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DE LA EMPATIE LA REZILIENȚĂ: 

RELEVANȚA CAPACITĂȚII DE REFLECTARE ASUPRA PROPRIILOR EMOȚII 

ȘI SENTIMENTE ÎN DEZVOLTAREA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE  

 

 

Ruxandra RĂDULESCU,  Lect.univ.dr.asociat Universitatea din București,   

Comisia Fulbright Romano-Americană 

 

Abstract:  

This paper aims to investigate the correlation between the ability to accurately distinguish and 

label one’s own emotional moods (trait meta-mood), on the one hand, and two other key dimensions of 

emotional intelligence, namely resilience and empathy, on the other hand. Although one may be 

tempted to assume that their inclusion in the umbrella-concept of ―emotional intelligence‖ already 

indicates a strong connection, this study will show that only some of the facets of the target concepts 

are positively correlated. 

Key words : empathy, resilience, trait meta-mood, emotional intelligence, emotional self-

awareness 

 

Rezumat: 

Lucrarea îşi propune să investigheze corelaţia dintre capacitatea de a distinge şi eticheta 

propriile stări emoţionale cu acurateţe (trait meta-mood), pe de o parte, şi alte două dimensiuni 

fundamentale ale inteligenţei emoţionale - rezilienţa şi empatia -, pe de altă parte. Deşi se poate 

presupune că includerea lor în conceptul-umbrelă de ―inteligenţă emoţională‖ indică deja o strânsă 

legătură, prezentul studiu arată că doar unele dintre faţetele conceptelor analizate sunt corelate 

pozitiv. 

Cuvinte cheie:  empatie, rezilienţă, inteligenţă emoţională, autocunoaştere emoţională. 

 

Introducere 

 

Această lucrare îşi propune să exploreze în tandem conceptele de empatie şi de rezilienţă 

ca fiind concepte-cheie al lumii contemporane, explicate şi susţinute cu precădere din 

perspectiva inteligenţei emoţionale, dar se va centra pe un aspect mai puţin abordat până 

acum, şi anume relaţia dintre rezilienţă si empatia de tip afectiv. De multe ori rezilienţa este 

înţeleasă la nivelul cunoaşterii generale drept ―forţă‖, ―rezistenţă‖, ―putere interioară‖, 

punându-se accentul pe dimensiunea de ―tărie sufletească‖ ce pare să se nască şi să crească 

oarecum spontan, cumva în afara contextului social şi mai ales interpersonal, uitându-se 
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necesitatea unei autocunoaşteri emoţionale care să susţină abilităţile de recuperare în faţa 

adversităţilor. Acest prim obiectiv al cercetării urmăreşte să scoată în evidenţă un posibil 

raport între rezilienţă şi empatia afectivă astfel încât cele două concepte, de regulă izolate în 

discursul general, să poată fi puse în valoare împreună. De asemenea, cercetările în domeniul 

empatiei au luat o amploare deosebită în ultimele decade, empatia trecând acum în prim-

planul studiilor privind comportamentele prosociale, mai ales în contextul dezvoltării unei 

"etici globale" prin observarea procesului de globalizare în toate etapele sale, inclusiv prin 

declanşarea unor campanii umanitare ce vizează ajutorarea semenilor din zone geografice cât 

mai diverse şi clase sociale extrem de diferite. În acest sens, rezultatele cercetărilor efectuate 

pentru această lucrare ar putea fi transpuse şi în planul psihologiei sociale, prin corelarea cu 

noua direcţie de investigare a rezilienţei comunitare, nu doar individuale. 

Un al doilea obiectiv al lucrării prezente, derivat din obiectivul central menţionat mai sus, 

constă în investigarea altor valenţe ale empatiei afective decât cele studiate în mod obişnuit, şi 

anume valenţe ce pun în evidenţă şi mai clar importanţa empatiei afective pentru dezvoltarea 

durabilă a unei personalităţi armonioase, într-un mediu social benefic pentru cultivarea 

rezilienţei. 

În fine, un al treilea obiectiv, văzut în contextul obiectivului principal şi al celui secundar, 

adaugă o nuanţă explorării rezilienţei şi empatiei afective prin evaluarea capacităţii de a 

reflecta constant asupra propriilor trăiri emoţionale. Numit ―trait meta-mood‖ de Peter 

Salovey, John Mayer, Susan Goldman, Carolyn Turvey şi Tibor Pilfai (1995), acest construct 

va fi folosit în studiul de faţă pentru a explora măsura în care reflectarea asupra propriilor 

emoţii se regăseşte ca trăsătură în cazul persoanelor cu un grad ridicat de empatie şi rezilienţă. 

Acesta reprezintă, de fapt, elementul de noutate ce va fi examinat în contextul celorlalte două 

noţiuni, cu scopul de a evidenţia corelaţiile între medii. 

Termenul de inteligenţă emoţională a fost introdus în studiul psihologiei de Wayne Payne 

în teza sa de doctorat din 1985 şi a fost consacrat de Peter Salovey şi John D. Mayer prin 

articolul lor ―Emotional Intelligence‖, apărut în 1990. O primă propunere teoretică fusese deja 

lansată de Howard Gardner (1983) prin conceptul de "inteligenţă multiplă", în care acesta 

includea inteligenţa interpersonală alături de inteligenţa intrapersonală – două dimensiuni ale 

inteligenţei emoţionale aşa cum va fi înţeleasă ulterior. Mai târziu, studiile efectuate de 

cercetătorii Peter Salovey, John D. Mayer, Susan Lee Goldman, Caroline Turvey şi Tibor 

Palfai (1995) vor reliefa faptul că oamenii au niveluri diferite de identificare şi înţelegere a 

propriilor trăiri şi a trăirilor altora, precum şi capacităţi diferite de a-şi asigura autoreglarea 

emoţională astfel încât rezultatul să fie un comportament social adaptativ. Potrivit lui Daniel 
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Goleman, care a contribuit substanţial la popularizarea termenului de ―inteligenţă emoţională" 

prin cartea sa cu acelaşi titlu publicată în 1995, inteligenţa emoţională se defineşte prin 

―capacitatea (unei persoane) de a fi în stare să se motiveze şi să persevereze în faţa 

frustrărilor; de a-şi stăpâni impulsurile şi de a amâna satisfacţiile; de a-şi regla stările de spirit 

şi de a împiedica necazurile să-i întunece gândirea; de a fi stăruitor şi de a spera‖.  

Potrivit teoriei evaluării cognitive, persoanele reziliente dovedesc următoarele trăsături 

(printre altele): ―capacitatea de a reacţiona rapid la stres, capacitatea de a se distanţa de 

afectele intense, anticiparea proiectivă pozitivă, reevaluarea pozitivă a evenimentelor 

dureroase, altruismul, optimismul şi speranţa‖ (Mrazek şi Mrazek, 1987, citaţi de Serban 

Ionescu şi Colette Jourdan-Ionescu, 2013). În contextul acestor trăsături fundamentale, 

cercetătoarea Cynthia Jew şi colaboratorii săi (1999) au pus în evidenţă patru factori principali 

(Scala de rezilienţă a lui Jew) reuniţi în patru subscale: optimism, orientarea către viitor, 

încrederea în ceilalţi, independenţă. Caracteristici de tip cluster ale rezilienţei au fost puse în 

evidenţă şi de Southwick, Vythilingam, and Charney (2005): (1) emoţii pozitive (printre care 

şi optimism şi umor), (2) flexibilitate cognitivă (printre care stil pozitiv de interpretare, stil 

pozitiv de re-evaluare şi acceptare), (3) stil activ de coping (incluzând aici şi exerciţiul sau 

pregătirea fizică), (4) sensul vieţii (prin religie, spiritualitate şi altruism), precum şi (5) sprijin 

social. În cartea lor publicată în 2011 şi care reuneşte abordări ale rezilienţei din mai multe 

sfere de cercetare, Southwick şi Charney oferă o abordare din perspectiva neurobiologiei, 

subliniind că rezilienţa poate fi văzută ca fiind "gradul în care organismul este în stare să 

reducă încărcătura alostatică", prin încărcătură alostatică înţelegându-se modificările ce au loc 

în organism pentru ca acesta să facă faţă stresului (de exemplu: secreţia mărită de cortizol prin 

supra activarea axei HPA – hipotalamus/hipofiza/suprarenale – ducând la probleme de 

hipertensiune, rezistenţă la insulină, boli cardiovasculare etc.). Investigaţiile din domeniul 

neuroştiinţelor aduc în discuţie reţelele subcorticale (cu precădere din regiunile sistemului 

limbic) şi zonele cerebrale care sunt implicate în răspunsul organismului la stres, reprezentând 

– conform definiţiei încărcăturii alostatice – un aspect esenţial al rezilienţei. Potrivit lui 

Dennis Charney (2011), domolirea hiperreactivităţii amigdalei şi reglarea funcţionării acesteia 

în faţa unei provocări adresate organismului se realizează mult mai uşor în cazul persoanelor 

reziliente. 

În privinţa empatiei au fost oferite mai multe definiţii, de la aserţiunea potrivit căreia 

empatia (afectivă) este o formă de ―a se simţi (pe sine) în (ceva)‖ (einfühlung) la ―identificare 

afectivă‖ la ―identificare ca modelare în propriul eu, prin gândire, simţire sau acţiune, a eului 

altcuiva (prezent sau imaginar) şi din proiecţie ca „expulzare a eului spre non-eu"‖ (Paul 
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Popescu Neveanu, 1978). Unii cercetători disting empatia de simpla contagiune afectivă, alţii 

încadrează contagiunea emoţională ca dimensiune a empatiei, iar în psihologia socială 

empatia este abordată prin prisma comportamentelor prosociale şi de ajutorare interpersonală. 

Sugerând o dimensiune cognitivă, J. P. Guilford (citat de Mayer şi Salovey 1997) discută 

abilitatea empatică de a ―identifica şi prezice dispoziţiile şi actele psihice ale unei persoane‖, 

cu un rol special acordat imaginaţiei dirijate. Privind empatia din perspectiva 

psihoterapeutului, Odette Dimitriu (2014) trece în revistă multitudinea de definiţii ce au căutat 

să rafineze înţelegerea empatiei de-a lungul timpului: "introspecţie prin procură", "cunoaştere 

emoţională", "intrare imaginativă în viaţa interioară a celuilalt", "preluarea perspectivei 

celuilalt" sau "intrarea în interiorul sentimentelor şi experienţelor celuilalt". Simone G. 

Shamay-Tsoory (2009) distinge între empatia cognitivă, ce depinde de capacităţile cognitive 

ale persoanei şi implică teoria minţii şi adoptarea perspectivei celuilalt, şi empatia afectivă, 

care reprezintă capacitatea de a avea reacţii afective la experienţele observate ale altora, 

arătând implicarea lobilor prefrontali în procesarea empatiei. Ea subliniază implicarea în 

empatia afectivă a amigdalei ca structură subcorticală, precum şi a cortexului insular, 

reliefând rolul cortexului prefrontal în special în empatia cognitivă. Mihaela Stomff (2012) 

oferă o discuţie detaliată a empatiei în cartea sa Elemente de neuropsihologie şi arată că 

modelul actual de înţelegere a empatiei cuprinde trei dimensiuni: ―împărtăşirea emoţională 

între sine şi celălalt, conştientizarea sine-celălalt şi flexibilitatea mentală‖. Aducând în 

discuţie decelarea activităţii empatice la nivelul creierului, Simon Baron-Cohen (2011), 

cunoscut pentru investigaţiile sale în zona autismului şi psihopatologiei dezvoltării, oferă 

următoarea definiţiei a empatiei, bazată pe teoria minţii (theory of mind): "empatia este 

abilitatea noastră de a identifica ce crede sau simte o alta persoană şi de a răspunde printr-o 

emoţie adecvată gândurilor şi trăirilor afective ale acelei persoane". Daniel Batson (2009) 

sintetizează în articolul său cele două mari şcoli de gândire în privinţa empatiei, sugerând că 

teoriile propuse până acum pot fi categorizate ca aparţinând teoriei minţii (theory of mind, 

care argumentează că deducem stările altora pe baza teoriile pe care le avem în mod nativ 

despre cum funcţionează mintea umană – corespunzând empatiei cognitive) sau teoriei 

simulării (conform căreia empatizăm atunci când ne imaginăm starea altora şi ne închipuim ce 

şi cum am simţi în locul lor, bazându-ne, deci, pe propria noastră experienţă – corespunzând 

empatiei afective). 

În fine, cel de-al treilea construct pe care îl vom folosi în propunerea ipotezelor acestei 

lucrări se referă la capacitatea constantă de a reflecta asupra propriilor emoţii, în engleză trait 

meta-mood. Aceasta se deosebeşte de abilitatea unei persoane de a observa şi reflecta asupra 
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propriilor emoţii în chiar momentul în care le experienţiază, şi anume ―state meta-mood‖. 

Autorii Peter Salovey, John D. Mayer, Susan D. Goldman, Carolyn Turvey şi Tibor P. Palfai 

(1995) susţin că această capacitate de monitorizare permanentă a propriilor stări şi trăiri 

afective este extrem de utilă pentru susţinerea dezvoltării emoţionale a persoanei în cauză. 

Acest studiu fiind publicat în volumul Emotion, Disclosure and Health (2015), autorii îşi 

exprimă speranţa că un nivel adecvat al capacităţii de a reflecta asupra propriilor emoţii se va 

reflecta asupra sănătăţii fizice personale. 

 

Metodologie 

Cele trei ipoteze ale acestei cercetări, implicând conceptele cheie prezentate până acum, 

sunt: 

A) există o corelaţie între nivelul de empatie şi reflectarea conştientă asupra emoţiilor 

(trait meta-mood); 

B) există o corelaţie între nivelul de rezilienţă şi reflectarea conştientă asupra emoţiilor; 

C) există o corelaţie între nivelul de empatie şi nivelul de rezilienţă. 

Procedura folosită pentru a testa ipotezele a constat în aplicarea unui set de chestionare 

unui lot de 83 de subiecţi, constând în studenţi ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, 

Universitatea din Bucureşti. Respondenţii au vârstele cuprinse între 18 şi 25 de ani, cu o 

majoritate de 80% dintre subiecţi din anul I de facultate, şi 20% subiecţi din anul II de 

masterat. Chestionarele au fost aplicate într-o singură sesiune şi au inclus: scala rezilienţei, 

scala reflectării asupra propriilor emoţii şi sentimente, precum şi chestionarul de empatie 

emoţională creat de Mehrabian şi Epstein. Fiecare subiect a completat un set format din cele 

trei chestionare, care apoi au fost cotate, urmând să fie introduse în analiza de date prin 

aplicarea testului one-way ANOVA. 

Instrumentele folosite în această cercetare au fost reprezentate de trei chestionare şi scale. 

Pentru a măsura gradul de empatie am aplicat scala empatiei afective stabilite de Alfred 

Mehrabian şi Norman Epstein (1972). Scala intitulată Trait Meta-Mood Scale a fost aplicată 

pentru a determina nivelul capacităţii de reflectare asupra propriilor emoţii. În fine, pentru a 

evalua gradul de rezilienţă, am folosit scala rezilienţei dezvoltate de cercetătorii americani 

Wagnild şi Young (1993). 

Autorii Peter Salovey, John D. Mayer, Susan Lee Goldman, Carolyn Turvey şi Tibor P. 

Pilfai (1995) au dezvoltat scala Trait Meta-Mood Scale atât în perspectiva aprofundării 

studiului inteligenţei emoţionale, cât şi pentru a-l adauga scalei deja existente de auto-

monitorizare a stărilor afective de moment. Structura finală a scalei cuprinde următorii trei 
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factori: atenţia acordată sentimentelor (―attention to feelings‖), claritatea sentimentelor 

(―clarity of feelings‖) şi repararea dispoziţiei emotionale (―mood repair‖). În cazul primului 

factor – ―attention to feelings‖ – a fost inversat sensul scorării astfel încât itemii exprimaţi 

pozitiv să aibă încărcare pozitivă, de exemplu: "sunt foarte atent la cum mă simt" faţă de 

încărcarea negativă: "nu dau atenţie sentimentelor". În cazul celui de-al doilea factor – ―clarity 

of feelings‖ – itemul cu cea mai mare incărcare pozitivă a fost: "De obicei ştiu foarte bine ce 

simt". Ultimul factor – ―mood repair‖ – ţine de modalităţile în care persoanele îşi reglează 

stările emoţionale, menţinând stările pozitive şi reglându-le pe cele negative. În acest sens, 

itemul cu cea mai mare încărcare pozitivă este: "Deşi uneori sunt trist, am în general o 

perspectivă optimistă asupra vieţii", cu corespondentul negativ: "Deşi uneori sunt fericit, am 

în general o perspectivă pesimistă asupra vieţii". Consistenţa internă a fost măsurată prin 

testul Cronbach, rezultând următorii coeficienţi α: atenţie – α= 0,86; claritate – α= 0,87; 

reparare – α = 0,82. Este interesant de precizat că singura intercorelaţie semnificativă s-a 

consemnat între claritate şi reparare. Albert Mehrabian şi Norman Epstein, autorii scalei de 

empatie afectivă, descriu necesitatea dezvoltării unei noi modalităţi de măsurare a empatiei 

emoţionale punând în evidenţă distincţia făcută între empatia cognitivă şi cea emoţională. 

Pentru această scală, Fitness şi Curtis (2005) raportează un coeficient Cronbach alfa de 0,81. 

În fine, scala de rezilienţă dezvoltată de Wagnild şi Young a fost publicată în 1993 şi, 

conform autorilor, reprezintă ―primul instrument conceput pentru a măsura rezilienţa în mod 

direct‖. Scala de 25 de itemi a fost construită în jurul celor cinci caracteristici propuse de 

Wagnild şi Young ca fiind esenţiale pentru definirea rezilienţei: încrederea în propriile puteri 

şi capacităţi; a avea un scop în viaţă; stabilitatea emoţională; perseverenţa; autenticitatea. 

Validitatea internă iniţială a scalei rezilienţei a fost stabilită la nivelul coeficientului Cronbach 

alfa de 0,91. 

 

Rezultate 

Media statistică în urma aplicării chestionarului de empatie emoţională a fost de 30,02 

(indicând nivelul de empatie medie. Pentru variabila "rezilienţă", media grupului a fost de 

3,19, indicând un nivel de rezilienţă spre limita inferioară. În cazul scorurilor obţinute la 

subscala "atenţie acordată propriilor emoţii şi sentimente", media scorurilor a fost de 48,31 

din 65 de puncte nivelul maxim. În cazul scorurilor obţinute prin aplicarea subscalei 

"claritatea cunoaşterii propriilor emoţii şi sentimente", media a fost de 34,06 dintr-un 

maximum de 55 de puncte, iar pentru subscala "autoreglare emoţională", media statistică a 

fost de 20,30 dintr-un punctaj maxim de 30. În fine, în cazul răspunsurilor la chestionarul de 
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trait metamood (combinarea celor 3 subscale detaliate mai sus), media scorurilor a fost de 

102,76 dintr-un punctaj maxim de 150. 

În privinţa ipotezei (B), vizând corelaţia dintre nivelul de rezilienţă şi reflectarea 

conştientă asupra emoţiilor trăite de subiectul în cauză (trait meta-mood), rezultatele obţinute 

prin aplicarea testului ANOVA indică o valoare a semnificaţiei statistice de 0,042, ceea ce 

înseamnă că ipoteza a fost confirmată, testul Levene indicând omogenitatea varianţei, iar 

ipoteza de nul poate fi respinsă. În cazul celei de-a treia ipoteze în raport cu rezilienţa, 

variabila independentă a fost reprezentată de sub-scala "autoreglare emoţională/gestionarea 

propriilor stări afective", iar rezilienţa a fost considerată variabila dependentă. Rezultatele 

obţinute prin aplicarea testului ANOVA indică o valoare a semnificaţiei statistice de 0,001, 

ceea ce înseamnă că ipoteza a fost confirmată. Aceasta implică respingerea ipotezei de nul şi 

acceptarea ideii că există o corelaţie între media scorurilor pe scala autoreglării emoţionale şi 

media scorurilor pe scala rezilienţei. 

 

Discuţii 

Confirmarea ipotezei B susţine posibilitatea de a interpreta rezilienţa nu ca pe o vagă şi 

misterioasă "forţă interioară", ce ar semăna mai curând cu o tendinţă accentuată spre 

reprimarea trăirilor intense sau neplăcute, ci ca pe o punere în acord cu propriile stări afective. 

Confirmarea ipotezei că între rezilienţă şi autocunoaşterea (inclusiv autoreglarea) emoţională 

există o corelaţie vine să susţină ideea că tăria de a face faţă adversităţilor şi de a continua 

dezvoltarea personală, chiar şi în urma unor evenimente traumatice, nu derivă din fuga de 

propriile emoţii sau suprimarea lor (uneori indusă prin modele culturale specifice), ci dintr-o 

constantă reflecţie asupra identităţii de sine, nu doar din punct de vedere cognitiv, ci mai ales 

afectiv. Conform cercetărilor din neuroştiinţe, gestionarea adecvată a emoţiilor se realizează 

prin angajarea funcţiilor executive ale cortexului prefrontal, care ajută masiv la reglarea 

hiperfuncţionării structurilor creierului limbic: "Zona prefrontală a cortexului lucrează 

împreună cu sistemul limbic (inclusiv zona amigdalei) şi funcţionează într-un fel ca un 

«manager al emoţiilor», asigurând gândirea acţiunii înainte de executarea ei propriu-zisă. 

Acest tip de conexiuni ale cortexului prefrontal cu sistemul limbic realizează legătura dintre 

emoţii şi gândire cu efecte benefice" (Stomff 2012). Richard Davidson (2012), cercetător 

american inovator în domeniul neuroştiinţelor afectivităţii, recomandă în cartea sa Creierul şi 

inteligenţa emoţională exerciţii de meditaţie de tip mindfulness pentru a ajuta la sporirea 

rezilienţei, întrucât meditatia de tip mindfulness "întăreşte conexiunile dintre cortexul 

prefrontal şi amigdală". Davidson evidenţiază în special rolul cortexului prefrontal stâng, 
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specializat în gândirea de tip logic, care astfel devine implicat în înţelegerea şi raţionarea 

asupra emoţiilor resimţite de subiectul în cauză. 

Cele trei ipoteze principale - (A) corelaţia dintre nivelul de empatie şi nivelul capacităţii 

de reflectare asupra propriilor emoţii, (B) corelaţia dintre nivelul de rezilienţă şi reflectarea 

conştientă asupra emoţiilor, precum şi (C) corelaţia dintre nivelul de empatie şi nivelul de 

rezilienţă – au fost confirmate doar în parte, lucru ce nu reprezintă o surpriză, dar care impune 

realizarea unor cercetări ulterioare. Din cele trei ipoteze principale, cele două ipoteze care se 

centrează pe conceptul de empatie nu au fost confirmate, reliefând nevoia unei mai mari 

precizii în folosirea noţiunii de empatie, care uneori tinde să fie folosită ca un concept 

atotcuprinzător, într-un val de simpatie faţă de dimensiunea etică hiperaccentuată în noua 

direcţie de studiu a empatiei. În schimb, faptul că ipoteza (B) – corelaţia dintre rezilienţă şi 

capacitatea de reflectarea asupra propriilor stări afective – a fost validată de analiza datelor 

este dătător de speranţe în privinţa unui program de educare a inteligenţei emoţionale prin 

care se poate spori gradul de rezilienţă atât în faţa traumelor majore ale vieţii, cât şi în faţa 

stresului zilnic. Ipotezele subadiacente au fost în parte confirmate, însă una dintre aceste 

ipoteze derivate a reprezentat o surpriză, nefiind inclusă de obicei în studiul empatiei. Acest 

rezultat indică o corelaţie între sub-scala autoreglării emoţionale şi empatie, constituind un 

motiv în plus pentru a insista asupra dezvoltării unor practici constante, dar şi diverse, de 

autogestionare a stărilor afective, cu un impact semnificativ asupra traiului nu doar individual, 

ci şi colectiv, prin antrenarea comportamentelor de tip prosocia 
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COMORBID CASE REPORT: BODY DYSMORPHIC DISORDER  

AND DEPRESSION 

 

Oana BARNETT, Ph.D. Researcher, Middlesex University, London 

 

 

Abstract:  

This report presents the case of a client suffering from Body Dysmorphic Disorder (BDD) 

and Depression. The report will detail the assessment, conceptualisation, treatment plan and 

the interventions used. The critical review will discuss the main learning points and how 

collaborative working was achieved with the client. 

Sophie was referred to our IAPT service by her GP, indicating depression as the main 

cause for concern. Upon receipt of the referral, I completed her assessment. After discussing 

the suitability of the case in supervision, she was allocated to my caseload for Cognitive 

Behavioural Therapy (CBT).  

Key words: body dysmorphic disorder, depression, CBT. 

 

 

Assessment 

 

Sophie is a 44 years old Caucasian female who lives with her husband. She works as an 

administrator in a multinational company.  Sophie feels that her she has always been 

preoccupied with her image, but stated that her preoccupation worsened following a cosmetic 

procedure she had a year before.  

Each time she looks in the mirror, Sophie has an image of herself looking as an old lady, 

with sagging cheeks; this image is at the forefront of her mind for most of the day. The most 

common preoccupations in BDD are around the face (Neziroglu & Yaryura-Tobias, 1999). 

Sophie reports feeling depressed and angry each time she looks in the mirror. She feels 

that her ―disfigurement‖ is so severe that it would cause disgust in others.   In social 

situations, she feels extremely anxious and thinks that she is being judged negatively by those 

around her as ugly and mean-looking.  

In an attempt to gain control, Kirsty engages in a number of time consuming behaviours 

that severely interfere with her functioning. Sophie spends hours checking herself in mirrors 

using different lights or angles, comparing herself to old pictures or people in magazines, 

https://www.facebook.com/MiddlesexUniversity/


16 
 

seeking reassurance or asking others about her appearance, touching her cheeks or reading 

about plastic surgery. In addition, to prevent the risk of being humiliated or rejected in social 

situations, Sophie hides her ―defects‖ behind make up or big glasses or covers them with her 

hand, avoids eye contact and changes her posture. Whilst these safety behaviours are 

performed to avoid aversive experiences, compulsions are performed to undo an aversive 

experience (Veale and Neziroglu, 2010) 

Sophie worries about having lost contact with friends and her family; she frequently 

argues with her husband due to the high costs of doctor appointments and her constant need 

for reassurance. She then broods over how stupid she was for letting this happen and feels 

defeated. 

Upon discussion of early experiences, Sophie stated that her parents divorced when she 

was 2 and her father moved to a different country. Her mum brought her up all by herself with 

no support from her family. Sophie recalled her mum having frequent meltdowns and being 

taken into hospital due to mental health issues. On these occasions, she had to live with her 

auntie and cousin. When her mother returned home, she was dismissive of Sophie‘s feelings. 

At school, Sophie reported feeling ―different‖ from other children and finding it difficult to fit 

in.  

During teenage years, Sophie vividly recalled the disgust on a boy‘s face as he looked at 

her and turned away. This feeling of rejection and shame, coupled with an image of herself 

looking ugly, had remained with her ever since. BDD has been associated with both internal 

and external shame (Gilbert &Miles, 2002) 

Following this event, Sophie became more preoccupied with her appearance and 

frequently compared herself against her cousin. The onset of BDD is often early adolescence 

(Phillips, 2005). She also became convinced that if she could be beautiful, she would have a 

happy life. Individuals with BDD define their self almost exclusively through an idealized 

value about the importance of their appearance (Veale, 2004).  Sophie also recalled spending 

hours in front of the mirror performing mental surgery on her jaw, teeth and chin. Her mother 

took her to see an orthodontist and two plastic surgeons but they refused to operate. When she 

was 18 Sophie had genioplasty and felt ―prettier‖ for a while. However, the symptoms 

returned after she got married and the new target became her skin.  Research suggests that 

although people are satisfied with the results of cosmetic procedures, the BDD symptoms 

persist as the preoccupation shifts to another feature (Phillips, 1997). 

Sophie has had no psychological therapy before. She has denied any previous or current 

thoughts of self-harm or suicide. Sophie had strong protective factors in her religious beliefs 
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and her husband. She reported no use of illicit drugs or alcohol.  

