformiste) şi 

negative (nonconformiste) de comportament, care se învaţă în cadrul relaţiilor de comunicare şi 

relaţionare socială. Procesul de învăţare a delincvenţei nu este liniar. Mai întâi, indivizii, aflându-

se în contact unii cu alţii, încep să-şi orienteze mobilurile, scopurile şi atitudinile în funcţie de 

interpretările negative sau pozitive pe care le acordă regulilor şi dispoziţiilor legale. Dacă grupul 

din care face parte este unul nonconformist, care înclină spre violarea dispoziţiilor legale, 

individul va recepta negativ ideea de normă de conduită, fiind primul pas spre cariera 

delincventă. De aceea, indivizii care se vor asocia (de aici denumirea de "asociere diferenţială") 
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grupurilor deviante vor fi nevoiţi să înveţe şi să experimenteze modul de viaţă caracteristic 

mediului în care trăieşte pentru a supravieţui şi a-şi îndeplini scopurile. 

Un alt element important pe care se întemeiază teoria este "organizarea diferenţială" a 

grupurilor sociale în ceea ce priveşte regulile de conduită şi valorile sociale adoptate. Din acest 

motiv, pot să apară conflicte între diferitele norme sociale, care pun individul în faţa unor reguli 

de conduită divergente. El va învăţa şi asimila acele reguli care aparţin grupului cu care vine în 

contact cel mai mult sau pe cele considerate ca fiind mai favorabile îndeplinirii scopurilor 

personale. În sfârşit, alte elemente ce caracterizează "asociaţiile diferenţiale" se referă la 

frecvenţa, durata şi anterioritatea acestora, care oferă individului posibilitatea de a alege şi de a 

învăţa fie comportamentele convenţionale, fie pe cele deviante. Opţiunea de învăţare începe încă 

din copilărie şi durează pe tot parcursul vieţii individului, care se află permanent în faţa unor 

factori ce-i pot influenţa conduita morală. 

În materia delincvenţei juvenile această teorie mai primeşte o semnificaţie. Ea poate 

explica procesul de "inducţie negativă" întâlnit în instituţiile de resocializare a minorilor 

delincvenţi, unde adolescenţii internaţi pentru comiterea unor delicte ocazionale, cu grad redus 

de pericol social, datorită contactului cu cei recidivişti, sancţionaţi pentru fapte penale grave, 

"învaţă" pe parcursul şederii lor acolo o serie de tehnici delincvente, pe care le pot folosi ulterior 

când vor fi eliberaţi. Doar primele 6 luni de detenţie reprezintă cea mai grea perioadă pentru un 

condamnat, apoi intervine obişnuinţa şi de aici până la efectul criminogen al locului de deţinere 

nu mai este decât un pas. Mai mult chiar, locurile de deţinere favorizează organizarea unui mediu 

structurat de delincvenţi, solidari între ei, ierarhizaţi, pregătiţi pentru tot felul de complicităţi 

viitoare. 

4.6. Teoria strategică. M. Cusson, autorul acestei teorii, arată că analiza strategică înţelege 

delictul ca pe un comportament îndreptat către rezultat, având raţiunea sa proprie, ţinând cont de 

oportunităţile care se oferă autorului şi de conduita adversarului său. Teoria are patru postulate: 

1. Delictul este înainte de orice un comportament şi nu o simplă manifestare a unei personalităţi; 

2. Comportamentul este îndreptat către obţinerea de rezultate; 3. Comportamentul are raţiunea sa 

proprie; 4. Comportamentul este marcat de conflictul care opune pe delincvent mai întâi victimei 

şi apoi celor care pedepsesc (poliţie, instanţe etc.). 

Cusson încearcă să răspundă la întrebarea de ce anumiţi adolescenţi săvârşesc acte 

criminale. Răspunsul pe care îl dă este acela că activitatea delincventă le aduce mai multe 

avantaje decât sunt obişnuiţi. Aceasta ar fi o explicaţie pentru marea majoritate a minorilor care 

sunt tentaţi ocazional să comită infracţiuni. Autorul afirmă că explicaţia este cu atât mai valabilă 
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pentru "super-delincvenţi", minorii care se angajează mult mai activ şi mai profund în fenomenul 

criminal, o asemenea atitudine caracterizând recidiva juvenilă. 