At the end of the assessment Sophie completed the following measures: 

 Patient Health Questionnaire (PHQ-9) - 20/27 indicating moderate/ severe Depression 

(Kroenke, Spitzer & Williams, 2001); 

 Generalised Anxiety Disorder Assessment (GAD-7) - 9/21 indicating Moderate 

Anxiety (Spitzer, Kroenke, Williams, & Lowe, 2006); 

 Yale - Brown Obsessive Compulsive Scale modified for BDD (YBOCS - BDD) - 

36/48 indicating moderate/severe BDD (Phillips et al, 1997).  

According to the DSM-V-TR (APA, 2013) Sophie appeared to meet the diagnostic 

criteria for both BDD and depression. Sophie felt that her preoccupation with her defects 

caused her the most distress and preceded her depression, consistent with the idea that this 

comorbidity in people with BDD is  mostly maintained or caused by concerns with 

appearance and avoidant lifestyle (Phillips, 2005). 

Collaboratively, we agreed to start treatment on body dysmorphic disorder as the primary 

problem, incorporating how the depression interacts. According to Veale & Neziroglu (2010) 

depression needs to be treated concurrently with BDD to optimize progress, since a low mood 

will increase the frequency and intensity of appearance - related negative thoughts and 

memories.  

 

Conceptualisation 

Due to Sophie‘s comorbid presentation it was necessary to complete an idiosyncratic 

conceptualisation combining elements of different models. We used Veale & Neziroglu‘s 

(2010) model of body dysmorphic disorder and developed the secondary depression 

maintenance cycle that integrated with the BDD; at a later stage, we added elements of Beck‘s 

(1995) longitudinal model in order to better understand how Sophie‘s developmental history 

contributed to her presenting problems.  The conceptualisation was co-constructed with 

Sophie progressively from descriptive to higher levels of explanation and tested for usefulness 

and accuracy (Kuyken, Padesky and Dudley, 2009). 

 

Relevant Childhood Data 

When Sophie was 2 her father left her mother and moved back to his home country. 

Following this event, her mom had a break down and tried to end her life. Throughout 

childhood, Sophie‘s mum was in and out of hospital and she stayed with her aunt. This early 
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experience might have been a relevant factor in the development of her difficulties, as 

insecure attachments and poor parental bonding during childhood have been shown to have a 

significant role in the onset of BDD (Lambrou, 2006).  

From an early age, Sophie remembered her mother as overly - concerned about her own  

appearance and making frequent comments about Sophie‘s dark complexion and ―funny‖ 

mouth shape. She also made unfavourable comparisons with Sophie‘s cousin, who she always 

complimented and called ―princess‖. Evidence suggests that appearance related feedback may 

lead to internalisation of information not only about appearance, but also about self-worth 

(Davidson & Birch, 2001). The over-importance and sensitivity about attractiveness lays 

down the framework for the specific beliefs, assumptions, and values that are developed 

(Wilhelm & Neziroglu, 2002). 

 

Core Beliefs  

The beliefs that Sophie held included ―I am defective‖, ―Others are critical‖ and ―I will 

end up alone‖. 

 

Conditional Assumptions 

Sophie held a strong idealised value about the importance of her appearance to her 

identity, that fuelled a series of conditional assumptions: ―If I don‘t look right, I will end up 

alone‖, ―I can only do something in life if I change my appearance‖. 

 

Compensatory Strategies 

Sophie  avoided social situations or tolerated them by not making eye contact, not getting 

too close to people or leaving the situation to check her appearance in the mirror. She also hid 

behind big glasses or covered her cheeks or ―indentations‖ with her hand. She always carried 

a cover stick in her pocket and wore excessive make up. Before the critical incident, she had 

been a regular client of a specialised  Botox clinic. 

 

Critical Incident 

Two years before treatment, Sophie noticed more wrinkles around her mouth and decided 

to have dermal fillers. After the procedure, she looked at herself and felt disgusted at the sight 

of her swollen asymmetrical face. In an attempt to improve her appearance, she decided to use 

cheek augmentation to correct the asymmetry. Unfortunately, the outcome was undesirable 
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and her distress and preoccupation increased even more. To reverse the damage, Sophie had 

cheek liposuction but started noticing even more ―flaws‖; to make matters worse, she became 

convinced that the procedure led to fat atrophy and permanently damaged her skin. The same 

week her mother visited her in London and the first thing she said was ‗Oh my God, what 

have you done to your face?‖ Not only did this negative experience contribute to a permanent 

preoccupation with her cheeks and skin, but she felt guilt-ridden for having caused her 

features to worsen; we therefore referred to it as the critical incident. 

 

Maintenance 

Initially we used a vicious flower to think about what was maintaining Sophie‘s problems 

(fig. 1) and from this it was determined that using Veale & Neziroglu (2010)  disorder-

specific model would be useful as Sophie‘s relationship with a representation of her 

appearance was a central factor  (Veale, 2004). Together we explored how the BDD then 

leads to depression and low mood, by creating links between the maintenance of the 

depression within the formulation back to the BDD cycle.  

Sophie‘s symptoms got aggravated by either external events (seeing herself in the mirror; 

seeing an old picture of herself) or internal ones (cheeks itching). These triggers made her 

become excessively self-focused, which increased her awareness of internally generated 

information (Ingram, 1990). She typically experienced a felt impression of herself as an ―old 

lady with sagging cheeks and holes in her skin‖ from an observer‘s perspective (Stopa & 

Spurr, 2003). She believed that if she let her guard down and stopped focusing on the image 

in her head, she was bound to be humiliated.  BDD   patients may use the observer 

perspective partly to avoid emotion associated with negative evaluative experiences by others 

(Veale & Neziroglu, 2010). This image conjured up an early memory of feeling ugly and 

rejected as a teenager, which led to further doubts and the need to know exactly how she 

looked. 
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Figure 1. Sophie‘s idiosyncratic vicious flower (adapted from Veale, 2010) 

 

In order to cope with both the triggers themselves and her emotional reactions to them, 

Sophie avoided being with people. She engaged in frequent mirror checking or sought 

reassurance from her husband. She also spent a lot of time fantasizing and reading about 

making changes with plastic surgery or treating her skin with specialized products.  These 

behaviours temporarily reduced her anxiety and were maintained through negative 

reinforcement. However, the more she engaged in them, the more self – focused she became, 

the worse she felt and the more she experienced herself as looking ugly. As her avoidance and 

compulsive behaviours continued, the preoccupation with her appearance got worse and she 

felt more distressed. 
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Figure 2. Sophie‘s idiosyncratic conceptualisation using Beck‘s (1995) longitudinal formulation & Veale 

and Neziroglu‘s (2010) cognitive model of BDD 
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In an attempt to prevent negative evaluations in social situations Sophie engaged in safety 

behaviours, including looking down, going to the toilet to check her features and apply extra 

make up, covering her ―defects‖ with her hands or hiding behind big glasses.  As Gilbert 

(2007) suggests, a submissive and concealing way of relating can be unattractive to others. 

These strategies can result in people appearing to lack social skills thus contaminating the 

situation by generating a negative reaction in others, which are further interpreted as a 

negative reaction to their appearance (Veale & Neziroglu, 2010).  

Looking down and avoiding eye contact  made it difficult for Sophie to make accurate 

observations of others ‘ reactions, further  preventing disconfirmation of her social evaluative 

concerns (―People will look away because I am ugly‖); this enhanced the salience of her 

negative image and the need to ―undo‖ her anxiety through repetitive behaviour. 

In BDD, both compulsions and safety behaviours are considered as avoidance because 

the goal of both is to avoid aversive images, thoughts, and feelings (Veale & Neziroglu, 

2010). 

  Sophie spent a lot of time self-attacking for having being so stupid to undergo the 

procedure, which made her feel angrier and more upset. She also spent hours worrying about 

her appearance deteriorating and didn‘t sleep well at night. If people told Sophie that she 

looked tired, she misread it as ―ugly‖ and this set into motion a further vicious circle.  

Depressed mood can also act as a trigger for looking in a mirror (Veale, 2004).  

After making the links between the two disorders, it became apparent to Sophie that her 

depression was a consequence of avoiding or escaping from aversive thoughts or images 

about being ugly or feelings of anxiety, anger or shame. 

 

Action Plan 

Using the information gathered, a problem list was collaboratively generated. The list 

included; 1) Anxious about interacting with colleagues at work; dreads lunch breaks, 

frequently goes to the toilet to check her appearance for long periods of time, worries she will 

lose her job, 2) Feeling low and depressed as a result of spending too much time worrying 

about appearance; neglecting house work, turning down friends and family events; worries 

about her marriage breaking down.  

We collaboratively operationalised these into specific goals as follows: 
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Short Term (within one month)  

 Decrease the amount of time I check my cheeks/skin from 40+ a day to  half the time 

 Reduce preparation time from one hour to 10 minutes in the morning 

 Go for drinks with Susan once a week 

 Re-join the gym and go twice a week 

 Stop reading about plastic surgery 

 Cook dinner for my husband and spend an hour talking about everyday matters 

 Increase concentration at work from 3/10 to 7/10 

Medium Term (2-5 months) 

 Go out in feared social situations without make up on 

 Reduce distress in  feared social situations from 90% to 50% 

 Reduce preoccupation with cheeks and skin from 9/10 to 3/10. 

Long Term (6 months – 1 year) 

 Visit my family and friends in France 

 Take up climbing 

 

Treatment plan 

In line with the National Institute of Clinical Excellence guidelines (NICE, 2011) for 

BDD with moderate functional impairment, we agreed to have 12 sessions of CBT.  

Sessions 1-3:  Building relationship, psychoeducation on BDD and depression, theory A/ 

B (Salkovskis & Bass, 1997), deriving an idiosyncratic formulation , behavioural activation 

interventions  

Develop a fear avoidance hierarchy/ response prevention plan (Phillips, 2005), mirror 

retraining, identify negative thinking styles, teach the client distancing, modifying attentional 

biases  

Sessions 4-8: image re-scripting, modifying cognitive processes: rumination, mental 

planning, comparing; cognitive restructuring and exposure-based behavioural experiments to 

test negative appraisals (Gilbert & Miles, 2002), ban BDD related behaviours  

Sessions 9-12: continue test negative appraisals and reverse avoidance through 

behavioural experiments, reduce shame/increase sense of self (Blackburn & Twaddle, 1996) 

re-evaluate appearance related beliefs/assumptions, relapse prevention. 
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Intervention 

Sophie and I had 10 sessions altogether over a period of 3 months. Initially, one of the 

main aims was to establish a good trusting relationship, given that engagement is the most 

important issue in the treatment of BDD (Veale, 2008).  

Treatment proceeded by building an alternative model of what the problem is and 

changing the agenda from focusing on the content of the negative appraisal (― I am ugly‖ ) to 

the processes involved in maintaining the distress and handicap  (Veale & Neziroglu, 2010). 

Together we developed two competing theories to be tested out in order to establish which 

best fits Sophie‘s experience (Salkovskis & Bass, 1997). 

 A descriptive formulation was jointly developed to give Sophie a positive explanation 

for her symptoms and further socialise her to CBT; This aided Sophie gain a better 

understanding of  how her solutions maintained her problem and was a good platform for 

interventions targeting both BDD and depression. By conducting functional contextual 

analyses on cognitive processes of ruminating/ self-attacking  and comparing, Sophie became 

more aware of their role in maintaining both appearance preoccupation and low mood (Veale 

& Gilbert, 2013); to break these patterns of responding, alternative goal directed activities 

were jointly planned and scheduled into her week (Martell et al, 2001). These initial 

interventions were successful in reducing idle time and rumination and promoted engagement 

in therapy (Leahy et al, 2012).  

Once we agreed on the goals Sophie aimed for when alone and in social situations, the 

interventions focused on approaching feared situations without safety - seeking behaviors and 

preventing compulsions (Veale & Neziroglu, 2010) 

In order to break the cycle of repetitive behaviour, a response prevention plan was 

collaboratively devised early in treatment (Phillips, 2005). Using a Subjective Units of 

Distress Scale (SUDS), Sophie rated mirror checking as the most difficult to stop (9/10), 

followed by reassurance-seeking (8/10) touching the features with her hand (6/10) reading 

about plastic surgery and comparing herself with older pictures (5/10). Sophie began cutting 

back on the behaviours with the lowest anxiety rating and successfully accomplished this by 

week 2.  

Despite the low rating given to touching her cheeks, Sophie found difficult to abstain 

from it and described it as ―automatic‖. We collaboratively explored ways of increasing 

behaviour awareness; Sophie found wearing jangling bracelets to be an effective stimulus 

control strategy. She successfully stopped the compulsion by week 3. 
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Initial self-monitoring revealed that Sophie engaged in mirror checking more than 40 

times a day; we decided that the best approach was cutting back gradually. Each time she had 

the urge to check, Sophie was encouraged to do a pre-planned activity (taking a bubble bath 

or walking in the garden), or read a cue card listing the negative consequences of checking. 

Additional strategies that helped her cut down her compulsion were mirror retraining (Veale 

& Riley, 2001) and stimulus control strategies (not taking her two small mirrors at work, go to 

bed at the same time as husband, lock away magnifying mirror/SAD light lamp).   

Sophie and I completed a survey by showing university students a picture of herself 

make-up free. Sophie‘s predicted that people would say that her cheeks look really bad (1/10), 

her face looks asymmetrical (8/10) and unattractive (2/10) and that she needs plastic 

surgery/cheek implants. She also predicted that 95% of the people will perceive her as ―mean‖ 

and older looking.   

The questionnaire results showed that most said that her cheeks looked good (8/10) and 

her face looked attractive (8/10) and symmetrical (2/10); no-one thought she needed cosmetic 

surgery or that she came across as mean; to most people she looked in her mid-30s.  

Although the results were met with ―yes, buts‖ with Sophie stating ‗they‘re just being 

nice‖ the survey was helpful in increasing insight and helped build the alternative theory 

(Veale, 2007). Sophie admitted that replicating the survey herself with a larger sample would 

reduce the strength in her conviction a little but probably wouldn‘t last, confirming that 

addressing the content of the appearance related beliefs is of limited help in the treatment of 

BDD (Veale & Neziroglu, 2010). 

As suggested by Veale & Neziroglu (2010), self-focused attention was targeted very early 

in treatment. To demonstrate its effect on preoccupation and distress, we conducted an in 

session experiment where Sophie increased self-focus by looking at a picture of herself, and 

then decreased it by facing away and describing the room (Clark et al, 2003) Her anxiety and 

distress ratings were significantly lower the second time, which encouraged Sophie to practice 

situational refocusing in both threatening and non-threatening situations. This is evident on 

the recording I submitted. 

Sophie‘s  ―felt impression‖ of herself was linked to a past aversive experience where a 

youth looked at her, frowned and turned away in disgust; Sophie felt ashamed and attributed 

his behaviour to her ugliness. Image re-scripting was used to develop a different relationship 

with the event (Hackmann et al, 2011). Through guided discovery Sophie questioned the 

accuracy of its meaning from an adult perspective and arrived at alternative interpretations of 

the adverse event (i.e. it was too dark, he looked drunk). During re-scripting, Sophie reassured 
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her younger self she didn‘t look ugly and she was not to blame for the boy‘s behaviour. 

Following this intervention, her scores on the BDD-YBOCS dropped significantly. 

People with BDD have high shame and poor insight, and habituation may not occur with 

exposure alone. (Tone, 2012; Phillips, 2005). Sophie gradually approached her fear avoidance 

hierarchy as part of behavioural experiments where specific danger predictions were tested. 

Verbal reattribution was used before/after exposure to make it more tolerable and reappraise 

what happened in a more accurate way. Sophie also learnt to identify biases in her thinking. 

To test her belief that her appearance would cause disgust and people will look away 

(endorsed at 100%), we designed a behavioural experiment in which Sophie had lunch with 

her friend during the day without resorting to compulsions or safety behaviours. In order to 

collect accurate evidence, ―disgust in others‖ was operationalised and she was also 

encouraged to focus outwardly. Sophie learnt that others didn‘t seem to notice or react to her 

―defects‖ and their face expression was either neutral or friendly. Her original belief 

decreased to 50% and further after other experiments. To consolidate learning, Sophie 

transferred her observations to a therapy notebook (Dobson & Dobson, 2009). 

To loosen Sophie‘s idealised value about the importance of appearance and increase her 

sense of self, the big ― I ‖ and little ― i ‖ technique was used (Dryden,1998) This was done as 

a homework assignment where Sophie had to stick post-its on her bedroom of  instances of 

herself other than appearance. Sophie found the exercise very helpful in broadening the basis 

of her self-worth with characteristics like fun, reliable and hardworking. She creatively used 

this as a pre-planned activity to counteract rumination and mental planning. 

 Given the high rate of relapse in BDD (Phillips et al. 2013),  relapse prevention started 

early in treatment through keeping a log of learning points, regularly reviewing the model and 

the progress made, distinguishing lapse from relapse (Marlatt & Witkiewitz, 2005)  and 

anticipating any future obstacles.  In the upcoming sessions we will complete a therapy 

blueprint and devise a plan of what she needs to further do to maintain therapy gains. 

 

Outcome 

Sophie has made significant progress throughout our work together so far, as indicated by 

the BDD-YBOCs scores which dropped below the clinical range. Her depression score also 

shows a substantial decrease. She has achieved her short and medium therapy goals. Sophie‘s 

anxiety ratings on the fear avoidance hierarchy dropped to under 4 on all items. 

Sophie is now able to go to shops, restaurants and family events and doesn‘t feel bound to 

wear makeup anymore. Sophie is no longer using compulsions or safety behaviours and 
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shows a good understanding of their impact in maintaining her appearance related 

preoccupation, which decreased from 9/10 to 2/10. She is more spontaneous in public 

situations and stopped mental planning. Her appraisal that her appearance will cause disgust 

in others decreased from 100% to 40%. She now appreciates spending time with her 

husband/friends and focuses on their conversations rather than trying to hide her ―flaws‖. 

Sophie‘s progress is shown in the chart below
1
. 

 

 

 

Critical review  

As Sophie was my first BDD client and my training didn‘t cover this disorder at great 

length, I felt nervous to take on her case. By discussing it in supervision and using thought 

records myself, I managed to challenge my negative thoughts and see this as a valuable 

learning opportunity.   By reading theoretical and research articles on the topic, I have gained 

a lot of knowledge about treating this disorder and I intend to further expand it by attending a 

full-day workshop on CBT treatment for BDD. 

Establishing a good rapport is more difficult for disorders with an over - valued idea, 

where the definition of the problem is not shared by the clinician (Neziroglu, Roberts, & 

Yaryura-Tobias, 2004).  Due to the marked discrepancy between my perception and Sophie‘s 

evaluation of her ―defects‖ I initially found myself drawn into a debate about how bad her 

features look and fell into the trap of reassurance-giving. Through the use of supervision I 

                                                             
1
 The relationship between the decrease in score on the YBOCS-BDD following image rescripting is noteworthy. 
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learnt that focusing on the content of the problem meant responding to Sophie‘s agenda and 

was of no therapeutic benefit. In the future, I will be watchful of this tendency as it can stall 

therapy and make the client feel misunderstood. 

When listening to the recordings of sessions, my supervisor made me aware that the 

language like ―negative thinking‖ or ―distortions‖ is best avoided with individuals with a 

defective self-belief. I was able to reflect on that and paid more attention to de-shaming and 

de-personalising Sophie‘s experience by going back to contextual and functional 

understanding of the process of BDD (Gilbert & Veale, 2013). 

I am also to reflect upon the importance of making clear that the client understands the 

homework before leaving the session. For instance, Sophie struggled with implementing 

mirror retraining at home following a set of written instructions I gave her. The following 

session, we practiced it together and she found it easier to execute the task outside the therapy 

room. In the future, I intend to allocate more time to going through the prescribed task frame 

by frame with the client, before setting it as homework. 

A key component in Sophie‘s progress was her commitment to change and work towards 

mutually agreed goals. Following reflection on this, I now intend to assess the clients‘ levels 

of treatment motivation early in therapy (Drieschner, Lammers & Staak, 2004) 

 

Interpersonal effectiveness and collaboration 

Developing discrepancy between Sophie‘s behaviours and not achieving her valued 

directions in life was very effective in making her elaborate on the difficulties caused by her 

excessive preoccupation with her ―defects‖ and actively engage in therapy; this allowed us to 

agree on a description of her problems and set realistic and measurable goals for treatment, 

providing direction for change and improving the efficiency of therapy (Wright, 2006). 

To build a good enough therapeutic alliance, I sought to  understand Sophie‘s  frame of 

reference by reflective listening and  tried to selectively reinforce her  own motivational 

statements, expressions of problem recognition and her ability to change (Veale & Neziroglu, 

2010). To promote engagement in exposure based tasks and response prevention I showed 

empathic understanding, compassion and ongoing validation of her distress (Veale & Gilbert, 

2013). Overall, I believe that the good trusting relationship we established was an important 

factor in Sophie‘s progress. 
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Abstract :  

This article addresses the issue Syndrome burnout , also called "burning emotional " and 

described as "state of physical exhaustion and emotional arising from working conditions and tend to 

achieve some unrealistic expectations imposed by self or society values " being called " disease fighter 

. " ( HJ Freudenberger , Richelson G. , 1980 , p.8 ). Due to the effects of insidiuase on the individual, 

organizational and health system this syndrome currently preoccupying more and more psychologists, 

practitioners, sociologists, manegeri, etc., to be considered a public health problem with negative 

consequences on the health system and with increasing frequency. 

Most affected by " syndrome century" are very intelligent people, motivated and ambitious, that 

passion for what I do or wish to assert great endeavour, working much overtime, this behavior and 

affect them and personal life. Debuting with decreasing enthusiasm at work, lowering the 

concentration of power and efficiency, the feeling that service tasks become impossible to fulfill 

gradually installs dissatisfaction and disillusionment, accompanied by chronic fatigue, the feeling of 

emptiness, muscle pain, headache, difficulty in waking up in the morning, decreasing the capacity for 

dialogue and interaction with each other, and that professional life invades privacy. 

Key words: burnout syndrome, disengagement, emotional exhaustion, stress at work, 

depersonalization, emotional exhaustion. 

 

 

Rezumat:  

Acest articol abordează problematica sindromul burnout , denumit și „arderea emoțională ‖ și 

descris ca „  stare de epuizare fizică și emoțională, care rezultă din condițiile de muncă și din 

tendința de a realiza unele așteptări nerealiste, impuse de sine sau de valorile societății‖ ,  fiind 

denumită și „ boala luptătorului.‖ ( Freudenberger H. J., Richelson G., 1980, p.8).  Datorită efectelor 

insidiuase pe care le are la nivel individual, organizaţional şi a sistemului de sănătate acest sindrom 

preocupă la ora actuală tot mai mulți psihologi, practicieni, sociologi, manegeri etc., ajungând să fie 

considerat  o problemă de sănătate publică  cu consecințe negative  asupra sistemului de sănătate și 

cu o frecvenţă în creştere. Cei mai afectaţi de "sindromul secolului" sunt oamenii inteligenţi, foarte 
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motivați și ambițioși , care din  pasiune pentru ceea ce fac sau dorință de afirmare depun eforturi 

mari, lucrează mult peste program, acest comportament afectându-le  şi viaţa personală.  Debutând 

cu  scăderea entuziasmului la locul de muncă, scăderea puterii de concentrare şi a randamentului 

profesional, senzaţia că sarcinile de serviciu devin imposibil de îndeplinit, treptat, se instalează 

insatisfacţia şi deziluzia, acompaniată de oboseală cronică, senzația de goliciune sufletească, dureri 

musculare, cefalee, dificultatea de a se trezi dimineaţa,  scăderea capacității de dialog și de 

interacțiune cu cei din jur, și că viața profesională invadează viața privată. 

Cuvinte cheie: burnout, dezangajare, epuizare emoţională, solicitări în muncă,  depersonalizare, 

extenuare emoțională.  

 

 

1. BURNOUT – FUNDAMENTARE TEORETICĂ 

 

Pe fondul unei vieți haotice, cu condiții de trăi din ce în ce mai grele, sub o presiune 

psihică uriașă, cu un efort de muncă din ce în ce mai mare, fără o recunoaștere 

corespunzătoare, cu nesiguranța viitorului, a apărut tulburarea secolului, sindromul burnout, 

apreciată de experții în domeniul sănătății ca afecțiune de care suferă milioane de oameni la 

nivel mondial. 

Sindromul bunaut sau fenomenul „arderii emoţionale‖ explică starea de epuizare psihică 

și fizică datorată solicitării excesive a forțelor, resurselor și energiei individuale, ce determină 

o scădere a întregului potențial de acțiune. Datorită efectelor insidioase pe care le are la nivel 

individual, organizaţional şi a sistemului de sănătate acest sindrom preocupă la ora actuală tot 

mai mulți psihologi, practicieni, sociologi, manegeri etc., ajungând să fie considerat o 

problemă de sănătate publică (Dyrbye în Devi, 2011) cu consecințe negative asupra sistemului 

de sănătate și cu o frecvenţă în creştere.  

Actualitatea sindromului arderii emoționale, în plan internațional, este confirmată de 

numărul tot mai mare de cercetări realizate, aspect semnalat și de Bährer-Kohler (2012), 

potrivit căreia în 2011 pe site-ul PubMed, al Librăriei Naționale de Medicină a SUA, numărul 

de articole la tema sindromului burnout, ajunseseră la 7200. 

Această stare de epuizare, atât fizică cât și psihică, care apare în special la persoanele a 

căror profesie implică o responsabilitate deosebită și interacțiuni frecvente cu oamenii 

conduce la scăderea performanțelor la locul de muncă, afectează relațiile cu cei din jur și 

calitatea vieții individului. Arderea emoţională afectează în mod special profesiile ce 

presupun interacțiunea cu alți oameni și se referă la fenomenele de deformare personală, care 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Goliciune_sufleteasc%C4%83
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apar ca rezultat al acumulării interne a emoţiilor negative, fără posibilitatea de a le exterioriza 

sau elibera. 

Termenul de Burn Out, a fost folosit pentru prima dată de Bradley (1969), fiind apoi 

preluat de Freudenberger (1974) şi Christina Maslach (1976) care îl fundamentează sub raport 

ştiinţific 

Preluat din industria aerospațială și desemnând epuizarea prea rapidă a carburantului unei 

rachete cu urmări de supraîncărcare și distrugerea a acesteia, termenul de Burn Out a fost 

introdus în psihologie de către Herbert Freudenberger, în lucrarea Burn Out: The High Cost of 

High Achievement. What it îs and how to survive it, pentru a exprima starea psihică a unor 

categorii profesionale care, prin definiţie, înseamnă sacrificarea vieţii şi a nevoilor personale 

în beneficiul celorlalţi.  

După Freeudenberger și Richelson „arderea emoțională este o stare de epuizare fizică și 

emoțională, care rezultă din condițiile de muncă și din tendința de a realiza unele așteptări 

nerealiste, impuse de sine sau de valorile societății‖, fiind denumită și „boala luptătorului.‖ 

(Freudenberger H. J., Richelson G., 1980, p.8). 

Edelwich și Brodsky, consideră  sindromul burnout „o pierdere progresivă a idealismului, 

a energiei și a scopului, situaţie cu care se confruntă angajații din profesiile sociale, ca urmare 

a condițiilor de muncă‖ (Edelwich J., Brodsky A., 1980, p. 10). Pentru Beverly A. Potter 

„burnout este depresia cauzată de muncă‖  (Potter, B. E., 1990, p. 10). Practic acest sindrom 

apare ca urmare a decalajului dintre resursele proprii și cerințele mediului. 

Inițial, acest sindrom privit ca o tulburare specifică medicilor, s-a extins treptat la mai 

multe categorii sociale, specialiștii în domeniu estimând că peste jumătate din populaţia 

profesională activă a planetei suferă de acest sindrom. Un studiu prospectiv publicat recent 

confirmă implicațiile sindromului burnout ca factor de risc pentru incidenţa afecţiunilor 

cardiace (Toker, Melamed, Berliner, Zeltser, & Shapira, 2012), a durerilor musculo - 

scheletale în rândul populaţiei aparent sănătoase (Armon, Melamed, Shirom, & Shapira, 

2010). 

Totodată este relevată incidența sindromul burnout în rândul personalului medical, 

medicii, rezindenţi şi asistenţi medicali, aproximativ 1 din 2 medici americani prezentând 

simptome de burnout (Shanafelt et al., 2012). Deşi studiile concluzionează că sindromul 

burnout afectează personalul medical indiferent de specialitate, rate mai mari apar în rândul 

celor din medicina de urgenţă (Shanafelt et al., 2012; Soler et al., 2008), chirurgicale 

(Ksiazek, Stefaniak, Stadnyk, & Ksiazek, 2011; Upton et al., 2012), obstetrică ginecologie 

(Becker, Milad, & Klock, 2006; Martini, Arfken, Churchill, & Balon, 2004), oncologice 
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(Dorz, Novară, Sica, & Sanavio, 2003), medicina primară ca cea de familie (Shanafelt et al., 

2012; Soler et al., 2008). 

Cei mai afectaţi de "sindromul secolului" sunt oamenii inteligenţi, foarte motivați și 

ambițioși, care din pasiune pentru ceea ce fac sau dorință de afirmare depun eforturi mari, 

lucrează mult peste program, acest comportament afectându-le şi viaţa personală. 

Debutând cu scăderea entuziasmului la locul de muncă, scăderea puterii de concentrare şi 

a randamentului profesional, senzaţia că sarcinile de serviciu devin imposibil de îndeplinit, 

treptat, se instalează insatisfacţia şi deziluzia, acompaniată de oboseală cronică, senzația 

de goliciune sufletească, dureri musculare, cefalee, dificultatea de a se trezi dimineaţa, 

scăderea capacității de dialog și de interacțiune cu cei din jur, și că viața profesională 

invadează viața privată. 

 

Dimensiunile sindromului Burnout 

Maslach Cristine şi Jackson, Susan, E (1981) definesc Burnout-ul ca fiind un sindrom de 

„epuizare emoţională, de depersonalizare şi de reducere a realizării profesionale apărută la 

indivizii implicaţi profesional alături de alţii‖. Așa cum rezultă din definiție sindromul Burn 

Out se explică prin triada epuizare emoţională, depersonalizare şi reducerea realizărilor 

profesionale accentuându-se natura psihologică a sindromului. 

 

Vom descrie cele trei dimensiuni ale sindromului Burnout: 

1. Extenuare Emoțională: incumbă suprasaturare emoțională manifestată prin tonus 

emoțional scăzut, pierderea energiei, oboseală permanentă, indiferență și perceperea 

inadecvării emoțiilor proprii cu situația creată, fiind considerată dimensiunea de bază a acestui 

sindrom.  

2. Depersonalizare – dereglarea relațiilor ce ceilalți. Se poate manifesta fie prin 

dependență față de cei din jur, fie prin negativism și atitudine cinică, fie prin izolare, fugă de 

responsabilități, pesimism, indiferență. De exemplu, în cazul cadrelor medicale 

depersonalizarea se manifestă prin: comportamente de evitare a pacientului și aparţinătorilor, 

incapacitatea de comunicare despre caz împreună cu colegii de lucru, remarci agresive, 

umilitoare la adresa pacientului, agitaţie fizică la vederea pacientului său aparţinătorilor săi, 

insuficienta urmărire a protocolului terapeutic al bolnavului; sentimente negative la adresa 

pacientului (furie, dispreţ, frustrare, sentimentul de monopolizare de către pacient) sau, la 

adresa sa însăşi (mustrare, învinovăţire, supraîncărcare). Acestora li se adaugă lipsa atenţiei, 
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evitarea sau amânarea tratamentului, violarea intimităţii pacientului, observaţiile discordante 

cu starea pacientului. Nevoia de suport psihologic suplimentar a acestor pacienţi este adesea 

nesatisfăcută (Meier et al., 2001).  

3. Reducerea realizărilor personale: se traduce printr-o scădere a sentimentelor de 

împlinire, limitarea propriilor posibilități, obligații față de ceilalți, fie prin tendința de 

autoapreciere negativă a capacităților și realizărilor profesionale, diminuarea stimei de sine, a 

capacității de concentrare a atenției, creativității şi spontaneității, persoana simte că ceea ce 

face este nesemnificativ, neapreciat, apare un vid interior. 

 

Etapele sindromului Burnout: 

Etapele în evoluția acestui sindrom sunt descrise de Dominique Bărbier în 

lucrarea, ―Ieşirea din depresie – medicamente sau psihoterapie‖ și includ: 

 entuziasmul ideal: specific începătorului care nutrește speranțe în cariera sa; 

 stagnarea ineficientă: în care persoana simte că nu este recompensată corespunzător 

efortului și muncii depuse; 

 sentimentul de frustrare: însoțite de tulburări emoționale (anxietate, depresie) și 

tulburări fizice (cefalee, migrenă, tulburări gastrointestinale).  

 apatie, dezamăgire și reacția de apărare: simțindu-se tot mai frustrată și neputând 

renunța din motive economice la locul de muncă persoana ajunge să-și creeze o imagine 

negativă despre sine: „nu sunt capabil, nu sunt suficient de bun, alții pot eu de ce nu‖?  

Deși bărbații și femeile sunt, în general, similari în experiența lor de epuizare, există 

totuşi unele diferențe importante: la femei se manifestă mai pronunţat componenta epuizare 

emoțională, pe când la bărbați componenta reducerea realizărilor personale. Aceste diferențe  

trebuie luate în calcul atunci vorbim de profilaxia şi remedierea sindromului Burnout. 

 

2.  Cauze ale sindromului Burnout 

Atunci când vorbim de cauzele sindromului burnaut avem în vedere o complexitate de 

factori ce țin atât de mediul profesional (satisfacţia în muncă, nivelul stresului, stagiul în 

muncă), stil de viață cât și de particularitățile psihoindividuale ale persoanei: tip de 

temperament, trăsături de personalitate.  

Cauze care ţin de mediul profesional includ: volum mare de muncă, 

ambiguitate/conflict de rolurilor (Schaufeli şi Buunk, 1992), responsabilităţile multiple, lipsa 

autonomiei, percepţia subiectivă a presiunilor (Burisch, 1989, p.1-17), presiunea timpului, 
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suprasolicitare, evenimente cu impact emoțional negativ (în cazul medicilor moartea unui 

pacient,...), program de lucru prelungit, relațiile nesatisfăcătoare cu colegii, lipsa de apreciere 

(Cooper, 1980, p. 455-472). De exemplu, înclinaţia personalului din cadrul serviciilor de 

medicină paleativă de a dezvolta sindromul Burnout a fost amintită în numeroase articole 

(Bellani & Furlani, 1996; Riordan & Saltzer, 1992; Ross & Seeger, 1988; Strathdee et al., 

1994; Tacrk et al., 1993) şi este justificată de specificul condiţiilor stresante de lucru din 

aceste servicii, caracterizate prin: imposibilitatea de a vindeca; expunerile repetate la moarte; 

sentimentele de pierdere; incapacitate. A asuma existenţa morții, a te confrunta cu accidentele 

vieții, a lua decizii de oprire a tratamentului, reprezintă sarcini extrem de grele. Acestora li se 

adaugă lipsa medicamentelor adecvate, dependenţa emoţională a bolnavilor; schimbările 

neprevăzute ale evoluţiei unei boli incurabile, chiar tratate. Spitalele reprezintă locuri în care 

se desfășoară și se descarcă mari drame emoționale și existențiale,  personalul medical 

confruntându-se în permanență cu acestea pe care, din nefericire le poartă dincolo de locul de 

muncă, în viaţa privată. 

Cauze care țin de stilul de viaţă: insuficienţa timpului liber, nerespectarea timpului 

necesar de somn, insuficienţa implicării în activităţi relaxante şi în activităţi sociale, lipsa 

suportului social şi familial. 

Cauze care țin de personalitate: Anumite trăsături ale temperamentului pot deveni 

factori de risc în apariția stresului și a arderii emoționale. Astfel, conform cu Garden A.M., et. 

all., 1995; Klosowska J. 2011; Sobolewski A., et. all, 2001; Teven J., 2007,  nevrotismul, 

mobilitatea și extraversiunea/introversiunea au cele mai multe conexiuni cu arderea 

emoțională. Acestora li se adaugă anumite trăsături de personalitate: stabilitatea emoțională 

scăzută, perfecționismul, slabă capacitate de adaptare și rezistență la stres, nevoia excesivă de 

a deține controlul, imaginea de sine idealizată, competitivitate, entuziasm și așteptări 

exagerate legate de carieră, mai ales la începutul carierei, așteptarea de recompense imediate. 

Pe măsură ce aceste persoane constată că obiectivele propuse devin aproape imposibil de 

atins, clachează, îşi pierd încrederea în sine, se înstrăinează de ei înşişi.  

Deși în literatura de specialitate nu există un consens cu privire la profilul individului 

predispus la ˮardere emoționalăˮ, cercetările realizate indică faptul că personalitatea 

indivizilor poate influența manifestarea și predispoziția individuală la arderea emoțională 

(Pierce C. M., Molloy, G.N., 1990). Vulnerabilitatea la arderea emoţională este dată și de 

percepția importanței evenimentelor, nivelul de implicare și rezistența la stres. Acestora li se 

adaugă nivelul imaginii și stimei de sine, locul controlului, tipul de temperament, tipul A de 
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personalitate, factori unanim acceptați de literatura de specialitate ca factori de risc în apariția 

arderii emoționale. 

Astfel, imaginea de sine sau „cum ne vedem‖, se referă la modul în care percepem 

propriile noastre caracteristici fizice, emoționale, cognitive, spirituale, sociale. Mai mult, 

modul în care ne percepem depinde de nivelul stimei de sine (autoapreciere, autorespect, 

autoacceptare), stima de sine fiind puternic legată de arderea emoțională. Persoanele cu o 

imagine de sine scăzută au nevoie de o mare aprobare socială, orice eveniment stresant fiind 

perceput ca o respingere, fiind mai vulnerabile la stres și ardere emoțională. (Maslach, Leiter, 

1997; Pierce, Molloy, 2006; Vandenberghe, Huberman, 2006). 

Cercetările cu privire la locul control au atestat că persoanele cu locul controlului extern 

(de exemplu, cei care leagă evenimentele vieţii şi realizările cu puterea altora sau şansă şi nu 

cu capacităţile şi eforturile personale) sunt mai susceptibili arderii emoționale deoarece au 

mai puține strategii de coping (adaptare), pentru a face față în mod constructiv provocărilor. 

(Bährer-Kohler, 2012, p. 109). Astfel, în urma studiilor realizate s-a constata că medicii care 

lucrează cu cazuri incurabile au folosit mult mai substanţial strategiile de coping bazate pe 

negare sau pe folosirea compartimentului lor emoţional. Printre strategiile preferate de 

subiecţi s-au aflat reinterpretarea pozitivă, negarea,  copingul religios, dezangajarea, 

acceptarea, căutarea de suport emoţional, cu diferenţe minore între grupuri (spre exemplu 

dezangajarea a fost mai frecventă la cei care tratau copii, iar acceptarea la cei care tratau 

adulţi). 

Rolul tipului de temperament ca factor predispozant în apariția sindromului burnaut este 

reliefat de cercetările lui T. P. Zlova și V. V. Ahmetova (2009), potrivit cărora colericii și 

melancolicii sunt mai predispuși la arderea emoțională, decât sangvinicii și flegmaticii, 

deoarece primele două tipuri temperamentale se caracterizează printr-un sistem nervos 

neechilibrat, ceea ce îngreunează adaptarea la situațiile noi și stresogene. Totodată, trăsăturile 

colericilor (înclinația spre stări de alarmă, impulsivitate, explozii emoționale) și 

melancolicilor (sensibilitate crescută, închidere în sine, capacitate redusă de adaptare la stres) 

explică parțial predispoziția spre sindromul Burnout. 

Nevrotismul reprezintă un factor de vulnerabilitate ce măreşte sensibilitatea la stres și 

implicit apariția emoțiilor negative, schimbând percepția asupra evenimentelor și asupra 

propriei persoane. (Schneider, 2004; Shannon, 2011). Astfel, un eveniment minor poate fi 

perceput ca unul major ceea ce va determina schimbarea atitudinii și comportamentului 

individului. Persoanele nevrotice tind să se tachineze mai mult din cauza unor probleme 

cotidiene și, respectiv, ajung mai ușor la arderea emoţională (Hills H., 1991, p.31-38). 
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Consecințele arderii emoționale afectează persoană atât nivelul individual, cât 

organizațional. Conștientizarea eșecului, a incapacității de a face față situației, nerealizarea 

propriilor așteptări duc la scăderea autoaprecierii, apariția iritabilității, frustrările, chiar şi 

minore, pot duce la o explozie de furie. Persoanele afectate devin critice, nerăbdătoare, 

suspicioase fiind convinse că toată lumea vrea să le facă viața dificilă (Brock B. L., Grady M. 

L. 2000; Maslach C., 2003). Comportamentul persoanei este afectat, apar stări conflictogene, 

lipsă de interes pentru activitățile propuse, țipete, furie etc. 

Sindromul Burn Out poate fi „contagios‖, tocmai datorită comportamentului conflictogen, 

percepției denaturate a evenimentelor, ceea ce-i afectează și pe cei din jur, atât din organizație 

cât și din familie, deoarece aceștia aduc problemele lor şi acasă, provocând necazuri și 

nefericire. 

Relațiile interpersonale sunt afectate datorită comportamentului agresiv, acuzelor, lipsei 

de interes pentru cei apropiați, care sunt neglijați, răniți, apare conflictul în familie și cu 

prietenii, consecințele unui astfel de comportament putând fi divorțul, pierderea prieteniei, 

precum și problemele cu copiii (Bährer-Kohler S., 2012; Maslach C., Leiter M. P., 1997). 

Lipsa sprijinul familial ca urmare a atitudinii inconștiente de îndepărtare a acestora, în 

combinație cu problemele de la serviciu, pot conduce la dezvoltarea depresiei și a cercului 

vicios în care se află persoana afectată de sindrom Burnout. 

Sindromul Burnout pare a fi mai mult un fenomen social decât unul individual. Factorii 

individuali prezintă un rol mai scăzut în explicarea dezvoltării sindromului Burnout decât, 

cantitatea mare de lucru. Totuşi, anumite persoane sunt mai predispuse la Burn Out decât 

altele. De exemplu, printre angajaţii tineri şi cei cu educaţie avansată există tendinţa de a 

raporta mai multe cazuri de Burnout. 

Pe scurt, diferenţele individuale joacă un rol mai scăzut în dezvoltarea sindromului 

Burnout. Totuşi, persoanele cu anumite caracteristici de personalitate (de exemplu, stimă de 

sine scăzută, vulnerabilitate mai mare, competitivitate şi nevoie excesivă de control) şi 

anumite atitudini faţă de locul de muncă (de exemplu, aşteptări ridicate) tind să aibă un 

potenţial mai ridicat de sindrom Burnout. 

Subestimarea arderii emoţionale, ignorarea sau interpretarea superficială, întârzierea în 

prevenirea arderii emoționale poate avea consecinţe destul de grave: depresie, imagine de sine 

scăzută, îmbolnăviri frecvente, probleme în familie, cât şi la nivel organizațional, 

abandonul/exodul din domeniul profesional, absenteismul, scăderea performanţei. 
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3. Cum recunoastem sindromul burnout 

Schaufeli și Enzman (1998) au clasificat simptomelor sindromului Burnout-ului pe trei 

nivele: individual (schimbarea atitudinii faţă de sine, faţă de propriile fapte, gânduri şi emoţii 

ca urmare a proceselor ce au loc în interiorul persoanei), interpersonal (apar în cadrul 

interacțiunii cu colegii, clienţii, rudele şi oamenii apropiaţi) și organizațional.  

Datorită impactului pe care îl are la nivelul sănătăţii publice și al riscurilor psihosociale 

legate de locul de muncă, Comisia Europeană a inclus „cadrele locului de muncă‖ în cele 

cinci teme prioritare ale Pactului European pentru Sănătatea Mentală şi Sănătatea Generală.  

Așa cum rezultă din tabelul următor, ca urmare a „cadrelor locului de muncă‖ majoritatea 

persoanelor experimentează stări de oboseală, au zile în care se simt neapreciaţi, plictisiţi, 

lipsiţi de motivaţie, simplul fapt de a se ridica din pat solicitându-le toată voința. Dacă această 

stare persistă în timp putem să ne punem problema sindromului Burnout. 

 

Tabel 1: Probleme psihosociale. (http://osha.europa.eu/de/publications/factsheets/23). 

Conținutul locului de muncă 

Lipsa de varietate sau ciclurile scurte de lucru, munca 

fragmentată sau neimportantă, abilităţi folosite la minim, 

incertitudine ridicată, expunere continuă la oameni prin 

muncă. 

Cantitatea de lucru şi ritmul 

de lucru 

Cantitate prea mare sau prea mică de lucru, ritm asemănător 

cu un aparat, nivele ridicate de presiune de timp, lucru 

continuu cu termene limită apropiate. 

Program de lucru 
Muncă în schimburi, schimburi de noapte, programe de lucru 

neflexibile, ore neprevăzute.  

Control 
Participare scăzută în luarea deciziilor, lipsa controlului 

asupra cantităţii, ritmului de lucru, muncii în schimburi etc. 

Mediu şi Echipamente 

Echipamente, adaptare sau întreţinere lor neadecvată; condiţii 

de mediu neadecvate cum ar fi lipsa spaţiului, luminare slabă, 

gălăgie excesivă. 

Cultură şi funcţionare 

organizaţională 

Comunicare slabă, nivele scăzute de susţinere pentru 

rezolvarea problemelor sau dezvoltarea personală, lipsa 

acordului sau definirii obiectivelor organizaţionale. 

Relaţiile interpersonale la 

locul de muncă 

Izolare socială sau fizică, relaţie slabă cu superiorii, conflict 

interpersonal, lipsa susţinerii sociale. 

Rolul în organizaţie 
Ambiguitate legată de rol, conflict de rol, responsabilitate 

pentru oameni 

Dezvoltarea carierei 

Stagnarea şi incertitudinea carierei, sub sau supra-promovare, 

remuneraţie mică, insecuritatea locului de muncă, valoare 

socială scăzută a lucrului. 

Interfaţa acasă - loc de muncă 
Cereri conflictuale provenite de acasă şi de la locul de muncă, 

susţinere scăzută acasă, probleme legate de carieră. 
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Rezumând, simptomele frecvente includ: 

 senzația constantă de epuizare fizică și emoțională; 

  incapacitatea de a se detașa de problemele profesionale inclusiv   în timpul liber; 

 lipsa energiei și a motivației, oboseala permanentă, pesimism, resemnare: 

 frustrarea, retragerea în sine, sensibilitate, furia, agresivitatea, iritabilitate; 

 izolare socială, scăderea capacității de a lua decizii şi de a rezolva probleme;  

 senzaţia de inutilitate personală, scăderea capacității de interacțiune cu cei din jur, 

agresivitate interpersonală, maritală și apariția conflictelor de familie frecvente;  

 răspunsul mecanic la cerințele clienților sau membrilor familiei, lipsa de entuziasm, de 

energie, de răbdare şi de perspectivă;  

 pierderea sensului și a speranței, stimă de sine joasă;  

 dificultatea de a realiza sarcini complexe, cinismul, negativismul, pesimismul, 

etichetarea celorlalți;  

 concentrare scăzută, neglijarea propriei stări de sănătate, tulburări de somn, refugiere 

în obiceiuri nesănătoase: alimentare (consum de dulciuri pentru a umple vidul afectiv), 

consum de cafea crescut, alcool, droguri, simptome fizice ca cefalee, tensiunea 

musculară, durerile de spate, manifestări digestive. Lucrurile par pur şi simplu să nu se 

mai aranjeze aşa cum trebuie, orice ai face. 

 

Cu ce se aseamănă? 

În prezenţa simptomelor de Burnout trebuie în primul rând excluse afecţiunile fizice şi 

cele psihice că depresia, tulburările de anxietate, sindromul oboselii cronice şi neurastenia. 

Deasemenea, sindromul Burnout poate coexista cu aceste afecţiuni sau cu tulburările 

legate de consumul de alcool. 

 

Burnout şi depresia: 

Una dintre cele mai frecvente manifestări ale reacţiilor emoţionale la stres este 

reprezentată de simptomatologia depresivă. Depresia se caracterizată prin pierderea apetitului, 

sentimente de vină, dificultăţi de concentrare, letargie, cu consecinţe asupra funcţionării 

interpersonale şi sociale. 

Există simptome comune celor două afecțiuni, dar și diferențe, punct de vedere susținut 

de Cooper, Dewe şi O`Driscoll (2001), potrivit căruia depresia este „stare psihologică 

specifică ce ar trebui privită mai degrabă ca un rezultat potenţial al Burnout -ului decât ca o 
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parte componentă a sindromului Burnout‖ (Zlate, 2007, p. 605). Depresia are o etiopatogenie 

complexă. Gândurile negative din depresie invadează fiecare aspect al vieţii, pot apărea idei 

suicidare sau fenomene psihotice. Burn Out-ul este cauzat de o activitate stresantă prelungită. 

Potrivit lui, Bakker, Killmer, Siegrist, Schaufeli (2002) Burnout -ul apare când se pierde 

reciprocitatea în relaţiile de muncă, în timp ce pierdere reciprocității în relaţiile private/în 

viaţa de cuplu, de exemplu, determină apariția depresiei. Modalităţile de tratament sunt 

diferite. 

 

Burnout şi sindromul oboselii cronice: 

Ambele fenomene par să fie rezultatul neadaptării la stresul prelungit. În sindromul 

oboselii cronice sunt afectate mecanismele răspunsului la stres, în special funcţionarea axei 

hipotalamo-hipofizo-suprarenale. Hobfoll şi Shirom (1993) definesc sindromul de oboseală 

cronică drept „istovire fizică pe termen lung, la starea de letargie şi de afectare a activităţii şi a 

randamentului, la golirea organismului de resursele sale energetice ca urmare a 

dezechilibrului dintre cererile mediului şi capacitatea persoanei de a face faţă acestor 

solicitări‖ (Zlate, 2007, p.604). Oboseala, indiferent de natura ei este doar o parte a Burnout -

ului, caracteristici ale oboselii cronice fiind prezente în sindromul Burnout, dar nu sunt 

intrinseci Burnout -ului, deoarece oboseala apare ca rezultantă din confruntarea cu problemele 

oamenilor, și se accentuează pe măsura trecerii timpului, pe când oboseala cronică poate 

proveni din suprasolicitările muncii și poate dispărea după o perioadă de repaus. 

Burnout şi stresul: 

Sindromul Burnout, este considerat formă" particulară de stres, că este "un stres sever", o 

"manifestare extremă a stresului" (Zlate, 2007, p.603). Între cele două noțiuni există o relație 

de coincidenţă parţială, în sensul cele două fenomene dispun de elemente proprii, specifice, 

dar şi de elemente comune. 

În perioadele stresante organismul este într-o stare de alertă, dar tensiunea este episodică, 

în Burnout -ul tensiunea este permanentă, cei afectaţi se simt secătuiți de energie şi nu văd în 

general ieşiri din situaţie. 

În stres nu stimulul stresant este psihologizat, ci modul în care este perceput stimulul ca 

stresant, pe când în Burnout, pe prim plan trec caracteristicile şi constrângerile reale ale vieţii 

profesionale. 

Stresul are o extensie mai mare, fiind întâlnit în toate sectoarele vieții cotidiene, pe când 

Burn Out -ul este specific sferei vieţii profesionale. 
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Stresul există independent de Burnout; stresul bine gestionat poate fi depăşit. Burnout -ul 

este indispensabil legat de stres, în sensul că stresul incorect gestionat se converteşte în 

burnout, fapt pentru care numeroși autori consideră Burnout ca „rezultatul unei tranziţii 

stresante nereuşit gestionate‖. 

 

Ce soluţii putem găsi? 

1. Prioritizează sarcinile și externalizează - le. Nu-ți mai asumă toate sarcinile. Nimeni nu 

poate face totul! A cere ajutor nu este un semn de neputință, un semn că nu ai valoare, că nu 

poți. Este o atitudine realistă care te va ajuta să diminuezi starea de stres. Şi gândește-te și alți 

au nevoie de ajutor. 

2. Renunță la așteptări foarte mari. Așteptările nerealiste pot cauza frustrări tot mai mari, 

stare de iritabilitate, nervi. Se intră într-un cerc vicios care duce la scăderea stimei de sine, a 

propriei valori în ochii tăi, apar gânduri iraționale, percepții deformate ale realității. Un 

eveniment minor poate fi transformat într-o adevărată dramă. Adoptă politica pașilor mici și 

siguri bucurându-te de fiecare moment, de fiecare realizare. 

3. Practică exerciții fizice, masaj, activități relaxante care vor reduce nivelul de stres. 

4. Conștientizează problema pe care o ai și accept-o. Apoi, cere ajutorul unui specialist 

care te poate ajuta să ieși din situația de criză. 
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Abstract:  

The Romanian territories have been plagued by corruption since the Middle Ages. Despite 

this, Romania has always had a factor of resistance to corruption, often overshadowed by 

corrupt practices. This article argues that political culture in Romania needs to be analysed 

from a psychological perspective to help identify and describe the elements that make 

Romanians be more lenient towards acts of political corruption than inclined towards an 

attitude of keeping the political representatives to account. 
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The aim of the present article is to set the case for the necessity of an academic 

approach of the problem of political corruption from a psychological view. It argues that 

although the Romanian territories have been plagued by political corruption since the Middle 

Ages, Romania has always had as well a factor of resistance which, unfortunately, has often 

been overshadowed by corruption. As such, this article states that research needs to be done 

on the cultural influences on mental processes and behaviours, in other words a study of the 

Romanian political culture from a psychological point of view. This will help identify and 

describe those determinants that make the Romanian citizen more lenient towards acts of 

political corruption than inclined towards an attitude of keeping the political representatives to 

account.  

The concepts of political corruption and political culture are related and meet on the 

ground of practices and values. Political corruption is rooted in certain mentalities or modes 

of thought arising from the practices and values that determine political behaviours. The first 

part of this article explains the concept of political corruption as a behaviour. The second part 

is dedicated to political culture in Romania. It provides a short incursion in Romania‘s history 

of corruption and shows how this phenomenon has been perpetuated over centuries, becoming 

an almost normal way of life. The third part describes the resistance against political 
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corruption and is followed by conclusions stating the necessity of a rigorous academic 

research of political corruption. 

 

Political corruption as a behaviour 

 

Political arena is the place where people expect guidance and good leadership. Any 

malfunctioning here can produce significant negative effects on large populations. 

Consequently, researchers and organisations interested in the phenomenon of political 

corruption pay attention to defining and understanding the mechanisms, causes and 

consequences of corruption as well as to the political and social context which allows 

corruption to thrive.  

Attempts to define and analyse the phenomenon of corruption highlight different 

aspects, but they all have the lack of ethics among the elected or appointed political 

representatives as common denominator.  For example, Transparency International (2011) 

defines corruption as the abuse of ―entrusted power for private gain‖; the World Bank (1997) 

defines it as ―the abuse of public office for private gain‖ and Stapenhurst (2000) sees 

corruption as ―the abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to 

which one owes allegiance‖, an exchange which appears ―when public office is abused by an 

official accepting, soliciting or extorting a bribe‖. 

 The extent of corruption is the parameter that measures the severity of the disease. 

Klitgaard (1998) thinks that as a general rule ―systems can stand some corruption, and it is 

possible that some truly awful systems can be improved by it‖. However, the story is different 

when a society faces both grand and petty corruption. Their effects become crippling as they 

tend to get a grip on the entire system. Once systemic corruption is installed, the rules of the 

political and administrative game become impossible to play by, and the consequences are 

difficult to reverse. 