4.7. Teoria conflictelor de cultură, cu diferite variante: a "subculturilor delincvente" sau a 

"grupurilor de la marginea străzii" (a "bandelor stradale"), are ca principali reprezentanţi pe A. 

K. Cohen, M. Gordon, M. Yinger, F. M. Trasher, R. A. Cloward, L. E. Ohlin, W. F. Whythe, M. 

E. Wolfgang, F. Ferracuti, T. Sellin, T. şi Z. Gluek şi alţii. 

Teoria conflictelor de cultură explică delincvenţa juvenilă considerând drept cauze prime 

ale acesteia valorile sociale şi culturale din cadrul unei societăţi, respectiv culturile şi 

subculturile. Conflictul de cultură apare ca o consecinţă a condiţiilor economice precare în 

comunităţile sărace de emigranţi sau în cele ale unor etnii minoritare. T. Sellin consideră că 

anumite comportamente au ca premisă obligatorie schimbări radicale în sistemul politic, 

economic, social astfel încât vor intra în conflict cu alte grupuri (conflict de coduri culturale) sau 

cu membrii propriului grup (conflict de norme). Procesul de formare în cadrul unei perspective 

duale, ancorată în procesele şi conflictele vieţii sociale, determină un comportament 

delincvenţial a cărui rată depinde de numărul şi intensitatea conflictelor. 

O variantă a teoriei este cea a subculturilor delincvente. Subcultura este o diviziune a 

modelelor culturale la care participă anumite grupuri. Ele apar ca o reacţie de protest faţă de 

normele şi valorile societăţii, la indivizi care au sentimentul că le sunt blocate posibilităţile şi 

mijloacele de acces spre valorile şi bunurile sociale. Din acest motiv, orice subcultură include un 

set de valori şi norme diferit de cel al societăţii, uneori chiar contradictorii (nonutilitarismul, 

maliţiozitatea, versatilitatea, negativismul etc.). Atunci când indivizii aparţinând unor asemenea 

culturi utilizează modalităţi şi mijloace ilicite pentru a-şi realiza scopurile, ne aflăm în faţa unor 

subculturi delincvente. Mecanismul principal prin care aceste subculturi acţionează asupra 

indivizilor, arată Cohen, este acela de socializare în grup, prin transmiterea şi "învăţarea" 

diferitelor procedee şi tehnici delincvente. De asemenea, autorul arată că, în familie copiii 

asimilează, prin intermediul părinţilor, valori şi norme omogene şi coerente, în timp ce prin 

socializarea făcută de şcoală omogenitatea dispare. Sistemul de valori prin care sunt apreciate 

performanţele tinerilor în şcoală aparţine claselor privilegiate sau care deţin puterea. Prin urmare, 

supuşi presiunii celor două forme de socializare, copiii aparţinând claselor defavorizate 

reacţionează într-un mod asemănător nevrozei, prin exteriorizarea frustrării şi asocierea în bande 

sau subculturi delincvente. Pentru alţi autori (Trasher, Cloward, Ohlin), delincvenţa este un 

fenomen colectiv, iar nu individual. Grupurile şi subculturile se constituie ca mijloc de 

supravieţuire într-o societate care nu le acceptă şi care nu oferă membrilor acestora mijloace 

legitime de realizare a scopurilor personale. În consecinţă, indivizii se unesc în grupuri pentru aşi 
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realiza idealurile, prin mijloace apreciate de majoritate ca fiind ilicite, şi pentru a-şi legitima sau 

justifica actele (ideea că voinţa unei colectivităţi legitimează). Autorii introduc noţiunea de 

"oportunitate diferenţială", reprezentată de ansamblul mijloacelor prin care grupurile sociale îşi 

realizează scopurile dezirabile. În funcţie de aceste oportunităţi (legitime sau nelegitime) şi de 

mijloacele utilizate (licite sau ilicite), se structurează şi tendinţele spre conformitate sau devianţă, 

care sunt dependente de poziţiile ocupate de indivizi în "structura de oportunitate". 