―Grand corruption‖ or ―state capture‖ is specific to the highest levels of decision in a 

state. It was first defined by Susan Rose-Ackerman (1978) who considered corruption the 

result of poorly channelled self-interest which appeared when the office holder acted in favour 

of interest groups based on the rational decision that it was more advantageous to accept the 

offered bribes. Surprisingly enough, this model of corruption is an indirect consequence of 

democracy. The outcome of elections is always determined by a majority. As a consequence, 

interest groups, an expression of a minority, pursue their own agenda by offering incentives to 
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incumbent office holders who have to decide if a future term in office will be more rewarding 

that accepting the bribe and potentially losing the next elections for breaking their promises. 

In this case the influence of the interest groups goes as far as possible, to the point in which 

none of the fundamental institutions of the state fulfils its attributions in a proper or legal way. 

 The model of Persson, Tabellini and Trebbi (2002) describes corruption which occurs 

when governments transform public goods into private goods. Private companies bribe 

officials to get public contracts and then sell their goods and services at over-price to recover 

the loss. This type of corruption allows politicians from both Power and Opposition to take 

part in occult deals which cause great financial damage to public budgets. Voters never find 

out about the damage or find out only much later.  As a consequence, this type of corruption 

is a particularly obstructive factor in a democracy. 

 Extortive corruption is known as ―petty corruption‖ or ―day-to-day administrative 

corruption‖. It appears when government officials use their power to refuse or delay a service 

that private entities are entitled to in order to extract bribes (Brunetti & Weder, 2003).  

Corrupt officials are not always the final beneficiaries of illegal payments. They are often just 

intermediaries manipulated by groups in higher positions, which offer protection and 

guarantee jobs for as long as corrupt officials are profitable. The pressure falls on public 

budgets and, although the bribers enjoy short-term benefits, the entire system gets unbalanced 

and incapable of progress in the medium and long term (Ficeac, 2013).  

 Collusive corruption is a model specific to tax evasion. In this model, both the official 

and the private entity are better off doing corruption, consequently neither of them is 

interested in the corrupt exchange being discovered. A strong internal control system is the 

only chance for corrupt acts to be detected. In countries with a significant amount of collusive 

corruption, the fairness of the entire system is questioned and the trust in the political system 

is severely eroded. 

 Ficeac (2013) follows the research of Murphy, Shleifer & Vishny (1993) and focuses 

on the receiving end of corrupt exchanges by underlining the difference between the public 

and private rent-seekers. He considers these types of corruption to be a specific characteristic 

of the former Communist countries, Romania in particular.   

Murphy, Shleifer & Vishny (1993) define private rent-seekers as interested in the 

productive or service sectors that circulate significant amounts of money, using corrupt 

practices in order to obtain control over such businesses. Once in charge, private rent-seekers 

exploit the companies intensively, until they become bankrupt. In the case of post-communist 

Romania, the practice of rewarding the private rent seeker with top managerial positions in 
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public companies which get drained until they are finally privatised and sold or simply shut 

down, has been a common method of acquiring money to finance political parties, especially 

during electoral years.  

The public rent-seekers are interested in the investment and innovative sectors. The 

corrupt exchange in their case is due to the fact that investors or innovators, foreign or 

domestic, coming from outside the system, need to obtain a series of documents and to fulfil 

certain procedures in order to develop their activity legally. The corrupt officials demand an 

entire range of bribes in order to allow the investor/innovator to keep their business running. 

As outsiders, investors become subjects of ―particularly heavy bribes and expropriations‖ 

(Murphy, Shleifer & Vishny, 1993). As they are often credit-constrained and have difficulties 

finding money for bribes, they are deterred from entering a market and innovating.  

Political Corruption in Romania 

 Political corruption developed in Romania in a permissive tradition dating from 

the 16
th
 century, a lack of accountability for the crimes of the Communist past and the lack of 

a national blueprint for the future. Nobody in Romania ever assumed any responsibility for 

the Communist past, its damaging effects were researched and acknowledged very late, 26 

years after the fall of Communism. This allowed the post-Communist transition in Romania to 

be managed by communists, auto-declared the new democrats, who made every effort to 

consolidate their position politically and economically.  Marked by a very weak, real-

democratic Opposition, the post-communist transition in Romania was a process of sham 

democratisation and a process of growing a corrupt political class. 

A study undertaken by Dutch experts for the Romanian Ministry of Justice
2
 shows a 

very clear image of the typical Romanian corrupt public servant and his motivations. 

According to this study, between January 2006 and December 2013, 2,574 defendants were 

definitely convicted for corruption. Almost half of them held political positions (TRMJ & 

MFAN
3
, 2015). The profile unveiled by the study shows that the typical corrupt in Romania is 

a man (87%), aged between 41-50 (37.5%), orthodox (91.4%), married (67.3%), with an 

academic degree (61.6%), relying on a wage (48.9%) and having an average social status 

                                                             
2
 The study benefitted from the support of specialists from the Romanian National 

Anticorruption Authority (DNA) and the Prosecutor‘s Office affiliated to the Highest 

Court of Cassation and Justice as well as from the support of the Schools of Law in 

Bucharest and Amsterdam. 
3
 TRMJ & MFAN = The Romanian Ministry of Justice & the Ministry of Foreign Affairs 

of the Netherlands 
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(58.7%). He mostly has a passive role in corruption (54.6%): he doesn`t ask for bribes but 

accepts them when offered. He is most probably convicted to prison between 2 and 5 years, 

doesn`t recognise his guilt, and the final conviction comes many years (4-11 years) after the 

corrupt acts took place. He is usually investigated for 3-7 years before a final conviction is 

decided (TRMJ & MFAN, 2015) 

 

Political Culture 

 

The display of a deeply corrupt political class raises an obvious question: what about 

the people governed by such a corrupt set? How do people led by corrupt politicians think? 

What are the beliefs and convictions that mould their behaviours? 

In the second half of last century, Foucault started from the premises that power can 

play a positive role: it produces knowledge and discourses that turn into guides for the 

behaviour of large populations once the individuals internalise them.  At the same time, he 

introduced the concept of ―governmentality‖ or ―mentality of governing‖ (Foucault, 2007), a 

term referring to the practices of governing but as well at the ways of thinking about 

governing. Foucault used the term governmentality to describe the modern mode of governing 

based on bureaucracies in which the government has objectives, means to achieve them and 

appropriate practices. He defined governmentality as ―the ensemble formed by the 

institutions, procedures, analysis and reflections, the calculations and tactics that allow the 

exercise of this very specific albeit complex form of power, which has as its target population, 

as its principal form of knowledge political economy, and as its essential technical means 

apparatuses of security‖ (Foucault, 2007). He used the term as well as a starting point for 

developing his theory about the technologies of power, understood as a manner of exercising 

power while intentionally interfering with the actions of the others.  

 If Foucault looks only at the governing and the thinking about governing, his concept 

is interpreted and enriched by adding the governed ones in the equation. Dean (1999) breaks 

the term governmentality into ―govern‖ and ―mentality‖, mentalities of governing, and states 

that based on the Foucauldian premises that the power can play a positive role as it produces 

knowledge and discourse that turn into behavioural guides once internalised, the concept of 

governmentality is not a tool for thinking only about government and governing but it has to 

consider how and what the governed ones think. Dean defines thinking as a collective activity 

which comprises the sum of the knowledge, beliefs and opinions of people who are governed 

and which shows how and what they think from their own perspective, pointing that it is not 
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possible to understand power without understanding the background mentalities (Dean, 1999), 

a significant component of political culture. This point is relevant as it shows that a certain 

type of government and governing could not resist without the silent acceptance and support 

of their led populations.  

As a comprehensive concept comprising a set of attitudes, beliefs and sentiments 

which represent the underlying assumptions and rules that govern behaviours in a political 

system, providing order and meaning to political processes (Pye, 1968), political culture is a 

suitable instrument to explore and explain behaviours associated to political corruption. Being 

rooted in public events and private experiences, political culture is associated to the concepts 

of political ideology, national ethos, national political psychology, and the fundamental values 

of people (Pye, 1968), fixing the attention this way on both, the civil society and the private 

individual.  

In the late 50s, Almond and Verba brought the concept of political culture into 

political science and described three types of political culture: parochial, subject political 

culture and participant political culture. (Almond & Verba, 1965).   

The concept of political culture as defined by Almond and Verba was used later by 

Hofstede who defines political culture as ―the collective programming of the mind which 

distinguishes the members of one group or category of people from another‖ (Hofstede, 

1991). Hofstede defined a broader cultural model which is often used to reach answers by 

evaluating national cultures based on precipitants of development and maintenance of a 

culture prone to corruption (Hofstede, 1991). He places Romania in the category of countries 

with high scores of power distance, meaning members of society have a high degree of 

tolerance for the unequal distribution of power ,  high degree of uncertainty avoidance 

(meaning a low preparation of the members of society to deal with novel and unusual 

situations, lack of flexibility, lack of openness to novelty and high intolerance,  high degree of 

collectivism (meaning people are born in extended families which protect them in exchange 

for loyalty, stress on belonging, relationships prevail over tasks), and long term oriented 

(meaning that adapting and evolving according to the circumstances as well as learning and 

persevering in achieving are considered the most important directions (Hofstede, 2011). 

 Political Culture as A Cause of Political Corruption 

 Brunetti & Weder (2203) consider culture to be a cause of corruption as important as 

the malfunctioning of internal and external mechanisms of control. Ficeac (2013), Randi 

(2012), Galbraith (1973), Scott (1992), Sandholtz & Rein (2005) consider polit ical culture to 
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be a significant dimension of political corruption. Galbright (1973) focuses on the 

contingency effect national culture has on political corruption and considers the solution to 

curb corruption is as effective as the conditions under which it is implemented allow. Scott 

(1992) believes that curbing corruption depends on the nature of the related environment. The 

starting premise is that corruption is ―culturally transmitted from generation to generation by 

the mechanisms of socialisation which in very corrupt societies fail to promote abstinence 

from corruption as a social norm‖ (Barr, 2010).  

 Culture as a Cause of Political Corruption in Romania 

Communism is labelled as a culture of corruption. Sandholtz & Rein (2005) note that 

the Communist regimes created structural incentives for engaging in corrupt behaviours as 

such corruption has become an unavoidable reality.  

It is not only the principle of property belonging to all and to no one in particular or the idea 

that work should be evaluated and rewarded ―from each according to his ability, to each 

according to his need‖ but the scale at which these rules were implemented. Public 

consciousness that made pernicious attitudes such as ―they pretend to pay us, we pretend to 

work‖ (Ficeac, 2013) become rooted in the culture of these societies (Sandholtz & Rein, 

2005) to the extent that corruption became something normal (Rose, Mishler & Haerpfer, 

1998). 

 Ficeac (2013) draws attention to the impact of historical legacy on the former 

communist countries. He describes the Communist bureaucracy inherited by the former 

Communist countries as a perverted concept in which leadership was much personalised and 

solving problems depended on buying the goodwill of the leaders in the context of a destroyed 

market economy. In these conditions, three types of corruption specific to the Communist 

regimes emerged: blat, bribe and grand corruption /state capture (Ficeac, 2013).  

The notion of ―blat‖ was defined by Alena Ledeneva (1998); it refers to the ―use of 

personal networks and informal contacts to obtain goods and services in short supply and to 

find a way around formal procedures‖. Yang (1989) underlines that, ―blat‖ meant a ―personal 

basis for expecting a proposal to be listened to‖, a manner of developing personal relations 

which would solve everyday problems which wouldn`t have appeared anyway if the system 

hadn`t been so rigid. In Communist regimes, ―blat‖ is raised to mass level, spreading 

throughout the entire administration (Ficeac, 2013). 

The notion of ―bribe‖ in the Communist regimes is different from the model of an official 

demanding a certain amount of money to provide a service; it entails a warm and 
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understanding attitude from the public: bribe is a ―form of rewarding kind public officers who 

are poorly paid, as a practice that is useful for ―greasing‖ seized-up institutional mechanisms, 

and even as a sign of elegance, of courtesy, similar to leaving a tip to the restaurant waiter‖ 

(Ficeac, 2013). Corruption becomes very human, as a description of the culture of corruption 

in Romania provided by the study undertaken by Dutch experts for the Romanian Ministry of 

Justice shows. The conclusions of the study indicate that contrary to the expectance that 

financial gain or power position would be the main motivation, in fact the majority of 

respondents couldn‘t provide a reason for their acts. More than this, the study underlines that, 

although towards the end of the interview most respondents would acknowledge the 

behaviour for which they were convicted, they would refuse to label their actions as 

corruption because ―giving presents‖ and ―establishing connections between people are 

common practices everywhere in the world‖. Even more, they think that ―everybody does it‖, 

that ―nobody pays you attention if you don`t do it‖ and that ―in Romania one needs to have 

very strong moral principles because it is very difficult to not be corrupt‖ (TRMJ & MFAN, 

2015). The few that admitted that their acts were corrupt provided a series of motivations such 

as the beliefs that ―the whole system encourages corruption‖, ―there is corruption at the 

highest level‖, ―corruption is a practice‖, ―everybody does it so I couldn`t be different‖, 

―when the boss tells you to do something, you do it‖, ―if I hadn`t done it, I would have lost 

my job‖ (TRMJ & MFAN, 2015). 

As concerning integrity standards, the study shows that those concerned think these are non-

existent or, if they exist, it is easy to both respect and infringe them at the same time: one 

respondent said that, although these standards exist, they were created by the EU and 

Romanians lack education in this respect (―it is as if you would introduce the Swedish social 

model in the Balkans‖). The integrity standards or the rules concerning corruption were 

considered difficult to keep in certain sectors (i.e. EU funds, NGOs, environment) (TRMJ & 

MFAN, 2015) 

 

Political Culture in Romania as A Culture of Resistance 

 

Corruption is today a usual occurrence and despite being a serious problem, it has 

received little attention from Romanian researchers. Journalist Matei Udrea (2013) warns: ―It 

is difficult to find a specialist in corruption in Romania. Scientists start dialog with an honest 

warning:‖ ‗We haven`t studied the phenomenon!‖. It is a paradox: we have to deal daily with 
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this plague, foreigners talk about it, we talk about it, it affects our everyday life, but few are 

those who put it under the magnifying glass of science‖.  

Research might be missing but there have always been voices, be it civil society, 

artists or ordinary citizens, which pointed out the faults of political leaders as well the 

corruption ingrained in the prevailing culture. Their testimonies survive over time as writings 

and memories indicating awareness and reflection about the state of the Romanian political 

class and the morals of its ruled citizens. Communism destroyed this special fabric of 

Romanian society but it has been slowly emerging again. 

 Reflection and awareness of political corruption are present not only in the written 

press but as well in literature, music and glimpses of ordinary people`s everyday life. The 

expansion of the media brings its contribution to the spread of a culture of resistance to 

political corruption. Independent blogs and free and independent social media, especially 

Facebook, turn into channels for signalling corrupt malfunctioning, expressing rage, starting 

debates and defining solutions. 

Despite lack of scientific research about corruption in Romania, historians, 

sociologists and psychologists appeal to history in an attempt to explain the behaviour and 

identify causes.  Scientists explain the exogenous origins of political corruption and underline 

how rapidly corruption became part of Romanian mentality. The history of political 

corruption in Romania is presented as an interchange of increasingly corrupt periods followed 

by tough austerity to prevent the country reaching a no-return point as a failed nation.   

 Romanian historian Dan Falcan (2014) explains in an interview with journalist Petru 

Badica that in fact corruption is not part of the Romanian DNA but part of a tradition forced 

upon the Romanian territories by centuries of foreign domination. The roots of corruption in 

Romania date back to the 16
th
 Century, when the increase of Ottoman domination over the 

Romanian territories turned public offices into a trade-off: ―To obtain the throne, the local 

leaders of the Romanian Countries had to pay increasing amounts of money to 

Constantinople. After being appointed as leaders of the Romanian Countries they focused on 

making as much money as possible to recover the amounts paid to Turks for the throne and to 

save some for themselves. As such, they were selling public positions. The Fanariot 

domination throughout the 18
th
 Century is a reference moment as corruption had become 

generalised in the Romanian Countries‖ (Falcan, 2014).  Reminiscences of this procedure 

exist today as part of a non-transparent system of financing political parties. 

The generalised corruption during the Fanariot epoch was inherited by the local leader, 

Alexandru Ioan Cuza, who allowed his lover, Maria Catargi-Obrenovic, to patronise an entire 
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corrupt network firmly established in his entourage (Falcan, 2014). Mediation for facilitating 

public contracts to build public roads in exchange for commissions and direct intervention in 

the legal system were the most corrupt occurrences at that time. The reign of King Carol I of 

Hohenzollern-Sigmaringen (1866-1914) which followed the exile of Alexandru Ioan Cuza 

was the least corrupt in Romania`s history. Romania was led by a political class formed of 

small and middle bourgeoisie, which was financially independent and very responsible. Very 

patriotic and believing in Romania`s future, this political class obtain Romania`s 

independence in 1877. 

The decay of the political class returned after the First World War, during the reign of 

King Carol II. Falcan (2014) considers Kind Carol II the most corrupt Head of State Romania 

had, with drastic consequences for Romania`s capacity to defend itself and face the challenges 

of the Second World War: ―Damages of billions happened and national security was 

jeopardised. Corruption made the army badly equipped and unprepared in 1940. Billions were 

wasted on fitting the army out, but when the Russians gave Romania an ultimatum we 

couldn`t react. (…)‖ (Falcan, 2014). King Carol II`s successor, Field Mareshal Ion Antonescu, 

a very controversial political figure due to his friendship with Hitler and involvement in the 

Holocaust, understood Romania was in a serious condition due to systemic corruption. He 

started trials against the profiteers of the previous regime, including King Carol II, who fled 

Romania, and introduced tough austerity. When the Russians invaded Romania on August 23 

1944, Marshal Antonescu was arrested, tried and executed.  

The Communist era brought a different type of corruption. Political corruption became 

the exception: ―Corruption means an illicit relationship with the state. As a party activist it 

was difficult to steal because this would have meant to steal from the regime which supported 

you and which you supported‖ (Falcan, 2014).  Political corruption descended to the level of 

each individual, who had to learn the new rules fast in order to survive. 

Generations of political leaders in Romania inherited corruption from their 

predecessors. Instead of changing the trend, a serial of factors facilitated its continuation. 

Sociologist Constantin Schifirnet agrees with Falcan that corruption is not a Romanian 

phenomenon but puts things into a larger context: corruption was facilitated by the geo-

political context and enhanced by local factors.  Romania has never been allowed the time to 

draw up a national blueprint and it has never had a real bureaucracy such as the French one, 

its model of inspiration (Schifirnet cited by Udrea, 2013).   

 Marius Diaconescu, Specialist in Medieval History and Professor of History at the 

University of Bucharest, notes the lack of any documentary testimony indicating honesty and 
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respect for law except the reign of Vlad the Impaler, in the 15
th
 Century. Diaconescu 

highlights the Orthodox Church as factor perpetuating corruption in Romanian territories due 

to its lack of will and ability to reform like the Catholic Church. Diaconescu thinks the 

solution to corruption is very simple and it has been applied by the Occidental countries: the 

state has to become intransigent towards the attempts to elude law. As such, conscience will 

be formed with the help of punishment and education (Diaconescu cited by Udrea, 2013). 

Marius Vasileanu, Professor of the History of Religions, notices too that corruption goes hand 

in hand with the Orthodox faith: the priests are not better than the believers, they haven`t 

assumed their role in a prophetic manner and the discourse of the Orthodox Church hasn`t 

been updated to the reality of the present world (Vasileanu cited by Badea, 2014).  

Representatives of the Romanian literature and philosophers approached the 

phenomenon of political corruption by reflecting upon the precarious state of the population`s 

morals, its political class and the consequences for Romania`s development and security.  

Despite passing corruption from generation to generation, there has always been in Romania 

an opposition which made its voice heard. Representatives of the cultural field, members of 

the civil society of ordinary citizens voiced their reluctance towards corruption by raising 

awareness, defining and condemning reprobate acts of politicians. The strongest voices 

against political corruption marked Romania`s cultural life at the end of the 19
th

 and the 

beginning of the 20
th
 Century.  

 I.L. Caragiale (1852-1912) was disturbed by the unfolding political corruption in 

Romania, and reflected upon its consequences: ―The cause of the disaster of this country is 

due to only, yes only, the wretched politics our political parties and politicians have been 

doing in the last forty years‖ (Caragiale as cited in Legal Adviser, 2015).  

Personally affected by high level corruption, Caragiale left Romania and spent the rest of his 

life in Berlin declaring that: ―For no reason in the world I would leave this corner of foreign 

life (Berlin) to return to my country. I do not want to see what I have seen, I do not want to 

bear what I have borne, the same faces, the same fossils that lead the public life, poisoning 

you with their stupid and suspicions looks, the same magistrates that intentionally lose trials 

and undeservedly acquit. No, my dear, no. I exiled myself and that is all (…).  There is 

nothing for me in a country where cajolement and theft are virtues and hard work and talent 

are pitiful vices!‖ (Caragiale cited by Andrei, 2015). 

Mihai Eminescu (1850-1889) investigated the most significant political corruption 

cases of his time and broadly exposed them in the newspaper ―The Time‖. His investigations 

brought to light corruption by the highest rank politicians of that time. In his writings, 
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Eminescu notices that moral misery is part of the urban landscape as much as bribery and 

corruption: ―Your example daily shows that corruption is the easiest way to live in Romania. 

This is the evil spirit that melts the Romanian society and kills it; this is the venom that makes 

room for discontent and public unrest (…)‖ (Eminescu, 1985).  

Eminescu reflects as well to the consequences of accepting corruption as a style of life: 

―There is nothing more dangerous for the conscience of a people than the gratified corruption 

and lack of value (…). This prospect removes the trust of the people in the value of work and 

certainty of promotion through merit. By showing daily that without knowing anything and 

without working someone can become rich and respected (…) the intellectual infection grows 

from endemic to epidemic, it spreads from the small group to bigger and bigger groups of 

citizens‖ (Eminescu, 1985).  

The Communist regime destroyed the social fabric which allowed voices such as 

Caragiale to exist and be heard. 26 years after the fall of Communism Romania still doesn`t 

have any significant cultural personality to explain and condemn political corruption. 

However, the subject of corruption appears in successful theatre plays and music. The play 

`Idiots under Moon Light` by Theodor Mazilu shows how corrupts are able to steal without 

remorse, mimicking shame, love and empathy. The producer, Ion-Ardeal Ieremia, declared: 

―Life forced me to do this show. I did it because of nerves, life caught up with me and this is 

my way of saying: Enough is enough, let‘s end once and for all with imbecilities and infamies 

and be normal people‖ (Ieremia cited by Osan, 2015).   

In today`s Romania, digital media has become a strong component of the Romanian 

resistance to corruption and it is competing with the traditional media, written press and 

magazines, TV and books. However, significant problems are blighting this area. For 

example, there are countless articles without an acknowledged author or declared sources of 

funding or a mission declaration stating the values and principles promoted by such websites. 

Social media is becoming as well an increasingly strong component of the Romanian 

resistance to corruption. YouTube is freely streaming songs and sketches parodying the 

leaders of the Romania political class. ―1-Q Sapro‖ and their song, ―Pinocchio, I am sorry‖ 

is mocking Victor Ponta, Prime Minister of Romania, famous for his deceitful character. 

―Divertis Group‖ is mocking the deceitful character and capacity to steal of the entire 

Romanian political class with a special emphasis on its leaders.   

Many journalists, politicians, representatives of civil society and ordinary citizens use 

Facebook accounts to air their thoughts about corruption. The Presidential elections in 

November and December 2014 were an example of the power digital media has to circulate 
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information which does not make its way within the mainstream media and to create a strong 

current of opinion which completely changes the outcome of elections.  

Conclusions 

 

We have explored in this chapter the main coordinates of the concept of political 

corruption. No matter how numerous the definitions of political corruption, they all have a 

common denominator: political corruption results from the lack of ethics within the political 

class. It involves different mechanisms and has different consequences depending on its 

extent. In large quantities corruption can bring an entire system down, put national security in 

danger and cripple the entire economic system in a country, cutting any chance to correct 

resource distribution opportunities.  

Behind the corrupt behaviour of a political class there is a facilitating mentality 

understood as a mode of thought and action. The majority of individuals in corrupt 

populations lack reflection about the phenomenon of corruption as they grow up and are 

educated in values encouraging corruption. This characteristic is noticeable in a clear lack of 

scientific research on the topic. As such, a rigorous academic endeavour is absolutely 

necessary to research the psychological resorts specific to the Romanian people, which makes 

them prone to tolerating and perpetuating acts of corruption generally and acts of political 

corruption particularly. And political culture is a good point of start for such a research. 
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DIMENSIUNI ALE STILULUI MANAGERIAL 
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Abstract:  

Capturing the style of action and decision of managers is a prerequisite for good organization 

and functioning of institutions , organizations . Therefore perception of employees about these 

topics will bring data that can streamline communication and relationships within the work of 

every team and in fact any organization . 

Key words :  

Manager, employee perception angaţilor . 

 

Rezumat: 

Surprinderea stilului de acţiune şi decizie a managerilor reprezintă o premisă pentru o bună 

organizare şi funcţionare a instituţiilor, a organizaţiilor. Tocmai de aceea a cunoaşte 

percepţia angajaţilor despre aceste subiecte va aduce date care pot eficientiza comunicarea 

şi relaţionarea în cadrul oricărei echipe de lucru şi defapt în cadrul oricărei organizaţii. 

Cuvinte cheie:  

Manager, angajat, percepţia angaţilor. 

 

  

 

Studiul stilului managerial oferă date despre particularităţile stilului de muncă al 

managerilor, ce se află la intersecţia trăsăturilor de personalitate cu cele ale subordonaţilor şi 

cu cele situaţionale. Un conducător sociabil, adaptabil, politicos, încrezător în sine şi în grupul 

său de lucru, corect, demn, dinamic – care va face din toate acestea un stil comportamental va 

obţine rezultate performante ca lider. Stilul de conducere oferă în primul rând date ce duc la 

buna funcţionare a oricărei organizaţii. Viaţa socială, aşa cum este organizată ea în prezent, se 

constituie ca o ţesătură de relaţii ce se stabilesc între oameni ca realizatori ai anumitor 

activităţi şi ca membri ai anumitor grupuri sociale. În acest fel, în organizaţie viaţa socială are 

un rol aparte si dimensiuni caracteristice, iar toate acestea sub influenţa unei conduceri care să 

le asigure coerenţa şi disciplina eforturilor în vederea atingerii unor obiective. Ecuaţia 
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problemei conducerii rezidă tocmai din relaţia „organizare - funcţionare‖, eficienţa conducerii 

tinzând spre maximum când o bună organizare se manifestă printr-o bună funcţionare. 

Conducerea, implicând decizie, comanda, dirijarea conştientă, este exclusiv socială, 

exclusiv umană. Ea presupune o funcţionare de tip ciclic şi ierarhic, o mişcare circulară a 

informaţiei în sistemul organizaţiei, efectuată în 3 timpi: 

1. Culegerea şi prelucrarea datelor informaţionale în vederea luării unei decizii; 

2. Structura şi emiterea deciziei; 

3. Executarea deciziei, care, de fapt, este realizarea coordonată a fiecărei acţiuni.  

Actul decizional, privit sub triplul său aspect, reprezintă elementul cheie al procesului 

de conducere şi el se distruge printr-o mare complexitate, necesitând elaborarea unor soluţii, 

alegerea uneia dintre ele, motivarea alegerii, răspunderea pentru alternativa aleasă. Toate 

acestea se instituie ca acte comportamentale ale anumitor oameni, alcătuind grupul celor care 

participă la luarea deciziei, solicitând participarea personalităţii lor pe direcţii multiple. 

Implicaţii psihologice şi psihosociale ale problemei conducerii sunt generate tocmai de 

împrejurarea că ea se face prin oameni şi de către oameni, traversând filiera caracteristicilor 

subiective, personale şi interpersonale. 

Deoarece activitatea de conducere se înscrie între coordonatele de cele mai multe ori 

neomogene, cadrul reglementărilor instituţionale, sociale, obiective şi personalitatea celor 

care conduc, cu numeroasele ei reglări psihologice, subiective există riscul luării unor decizii 

de calitate scăzută, provocate de exagerări, fie în direcţia formalistă, birocratică, fie în direcţie 

subiectivistă, alunecând spre voluntarism. De aceea modul cum se întâlnesc şi conlucrează, în 

structura actului de conducere, aspectul psihologic psihocomportamental, subiectiv, furnizat 

de personalitatea celor care conduc, este determinat pentru valoarea şi eficienţa conducerii, 

constituind totodată o problemă de mare interes pentru cercetarea ştiinţifică. 

Problema care se pune constă în găsirea căilor prin care grupul de oameni dintr-o 

organizaţie în frunte cu conducătorul lui, să-şi poată mări capacitatea de soluţionare a 

problemelor pe care le oferă, în mod permanent activitatea în acea organizaţie. Sau, mai 

explicit, un grup constituit din 5 membri, fiecare având posibilitatea să rezolve 10 probleme 

de producţie (deci 50) pe zi, să-şi găsească stilul şi metodele de muncă cu ajutorul cărora să 

poată soluţiona 60-70 pe zi. Efectul de grup este tocmai această proprietate a unui grup de 

oameni de a-şi mări eficienţa prin climatul de cooperare şi colaborare care se poate instaura în 

activităţile de analiză a factorilor de producţie, de emitere a deciziilor, a componentelor unei 

decizii şi chiar de delegare a celui mai important atribut al conducătorului, acela de control 

privind realizarea sarcinilor. În general, prin lider se defineşte acea persoană care obţine 
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rezultate, prin arta de a folosi toate capacităţile de care dispune în modul cel mai eficace. Se 

poate spune că orice persoană care stabileşte decizii sau modalităţi de a realiza o acţiune în 

condiţii date, reprezintă un lider, indiferent de treapta ierarhică pe care se află. Din acest punct 

de vedere, orice persoană, care, prin poziţia pe care o ocupă şi rolul pe care îl joacă, de 

organizator şi îndrumător nemijlocit al unui grup de oameni dintr-o organizaţie, este 

îndreptăţită să fie considerată un lider. Esenţa muncii de conducere rezidă nu în a-i înlocui pe 

subalterni şi în a face totul în locul lor ci în a-i stimula să-şi valorifice plenar resursele, în a le 

facilita contribuţiile la sarcină. Deci activitatea de conducere nu trebuie redusă la contribuţia 

nemijlocită a conducătorului, la rezolvarea sarcinii, ci trebuie privită prin prisma rezultatelor 

pe care le obţin ceilalţi membri ai grupului, datorită modului cum sunt valorificate 

caracteristicile celor conduşi. Pentru conducător este deosebit de important să determine 

corect, pentru fiecare perioadă, direcţia principală de acţiune, să găsească modalităţile optime 

pentru rezolvarea sarcinilor. Trebuie găsită, în fiecare moment, acea verigă deosebită a 

lanţului care trebuie prinsă cu toate puterile pentru a ţine întregul lanţ şi a pregăti temeinic 

trecerea la veriga următoare. Aceasta presupune perspicacitate, capacitatea de a evalua în mod 

dibaci şi pătrunzător o situaţie şi o iniţiativă care este determinată de curajul, flerul şi 

capacitatea de previziune al liderului. 

Printre cei ce au analizat şi prezentat sistematic cerinţele de ordin psihologic ce trebuie 

avute în vedere pentru munca de conducere este profesorul Vendrov. El arată că, în primul 

rând, liderul are ca principală calitate capacitatea de a observa, a descrie şi explica faptele, iar 

mai apoi o bună orientare partică pentru rezolvarea sarcinii. Alt specialist, Reddin, formulează 

teoria tridimensională a conducerii bazată pe 3 caracteristici care determină valoarea unui 

lider: 

- Preocuparea pentru urmărirea realizării sarcinilor; 

- Preocuparea pentru mobilizarea forţei de muncă şi a resurselor; 

- Preocuparea pentru un randament ridicat (dorinţa de a obţine eficienţe mari). 

Combinarea în proporţii diferite a unora dintre trei caracteristici ar conduce la opt 

tipuri specifice cadrelor de conducere: tipul negativ, birocratul, împăciuitorul, promotorul, 

autocratul, autocratul cu bunăvoinţă, ezitantul (oscilantul) şi realizatorul. 

Cercetările specialitate - sociologice, psihologice, organizaţionale, ergonomice au dus 

la conturarea a o serie de factori caracteristici pentru stilul de conducere al liderului. 

- Fermitatea: exprimă gradul de concentrare a puterii de către lider şi modalitatea de 

luare a deciziilor privind diferite aspecte ale activităţii grupului, caracteristică deosebit de 
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pregnantă a comportamentului de conducere, ea îşi pune amprenta asupra tuturor celorlalte 

dimensiuni. 

- Claritatea: reflectă aptitudinea conducătorului în rezolvarea situaţiilor problematice 

pe care le implică realizarea sarcinilor din punct de vedere al indicaţiilor şi sugestiilor pe care 

le dă membrilor grupului pe parcursul desfăşurării activităţii.  

- Afinitatea dintre lider şi membrii grupului: exprimă tipul de legături şi informaţii pe 

care liderul le stabileşte cu cei ce participă la rezolvarea sarcinii de muncă,  

Psihologia încadrează conducerea în sfera mai largă a influenţei sociale şi astfel se pot 

cita mai multe definiţii: 

- După Bass „când scopul unui membru (al grupului) A este de a-l schimba pe B, 

eforturile făcute de A înseamnă o încercare de a exercita funcţia de conducere‖ 

(Zlate, 2004, pag.23) 

- „conducerea organizaţiilor sau managementul presupune exercitarea autorităţii, a 

controlului, luarea deciziei, motivarea, planificarea strategică, schimbarea 

organizaţională‖ (Preda, 2006, pag.67). 

- „poziţie şi rol în societate, caracterizate prin ridicarea poziţiei şi importanţa rolului, 

fie în determinarea performanţei, fie în influenţa asupra celorlalţi sau asupra 

grupului‖ (Pieron, 2001, pag. 75). 

- „capacitatea de a influenţa alte persoane în scopul atingerii obiectivelor 

organizaţionale‖ (Constantin, 2004, pag.189). 

 

Obiective: 

O1: Identificarea ponderii tipurilor de manageri din 5 secţii ale unei organizaţii. 

O2: Compararea ponderii de decizie şi acţiune între primele două segmente de 

manageri – de top şi midle. 

Ipoteze: 

I1: Există o relaţie între tipul de manager al unei secţii sau organizaţii şi preferinţa 

angajaţilor pentru a colabora cu mangerii. (angajaţii relaţionează mai bine cu managerii cu 

care se simt mai confortabil în relaţii de serviciu). 

I2: Există o relaţie între tipul de percepţie al angajaţilor despre ponderea decizie, 

acţiune în ceea ce îi priveşte pe manageri şi preferinţa lor de a colabora cu aceştia.  
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Instrumente utilizate în studiu: 

Subiecţilor li s-a aplicat un chestionar şi un ghid de interviu. Chestionarul viza 

identificarea stilului managerilor pe care îi au în prezent în secţie şi de asemenea compararea 

ponderii acţiune şi decizie în cazul acestora. În ceea ce priveşte stilul liderului s-a utilizat o 

categorizare a acestora în directiv, suportiv, participativ şi orientat spre scop. Ghidul de 

interviu a vizat date de descriere a eşantionului luat în studiu. 

 

Eşantion: 

Subiecţii participanţi la studiu au fost angajaţii celor cinci secţii ale organizaţiei, în 

număr de 178 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 – 59 ani. 

 

Rezultatele studiului 

În cazul ipotezei I1, rezultatele relevă că totalul de manageri ai celor cinci secţii 

participante la studiu sunt percepuţi astfel - 47,7% directivi, 21,5% suportivi, 13,2% 

participativi şi 17,6% orientaţi spre scop. Există o relaţie între tipul de manager şi dinamica 

relaţionării cu echipa sa, sau cu oamenii din mediul său de muncă. Din totalul de angajaţi 

34,5% au spus că preferă stilul participativ al managerului în relaţiile de serviciu şi 42,6% 

stilul suportiv. Aceasta atrage încă o dată atenţia asupra faptului că în pregătirea adecvată a 

managerilor, este bine să existe o orientare spre adecvarea la realitatea grupului de muncă sau 

organizaţional în general şi că pentru aceasta este utilă construirea unei strategii de abordare a 

managementului. Aceasta implică o înţelegere a celorlalţi şi posibilitatea unei formări care să 

le permită accesul la propriile sentimente dar şi la a celorlalţi astfel încât relaţiile să fie 

adecvate imprimării unei atmosfere de muncă ce duce la performanţă. Dimensiunile pe care se 

realizează această pregătire a managerilor sunt – dimensiunea ce vizează capacitatea de 

decizie şi acţiune, capacitatea unui lider de a dezvolta şi comunica o viziune clară a viitorului 

organizaţiei sale, iar acest viitor trebuie să fie atractiv, realist şi credibil, capacitatea liderilor 

de a comunica un mesaj de mobilizare a angajaţilor, de a impune metode noi de realizare a 

sarcinilor şi capacitatea acestora de a arăta că au credinţă în propriile forţe, în propria direcţie 

de urmat şi în păstrarea acestei direcţii. 

În cazul ipotezei I2, analiza percepţiei asupra deciziei şi acţiunii aduce la lumină 

următoarele rezultate – în ceea ce îi priveşte pe top manageri ponderea importantă o are 

acţiunea - 63,2%, (iar restul de 36,8% decizia) deşi aşteptările erau ca ponderea mare să o aibă 

decizia. În ceea ce îi priveşte pe midle mangeri ponderea mare o are decizia 69,2%. (iar restul 
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de 30,8% acţiunea). Rezultatele atrag atenţia asupra faptului că angajaţii îi percep pe midle 

manageri de tipul eu decid, eu acţionez şi în acest fel relaţia între aceştia şi angajaţi este 

orientată spre colaborare. Ei sunt percepuţi ca fiind persoane cu relativă autonomie, care 

colaborează cu subalternii, dar şi care au putere de decizie şi execuţie mare, mai mare decât 

top managerii. Rezultă astfel că şi decizia, în percepţia angajaţilor este lăsată cvasiexclusiv în 

seama midle managerilor. Percepţia angajaţilor asupra rolului celor două tipuri de manageri 

influenţează dinamica grupurilor în câmpul organizaţional. 

 

Concluzii: 

 

În dinamica angajat – manager un rol mai puţin explorat, dar important îl are percepţia 

angajatului despre tipul de manager în care se încadrează managerii din organizaţia lor şi de 

asemenea despre ponderea decizie – acţiune pe care aceştia o au în muncă. Pornind de la 

aceste date se pot construi echipe funcţionale şi o dinamică angajat - manager adecvată 

imprimării unei atmosfere de muncă ce poate duce la performanţă. 
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PSIHOLOGIA SOCIALĂ ȘI NEVOILE IMPERATIVE ALE TIMPULUI 
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Abstract: 

In accordance with the observations of several experts in the field of human interaction, we 

are able to say that, at present, social psychology cannot wear the old insignia, being the 

expression of a science of "contact", "connection" or "interference", a "borderline" science. 

The fundamental changes that take place in the world impose the need to review areas of 

concern, to resize the research area, to have a new methodological register, a new 

interpretative platform, another positioning and another status-quo. More specifically, it must 

take the size of a field of knowledge sui-generis, which addresses steadfastly the simultaneity 

of the individual reality as well as the social one, taking into account the defining 

characteristics of the contemporary world (spontaneity, alert pace of events, diversified 

languages, high levels of social involvement, etc.) and combining the binary reading of reality 

[on one hand - the "ego"/the individual, and on the other - the "object"/the social 

phenomenon] with that of ternary extraction [on one and the same side, in the same context - 

the individual subject (ego) + social subject (alter) + physical/social object, real or imagined 

(object)]. 

Key words: 

 Social psychology, psychological social psychology, sociological social   psychology, 

psychological sociology. 

 

Rezumat:   

În consens cu observaţiile mai multor specialişti în materie de interacţiune umană , ne vedem 

în drept să afirmăm că, la ora actuală, psihologia socială nu mai poate purta însemnele de 

altă dată, constituind expresia unei ştiinţe „de graniță‖, „de contact‖, „de legătură‖ sau „de 

interferență‖. Transformările fundamentale care se impun pe plan mondial o pun în fața 
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necesității de a-și revedea sfera de preocupări, de a-și redimensiona aria de cercetare, de a 

avea  un nou registru metodologic, o nouă platformă interpretativă, o altă poziționare și un 

alt status - quo. Mai exact, ea  trebuie să-și asume dimensiunea unui  domeniu de cunoaștere 

sui-generis care se adresează cu statornicie simultaneității realității individuale și a celei 

sociale, luând în calcul caracteristicile definitorii ale lumii contemporane  (spontaneitate, 

ritmul alert al evenimentelor, limbaje diversificate, cote înalte de implicare socială etc.) și 

îmbinând lectura binară a realității de o parte - „egoul‖/individul, de cealaltă parte – 

„obiectul‖/fenomenul social cu cea de extracție ternară de una și aceeași parte, în acelaşi 

context – subiectul individual (ego) + subiectul social (alter) + obiectul fizic/social, real sau 

imaginar (obiect). 

Cuvintele-cheie:   

Psihologie socială, psihologie socială psihologică, psihologie socială sociologică, sociologie 

psihologică . 

 

 

 Într-un studiu publicat anterior (Şleahtiţchi, 2016) am arătat că ne mişcăm cu toții spre 

un viitor a cărui «scenă» socială va fi dominată de jocul alternativelor, cugetul liber, 

diversitatea interpretărilor. Concluziile finale au fost formulate, ţinându-se cont de spusele 

lui F.Fukuzama, R. Dahrendorf şi A. Toffler cu privire la tendinţele care se atestă, de-a lungul 

ultimilor decenii, în modul de viaţă al speciei umane: libertatea de gândire și de credință, 

spiritul critic și marea diversitate relațională, posibilitatea de a vedea viață în culori și 

profunzimi dintre cele mai diferite, diminuarea expansionismului politic, încurajarea 

semnificativă a interesului privat și, totodată, susținerea pe scară largă a celor importante 

sectoare din cadrul vieții publice (economiei, religiei, moralei și educației, aparținându-le, în 

context, o poziție prioritară). Or, tot mai multe fenomene şi întâmplări indică la perspectiva 

instaurării unei societăți care va pune preț atât pe diferențele, cât și pe legăturile adânci 

existente la nivelul identității culturale, a unei societăți în care individualismul va coexista 

armonios cu spiritul colectivist. Modul în care își vor duce existența «generaţiile de mâine» 

va viza nu atât «societatea comunistă» a lui K.Marx sau «situația staționară» a lui J. Mill, cât 

«politica conflictului regularizat și economia socială a maximizării șanselor de viață 

individuale». La birou, în supermarket, la bancă, în cabinetele administrative, în biserici, 

spitale, școli sau locuințe, vechile tipare ale vieții sociale se fracturează de-a lungul unor linii 

necunoscute până acum. Șeful de birou și supraveghetorul de la parterul uzinei descoperă, 
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amândoi, că muncitorii nu mai îndeplinesc ordinele orbește, așa cum au făcut odinioară. Pun 

întrebări și pretind răspunsuri. Ofițerii militari află același lucru despre trupele lor. Șefii 

poliției — despre agenți. Profesorii — despre studenți. Doctorii — despre pacienți. Din zi în 

zi, societatea umană este supusă unor procese tot mai evidente şi tot mai insistente de 

emancipare și deprofanizare.  

 Tendințele care se fac văzute în ultimul timp – și care nu întârzie să se regăsească, 

precum am văzut, în opticile interpretative ale unora dintre cei mai valoroși filosofi, sociologi, 

politologi sau economiști ai contemporaneităţii - pun în ordinea de zi problema reevaluării 

substanţiale a cunoștințelor cu referire la om și la relațiile pe care el le dezvoltă sau 

intenționează să le dezvolte în varii contexte sociale. Pe un asemenea fundal, sunt luate în 

calcul, cu o frecvenţă crescândă, metamorfozele care urmează să se producă în sfera 

psihologiei sociale, în acel teritoriu - punte unde, se preia ceea ce este social în psihologie şi 

ceea ce este psihologic în sociologie‖ şi unde contează, nu atât individul, ca unitate separată, 

sau colectivitatea, ca structură socială autonomă‖, cât, interacţiunea dintre individ şi 

colectivitate‖. Anume de aici, din zona în care se pun multiple întrebări cu referire la natura şi 

consecinţele relaţiilor interumane, trebuie să vină confirmarea unei mari deplasări de accente, 

a unei reconfigurări apte să confere un alt calibru şi o altă semnificaţie ştiinţei centrate pe 

studiul sistematic al, indivizilor aflaţi într-o continuă legătură cu semenii săi şi cu mediul 

cultural-ideologic în care îşi duc existenţa‖. Dacă jocul alternativelor, cugetul liber sau 

diversitatea interpretărilor – și nu conștiința închistată sau unilateralitatea abordărilor – 

devin însemnele primordiale ale vieții de zi cu zi a oamenilor și dacă discontinuitatea, 

relativismul sau dinamicitatea – și nu stereotipia sau prejudecata – constituie, din ce în ce 

mai des, punctele de reper ale luărilor de atitudine și ale strategiilor comportamentale, atunci 

devine absolut evident că modificările avute în vedere sunt nu doar extrem de importante, ci şi 

inevitabile. 

    S. Moscovici (1980) este, pare-se, primul care vorbeşte la direct şi în termeni foarte 

concreţi despre caracteristicile definitorii ale noii ştiinţe psihosociologice. Relativ nu demult, 

în a doua jumătate a secolului XX, cel despre care se spune că este fondatorul psihologiei 

sociale moderne, cel mai strălucit reprezentant al psihologiei sociale contemporane, somitate 

științifică pe plan mondial şi unul dintre cei mai importanți antropologi, teoreticieni ai 

ecologiei și filozofi ai științei (Neculau, 1994) avansează idea potrivit căreia psihosociologia 

contemporană este chemată să-şi treacă atenția de la societatea „stabilă‖, coerentă, închegată 

și ierarhizată (care, în fond, și-a „trăit traiul‖) la societatea „instabilă‖, dinamică și incoerentă 

(aflată în plină ascensiune). Se impune, astfel, un nou câmp de cercetare – strada, dinamica 
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grupurilor sociale, inovațiile sociale, comportamentul minorităților active etc. Modelele 

tradiționale de investigație, purtând izul laboratoarelor, a spațiilor în care domină viața 

artificială, și nu cea reală, nu mai pot fi luate în serios. De acum înainte, este convins S. 

Moscovici, trebuie luat în serios raportul real pe care individul îl întreține cu societatea, dar, 

mai ales, conflictul care există eminamente între individ și societate și care se regăsește de zi 

cu zi în presiunile conformiste ale majorității, în deviația față de ortodoxismul masei, în 

discuțiile intragrupale purtate cu scopul elaborării unei decizii comune sau în acapararea 

individului de către o comunitate. În consecinţă, noua psihologie socială trebuie redefinită ca 

„o disciplină interesată de interacțiunile între schimbarea socială și alegere‖, ca un, domeniu 

de cunoaștere centrat pe examinarea aprofundată a tuturor fenomenelor legate de ideologie 

și de comunicare, ordonate pe planul genezei, al simetriei și al funcției lor‖ sau ca o, ramură 

științifică care se interesează de ideologia timpului, de documentele de anchetă, de fabule și 

credințe, de felul cotidian de gândire și simțire‖ (Moscovici, 1980, 1989, 1990, 1994). 

Împărtășind întru totul punctul de vedere emis de către S. Moscovici, A. Neculau (1994) 

ţine să facă următoarea remarcă: timpurile care se caracterizează prin aceea că „mișcă‖ 

oamenii, că îi „trezesc‖ și îi aruncă „în scenă‖ (făcându-i să se angajeze, cu responsabilitate, 

cu plăcere sau chiar cu furie, în operațiuni de căutare, de (auto) explicare, de construcție și de 

implicare socială) creează un teren propice pentru instalarea unei psihologii sociale 

preocupate nu atât de studiul izolat al individualului ori a socialului (situație frecvent întâlnită 

la cercetătorii nord-americani), cât de studiul focusat pe identificarea și explicarea 

frământărilor, confruntărilor, contradicțiilor, „luptelor‖ sociale. La etapa actuală, spune el, 

psihologia socială trebuie să „iasă din laborator‖ și să „meargă în teren‖, participând la 

„viața reală‖. În noile condiții istorice, ea este obligată să ia notă de caracterul spontan al 

realităţilor cotidiene, de ritmul alert al evenimentelor, de noile limbaje ale oamenilor și să 

pună în prim plan analiza riguroasă a mișcărilor care apar ca un contre-coups la societățile 

închistate, încremenite, închise (Neculau, 1994). Potrivit lui A. Neculau (1992, 1993), știința 

psihosociologică a ajuns la un moment când este obligată să, se cureţe‖ de obsesia socializării, 

reorientându-se spre examinarea minuțioasă a neomogenității sociale, a factorilor și 

mecanismelor care îi fac pe oameni să gândească și să acționeze în mod diferit. Remarcând că 

pentru psihosociologul de astăzi se pun întrebări despre care se poate spune că sunt mai puțin 

obișnuite și, respective, mai puţin corespunzătoare vechilor prejudecăți cu referire la clivajul 

om — societate (Cum se construiesc «dreptatea», «adevărul», «opinia», «credința» fiecărui 

individ?, De ce despre același fenomen sau eveniment există mai multe păreri, atitudini, 

teorii?, De ce fiecare actor social este convins, atunci când apare divergența, că doar el are 
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dreptate și celălalt greșește?, Cum elaborăm teorii asupra realității? Ș.a.), eminentul om de 

știință român semnalează că aflarea răspunsurilor la ele ar putea să ne ofere o nouă viziune 

asupra lumii din care facem parte (dar, mai ales, asupra atât de răspânditelor și încă prea puțin 

studiatelor manifestări de intoleranță față de cei care gândesc și se comportă altfel decât noi). 

Rusul V. Novikov (1993), președintele Academiei Internaționale de Științe Psihologice, 

situându-se pe aceleași poziții cu S.Moscovici și A.Neculau, arată că frământările lumii 

contemporane — în mod special, stările care se caracterizează prin neliniște și incertitudine 

— au loc în contextul unei tot mai evidente polarizări sociale. Pe de o parte, spune el, viața 

socială este viața a milioane de oameni simpli (o viață plină de griji, necazuri și speranțe), iar, 

pe de altă parte, ea este și viața mai marilor zilei (o viață ghidată de interese și aspirații 

complet diferite de interesele și aspirațiile celor mulți). Pe fundalul unei asemenea 

discrepanțe, inevitabile în condițiile unui climat existențial puternic influențat de ethosul 

concurenței, se impune necesitatea examinării multi aspectuale a situației în care s-au pomenit 

actorii sociali, a modului în care ei își construiesc relațiile cu lumea din jur, în intenția de a 

avea un confort spiritual și o condiție materială decentă. În viziunea autorului citat, 

recunoașterea importanței unui asemenea gen de examinare trebuie să atragă după sine, în 

mod irefutabil, proiectarea și fundamentarea unei psihosociologii de factură nouă, a unei 

psihosociologii care va descrie, argumentat și sistemic, viața de zi cu zi a indivizilor, 

grupurilor sau/și comunităților în toată complexitatea și dinamicitatea ei.  

În intenția de a preciza că S. Moscovici (1994), A. Neculau (1996) sau V. Novikov 

(1993) nu sunt unicii care se pronunţă în favoarea unei psihologii sociale axate pe cercetarea 

temeinică a spontaneității, conflictualității și variabilității universului uman, vom menționa că 

pe aceeași linie de gândire se situează și mulți alți specialiști din domeniu. Exemplele de mai 

jos aduc, suntem convinşi, confirmarea necesară. 

J. Maisonneuve (2001): domeniul specific al psihologiei sociale trebuie să fie cel al 

interacțiunilor și al relațiilor în toate accepțiunile acestor termeni, după cum și cel al factorilor 

sociali și psihici care intervin în conduitele concrete ale indivizilor; psihologia socială este 

menită să studieze toate fenomenele de comunicare și de influență în aspectele lor cognitive, 

afective și axiologice, în dimensiunile lor pragmatice și simbolice. 

R. Lindsmith, A. L. Strauss  N.Denzin (1991): psihologia socială contemporană 

trebuie să-şi asume studiul aprofundat al interfeței dintre viața indivizilor și structura socială 

sau – mai exact – studiul detaliat al modului în care oamenii trăiesc experiența libertății și 

constrângerii în viața lor de zi cu zi. 



72 
 

R. A. Baron  D. Byrne (2001): o psihologie socială autentică trebuie să reprezinte un 

domeniu de cercetare științifică care caută să înțeleagă şi să explice modalităţile de 

comportare a indivizilor în varii situații sociale. 

H. H. Kelley (2000): domeniul propriu-zis al psihologiei sociale trebuie să se rezume la 

studiul interacțiunilor umane şi al consecințelor imediate care rezultă din aceste interacţiuni.  

S. Chelcea (2008): definesc psihologia socială (sau psihosociologia) ca fiind studiul 

interacțiunii comportamentelor prezente sau trecute, reale sau imaginare în context social; la 

fel, ea are menirea de a studia și rezultatele unei asemenea interacțiuni: stările și procesele 

psihice colective, situațiile de grup și personalitatea ca produs al interacțiunilor sociale.  

       Este de la sine înțeles că în rezultatul schimbărilor la care ne-am referit anterior 

psihologia socială va trebui să-și consolideze pozițiile și să-și revadă, în sfârșit, statutul 

controversat de „știință cu mai multe fețe‖. Dacă, până acum, divizarea ei în psihologie 

socială psihologică (Branaman, 2001), psihologie socială sociologică (Branaman, 2001) și 

sociologie psihologică sau sociopsihologie (Borgotta, 1994) era, într-un fel sau altul, 

acceptată și chiar încurajată, de azi înainte o asemenea stare de lucruri nu mai poate fi trecută 

cu vederea. Schimbările avute în vedere sunt de așa natură încât ea va trebui să armonizeze 

aceste trei perspective într-un tot întreg și să nu admită ca ele vreodată să se separe din nou 

(Chelcea, 1994). Obţinând astfel însemnele unui mecanism complex de analiză și explicare a 

unor fenomene care, expresia lui S. Moscovici, „sunt deopotrivă psihologice și sociale‖, noua 

psihologie socială va demonstra unitate, centrându-se, în același timp și în egală măsură, 

asupra „prezenței reale sau fictive a altor persoane‖ și asupra „interpretării pe care o dau 

oamenii caracteristicilor obiective ale environmentului‖, asupra „interacțiunii dintre indivizi‖ 

și asupra „societății sau culturii în toată complexitatea lor‖, asupra „grupurilor umane‖ și 

asupra „problemelor care afectează un mare număr de actori sociali‖, asupra „naturii umane‖ 

și asupra „construcției sociale a realității‖. Abordările vor purta un caracter omogen și 

transcultural, ceea ce va însemna, după cum semnalează M. Hewstone și A. S. R. Manstead 

(1995), editorii faimoasei The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology, o mai bună 

înțelegere a tot ce se petrece în jur și în noi înșine.  

Conchidem, în acest punct al demersului nostru, că psihologia socială nu mai poate fi 

cea de altă dată, adică expresia unei ştiinţe „de graniță‖, „de contact‖, „de legătură‖ sau „de 

interferență‖ (Neculau, 1996). Transformările fundamentale care se impun, în ultima vreme, 

pe plan mondial o pun în fața necesității de a-și revedea sfera de preocupări, de a-și 

redimensiona aria de cercetare, de a avea un nou registru metodologic, o nouă platformă 

interpretativă, o altă poziționare și un alt status - quo. Mai exact, ea trebuie să-și asume 
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dimensiunea unui domeniu de cunoaștere sui-generis care se adresează cu statornicie 

simultaneității realității individuale și a celei sociale, luând în calcul caracteristicile definitorii 

ale lumii contemporane (spontaneitate, ritmul alert al evenimentelor, limbaje diversificate, 

cote înalte de implicare socială etc.) și îmbinând lectura binară a realității de o parte - 

„egoul‖/individul, de cealaltă parte – „obiectul‖/fenomenul social cu cea de extracție ternară 

de una și aceeași parte, în acelaşi context – subiectul individual (ego) + subiectul social 

(alter) + obiectul fizic/social, real sau imaginar (obiect). 
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Abstract:  

Mobile learning (m-learning) begins to impose itself as a serious educational challenge at the 

beginning of this century. M-learning is expanding its valences from complementary form to 

the dominant form because it provides the opportunity to learn anywhere-anytime-anyone-

anything-anyway. Mobile communication devices turns, gradually, into educational devices, 

including and adapting new facilities. Educational institutions, methodologies and people's 

visions are put to the new realities, requiring rapid adaptation as challenges that will not 

seem to stop. 
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Perspective și definire 

Apariția sistemelor tehnologice mobile a revoluționat modul de viață al omenirii și 

tinde să revoluționeze și modul de educație. Pentru anul curent, se estimează că există în lume 

aproximativ 9,5 miliarde de dispozitive mobile iar în anul 2018 numărul acestora va depăși 12 

miliarde (Radicati S., 2014, p. 2). În acest cadru, dispozitivelor portabile și tehnologia 

wireless a produs schimbări semnificative în domeniul social, economic și personal.  