În sfârşit, a altă variantă este teoria grupurilor de la marginea străzii, sau a "societăţii de la 

colţul străzii" (corner street society). W. F. Whythe subliniază că perioada adolescenţei şi 

tinereţii se caracterizează prin stabilirea unor relaţii de prietenie şi camaraderie, de sociabilitate şi 

comunicare între tineri, care se adună, discută, stabilesc diferite planuri de acţiune. Soluţia 

grupului este o posibilitate a tânărului de a-şi manifesta şi realiza dorinţele şi aspiraţiile, de a se 

impune. Unele din aceste grupuri au o situaţie marginală în societate, fiind alcătuite din tineri 

care au abandonat şcoala, au fugit de acasă, sunt fără serviciu sau au suferit deja condamnări 

penale, şi în care predomină sentimentele de frustrare şi insatisfacţie socială sau individuală, de 

violenţă şi agresivitate, ducând la contestarea normelor şi valorilor sociale din lumea adulţilor, 

pentru a da loc altor valori şi norme proprii de conduită, caracterizate prin folosirea de mijloace 

ilicite în scopul obţinerii bunurilor sociale. Evident că aceste grupuri, prin structura şi obiectivele 

urmărite, devin adevărate surse potenţiale de devianţă şi delincvenţă, prin inducerea şi învăţarea 

de către membrii lor a unor tehnici infracţionale. 

4.8. Teoria dezorganizării sociale. Conform acestei orientări, geneza şi dinamica 

delincvenţei sunt determinate de marile recesiuni sau crize sociale şi economice, de fenomenele 

de urbanizare şi exod rural. Cercetătorii americani C. R. Shaw şi H. D. McKay au dovedit, prin 

date statistice şi cartografice, faptul că în marile metropole americane, zone cu procese intense de 

dezvoltare economică şi socială, rata delincvenţei este mult mai ridicată comparativ cu alte zone 

şi oraşe care nu au cunoscut schimbări sociale, economice şi culturale atât de spectaculoase. 

Efectul este generat de constituirea unor comunităţi eterogene, cu grad scăzut de structurare şi 

coeziune socială, în care controlul social tradiţional devine difuz şi ineficace. La acestea se 

adaugă comunităţile de imigranţi, incapabile de adaptare, cel puţin de una rapidă, la mediul 

ambiant în care au pătruns. Cauzele primare ale delincvenţei se găsesc în interiorul comunităţii 

urbane care, datorită aglomerării de populaţie, diversificării spaţiilor şi serviciilor sociale şi 

comerciale, devine prin ea însăşi o sursă potenţială criminogenă, prin "atragerea" şi "ispitirea" 

unor tineri de a comite delicte penale. Deci, soluţia eradicării delincvenţei juvenile nu se află la 

nivel individual, ci prin stabilirea unor măsuri generale la nivel de comunitate, respectiv 

ameliorarea condiţiilor economice, sociale şi culturale în zonele defavorizate ale spaţiilor urbane. 
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Alţi autori arată că tinerii crescuţi şi educaţi în zonele defavorizate socio-economic prezintă 

situaţii şi condiţii sociale diferite de cele ale tinerilor care trăiesc în zonele rezidenţiale selecte. În 

consecinţă, plecând de la premisa că delincvenţa este un produs direct al dezorganizării sociale, 

trebuie remodelat însuşi mediul social în care trăieşte tânărul pentru a putea preveni apariţia şi 

dezvoltarea fenomenelor infracţionale. Din acest punct de vedere, tratamentul delincvenţei 

juvenile nu este o problemă de sancţiune socială, ci una de reconstrucţie şi ameliorare a mediului 

socio-cultural, iar cazurile de delincvenţă va trebui să fie rezolvate în termenii comunităţii şi mai 

puţin în termenii tânărului deviant. 

4.9. Teoria controlului social. Controlul social poate corecta, în mare parte, deficienţele şi 

lipsurile socializării şi integrării sociale ale individului sau grupurilor. Lipsa sau scăderea 

controlului social în asemenea crize ale individului poate determina apariţia unor forme de 

devianţă. Pentru acest motiv, T. Hirschi – autorul teoriei, consideră conformitatea ca finalitatea 

fundamentală a oricărui proces de socializare şi integrare socială, conformitate ce se poate realiza 

doar printr-o legătură puternică dintre individ şi societate, legătură dată de patru variabile: 1. 