Dispozitivele mobile tind să remodeleze viața individuală în diverse moduri. Aceste 

remodelări nu includ doar aspectele de comunicare socială sau de reducere a timpului alocat 

desfășurării anumitor activități. Tehnologiile mobile tind să acapareze și să fie utilizate din ce 

mai mult în procesul educațional, la filtrarea informațiilor care ajung la noi și la modul în care 

aceste informații sunt asimilate și utilizate în scopuri pedagogice. Deocamdată m-learning-ul 

nu este modul principal utilizat în educație deși potențialul este uriaș iar acapararea este 

ofensivă și continuă. Popularitatea dispozitivelor mobile este în continuă creștere, inovarea 

fiind nota dominantă iar producătorii depun eforturi pentru crearea de noi funcții și noi 

utilizări educaționale a acestora. Când au fost proiectate aceste dispozitive, probabil nu se lua 

în calcul și potențialul lor educațional sau că vor deveni instrumente capacitate pentru 
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furnizarea de instruire. Scopurile lor comerciale și modalitățile de comunicare se pare că au 

fost subminate prin adoptarea și dezvoltarea unor mijloace educative pentru noua generație. 

Dezvoltatorii reconsideră aceste device-uri din perspectiva integrării lor în procesele și 

metodele de predare - învățare actualizate ținând cont de faptul că numărul persoanelor care 

utilizează m-learning-ul este în creștere prin personalizarea procesului educativ și oferirea 

controlului asupra desfășurării acestuia. M-learning-ul acaparează din ce în ce mai mult 

procesul educativ impunând mijloace și metode personalizate, nefiind condiționat de timp sau 

de loc, lăsând libertate deplină subiecților implicați în procesul asimilării informaționale.  

M-learning este utilizat ca o extensie a E-learning-ului de la care a și derivat. Spre 

deosebire de e-learnig, m-learning oferă câteva avantaje suplimentare prin caracterul mobil, 

prin posibilitatea de a studia sau verifica diverse informații în orice loc și în orice moment iar 

din această situație decurge astfel și popularitatea dispozitivelor mobile. 

M-learnig-ul este definit ca fiind ―învățare în contexte multiple, prin interacțiuni 

sociale și de conținut, utilizând dispozitive electronice personale.‖ (Crompton H., 2013, p. 4). 

Crompton subliniază că prin ―context‖ se înțelege că învățarea poate fi direcționată de către 

alte persoane sau de către sine, și poate fi o experiență neplanificată, spontană și se poate 

derula într-un cadru academic sau non - academic iar mediul înconjurător poate face parte din 

experiența de învățare (de exemplu, codurile QR pentru a obține mai multe informații despre 

anumite produse etc), sau mediul poate avea un rol neutru în experiența de învățare (de 

exemplu, citind articolele de pe Web în timp unei călătorii). Prin urmare, m-learnigul poate 

crea condiții de mediu total diferite față de e-learnig sau educația clasică (lectorat) iar mediul 

poate fi modelat pentru a corespunde acestei noi realități psiho-informaționale. 

 

Influențe 

Domeniul psihologiei educaționale tinde să fie reconsiderat în contextul utilizării 

tehnologiilor mobile care oferă rapiditate la informațiile dorite și care nu sunt condiționate de 

prezența într-un anumit spațiu determinat alături de multiplele relaționări conferite. C. Cucoș 

referindu-se la m-learning și la posibilitățile create prin integrarea acestuia în cadrul 

educațional estimează că ―noile orientări obligă la regândirea unor componente sau principii 

pedagogice, la un anumit tip de abordare a conținuturilor (acestea pot fi preluate și convertite 

de profesor în spațiul cultural virtual), la noi modalități de pregătire a formatorilor, la noi 

politici educative proiectate la un moment dat în societate.‖ (Cucoș C., 2006, p. 147). 
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Conținuturile educaționale rămân aproximativ aceleași însă forma lor de livrare are și 

va avea mult de suferit și asta va angrena noi perspective asupra socialului și noi modalități 

psihologice de raportare. 

Practicile reale ale psihologiei educaționale se schimbă foarte rapid, apar noi teorii și 

viziuni privind abordarea educației integrative iar m-learnig-ul trece de la moft la necesitate. 

Mobile learning se încadrează într-o nouă concepție și anume, cea a societății mobile. (Traxler 

J., 2007, p. 1). Acest aspect ar trebui să faciliteze reflecția asupra conceptelor depășite despre 

învățare și despre ce ar putea deveni o societate mai mobilă, mai creativă, mai oportunistă și 

mai eliberată de tradițional. 

 

Avantajele utilizării m-learning-ului 

Avantajul major al utilizării tehnologiilor mobile ar fi accesibilitatea informațională 

care conduce la economisirea timpului. Chiar dacă limbajul are de suferit modificări și apar 

noi semne sau prescurtări care datorită utilizărilor ridicate au intrat în uz. Limitările 

tehnologie informaționale în privința conținutului afișat, adică a display-ului limitat, a condus 

la revoluționarea expresiilor lingvistice utilizate în cadrul acestor interacțiuni și a dus la 

crearea de noi sensuri și mai ales emoționale care exprimă unele stări afective și sintetizează 

comunicarea în imagini. Astfel a fost reînviată comunicarea prin semne și utilizată ușor ca un 

agregat emoțional și educațional. 

Sporirea utilizării colaborării între subiecții implicați este un al doilea avantaj iar 

această colaborare se produce instant, derulată chiar în timpul desfășurării altor activități. 

Această nouă formă de colaborare provoacă dezvoltarea abilităților de relaționare prin 

sprijinirea muncii în grup, fie el și virtual și dezvoltă comunicare rapidă. M-learning-ul s-a 

impus la început cu forme textuale simple și scurte, ulterior cu oportunități elaborate însoțite 

de design și materiale audio-video și cu posibilitatea expunerilor și comunicărilor audio-video 

în timpi reali între studenți și profesori utilizând softuri precum Tunes (Tseng, H. W., Tang, 

Y. Q., & Morris, B., 2016, p. 199). 

Un alt avantaj ar fi asigurarea continuității învățării și necondiționarea desfășurării 

acesteia într-un spațiu delimitat. Materiale prezentate mai atractiv, mai flexibil, cu anumite 

animații sau link-uri către surse suplimentare sau alternative pentru anumite aspecte, conduc 

la sporirea procesului de continuitate educațională. Aceste dispozitive pot înlocui manualele, 

cursurile, materialele pedagogice sau alte forme de prezentare oferind subiecților posibilitatea 

gestionării independente a informațiilor disponibile în diverse formate. 
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Noi forme de viață socială și noi tipuri de pedagogi (i) vor apare și vor fi promovate 

odată cu extinderea învățării asistate de tehnologia mobilă. Aceste noi tendințe preferă să 

utilizeze textul și emoticoane în locul întâlnirilor față în față sau o nouă formă a acestor 

întâlniri față în față intermediate de camerele video atașate dispozitivelor mobile. Aceste noi 

forme de ―față în față prin cameră‖ redefinește așteptările utilizatorilor și ale pedagogilor. 

Varietatea disciplinelor oferite prin m-learning poate spori gradul de creativitate în prezentare 

și expunerea a acestora. 

Unii autori (Augustus M. E., 2015, p. 4) se întreabă care este potențialul ulterior al 

acestor tehnologii mobile de a crea și încuraja semnificații educative și de a modifica designul 

educației tradiționale? Însuși structura dinamicii educaționale suferă și va suferii modificări 

semnificative iar paradigma educațională nu va mai fi înțeleasă ca având o semnificație statică 

într-o societate care utilizează device-uri performante și mai ales device-uri inteligente alături 

de viteze 4G, 5G, 6G etc. 

Un sondaj efectuat în rândul studenţilor din cadrul Facultăţii de Automatică şi 

Calculatoare din cadrul UPB relevă următoarele contribuţii pozitive la cei care au folosit deja 

mobile learning-ul (Chicioreanu T. D., 2008, p. 69): 

 îmbunătăţirea abilităţilor de citire, scriere şi calcul matematic; 

 încurajează atât munca independentă cât şi pe cea de colaborare;  

 ajută cursanţii în a identifica zonele în care au nevoie de asistenta sau ajutor; 

 ajută la combaterea rezistenţei manifestate în folosirea ICT-ului (tehnologiei 

informaţiei şi comunicării) şi face legătura între abilitatea folosirii telefonului mobil şi 

cea a ICT-ului; 

 contribuie la creşterea stimei de sine; 

 ajută cursanţii să se concentreze mai bine pentru perioade mai mari de timp; 

 contribuie la creşterea încrederii în sine; 

 înlătură o parte din caracterul formal al lecției clasice; 

 M- Learning oferă studentului multă flexibilitate. El poate alege când şi unde să înveţe 

şi poate în acelaşi timp să-şi personalizeze aparatul mobil pentru trebuinţele sale. 

Studentul poate învăţa şi în situaţii din viaţa reală şi poate lucra în timp ce e ajutat de 

un profesor de la distanţe mari.  
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Avantajele utilizării mlearning-ului pot fi prezente și la utilizarea formelor de evaluare 

și testare. C. Cucoș (Cucoș C., 2006, p. 146) a realizat o sinteză comparativă între e-learnig și 

m-learnig din perspectiva evaluărilor/examenelor: 

Dispozitivul e-learning clasic Dispozitivul m-learning (fără fir) 

Teoretice, orale sau pe bază de suport 

scris 

Practice, de rezolvare a unor situaţii şi 

probleme 

Prin observare şi monitorizare în 

laborator 

 

 

Prin observarea subiectului la locul său 

natural de desfăşurare 
Prezentări la nivelul grupelor sau 

claselor 

Unul câte unul, printr-o comunicare mult mai 

evidentă 
Folosind o singură limbă de comunicare Fiecare poate utiliza o anumită limbă, tra-

ducerea fiind asigurată de translatori 
Individualizare pe fondul evaluării 

frontale 

Prin antrenarea grupului în calitate de 

instanţă colaborativă 
Notarea se face pe suport scris (eventual, 

într-un carnet de elev/student) 

Notarea şi înştiinţarea în privinţă rezultatelor 

se realizează pe cale electronică 

Examinarea se face la o dată fixă, într-un 

loc prestabilit 

Examinarea se realizează când este disponi-

bil cursantul 
Timpul instructorului este consumat 

pentru o corectare energofagă 

Timpul instructorului este utilizat pentru 

sprijinirea şi individualizarea instruirii 

 

Nomadism electronic 

Bryan Alexander (Alexander B., 2004) a dezvoltat un punct de vedere ușor ilar legat 

de educația prin dispozitivele mobile. De când tehnologiile au devenit mobile, studenții la 

rândul lor au devenit un fel de ―nomazi‖, ―transportând‖ conversații și idei prin campusuri 

universitare. Există o similitudine cu acei nomazii din vechime care apăreau brusc și de 

nicăieri, luând prin surprindere populația urbană și făcându-și apariția fără avertisment pe 

străzile orașelor, în piețe, biblioteci etc. Povestea preluată de la Kafka, se concentrează asupra 

neînțelegerii de către orășeni a noilor realități precum și perseverența lor de a trăi ca și cum 

nomazii nu au fost sau nu sunt acolo. În timp ce condiția băștinașilor se degrada progresiv pe 

refuzul înțelegerii realității imediate, nomazii construiau o nouă civilizație chiar în fața 

curților lor. O poveste amuzantă și moralizatoare. La colegii și universități din întreaga lume, 

―mulțimile‖ sau ―cetele‖ nomade au ajuns deja. 

Literatura de specialitate face distincție între conceptele de mobilitate care pot fi 

supuse analizei în actualul context psiho-tehnologic. Astfel avem o mobilitate în cazul 

tehnologiilor, după care o mobilitate a cursanților, ulterior mobilitate a învățământului 

(preponderent învățământul superior) și în final mobilitate globală și impactul intercultural 

implicit (Streitwieser B. (ed.), 2014, pg. 37-38). Scopul acestor tipuri de mobilități este de a 
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îmbunătăți viața personală și socială, de a crea noi standarde psiho-pedagogice și 

educaționale, de a redefini tradiționalul și viitorul și de aborda creativ noua realitate 

augmentată a societății. Utilizarea acestor dispozitive pe scară largă de către instituțiile de 

învățământ vor atrage noi standarde de prestigiu educațional și privilegii academice de care 

vor fi atrase noile generații.  

Concomitent, dispozitivele mobile sporesc sentimentele de individualitate și 

comunitate a elevului/studentului/cursantului. Creează impresia de flexibilitate și libertate 

individuală în funcție de propriul stil de învățare și în funcție de dispoziția momentană. Pe 

acest fond, apare pericolul multitudinii de stimuli care pot fractura și distrage atenția 

utilizatorului. În același timp, adresabilitatea cu stimulente senzoriale multiple sporește 

asimilarea informațională și regândirea acesteia sub diverse noi versiuni. Procesele gândirii și 

ale memoriei pot fi astfel ușurate și simplificate, imaginația este accelerată pe fundalul 

stimulilor adjuvanți și treptat tehnologiile mobile pot fi transformate și în tehnologii asistive.   

 

Concluzii  

Oamenii obișnuiesc să se îngrijoreze pentru schimbările care apar în societate 

indiferent de natura acestora. În Grecia antică, Socrate a fost îngrijorat de efectele presupus 

dăunătoare ale scrisului asupra capacității tinerilor de a memora (Carr N., 2011, p. 28). În evul 

mediu oamenii au fost îngrijorați atunci când cărțile au devenit populare iar ceva mai recent, 

putem adăuga radioul, televizorul, telefonul etc. Concluzia ar fi că tehnologia nu schimbă 

doar societatea ci schimbă și psihicul uman, dar nu într-un fel dramatic. Oamenii care 

desfășoară anumite activități pentru o perioadă mai lungă, obțin implicit și efecte îndelungate 

asupra creierului. Când oamenii de știință i-au analizat pe șoferii de taxi din Londra, șoferi 

care au petrecut mii de ore executând aceeași activitate, au observat că hipocampusul (zona 

creierului responsabilă pentru navigare) șoferilor și-a mărit volumul. Aceste efecte sunt 

anulate în cazul utilizării sistemului GPS (Carr N., 2011, p. 79). Un experiment asemănător   

s-a desfășurat în Alabama. A fost cercetat un grup de violoniști dreptaci comparativ cu un alt 

grup de subiecți având alte specializări dar care tot dreptaci. Cu ajutorul unor aparate s-a 

măsurat zona cortexului responsabilă de abilitatea folosirii mâinii drepte. Concluzia a fost 

evidentă: la violoniști zona respectivă din cortex era mai voluminoasă (Carr N., 2011, p. 20).  

Practicarea unei anumite activități duce implicit la modificări ale creierului uman. 

Dacă e-learnig-ul sau m-learnigul va devenii o practică, care parte a creierului va suferi celei 

mai radicale modificări? Ce tipuri de dependențe vor fi dezvoltate? Vor putea fi tratate aceste 
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dependențe prin întreruperi neuronale? Vor fi abilitățile sociale inutile sau vor avea alte forme 

de manifestare? Fiecare provocare sau fiecare noutate conține cumva și soluțiile integrate. 
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 Abstract: 

The article presents the results of a survey that seeks to capture some customer expectations 

of service providers psychological . Research on why and how the psychotherapy client 

highlighted the importance factor , and that factor therapist. Using a form applied to 100 

participants , they were found significant correlations between the preferences of the 

participants and some personal characteristics, as well as a hierarchy in terms of their 

expectations of psychologists. The survey results undertaken will be the basis of further 

research further the factor client and therapist to increase efficiency factor of psychological 

services offered to the population . 
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Rezumat: 

Articolul prezintă rezultatele unui sondaj care urmărește să surprindă unele așteptări ale 

clienților de la furnizorii de servicii psihologice. Cercetările privind ce și cum funcționează 

psihoterapia au evidențiat importanța factorului client, dar și cea a factorului terapeut. În 

baza unui formular, aplicat pe 100 de participanți, au fost constatate corelații semnificative 

între preferințele participanților și câteva caracteristici personale, precum și o ierarhizare în 

ceea ce privește așteptările acestora de la psihologi. Rezultatele sondajului întreprins vor sta 

la baza unor cercetări ulterioare mai aprofundate privind factorul client și factorul terapeut 

în vederea creșterii eficienței serviciilor psihologice oferite populației.  

 Cuvinte cheie:  

Psihoterapie, așteptări, factori terapeutici, ierarhia preferințelor. factori . 

 

 

 

  

 Introducere.  
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Psihoterapia reprezintă  atât o metodă de tratament psihologic, cât şi un mijloc de 

acces la o mai bună cunoaştere de sine şi o percepţie mai fină a realului, iar  motivele pentru 

care oamenii apelează la psihoterapie sunt diverse, începând  cu  nefericirea  personală,  până  

la  optimizarea performanţelor în diverse domenii (Rizeanu, 2013). Studiile de specialitate 

privind eficacitatea psihoterapiei au arătat că factorii terapeutici se împart în factori care 

aparțin de client, în proportie de  87% și efectele tratamentului, în proportie de 13% 

(Wampold, 2001; Bertolino, Bargmann & Miller, 2013). Întrebarea „Cum funcționează 

psihoterapia?‖ a rămas în continuare în dezbatere; pe de o parte există susținătorii folosirii 

unor tratamente, liste metodologice sprijinite empiric și a terapiilor validate științific (Barlow, 

2004; Chambless & Holllon,1998); pe de altă parte sunt cei ce insistă că mecanismele comune 

tuturor abordărilor, indiferent de teorie sau metodă, sunt responsabile pentru schimbare (Frank 

& Frank, 1999; Miller, Duncan & Hubble, 2004). Pentru aceștia, ingredientul cel mai adesea 

citat este relația terapeutică; terapeutul nu este doar cel ce intervine, ci este parte intrinsecă a 

intervenției; nu se poate elimina efectul terapeut fără a submina terapia. Relaţia terapeutică 

reprezintă un factor fundamental în toate formele de psihoterapie şi există studii de 

specialitate care arată că această relaţie justifică aproximativ 30% din beneficiile obţinute în 

urma intervenţiei (Rizeanu, 2014). Cea mai importantă calitate a unui terapeut eficient este 

autenticitatea; un terapeut autentic poate ajunge aproape de problemele clienţilor şi le poate 

transmite speranţa că pot deveni persoana pe care o doresc (Rizeanu, 2013). 

 Într-un studiu efectuat de Leitner și colaboratorii săi (2013) au fost identificate în 

22.3% dintre cazuri o serie de percepții ale pacienților privind efectele secundare negative ale 

tratamentului psihoterapeutic, după cum urmează: 94.1% pentru terapiile psihodinamice,  

64.8% pentru abordările umaniste, 20.4% pentru terapiile orientate sistemic și 19.7% pentru 

terapia cognitiv-comportamentală. 

 Obiective. Sondajul a urmărit să stabilească o ierarhie a preferințelor clienților privind 

furnizarea serviciilor psihologice, precum și corelații sau diferențe semnificative între 

caracteristicile intrinsece ale participanilor la studiu și așteptările lor din partea psihologilor. 

 Ipoteze. Ipoteza 1 – există corelații semnificative între caracteristicile personale ale 

clienților și preferințele acestora privind felul de a fi al psihologului, abordarea și maniera 

privind furnizarea serviciilor. 

 Ipoteza 2: – există o ierarhie a preferințelor clienților privind furnizarea serviciilor 

psihologice și caracteristicile personale ale psihologului.  

 Prezentarea lotului de participanți. Eșantionul a fost alcătuit din de 100 de 

participanți, 36% de gen masculin și 64% de gen feminin, selectați din medii profesionale și 
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culturale diferite din România. Dintre respondenții la sondaj, 86 trăiesc în mediul urban și 14 

în mediul rural; în ceea ce priveste nivelul de educatie,  4% au studii la nivelul școlii generale, 

12% au terminat liceul, 49% au studii universitatre, iar 35% au studii postuniversitare. Pentru 

simplificarea analizei am grupat participanții funcție de studii în două categorii: 16% au studii 

medii, iar 84% au studii superioare. Vârsta participanților cuprinși în studiu a fost între 15 și 

64 de ani.  

 Instrumente de cercetare și procedura. Am folosit ca instrument de lucru un 

formular conceput cu două grupe de itemi. Prima grupă a cuprins itemii referitori la variabile 

independente (vârsta, gen) și variabile intermediare: mediul (rural/urban);  studii; dacă 

persoana a apelat sau nu la un psiholog. A doua grupă de itemi a cuprins variabilele 

dependente și se referă la preferințele clientului privind calitățile terapeutului și modalitățile 

de abordare terapeutică (Anexa 1). Chestionarul a fost conceput spre a fi completat online cu 

salvarea automată a opțiunilor într-o bază de date. Chestionarul a fost promovat prin e-mail și 

prin rețeaua de socializare facebook. 

 Analiza descriptivă. Din analiza descriptivă a datelor colectate de la participanți am 

constatat că 42% dintre participanți au apelat cel puțin o dată la psiholog, iar 58% nu au apelat 

deloc. Dintre participanți 87% ar prefera un cabinet individual de psihologie față de 13% care 

ar prefera o clinică de psihologie. Rezultatele analizei descriptive (Tabel 1) au confirmat 

pentru majortatea distribuțiilor o configurație aproximativ simetrică sau moderat asimetrică și 

o boltire moderată ceea ce permite realizarea unei analize inferențiale.  

 

Tabel 1. Analiza descriptivă a datelor colectate. 

N=100 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

A apelat la psiholog 1 2 1,58 ,496 -,329 ,241 -1,931 ,478 

Preferinta cabinet/clinica 1 2 1,13 ,338 ,234 ,241 ,520 ,478 

Metoda terapeutica 1 4 2,67 ,911 -,111 ,241 -,793 ,478 

Livrarea terapiei 1 4 2,96 ,920 -,555 ,241 -,512 ,478 

Experienta psih. 1 4 3,04 ,984 -,406 ,241 -1,248 ,478 

Faima psih. 1 4 1,33 ,697 ,366 ,241 ,438 ,478 

Varsta psih. 1 4 2,61 1,118 -,193 ,241 -1,317 ,478 

Psiholog masculim 1 4 2,23 1,004 ,316 ,241 -,971 ,478 

Psiholog feminin 1 4 2,27 ,993 ,251 ,241 -,978 ,478 

Infatisarea prih. 1 4 2,89 1,230 -,551 ,241 -,347 ,478 

Explicatii 1 4 2,96 1,004 -,529 ,241 -,870 ,478 

Sfaturi 1 4 2,24 ,922 ,210 ,241 -,822 ,478 

Solutii 1 4 2,66 1,112 -,099 ,241 -,368 ,478 

Validari 1 4 2,14 1,231 ,424 ,241 -,489 ,478 

Ocrotitor/frate 1 4 2,24 ,854 ,109 ,241 -,707 ,478 

Sfatuitor/parinte 1 4 2,57 ,902 -,045 ,241 -,744 ,478 
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Intelegator/prieten 1 4 3,39 ,898 -1,286 ,241 ,554 ,478 

Directiv/profesor 1 4 1,80 1,155 1,044 ,241 -,552 ,478 

Testare psihologica 1 4 2,93 1,018 -,386 ,241 -1,122 ,478 

Ascultarea problemei 1 4 2,13 1,269 ,629 ,241 -1,319 ,478 

Explorare trecut/Ics 1 4 2,17 1,173 ,659 ,241 -1,065 ,478 

Direct terapia 1 4 1,25 ,744 1,167 ,241 1,038 ,478 

Scale ale psih. 1 4 2,45 1,048 ,135 ,241 -1,157 ,478 

Repere proprii 1 4 2,86 ,910 -,373 ,241 -,670 ,478 

Ameliorarea relatiilor 1 4 3,27 ,839 -,758 ,241 -,563 ,478 

Parerile celorlalti 1 4 1,42 ,713 ,737 ,241 ,584 ,478 

Preferinta gen psih 1 2 1,55 ,500 -,204 ,241 -,999 ,478 

 

 Consistența internă a chestionarului (alfa Cronbach) este 0.786.  

 

 Corelații semnificative. Valoarea critică a coeficientului de corelație Pearson pentru 

testul unilateral este r=0.173 (sub care tăria corelației este nesemnificativă), pentru numărul 

de grade de libertate df=98 și pragul de semnificație p=0.05 (Popa, 2008). Am extras o serie 

de corelații semnificative din punct de vedere statistic.  

 Odată cu creșterea vârstei crește și dorința de a apela la servicii psihologice (r=0.294, 

p=0.003) iar clienții devin mai dispuși spre explorarea trecutului și a inconștientului (r=0.264, 

p=0.008). Crește odată cu vârsta preferința de a evalua progresul terapiei prin observarea 

ameliorarii relațiilor cu ceilalți (r=0.200, p=0.046), scade interesul asupra modalității de 

prestare a serviciilor psihologice (r=-0.288, p=0.022), devine mai puțin importantă înfățișarea 

și prezența psihologului (r=-0.210, p=0.036) și scade interesul ca de la prima întâlnire să 

înceapă direct terapia (r=-0.230, p=0.021). Participanții de gen masculin preferă obținerea de 

soluții (r=-212, p=0.035) și un psiholog sfătuitor ca un părinte (r=-0.197, p=0.05) mai mult 

decât cei de gen feminin. Participanții de gen feminin sunt mai dispuși să apeleze la serviciile 

unui psiholog (r=-0.301, p=0.002) decât cei de gen masculin. Se observă tendința 

participanților de a prefera un psiholog de același gen cu ei însiși (r=0.201, p=0.045). Cu cât 

nivelul de studii al participanților este mai ridicat, scade importanța acordată de aceștia pentru 

o anumită metodă terapeutică (r=-0.199, p=0.047) și preferința de a se folosi de scale propuse 

de psiholog pentru observarea progresului terapiei (r=-0.282, p=0.004). Cu cât crește nivelul 

studiilor absolvite, crește și preferința ca terapeutul să fie înțelegător ca un prieten (r=0.203, 

p=0.043).  

 Ierarhia preferințelor. Pentru ierarhizarea preferințelor am utilizat testul t pentru 

eșantioane perechi asupra datelor din matricile de răspuns 3, 5, 6, 7, și 8.  

 În ceea ce privește părerea participanților în legatură cu ceea ce este mai important 

într-o psihoterapie, între aceea că primează experiența psihologului (m=3.04, s=0.984) și cea 
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privind modalitatea de aplicare a metodei (m=2.96, s=0.920) nu există diferențe semnificative 

(t=-0.481, df=99, p=0.631), ambele situându-se pe primul loc în preferințe. În toate celelalte 

cazuri există diferențe semnificative între medii (p<0.05), preferința pentru metoda 

terapeutică (m=2.67, s=0.911) fiind pe locul secund, iar cea pentru faima psihologului 

(m=1.33, s=0.697) pe ultimul loc (Fig. 1).  

 

  

Figura 1. Ce considerați mai important într-o psihoterpie? 