Ataşamentul faţă de o serie de persoane, în special familie. Părinţii reprezintă modelele de 

socializare şi au rolul de a transmite copilului normele de socializare primară; 2. Angajamentul 

tânărului de a dobândi un status socio-profesional ridicat printr-o pregătire şcolară şi 

profesională desăvârşită; 3. Implicarea individului în activităţi convenţionale ce duc la succese 

valorizate social şi la obiective legate de achiziţionarea statusului social; 4. Convingerea, 

credinţa validităţii morale a sistemului central de valori sociale. Cu cât sunt mai puternice 

asemenea elemente, cu atât sunt mai puţin probabile comportamentele delincvente. 

Teoria a cunoscut şi unele variante nuanţate. Astfel, dacă pentru Hirschi familia are un rol 

dominant în procesul de socializare şi control social, pentru M. D. Wiatrowski şi colaboratorii săi 

socializarea nu are loc doar în micromediul social, ci se produce într-un context educaţional, în 

care instituţia şcolii, relaţiile cu colegii şi prietenii au roluri determinante. Devianţa şi 

delincvenţa nu este efectul direct al socializării defectuoase în familie, ci reprezintă consecinţele 

unui lanţ cauzal, format din ataşamentul faţă de şcoală şi familie în relaţie cu convingerea 

(credinţa) tânărului în validitatea morală a normelor şi valorilor sociale. Un punct de vedere 

original îl are şi E. M. Lemert, pentru care normele sociale prin care se realizează controlul 

social nu mai reprezintă puncte de referinţă constante, ci doar probabilităţi care, în unele situaţii, 

pot genera chiar ele devianţă în urma procesului de "etichetare". În consecinţă, Lemert consideră 

actul deviant un efect nemijlocit al intensităţii şi formei de control social exercitat asupra 

persoanelor care încalcă regulile şi normele de convieţuire socială. 
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5. Necesitatea unei analize interactive a teoriilor 

Nici una dintre orientările teoretice analizate până aici nu reuşeşte să surprindă totalitatea 

cauzelor fenomenului infracţional. Teoriile biologice neagă rolul fenomenelor psihice în 

formarea personalităţii individului şi cel al relaţiilor dintre individ cu ceilalţi, cu grupurile şi cu 

societatea în ansamblul ei. Teoriile psihologice, cel puţin unele dintre ele, exclud rolul eredităţii 

şi omit unii factori patologici cu rol în comportamentul individului (de exemplu, bolile mintale), 

acordând prioritate fenomenelor psihice de frustrare în defavoarea factorilor sociali. În sfârşit, 

orientările sociale neagă rolul factorilor patologici şi psihologici, iar conduitele deviante sunt 

puse pe seama exclusivă sau predominantă a crizelor de socializare şi control social. 

În realitate, comportamentul delincventului minor va reflecta statutul şi categoria socio-

profesională (vârstă, sex, prezenţa antecedentelor penale la alţi membrii ai familiei, pregătirea 

şcolară, compoziţia familiei), convergenţa sau divergenţa faţă de regulile privind munca, relaţiile 

cu familia (antagonice sau conciliante, lipsa de acasă), rasă, religie, concepţia individuală faţă de 

existenţă (adept al sociabilităţii sau al individualismului), tulburări de comportament (provocate 

de accidente fizice sau psihice), existenţa legii normalizatoare şi a posibilităţii de aplicare 

categorică a acesteia. Fenomenul agresional reprezintă o existenţă socială concretă, determinată 

de interacţiunile obiective şi subiective, respectiv de modul de reflectare senzorială a mediului, 

precum şi de modul de elaborare a relaţiei de răspuns de către individ. 