 

 În legătură cu ceea ce participanții ar aprecia mai mult într-o psihoterapie, între 

scorurile obținute la preferința pentru explicații (m=2.96, s=1.004) și cele pentru soluții 

(m=2.66, s=1.112) nu sunt diferențe semnificative (t=1.621, df=99, p=0.108), acestea 

situându-se în fruntea preferințelor; deasemenea între scorurile obținute la preferința pentru 

sfaturi (m=2.24, s=0.922) și cele pentru validări (m=2.14, s=1.231) nu sunt diferențe 

semnificative (t=0.522, df=99, p=0.603). Între toate celelalte combinații există diferențe 

semnificative (p<0.05) ceea ce justifică gruparea pe cele două niveluri de preferințe (Fig. 2).  

 

 

Figura 2. Ce ați aprecia mai mult într-o psihoterapie? 

 

             În ceea ce privește așteptările clienților despre cum ar trebui să fie un psiholog, 

scorurile obținute ne permit să concluzionăm că pe primul loc se află calitatea de a fi 
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întelegator ca un prieten (m=3.39, s=0.898) cu scoruri semnificativ mai mari (t=5.594, df=99, 

p=0.001) cele pentru calitatea de a fi sfătuitor ca un părinte (m=2.57, s=0.898) aflată pe locul 

doi. Acestea din urmă prezintă scoruri semnificativ mai mari (t=2.532, df=99, p=0.013) decât 

cele obținute la calitatea de a fi ocrotitor ca un frate (m=2.24, s=0.854), care se situează pe 

locul al treilea. Pe ultimul loc, cu scoruri mai mici decât cele obținute la calitatea de a fi 

ocrotitor ca un frate, (t=2.525, df=99, p=0.013) se situează preferința de a fi directiv ca un 

profesor (m=1.80, s=0.854), așa cum se poate observa din figura 3.  

 

  

Figura 3. Cum ați prefera să fie psihologul dumneavoastră? 

 

 Referitor la preferințele clienților pentru acivitatea desfășurată de psiholog în primele 

ședințe, pe primul loc se află testarea psihologică (m=2.93, s=1.018) cu scoruri semnificat iv 

mai mari (t=4.184, df=99, p=0.001) decât ascultarea problemei sau (t=4.600, df=99, p=0.001) 

explorarea trecutului și a inconștientului. Între scorurile obținute de preferința pentru 

ascultarea problemei (m=2.13, s=1.269) și cele pentru explorarea trecutului și a 

inconștientului (m=2.17, s=1.173) nu sunt diferențe semnificative (t=-0.197, df=99, p=0.845) 

drept urmare cele două se plasează pe nivelul doi. Pe ultimul nivel se află preferința pentru a 

începe direct terapia (m=1.25, s=0.744) cu scoruri semnificativ mai mici ca cea pentru 

ascultarea problemei (t=5.717, df=99, p=0.001) sau explorarea trecutului (t=5.942, df=99, 

p=0.001)(Fig. 4).  

 



88 
 

  

Figura 4. La primele întâlniri cu psihologul ați prefera: 

 

 În legătură cu modalitățile clienților de a constata progresul în terapie, scorurile 

obținute la opțiunea de a constata ameliorarea relațiilor cu ceilalți (m=3.27, s=0.839) se 

situează pe primul loc și sunt semnificativ mai mari (t=-2.749, df=99, p=0.007) decât cele 

obținute la opțiunea de a folosi repere proprii (m=2.86, s=0.910) – nivelul secund. Această 

opțiune prezintă scoruri semnificativ mai mari (t=-2.611, df=99, p=0.010) decât cele obținute 

la aceea de a se folosi de scale oferite de psiholog (m=2.45, s=1.048) – nivelul trei - care 

prezintă scoruri semnifcativ mai mari (t=6.687, df=99, p=0.001) ca cele ca cele obținute la 

preferința pentru părerile altora (m=1.42, s=0.713) – ultimul nivel (Fig. 5).  

 

 

Figura 5. Cum veți constata un progres al psihoterapiei? 

 

 Concluzii. Unele aspecte rezultate din cercetare explică de ce abordări diferite pot 

conduce la rezultate mai bune sau mai puțin bune în urma furnizării de servicii psihologice. 

Uneori, chiar dacă clientul nu reclamă aest lucru, preferințele predilecte spre anumite aspecte 

privind psihologul (genul, vârsta, prezența, experiența etc.) și elementele de cadru oferite de 

acesta (folosirea de scale, comportamentul de la înțelegător la directiv, designul ședințelor și 

pregătirea acestora) pot conduce la o alianță terapeutică fragilă sau chiar la lipsa acesteia, cu 

repercursiuni asupra demersului terapeutic. Testarea preferințelor pornind de la cele mai 
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probabile, cum ar fi testarea progresului în terapie prin observarea ameliorării relațiilor cu 

ceilalți, spre cele cu probabilitate mai redusă ca, testarea progresului prin ascultarea părerilor 

celoralți, conduce la o mai bună abordare din partea psihologului a relației cu clientul. 

Oferirea unui cadru flexibil și apropiat dorințelor sale crește puterea relației terapeutice dintre 

psiholog și client. Pentru rezultate mai concludente este necesară o aprofundare a cercetării 

pentru a surprinde cât mai multe aspecte ce țin de factorul client.  
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                                                            Anexa 1  

                                          Chestionar - Calitatea PSIHOLOGULUI 

 

Chestionarul urmărește să surprindă așteptările dumneavoastră privind serviciile psihologice. 

Participarea responsabilă la acest studiu poate conduce, în viitor, la o abordare mai adecvată, din partea 

psihologilor, a relațiilor cu clienții. Rezultatele pot constitui un viitor ghid pentru psihlogi spre a-și îmbunătăți 

calitatea serviciilor oferite în beneficiul dumneavoas-tră, a familiei dumneavoastră, a prietenilor și cunoscuților. 

Vă rugăm să completați fiecare item din chestionar. Orice răspuns este corect în măsura în care 

reprezintă opțiunea dumneavoastră sinceră. 

* Câmpuri obligatorii 

 

Date despre participant: 

 

ID: ____________ 

Vârsta: * _______ 

Gen: * ________(M/F) 

Mediul in care trăiți *  

 - Urban/Rural 

Studii finalizate: * 

 - Scoala generală 

 - Liceul 

 - Studii universitare 

 - Studii postuniversitare 

 

Chestionar: 

 

1. Ați apelat vreodată la serviciile unui psiholog? * 

 - DA/NU 

 

2. Dacă ar fi să alegeți o consultatie ați prefera: * 

 - Un cabinet individual de psihologie  

 - O clinică de psihologie  

 

3. Ce considerați mai important într-o psihoterapie? * 

 
Cel mai important Foarte important Important 

Mai puțin 

important 

Metoda terapeutică abordată 
    

Modalitatea de aplicare a 

metodei     

Experiența psihologului 
    

Faima și talentul psihologului 
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4. Ce vă conferă mai multă încredere în reusita psihoterapiei? * 

 

Cea mai mare 

incredere 
Multă incredere Incredere 

Mai puțină 

incredere 

Vârsta psihologlui 
    

Un psiholog de gen masculin 
    

Un psiholog de gen feminin 
    

Infățișarea și prezența 

psihologului     

 

5. Ce ați aprecia mai mult într-o psihoterapie? * 

 
Cel mai mult Mult Suficient Mai putin 

Explicațiile oferite de psiholog 
    

Sfaturile oferite 
    

Soluțiile date de psiholog 
    

Incurajările și validările 
    

 

6. Cum ați prefera să fie psihologul dumneavoastră? * 

 
Cel mai mult Foarte mult Mult Mai putin 

Ocrotitor ca un frate mai mare 
    

Sfatuitor ca un parinte 
    

Intelegator ca un prieten(a) 

apropiat(a)     

Directiv ca un profesor exigent 
    

 

7. La primele întâlniri cu psihologul ales ați prefera: * 

 
Cel mai important Foarte important Important 

De mai puțină 

importanță 

Să vi se facă întâi o testare și o 

evaluare psihologică     

Psihologul să vă asculte 

problemele dumneavoastră     

Să explorați împreună cu 

psihologul trecutul și 

inconștientul dumneavoastră 
    

Să inceapă din prima ședință 

psihoterapia     

 

8. Cum veți constata un progres al psihoterapiei? * 

 
Cel mai probabil Foarte probabil Probabil Mai puțin probabil 

Prin utilizarea unor scale de 

măsurare de către psiholog și 

comunicarea rezultatului 
    

Prin alegerea unor repere 

proprii independent de 

psiholog 
    

Constatând imbunătățirea 

relațiilor familiale și sociale     

Ascultând părerile celorlalți 
    

 

9. Ce altceva ar trebui să vă mai ofere un psiholog spre a vă fi de folos? (maximum 250 de caractere). 
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CONGRUENȚĂ DE SINE PENTRU EFICIENTIZAREA COMUNICĂRII 

INTRA ȘI INTERPERSONALE 

       Daniela PORUMBU, Lect. univ. dr., 

Universitatea Transilvania din Braşov 

 

 

Abstract: 

Motto: 

„To born yourself is a delicate task; you step on holy ground. But there is no grater 

investment.‖ S. Covey 

„Panta rhei‖, everything flows, everything changes, the old wiseman used to say. In this flow, 

this continous transformation man wants to control these changes, because, in his view: „I am 

not an object, but a project; I am not only what I am, but still far what I should be, what I have 

wanted to be and to become‖ (J. Lyotard). 

Congruence is the real need for change. According to Webster Dictionary congruence in a 

system is „marked by internal harmony, consistency or agreement between the parts‖. It is 

perceived subjectively as a personal sense of direction, as a state of internal consistency, 

which allows you to function effectively. When you own this personal sense of direction, you 

have the ability to manage personal change, which allows you to move toward a state of 

agreement with yourself and the world. 

The paper will discuss in a reflective exercise individual-world relationship. The relationship 

between a person and the world identifies, on several levels, individual relationship with 

himself. We propose to adapt in an integrate vision a model of personality created by R. Dilts. 

The model provides a framework of change for self congruence. The evolution of a person in 

a social environment requires a dynamic and malleable self-concept and at the same time, the 

stability of the ego. Is this really possible? 

Key words:  

Change, congruence, neurological levels, dynamic self, stability of the ego  

 

Rezumat: 

 

Moto: 

''A te naşte pe tine însuţi e o treabă delicată; călcăm pe pământ sfânt. Însă nu există o 

investiţie mai grandioasă''. S. Covey 
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„Panta rhei‖, totul curge, totul se transformă, spuneau vechii înţelepţi. Şi în această curgere, în 

această transformare continuă omul este fiinţa care vrea să preia controlul acestor schimbări, 

pentru că, în viziunea lui: ''eu nu sunt un obiect, ci un proiect; eu nu sunt numai ceea ce sunt , 

dar încă ceea ce trebuie să fiu, ceea ce vreau să fi fost şi să devin'' (J. Lyotard). 

Congruenţa este starea necesară pentru schimbare. Potrivit dicţionarului Webster congruenţa 

într-un sistem este „marcată prin armonie internă, coerenţă sau înţelegere între părţi‖. Ea este 

percepută subiectiv ca un simţ personal al direcţiei, ca o stare de coerenţă internă, care îţi 

permite să funcţionezi eficient. Atunci când deţii acest simţ personal al direcţiei, ai capacitatea 

de a gestiona schimbarea personală, ceea ce îţi permite să te mişti spre o stare de acord cu sine 

şi cu lumea. 

Lucrarea va aduce în discuţie într-un exerciţiu reflexiv relaţia individ–lume. Relaţia 

individului cu lumea se identifică, pe mai multe planuri, cu relaţia individului cu sine. Ne 

propunem să adaptăm în viziune integratoare un model de personalitate creat de  R. Dilts. 

Modelul furnizează un cadru pentru schimbare întru congruenţă cu sine. Evoluţia persoanei în 

mediul social impune un concept de sine dinamic şi maleabil şi, în acelaşi timp, o stabilitate a 

eului. Este oare posibil acest lucru? 

Cuvinte cheie:  

Schimbare, congruenţă, niveluri neurologice, sine dinamic, stabilitatea eului. 

 

 

 

1. CONGRUENŢA DE SINE ŞI SCHIMBARE 

 Starea necesară pentru această curgere, pentru această continuă schimbare este 

congruenţa. Potrivit dicţionarului Webster congruenţa într-un sistem este „marcată prin 

armonie internă, coerenţă sau înţelegere între părţi‖. Atunci, congruenţa de sine ar putea 

însemna: a fi în armonie cu tine însuţi. Congruenţa de sine poate fi definită ca o stare în care 

convingerile, valorile, aptitudinile şi acţiunile noastre sunt îndreptate către acelaşi rezultat, 

sunt aliniate unele cu altele sau cu obiectivele propuse. Aşadar, alinirea este procesul prin care 

devii congruent. Aliniindu-te cu valorile şi viziunea ta despre tine, cu identitatea ta, devii 

congruent cu tine. Pe scurt, acţionăm congruent cu persoana pe care o concepem în ceea ce ne 

priveşte, iar ceea ce facem, concordă cu ceea ce suntem. 

 Congruenţa este percepută subiectiv ca un simţ personal al direcţiei, ca o stare de 

coerenţă internă, care ne permite să funcţionăm adaptat şi eficient. Atunci când deţinem acest 
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simţ personal al direcţiei, avem capacitatea de a rezolva conflictele interioare, de a gestiona 

schimbarea personală, ceea ce ne permite „să ne mişcăm spre o stare de acord‖, de congruenţă 

(Knight, 2004, p. 264). 

 Putem lega de conceptul de congruenţă de cel de acord cu sine, „suntem una cu cel 

care suntem‖, suntem în acord cu ceea ce suntem, adică cu sinele nostru, cu valorile noastre, 

cu competenţele noastre şi cu scopurile noastre. O persoană poate performa mai eficient 

atunci când fiecare parte a sa cooperează cu celelalte pentru realizarea scopului propus. 

Această stare de acord poate fi obţinută prin gestionarea schimbării la diferite niveluri. Pentru 

exemplificarea acestor idei vom aduce în discuţie viziunea lui V. Ceauşu şi a lui R. Dilts.  

 În lucrarea „Autocunoaştere şi creaţie‖, capitolul „Eul şi lumea‖, V. Ceauşu (1983) în 

aduce în discuţie relaţia individ-lume. Potrivit autorului menţionat relaţia individului cu lumea 

se identifică, pe mai multe planuri, cu relaţia individului cu sine. Altfel spus, între identitatea 

în raporturile cu lumea şi identitatea cu sine există o strânsă legătură. Vorbim de acord cu sine 

atunci când individul dă dovadă de acceptare a ideii despre sine, are o atitudine de adeziune 

faţă de imaginea de sine. Într-o astfel de situaţie, individul îşi va focaliza toate resursele 

pentru a-şi împlini aspiraţiile, ceea ce îl aduce în acord şi cu lumea. Lumea devine pentru el 

un „teritoriu psihic virtual‖, un spaţiu operaţional, pe care şi-l reprezintă şi pe care îl 

modelează funcţie de aspiraţiile lui. Prin „spaţiu operaţional înţelegem suma actelor prin care 

se întrerupe evoluţia mediului către starea de maximă nedeterminare, introducându-se o 

ordine nouă, cu caracter antientropic‖ (Ceauşu, p. 73). Totalitatea evenimentelor la care 

persoana poate face apel pentru autoactualizare şi autorealizare se găsesc în acest spaţiu 

operaţional, ca rezultat al interacţiunii omului cu mediul.  

 

2. MODELUL NIVELURILOR NEURO/LOGICE ALE  SCHIMBĂRII 

În completarea acestei idei vine şi Robert Dilts (1989, 1990, 1993, 2000), unul din cei 

mai de seamă formatori în programare neuro-lingvistică. El a dezvoltat un model de 

dezvoltare personală, care furnizează un cadru pentru schimbare prin care se obţine starea de 

congruenţă cu sine. Modelul a fost preluat de la antropologul Gregory Bateson, autor al cărţii 

―Către o ecologie a minţii‖. 
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Fig. 1.  Nivelurile neurologice ala schimbării 

Premisa de la care porneşte este aceea că schimbarea vine din interior. Atunci când 

modelul nostru mental, subsistemele care îl compun, este în acord, atunci suntem congruenţi. 

Şi atunci când suntem congruenţi, suntem pregătiţi să performăm conduite adaptative 

eficiente şi să ne realizăm obiectivelepentru a trăi o viaţă împlinită. 

Modelul se numeşte ―Nivelurile neuro/logice ale schimbării‖, iar autorul vorbeşte de 

şase niveluri care se organizează sub forma unei ierarhii naturale, determinându-se şi 

influenţându-se reciproc. Potrivit modelului, viaţa oamenilor în orice sistem ar fi ei, şi până la 

urmă dinamica personalităţii,  poate fi descrisă şi înţeleasă pe următoarele niveluri: scop 

(sinele), identitate, convingeri şi valori, capacităţi, comportament şi mediul înconjurător. 

Pentru a obţine congruenţa de sine aceste niveluri se cer a fi acordate. Iată o scurtă descriere a 

acestora: 

NIVELUL SCOP 

Este nivelul la care înţelegem care este conexiunea noastră cu sistemele mai largi din care 

facem parte. Conştientizând acest nivel înţelegem modul în care adaugăm mereu valoare vieţii 

noastre prin ceea ce suntem, indiferent de sistemul căruia îi aparţinem la un moment dat. Şi, în 

acelaşi timp, adăugăm plus-valoare sistemelor din care facem parte. 

 

NIVELUL IDENTITĂŢII 

Este nivelul conştiinţei nostre de sine materializată în identitatea de sine. Se structurează în 

funcţie de modul în care ne raportăm la noi înşine şi se constituie din noţiuni care descriu ceea 

     

     . 
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ce credem despre noi înşine. Este nivelul la care înţelegem rolurile cheie care ne împlinesc 

viaţa. 

NIVELUL CONVINGERILOR ŞI AL VALORILOR 

Funcţionăm în baza unor convingeri despre noi, despre ceilalţi, despre muncă şi despre lume. 

Adeseori le luăm drept axiome după care funcţionăm, adevăruri ce nu se cer a fi demonstrate. 

De cele mai multe ori sunt generalizări de care suntem foarte ataşaţi, care au o puternică 

încărcătură emoţională, şi care ne uşurează efortul de procesare a ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. Ele funcţionează sub forma unor valori, a unor orientări preferenţiale, funcţie de care 

luăm decizii în viaţa noastră.  

 

NIVELUL CAPACITĂŢILOR 

Este planul abilităţilor noastre, obişnuiţe şi automatisme, acele lucruri pe care deja ştim să le 

facem foarte bine. Include atât înzestrări practice, cât şi strategii de gândire. Atunci când 

suntem în acord cu noi înşine avem acces la cele mai valoroase abilităţi. Pe baza capacităţilor 

noastre, ne structurăm comportamentele, în funcţie de convingerile pe care le avem.  

 

NIVELUL COMPORTAMENTULUI 

Este nivelul la care performăm, la care facem dovada scopului, a identităţii, a convingerilor şi 

a capacităţilor noastre. Comportamentul nostru este manifestarea exterioară a ceea ce există în 

interiorul nostru, în mintea constientă şi în subconştient.  Uneori ne este greu să ne schimbăm 

comportamentele, pentru că ele sunt dependente de nivelurile neurologice superioare, acolo 

unde trebuie, de fapt, efectuată schimbarea, susţine autorul modelului. 

NIVELUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Este nivelul care creează contextul în care ne manifestăm. Descrie locul si timpul în care un 

anumit eveniment se desfăşoară, şi persoanele care participă la el. In felul acesta se descoperă 

contextul specific fiecărei experienţe: putem avea încredere în sine şi acţionăm cu 

spontaneitate într-un anumit loc, sau cu anumite persoane, în schimb ne―blocăm‖ complet în 

alte locuri sau în preajma altor persoane. Uneori generalizăm  şi spunem: ―eu n-am încredere 

în mine ―, deşi evident că acest lucru este valabil numai pentru anumite contexte; nimeni nu ar 

putea măcar supravieţui, dacă nu ar avea încredere în anumite înzestrări ale sale, nu-i aşa!?! 
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3. VALOAREA ŞI IMPLICAŢIILE MODELULUI 

Nivelurile neurologice nu formează o ierarhie, ca şi valoare: fiecare din cele şase 

planuri este la fel de important ca celelalte, şi ele trebuie să fie ―aliniate‖ sau ―congruente‖. 

Ori de câte ori avem o ―problemă‖ putem descoperi că, de fapt, pe unul din cele şase niveluri, 

ceva nu este în armonie cu ce se află pe celelalte. Ori de câte ori avem un ―succes‖, am putea 

descoperi că toate cele şase planuri se află în perfectă congruenţă. Pornind de la acest model, 

Dilts a dezvoltat tehnici de realiniere a nivelurilor logice, realiniere care conduce de la 

―problemă ― la ―soluţie‖.  

Toate aceste niveluri formează o reţea, ce poate fi vizualizată ca o ―reţea de sisteme 

generative, care se concentreză sau converg către identitatea individului‖ (Dilts, 2008, p.26). 

Descifrarea relaţiilor multiple din aceste reţele se poate face şi examinând modul în care 

persoana se manifestă pe sine în relaţie cu sistemele semnificative din care face parte: familia, 

partenerii, contemporanii, cultura, natura, planeta, spiritualitatea. 

Nivelele logice sau neurologice reprezintă un model deosebit de util, referitor la 

procesul de schimbare şi de învăţare continuă. Nivelurile logice au fost imediat adoptate în 

sistemul NLP, pentru că furnizează o cale pe cât de simplă, pe atât de eficientă, atunci când se 

doreşte înţelegerea unui anumit aspect din viaţa noastră, pe care, eventual, dorim să îl şi 

îmbunătăţim. 

Şi, pentru că lumea este un spaţiu operaţional pentru Sine, autorul modelului consideră 

că putem să existăm în lume pe cele şase niveluri, iar pentru schimbare este nevoie să ne 

adresăm acestor niveluri neurologice, la care creierul nostru funcţionează. Modelul pare să fie 

relativ uşor accesibil şi operaţionalizabil, atât pentru etapa de diagnoză a personalităţii, cât şi 

pentru cea de identificare a dificultăţii şi a nivelului la care se impune intervenţia pentru 

optimizare şi dezvoltare personală. Modelul furnizează un cadru pentru schimbare întru 

congruenţă şi consistenţă cu sine. Congruenţă de sine este o condiţie necesară pentru 

eficientizarea comunicării intra şi interpersonale şi, în acelaşi timp un rezultat al comunicării 

eficiente cu sine şi cu ceilalţi. 

 

4. SCHEMELE EULUI ŞI EUL DE LUCRU 

 

Evoluţia persoanei în mediul social contemporan în continuă transformare impune un 

concept de sine dinamic şi maleabil şi, în acelaşi timp, o stabilitate a eului. Este oare posibil 

acest lucru? Pentru a explica relaţia dintre stabilitate şi schimbare cu privire la Sine, Markus şi 

Nurius (1986), introduc conceptul de sine de lucru sau eu de lucru, operaţional. Conceptul 
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de sine este de fapt un sistem de scheme despre eu. În opinia acestora, eul de lucru sau sinele 

de moment este expresia manifestării situaţionale a individului, funcţie de evenimentele 

sociale pe care le parcurgem. Schemele despre eu se constituie pe baza observării propriei 

persoane în diferite situaţii şi a introspecţiei. Apreciem că, putem opera schimbări la nivelul 

eului de lucru, al obiceiurilor, al habitusurilor, al deprinderilor dobândite cu scopul optimizării 

personale.  

Fig. 2.  Conceptul de Sine de lucru - adaptare după  Markus & Wurf, 1987 
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În timp ce conceptul de eu/sine de lucru ne ajută să explicăm flexibilitatea sinelui, 

stabilitatea şi consistenţa relativă a Sinelui este dată în opinia lui Markus şi Wurf de 

''schemele eului'' (figura 2). Acestea se constituie prin participare la viaţa socială şi reprezintă 

generalizări cognitive ale informaţiei despre sine ale subiectului. Ca structuri relativ stabile 

schemele eului pot fi utilizate de subiect în procesarea informatiei despre sine şi în 

actualizarea ei prin intermediul eului de lucru. Acest eu operaţional permite adaptarea funcţie 

de situaţii, activarea acelor atitudini, convingeri, competenţe care să faciliteze o raportare 

eficientă şi oportună la multiplele rolurile sociale pe care ni le asumăm pentru atingerea 

scopurilor noastre. Deasupra acestor roluri sociale subzistă desigur un sine stabil, general şi 

consistent. 

         În urmă cu două mii cinci sute de ani filosoful grec Socrate susţinea că: „Viaţa 

neanalizată nu merită trăită‖. Conştientizarea de sine este primul pas pe drumul autoanalizei şi 

al autotransformării. Este fundamentul autocunoaşterii şi al înţelegerii de sine, fundament 

solid pentru cunoaşterea dincolo de sine, dacă ţinem cont că orice cunoaştere se face prin sine, 

iar sinele este filtru prin care se internalizează lumea în individ. Potrivit lui Jean-Paul Sartre, 

fiinţa umană este unica fiinţă pentru care „existenţa‖ precede „esenţa‖. Ceea ce vrea să spună 

filozoful este că, te creezi pe tine însuţi (sinele, personalitatea) prin alegerile pe care le faci 

conştient zi de zi. În acest context, conştientizarea, acest proces de întâlnire cu sine în 

existenţa cotidiană, precede definirea de sine şi autodeterminarea. Înţelegând cum eşti şi cum 

ai devenit persoana care eşti, poţi face apoi o proiecţie pozitivă a ceea ce ţi-ai dori să devii. 

 Gregory Bateson defineşte înţelepciunea, despre care vorbeam şi la începutul acestei 

lucrări, ca fiind: „Capacitatea de a conştientiza că eşti parte dintr-un sistem‖. Parafrazându-l 

pe antropolog am putea spune că suntem parte dintr-un sistem şi că simultan noi suntem un 

sistem ce se cere a fi înţeles, sinele fiind un sistem de scheme despre eu. Acest sistem de 

scheme despre eu modelează atât lumea psihică interioară a individului, cât şi percepţia 

acestuia asupra lumii exterioare. 
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Abstract: 

In this article it is analized the problem of deviant behavior that is present in social life and is 

causing serious disorders of value system and normative system of society, and negatively 

influences adolescent harmonious personality development. It is studied the self-esteem of 

adolescents with deviant behavior in comparison with the self-esteem of adolescents with 

appropriate social behavior. In adolescents with deviant behavior prevails underestimation. 

Most teenagers with deviant behavior have an unfavorable position in the class. In such 

conditions, low self-esteem is caused by accumulation of negative emotions, resident of 

frequent failures, rejections from colleagues. Being in an unfavorable position and having an 

inadequate appreciation, the teenager cannot satisfy its need to communicate with peers. 

Key words:  

Adolescent, deviant behavior, self-esteem 

 

Rezumat:  

În prezentul articol se abordează problema comportamentului deviant care este 

prezent în viaţa socială și care provoacă dereglări grave ale sistemului valoric şi sistemului 

normativ al societăţii, influenţează negativ dezvoltarea armonioasă a personalităţii 

adolescentului. Se studiază autoaprecierea adolescenților cu comportament deviant în 

comparație cu autoaprecierea adolescenților cu comportament social adecvat. La 

adolescenţii cu comportament deviant predomină subaprecierea. Majoritatea adolescenţilor 

cu comportament deviant ocupă o poziţie nefavorabilă în colectivul clasei. În asemenea 

condiţii, autoaprecierea scăzută se datorează acumulării îndelungate a emoţiilor negative 

care rezidă din insuccese frecvente, respingerile din partea colegilor. Fiind într-o poziţie 

nefavorabilă şi având o apreciere neadecvată, adolescentul nu poate să-şi satisfacă nevoia de 

comunicare cu semenii. 

Cuvinte cheie:  

Adolescent, comportament deviant, autoapreciere. 
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 Fenomenul comportamentului deviant prezent în viaţa socială şi conduitele 

indivizilor, provoacă prin efectele sale, lezări grave ale sistemului valoric şi sistemului 

normativ al societăţii, afectează climatul psihologic general al bunei convieţuiri, totodată 

influenţează negativ dezvoltarea armonioasă a personalităţii adolescentului. 