Totuşi, aceste teorii au meritul de a fi semnalat principalii factori implicaţi în etiologia 

delincvenţei juvenile, precum şi principalele disfuncţii şi carenţe ale unor instituţii cu rol de 

socializare şi control social. Însă, pentru o cunoaştere exhaustivă a resorturilor care generează 

violenţa în rândul minorilor şi tinerilor, este necesară o analiză interactivă a tuturor teoriilor, 

pentru a reţine explicaţiile pertinente şi factorii specifici unui anumit areal teritorial şi social, dar 

şi o abordare pluridisciplinară a domeniului luat în discuţie, în scopul elaborării unor modele 

etiologice şi predictive, capabile să surprindă întreaga varietate şi complexitate a diferiţilor 

factori delictogeni, modele care trebuie să aibă în vedere cel puţin trei niveluri de analiză: 

macrosocial – societatea în ansamblul ei; microsocial – familia, şcoala, vecinătatea, grupul de 

muncă, grupul de prieteni, asociaţii şi cluburi de tineri; individual – personalitatea minorului, 

dată de trăsăturile psihice şi fizice care îl caracterizează. Analiza predictivă este vitală, întrucât 

ea permite schiţarea tendinţelor viitoare ale fenomenului de delincvenţă juvenilă şi stabilirea 

unor programe şi strategii de intervenţie operaţionale. 

 

 



213 
 

Bibliografie, 

1. Allport, G.W. (1991). Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: Editura 

Didactică şi Pedagogică.  

2. Baechiler, J., (1999), „Grupurile şi sociabilitatea”, în Raymond Boudon, Tratat de 

sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti. 

3. Banciu, D. (1990). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile, Bucureşti: Editura 

Medicală. 

4. Banciu, D. (2000). Elemente de sociologie juridică, Bucureşti: Lumina Lex. 

5. Banciu, D.; Rădulescu S. M.; Voicu, M., (1985), Introducere în sociologia delincvenţei 

juvenile, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. 

6. Banciu, D.; Rădulescu, S. M., (2002), Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România. 

Cercetare şi prevenire socială, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 

7. Bădescu I., (1996), (col) Istoria sociologiei - teorii contemporane, Editura Eminescu,   

Bucureşti. 

8. Dragomirescu, V., (1976). Psihosociologia comportamentului deviant. Bucureşti: Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică. 

9. Mitrofan, N., Zdrenghea V. şi Butoi, T. (1992) Psihologie Judiciară. Bucureşti:Şansa. 

10. Mitrofan, N., (1989), Cuplul conjugal, Armonie şi dizarmonie, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, Bucureşti. 

11. Mitrofan, I., Mitrofan N., (1991), Familia de la A … la Z. Mic dicţionar al vieţii de 

familie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 

12. Preda V., (1998), Delincvenţa juvenilă. O abordare multidisciplinară, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca. 

13. Rădulescu, S. M., (1998), Sociologia devianţei, Editura Victor, Bucureşti. 

14. Rădulescu, S. M.; Banciu, D., (1990), Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. 

Adolescenţa – între normalitate şi devianţă, Editura Medicală, Bucureşti. 

15. Rădulescu, S. M.; Banciu, B., (1996), Sociologia crimei şi criminalităţii, Casa de Editură 

şi Presă „Şansa”, Bucureşti,  

16. Rădulescu, S. M., (1994), Teorii sociologice în domeniul devianţei şi al problemelor 

sociale, Computer Publishing Center, Bucureşti. 

17. Rădulescu, S. M., (1991), Anomie, devianţă şi patologie socială, Editura Hyperion,  

Bucureşti. 



214 
 

18. Rădulescu, S. M, (1999), Devianţă, criminalitate şi patologie socială, Editura Lumina 

Lex, Bucureşti. 

19.  Stanisor, E. (2003),  Justiţia pentru minori, coordonatori Maria Coca-Cozma, Cristina-

Mihaela Craciunescu, Lavinia Valeria Lefterache, Editura Universul Juridic, Bucureşti,   

20. Tanasescu, I, Tanasescu, G., Tanasescu, C (2003), Criminologie  ), Editura All Beck,  

Bucureşti. 

 

 

 


	1.Friedmann, C. Tulburarea de personalitate BORDERLINE - o realitate clinico-nozologică incontestabilă. Revista Română de Psihiatrie.
	2. Gunderson, I.G. (1994) Building structure for the borderline construct. Acta Psychiatr. Scand. (suppl) 379:12-18.
	STRUCTURA ȘI DINAMICA PSIHICULUI ÎN PSIHOLOGIA ANALITICĂ
	1. Obiective
	2. Ipoteze
	3. Eşantionarea participanților
	4. Instrumente utilizate
	4.1. Chestionarul de Personalitate Eysenck
	4.2. Linia Vieții
	4.3. Poligraful
	4.4. Metafora terapeutică

	5. Aparatura utilizată
	6. Măsurătorile efectuate
	7. Designul experimental
	CONCLUZII ŞI DISCUŢII

	STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND  FORMAREA JUDECĂŢILOR
	ESTETICE  LA ADULŢI
	2.1. Scopul  obiectivele și ipotezele cercetării
	2.2. Metodologia cercetării constatative
	Instrumentele de lucru
	3.  Kelly Repertoriu Grid - GRILA REP-  Grila de repertorii personale este o tehnică de tip calitativ, analitico-interpretativă dar care totodată permite analize statistice complexe. Din perspectivă metodologică, pentru fiecare grilă trebuie specifica...

	2.3. Rezultate
	Ipoteza 1. Apreciem că există corelaţii semnificative între trăsăturile de personalitate conform modelului 5 Factori şi alegerile estetice plastice mediate de către factorul experienţă estetică anterioară.
	Ipoteza 2. Apreciem că există legături semnificative între constructul personal (stilul apreciativ) şi preferinţele plastice.
	Concluzii
	Bibliografie,

	1. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. (2000). Manual de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM-IV-TR. Bucureşti: Autorul.
	2. David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi: Polirom.
	3. First, M.B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., Williams, J.B.W., Benjamin, L.S. (2007). Interviul Clinic Structurat pentru Tulburările Clinice de Personalitate de pe Axa II-a DSM. Cluj Napoca: RTS.
	1.Diagnostic experiențial
	2. Instrumente folosite pentru evaluarea copilului
	4. Diagnostic integrativ
	5. Ipoteze și obiective terapeutice:

	Bibliografie,
	8. Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală. Bucureşti: Trei.
	Pentru a determina modul în care unele trăsături de personalitate ale adulților sunt predictori pentru manifestarea competențelor parentale și pentru a surprinde relația existentă între stilurile parentale și tulburările de comportament din adolescenț...
	Ipoteza 1. Considerăm că între unele trăsături de personalitate ale adulților și competențele lor parentale există legături semnificative, înţelegând prin acesta că anumiţi factori de personalitate sunt predictori pentru manifestarea competenţelor par...
	Ipoteza 2. Presupunem că între tulburările de comportament ale adolescenţilor şi stilurile parentale există legături semnificative.
	Studiul corelațional al modelelor parentale cu starea clinică

	Studiu corelativ – adulți, personalitate și stil parental
	Constructul Interrelaţionare a fost compus din: scalele Dominanţă (Do), Capacitate de statut (Cs) Dominanţă (Do), Sociabilitate (Sy), Prezenţă socială (Sp), Acceptarea de sine (Sa). Prezentăm în continuare rezultatele obținute, împreună cu o trecere î...
	Constructul management de sine: este compus din factorii Responsabilitate, Socializare, Autocontrol, Toleranță, Impresie bună, Comunalitate.
	Constructul Motivaţie şi stil de gândire: am luat în calcul scalele Achiziţie prin conformism, Achiziţie prin independență, Eficienţă intelectuală.
	Constructul Indicatori de activitate profesională: este compus din scalele Potenţial managerial, Leadership, Amicabilitate, Ostilitate, Orientare în muncă, Temperament creativ şi Spirit de luptător.
	Rolurile posibile pentru Aparţinător
	Efecte mentale și emoționale ale experienţei de îngrijire
	Nevoi de educație și informare
	Nevoia de Consiliere și psihoterapie
	Nevoia de psihoeducație
	Nevoia de reabilitare pentru aparținători
	Beneficiile implicării aparținătorului

	Psihoeducația

	1.1
	1.2
	Model de program psihoeducațional pentru aparținătorii pacienților cu psihoze
	Scopul și obiectivele cercetării
	Modelul cercetării a fost unul longitudinal, monogrup, cantitativ statistic și experimental.

	Bibliografie,