Analiza literaturii de specialitate ne permite să constatăm, că manifestările 

comportamentului deviant sunt extrem de variate. Ele diferă ca formă, conţinut, intensitate. În 

cercetarea dată am inclus acea categorie de adolescenţi, la care sunt prezente elemente ale 

comportamentului deviant cu un grad mai puţin pronunţat, incipient adică adolescenţii care 

manifestă reacţii de opoziţie (brutalitate, negativism în relaţiile cu pedagogii, părinţii; reacţii 

de protest şi refuz, de imitare inclusiv a exemplului negativ, nedisciplinaţi etc. Aceştia 

prezintă un grup de risc sporit în probabilitatea apariţiei formelor grave de comportament 

deviant, antisocial, dacă nu se intervine cu activităţi psihopedagogice speciale. 

În baza analizelor efectuate propunem accepțiunea noastră cu referire la noţiunea de 

comportament deviant. Comportamentul deviant desemnează un astfel de comportament, care 

contrazice  normele acceptate în grupul de referinţă şi care manifestă anumite trăsături cum 

ar fi: autoapreciere neadecvată, impulsivitate, brutalitate, negativism, dificultăţi în relaţiile 

de comunicare şi în adaptare. 

Studiul experimental a fost realizat în câteva etape. La prima etapă au fost anchetaţi  

profesorii unui liceu din municipiul Chişinău în scopul evidenţierii opiniei lor despre elevii de 

vârstă adolescentă, care opun rezistenţă influenţelor educaţionale şi despre cei care nu 

prezintă astfel de dificultăţi. Apoi cu ajutorul tehnicii „Comportamentul‖ a autorului Saenco 

E.V. am evidențiat nivelul comportamentului acestora. Comparând datele obţinute în urma 

aplicării anchetei pentru profesori cu cele obţinute la tehnica ―Comportamentul‖, am selectat 

subiecţii pentru cercetare. Eşantionul a fost compus din următoarele loturi:  

 I lot experimental - adolescenţi cu comportament deviant;  

 al II-lea lot experimental - adolescenţi cu comportament social adecvat. 

În etapa a doua a cercetării am realizat studiul comparativ dintre adolescenţii cu 

comportament deviant şi cei cu comportament social adecvat privind particularităţile 

autoaprecierii.   

Autoaprecierea desemnează o atitudine emoţională apreciativă a personalităţii faţă de 

sine. Ea include reprezentările omului despre posibilităţile şi calităţile de personalitate proprii, 

despre poziţia lui printre alţii. Autoaprecierea reprezintă reglatorul principal al 
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comportamentului. Ea influenţează eficienţa activităţii omului, relaţiile interpersonale, 

comportamentele. 

Comportamentele adolescenţilor sunt dirijate, în mare măsură, de conştiinţa de sine. O 

componentă nemijlocită a întregului sistem de dirijare a comportamentului este autoreglarea, 

a cărui mecanism intern este autoaprecierea, care la rândul său joacă rolul de reglator al 

comportamentului adolescenţilor. Deci între nivelul de comportament şi autoapreciere există o 

legătură strânsă. Datele empirice obţinute de noi, vis-a-vis de această relaţie se prezintă  

 

schemati schematic în felul următor: 

Fig. 1. Distribuţia de date privind nivelul autoaprecierii. 

Între nivelul autoaprecierii subiecţilor din cele două loturi experimentale am constatat 

o diferenţă statistică: t=9,463, la un prag de semnificaţie p< 0,001.  

Dependenţa comportamentului de nivelul autoaprecierii ne-o demonstrează 

următoarele date: 

Tabelul 1 

Corelaţia dintre nivelul de comportament şi nivelul autoaprecierii 

Variabila Variabila 
Coeficient de 

corelaţie (r) 

Prag de 

semnificaţie (p) 

Nivelul de comportament 

(situaţii) 

Nivelul autoaprecierii 

(Dembo-Rubinştein) 
0,493 p<0,001 

Datele din tabel denotă o corelaţie între cele două variabile. 
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Fig. 2. Nivelul autoaprecierii subiecţilor din I lot experimental. 

Figura de mai sus ne demonstrează că din toţi subiecţii I-lui lot, care au obţinut la 

testul ―Comportamentul‖ nivel jos (deviant) al comportamentului, un procent considerabil – 

39,6% au nivel scăzut de autoapreciere. 

Fig. 3.Nivelul autoaprecierii subiecţilor din al II-lea lot experimental. 

Din toţi adolescenţii lotului al II-lea, care au obţinut nivelul exemplar de 

comportament la testul ―Comportamentul‖, 61,2% se caracterizează printr-un nivel înalt al 

autoaprecierii. 

Deci modul de manifestare a comportamentului este determinat, în mare parte, de 

nivelul autoaprecierii. 

Datele descrise ne dovedesc, că la adolescenţii cu comportament deviant predomină 

autoaprecierea scăzută (31,8%). Relaţia dintre autoaprecierea scăzută şi comportamentul 

deviant o putem explica utilizând ipoteza psihologului american G. Kaplan (2004), conform 

căreia, unul din motivele centrale ale omului, este motivul autostimei (self - esteem motive). 

În cazul subaprecierii adolescentului, se acutizează necesitatea lui în autostimă iar asta îl 

impune să caute mijloace de satisfacere a acestei necesităţi. Dacă adolescentul nu reuşeşte să-

şi ridice autoaprecierea prin procedee social adecvate, caută alternative de comportament. De 

obicei el se reorientează către grupe deviante de semeni. Participarea în aceste grupe îi oferă 

noi procedee de autoafirmare şi îi permite să-şi ridice autoaprecierea. Ori e posibilă situaţia, 

cînd ei se autoafirmă în grupul din care fac parte (clasa) prin fapte neadecvate normelor 

acestui grup. 

Comportamentul deviant reprezintă un procedeu de compensare a Eu-concepţiei 

neadecvate. Posedând o autoapreciere scăzută, adolescenţii urmează modele deviante de 

comportament, pentru a-și micşora sentimentul neacceptării de sine. Aceeaşi părere o găsim şi 

la Valiţkas şi Ghippenreiter (1989). 

3.0% 

17.9% 

61.2% 

17.9% 

scazut mediu inalt foarte inalt
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Comportamentul se îmbunătăţeşte pe măsura creşterii autoaprecierii. În cazul 

autoaprecierii adecvate, însă, se manifestă tendinţa spre autoreglare: comportamentul 

adolescentului este mai planificat, bine gândit, stabil, mai puţin dependent de factori 

întâmplători. Asemenea adolescenţi mai puţin sunt afectaţi de influenţele negative exterioare. 

Deci autoaprecierea adecvată, îi determină comportamentul adolescentului şi previne 

comportamentul deviant. 

Din figura 1 putem desprinde adolescenţi cu comportament deviant care se 

supraapreciază (4,7%). Prezenţa lor poate fi explicată, în primul rând, prin faptul că aceşti 

adolescenţi se apreciază neadecvat, deoarece aspiră spre o apreciere mai înaltă din partea 

celor din jur, în al II rând, necesitatea în menţinerea autoaprecierii înalte, îl determină pe 

adolescent să nu-şi recunoască şi să nu-şi conştientizeze insuccesele proprii, să învinuiască în 

ele pe altcineva. În rezultat apare o stare emoţională dificilă, care în cazul repetării multiple se 

transformă într-un mecanism psihologic specific – efectul ca rezultat al inadecvării sociale 

(Bocikareva, Neimark, Slavina, 1980). Mecanismul dat îi oferă adolescentului posibilitatea de 

a-şi păstra autoaprecierea ce-l satisface şi acea atitudine faţă de sine care îi asigură respectul 

faţă de propria persoană. Autoaprecierea acestor subiecţi, este mai înaltă decât  posibilităţile 

lor reale, ceea ce duce la neconştientizarea insuccesului. Astfel de copii sunt supărăcioşi, 

increduli, direcţi, agresivi. 

Supraaprecierea adolescenţilor cu comportament deviant se poate explica şi din punct 

de vedere al rolului stimulativ al activităţii compensatorii a subiectului: adolescentul îşi 

atribuie în plan imaginar anumite calităţi insuficient dezvoltate, cunoscând valoarea lor 

socială. 

Necesitatea omului în satisfacerea emoţională şi formarea autoaprecierii adecvate se 

realizează înainte de toate prin procesul de comunicare şi interacţiune reciprocă cu cei din jur. 

Autoaprecierea se determină prin prezenţa la subiect a cunoştinţelor, deprinderilor 

comunicative, care, la rândul lor determină efectivitatea comunicării cu cei din jur. Deci, 

există o anumită relaţie între autoapreciere şi capacităţile comunicative, ca elemente 

importante în structura de personalitate. Datele empirice se prezintă grafic în felul următor: 
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Fig. 4.Nivelul capacităţilor comunicative al subiecţilor din I lot experimental cu 

subapreciere. 

Din figura de mai sus se observă lesne, că din subiecţii cu comportament deviant, care 

se subapreciază, 20,6% au nivel scăzut al capacităţilor comunicative, 47,1% au nivel mai jos 

de mediu, 32,4% - nivel mediu şi nici un subiect nu a obţinut nivel înalt a capacităţilor 

comunicative. 

Fig. 5. Nivelul capacităţilor comunicative al subiecţilor din al II-lea lot experimental cu 

nivel înalt al autoaprecierii 

Din toţi adolescenţii cu comportament social adecvat care au nivel înalt al 

autoaprecierii, 47,1% au nivel înalt al capacităţilor comunicative, 42,4% – nivel mediu, 10,6% 

– nivel mai jos de mediu şi nici unul nu a înregistrat nivel scăzut al capacităţilor 

comunicative. 

Deci, dezvoltarea capacităţilor comunicative depinde în mare măsură de nivelul 

autoaprecierii subiecţilor. 

Acest lucru îl putem demonstra şi prin evidenţierea corelaţiei statistice înalte între 

autoapreciere şi capacităţi comunicative: 

 

 

 

20.6% 

47,0% 

32.4% 

scazut mai jos de mediu mediu

10.6% 

42.4% 

47.1% 

mai jos de mediu mediu inalt
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Tabelul 2  

Corelaţia dintre autoapreciere şi capacităţi comunicative  

Variabila Variabila 
Coeficient de 

corelaţie (r) 

Prag de 

semnificaţie (p) 

Autoaprecierea 

(Dembo Rubinştein) 
Capacităţi comunicative (ACO) 0,515 p<0,001 

Pentru formarea unei autoaprecieri adecvate sunt importante aşa trăsături 

comunicative ca: bunăvoinţa, stima, bunătatea, cinstea, cordialitatea, compătimirea, modestia, 

pa care am intenţionat să le formăm la preadolescenţii din lotul experimental.  

Comunicarea cu semenii reprezintă un mijloc important de socializare a 

adolescentului. El îşi formează deprinderi de interacţiune socială, capacităţi de a se supune 

disciplinei colective, de a obţine autoritate şi de a ocupa statutul dorit. În grup se formează şi 

se dezvoltă eficient autoaprecierea adolescentului: dacă adolescentul poate să respingă critica 

adulţilor, atunci părerea despre el a semenilor, o apreciază înalt. După R. Berns (1986) şi M. 

Rosenberg (1965) unul din mijloacele de influenţă pozitivă asupra autoaprecierii este 

formarea unor relaţii interpersonale în care adolescentul ar putea comunica cu alte persoane a 

căror interese, aptitudini sunt adecvate celor personale. Deci, având o apreciere neadecvată, 

adolescentul nu reuşeşte să stabilească relaţii interpersonale în colectiv. Dar, ocupând o 

poziţie de izolat, nu reuşeşte să-şi formeze o autoapreciere adecvată. Între autoapreciere şi 

relaţiile interpersonale există o interdependenţă. 

Autoaprecierea are o influenţă reglatoare asupra relaţiilor interpersonale. 

Datele empirice obţinute ne-au permis să evidenţiem o dependenţă dintre 

particularităţile autoaprecierii şi statutul social al adolescenţilor în colectivul clasei.  

 

                                                      Tabelul 3 

Raportul dintre nivelul autoaprecierii şi statutul sociomentric în colectivul 

clasei pe întreg eşantionul (%) 

Statut sociometric Înalt 

(lider) 

Mediu 

(preferaţi) 

Jos 

(izolaţi) Autoaprecierea 

Foarte înalt 4,9 5,8 1,2 

Înalt 17,3 21,4 7,4 

Mediu 7,4 9,0 10,3 

Jos 1,2 2,9 11,1 
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Pentru a confirma că între statutul social al preadolescentului în colectiv şi 

autoapreciere există o interdependenţă, am evidenţiat o corelaţie semnificativă între nivelul de 

autoapreciere şi rezultatele obţinute la tehnica sociometrică. 

 

Tabelul 4 

Corelaţia dintre nivelul autoaprecierii şi statutul social în colectiv 

(Pearson correlation) 

Variabila Variabila 
Coeficient de 

corelaţie (r) 

Prag de 

semnificaţie (p) 

Autoaprecierea 

(Dembo Rubinştein) 

Statutul sociometric 

(sociometria) 
0,355 p<0,001 

 

În concluzie putem afirma, că la adolescenţii cu comportament deviant predomină 

subaprecierea. Majoritatea adolescenţilor cu comportament deviant ocupă o poziţie 

nefavorabilă în colectivul clasei. În asemenea condiţii, autoaprecierea scăzută se datorează 

acumulării îndelungate a emoţiilor negative ce rezidă din insuccese frecvente, respingerile din 

partea colegilor. Fiind într-o poziţie nefavorabilă şi având o apreciere neadecvată, 

adolescentul nu poate să-şi satisfacă nevoia de comunicare cu semenii. Autoaprecierea 

neadecvată reprezintă o cauză a nesatisfacerii de comunicarea cu semenii a adolescenţilor cu 

comportament deviant. 
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Summary 

To divide the professionals into those ones dealing exclusively with alcohol-, drugs-, 

gambling- or other nonsubstantial- addictions is becoming less and less justified. It is needed 

to motivate and educate the new generation of the adictologists who will handle an individual 

and a family in problem and holisticly consolidate different terapeutic goals. The 

rehabilitation goals also go through changes; recovery and psycho-social- and spiritualy-

cultural- development of the individual and the family are becoming a target.  The person in 

problem needs to abstain, the family has to help, and the community has to start sending 

antidrinking and antidruging messages. Treated addict and his family can influence the 

community in a psychiatric way by recovering themselves and in the same time prevent the 

development of the addictions of the others nearby.  

Keywords:  

Addiction, community psychiatry, psycho-social- and culturaly-spiritual- development 

of the personality 

 

Introduction 

The system for the treatment of the problems connected to alcohol has been 

developing for over the last fifty years following the medical model and social learning theory 

(Zoričić, Ivančić; 2007.). According to the great experiance of the past years, which is based 

on the Hudolin´s theories, the treatment starts in a hospital and lasts for a few weeks, patients 

are handled by a multidisciplinary teams, and before being discharged home, a person is 
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beeing involved into local self-help groups (Clubs of treated alcoholics) and attends it for 

approximately three to five years.  

The system for the treatment of the problems connected to psychoactive drugs, mainly 

opiates, is being based on the two important approaches: substitutional therapy and 

harmreduction strategy. Those strategies help the addicts to rise above narco criminal system, 

overdose mortality rates are being decreased and the number of HIV- and HCV- positive 

patients is dropping off. It signficantly influences on the reduction of the criminal actions, 

while rehabilitation and recovery are very important, but secondary.  

The system for the treatment of the problems connected to gambling  is more recent, 

insufficient, noncomprehensive, turned to establishment of the abstinence and recovery.  

In the part of discussion, we will try to accent the benefits and the flaws of the 

systems, and give voice to the importance of the recovery as a teraputic goal for the addict.  

 

Discussion 

A medical model on one side, which calls the addicted person to be a victim, and the 

addiction to be a condition (of the brain illness) beyond the control of the person, and the 

social learning theory on the other side, which focuses on the systemic approach to the person 

and includes a dymension of the interactions between a person, his/her surroundings and a 

substance, are the frames of the system for the treatment of the addicts. Fifty years ago, 

Hudolin developed a comprehensive and contemporary treatment model which involves 

institutional and non-institutional therapies, using the potentials of the terapeutic 

communities, group therapies and self-help groups (Bowen; 1988.). Self-help groups took an 

importan role in Hudolin´s system. The family therapy is being brought on progressively and 

the addiction is treated systemicly. Self-help groups are being led by a proffesional leading a 

person through the proces of recovery.  

In years, this model is being turned to the direction called community psychiatry. 

Nonproffesionals, or the laics, who are being educated in alcohology, are becoming the 

catalysts of the changes of the person in need. The responsibility for the treatment is being 

shifted from the psychiatry to the community. Alcohol addict in abstinence and his family 

which has thrown alcohol out of their home are becoming an important messenger of the 

antidrinking society. This model resulted in succesful development of thousands of clubs of 

treated alcoholics in Italy, Croatia and many other countries (Zoričić, Torre, Orešković; 

2007.). 
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Twenty-five years ago Hudolin changed the goal and the meaning of the rehabilitation. 

He thought it was incorrect, especially when talking about the psycho-social- and culturally-

spiritual- development of the personality, and raised the bar of the rehabilitation to the 

recovery of the individual, his/her family and the society to the upper level.  

The treatment of the psihoactive substance addicts, especially heroin, went through 

different model of the development, and is based on the substantial therapy and 

harmreduction programs. The achievement of the treatment is estranging the addicts from the 

criminal millieu, including them to the substitutional therapy maintanance programs, the 

reduction of the HIV- and HCV- infected addicts. Harm reduction programs have proved 

themselves to be extremely efficient in this area. Though, it in the sphere of recovery, 

resocialization and development of the personality, this model still can´t compete the results 

of the treatment of the alcoholics.  

The experience of the treatment of the problems connected to gambling points out the 

fact that there is a needed time from noticing the problem to the adequate reaction of the 

professionals and the establishment of the system (Zoričić, Torre; 2009.). The program in 

Croatia followed the program for the treatment of alcoholics, aside from the fact that the self-

help groups reacted much sooner than the institutions. The treatment is focused on 

establishment of the abstinence, family therapy, establishment of the functional 

communications, getting back the lost trust in families… The circulary causality principles, 

group work and the culturally-spiritual development of the personality are being used in the 

same way they are used in alcoholism. It is considered that the person is not ill, their relations 

are.  

Although pharmacotherapy in alcoholism and gambling isn´t so important as in the 

drug treatment, the medicaments are usually used to treat the comorbid disorders.  

Learning from given experiences, adictologists, after the abstinence is being 

established, deal with the recovery of the personality and the family and their psycho-social- 

and culturally-spirtual development. Accepting the terms goals of the treatment, the addict has 

a chance to become better, more mature, more complete and more responsible person, which 

is a precondition of the long term abstinence and improvement of the quality of life.  

 

Conclusion 

 Professional experiences in the treatment of the addicts in Croatia and neighbour 

countries shows us that the program has to be focused on the person in need, not the 
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substance. The treatment has to involve persons family and community which used to support 

the drinking, using drugs or gambling. Comprehension of the experiences, learning and suport 

are the base of the improvement of the quality of our work. The experience of the self-help 

groups, which protect and use the family therapy aproach may be the most valuable 

experience of the fifty year long addiction treatment history.   

 The motivation and the education of the young professionals, but also 

nonprofessionals and volunteers in this area, is an imperative. At the same time, established 

community psychiatry roots need to constantly work on the prevention of the addictions and 

the quality development of an individual, family and society in general.  
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CORELAȚII ÎNTRE SENSUL COERENȚEI  

ȘI AUTOEFICACITATE 

 

          Dan VASILIU, Psiholog 

 

Abstract:  

The research was based on two cognitive dimensions of personality studied in health 

psychology. Sense of coherence, originally developed by Aaron Antonovsky (1979), the 

author's conception is essentially a characteristic cognitive, that person how to perceive, judge 

and interpret the world. To measure sense of coherence scale Antonovsky developed the 

SOC-29 and SOC-13 version, published in 1987. Antonovsky proposed eight types of 

prediction on the evolution of the relationship between sense of coherence function 

constituents factors: understanding, control, purpose. Self-efficacy refers to a person's belief ,, 

in its ability to mobilize cognitive and motivational resources required to perform tasks 

successfully Dates "(Bandura, 2006). SES Scale to measure self-efficacy was developed by 

Schwarzer and Jerusalem ( 1995). the results of the questionnaire on a group of 357 

participants showed that there were significant correlations between the two constructs in the 

sense that both are damaged at the same time. 

Key words: 

 Sense of coherence, self-efficacy, correlations, coping, stress resistance. 

Rezumat:  

Cercetarea a avut la bază două dimensiuni cognitive ale personalității studiate în psihologia sănătății. 

Sensul coerenței, dezvoltat inițial de Aaron Antonovsky (1979), reprezintă în concepția autorului o 

caracteristică esențialmente cognitivă, adică modul persoanei de a percepe, judeca și interpreta 

lumea. Pentru măsurarea sensului coerenței,  Antonovsky a dezvoltat scala SOC-29 și varianta SOC-

13, publicate în anul 1987. Antonovsky a propus opt tipuri de predicție privind evoluția sensului 

coerenței funcție de relaționarea între factorii constituenți: înțelegere, control, scop. Autoeficacitatea 

se referă la ,,convingerea unei persoane în capacităţile sale de a-şi mobiliza resursele cognitive şi 

motivaţionale necesare pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date" (Bandura, 2006). Scala SES, 

pentru măsurarea autoeficacității a fost dezvoltată de Schwarzer și Jerusalem (1995). Rezultatele 

aplicării chestionarelor pe un lot de 357 de participanți au demonstrat că există corelații 

semnificative între cele două constructe, în sensul că ambele se deteriorează în același timp. 

Cuvinte-cheie:  

Sensul coerenței, autoeficacitate, corelații, coping, stres, rezistență. 
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1. 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. 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. 

 Studii privind factorii de personalitate în sanogeneză, în special legate de 

autoeficacitate și sens al coerenței au fost făcute de  

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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 
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pentru a satisface cererile prezentate de stimuli; și (3) cererile sunt provocări, demne de 

investiție și angajament‖ (Antonovsky, 1987). Persoanele la care aceasta caracteristică este 

întâlnită prezintă o mai bună rezistență la stres, putând să facă față (și să rămână sănătoase) 

provocărilor întâlnite. Sensul coerenței este compus din trei factori: Înțelegere, Control și 

Scop. Înțelegerea se referă la gradul în care persoana poate înţelege situaţia prin care trece și 

îi poate atribui un sens sau capacitatea de înţelegere a stimulilor externi sau interni ca 

explicabili şi predictibili. Controlul este definit ca fiind, capacitatea persoanei de a percepe 

existenţa unor resurse interne sau externe disponibile în vederea confruntării cu evenimentele 

stresante. Scopul se referă la percepţia unei finalităţi necesare sau dorite, înțelegerea unei 

semnificaţii a sarcinilor de zi cu zi astfel încât implicarea în rezolvarea lor apare ca justificată. 

Antonovsky propune următoarele predicții (Tabel. 1) cu privire la cele opt posibile variante de 

relaționare între factori (Antonovsky, 1987): 

 

Tabel 1. Predicții funcție de variantele de relaționare între factori. 

Tip 
Componentele sensului coerenței 

Predicție 
Înțelegere Control Scop 

1 Crescută Crescut Crescut Tip stabil 

2 Scăzută Crescut Crescut Tip rar 

3 Crescută Scăzut Crescut Tendință de creștere 

4 Scăzută Scăzut Crescut Tendință de creștere 

5 Crescută Crescut Scăzut Tendință de scădere 

6 Crescută Scăzut Scăzut Tendință de scădere 

7 Scăzută Crescut Scăzut Tip rar 

8 Scăzută Scăzut Scăzut Tip stabil 

 

 Tipurile unu și opt apar evident stabile (dadaptativ sau dezadaptativ) iar tipurile doi și 

șapte sunt considerate 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 dată de componenta Scop.  

 

1.3. AUTOEFICACITATEA 

 Autoeficacitatea influențează în mod semnificativ și pervaziv viața persoanei. Aceasta 

se referă la modul în care cineva își percepe capacitatea de a se mobiliza pentru a depăși 

dificultățile întâmpinate în rezolvarea sarcinilor. "Considerăm convingerile oamenilor despre 

eficacitatea lor ca afectând în mod semnificativ felul de alegeri pe care le fac. În special, 

afectează nivelul de motivație și perseverență în fața obstacolelor. Succesul necesită de cele 



116 
 

mai multe ori efort constant, auto-eficacitatea scăzută devinind în acest caz un factor de auto-

limitare. Pentru a reuși, oamenii au nevoie de un sentiment de auto-eficacitate, alături de 

rezistență în fața inevitabilelor obstacole și inechități ale vieții" (Bandura, 2006). Persoanele 

cu o autoeficacitate crescută își stabilesc obiective înalte și prezintă o rezistență crescută în 

fața dificultăților întâmpinate. În cazul unui eșec își revin mai ușor și atribuie eșecul mai 

degrabă lipsei de cunoștințe sau aptitudini, decât unor eventuale deficite în capacitățile 

personale. În schimb, în cazul persoanelor cu auto-eficacitate scăzută, accentul cade pe 

deficiențele personale, obstacolele întâlnite fiind mai greu de depășit și rata de eșec crescând. 

Apare tendința de a depune mai puțin efort, de a-și asuma obiective mai mici și se crează 

astfel o istorie personală săracă în experiențe de succes. Persoanele cu auto-eficacitate scăzută 

își revin mai greu în cazul unui eșec și prezintă un nivel ridicat de stres și rate ridicate de 

depresie. Auto-eficacitatea afectează modul în care oamenii gândesc, alegerile pe care le fac, 

țelurile pe care și le propun, efortul depus, modul în care anticipează rezultatele și nivelul de 

rezistență în fața adversității, calitatea vieții emoționale și nivelul de stres și de depresie pe  

care le experimentează. Bandura consideră că există patru surse ale auto-eficacității - 

experiența succesului, modelarea socială, persuasiunea socială și stările emoționale. 

Experiența succesului într-o activitate poate servi ca factor de creștere a auto-eficacității. Cu 

cât o persoană trăiește mai multe experiențele de succes, cu atât este mai probabil să dezvolte 

un nivel ridicat de auto-eficacitate. Modelele sociale afectează de asemenea auto-eficacitatea, 

persoanele fiind influențate de exemplul celor cu care consideră că se aseamănă. Astfel, 

cineva care se consideră similar cu o persoană capabilă într-un domeniu se va percepe și pe 

sine la fel de capabil. Mecanismul funcționează și în cazul perceperii asemănării cu o 

persoană cu capacitate scăzută. Persuasiunea socială reprezintă influența celorlalți asupra 

auto-eficacității persoanei prin aprecierile lor despre cât de capabilă de sarcină este individul. 

Ia forma unei „contagiuni‖ și poate să ridice sau să coboare auto-eficacitatea personală. Cea 

de-a patra componentă a auto-eficacității sunt stările emoționale, datorită impactului pe care 

emoțiile și starea de spirit le au asupra modului în care o persoană percepe eficacitatea sa. 

 

2. OBIECTIVE ȘI IPOTEZE 

 

2.1. OBIECTIVE 

 Cercetarea a urmărit evidențiere unor corelații între rezultatele obținute la evaluarea 

sensului coerenței, ca factor de rezistență la stres al unei persoane, adică puterea de a face față 

provocărilor întâlnite, și rezultatele evaluării autoeficacității, ca predictor al capacității de 
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mobilizare pentru a depăși dificultățile întâmpinate în rezolvarea sarcinilor. Rezultatele pot sta 

la baza unor programe de antrenament pentru persoanele implicate în situații de risc sau 

expuse influenței unor factori stresori în exces, inevitabili domeniului de activitate. 

 

2.2. IPOTEZE 

 Ipotezele de lucru au fost enunțate după cum urmează: 1) Există corelații semnificative 

între valorile măsurate pentru sensul coerenței, global și factorial, și evaluarea autoeficacității; 

2) Există diferențe semnificative între valorile măsurate ale sensului coerenței, global și 

factorial, și ale autoeficacității pentru participanții de gen masculin și de gen feminin.  

 Variabilele supuse analizei corelaționale sunt SES (autoeficacitatea) și SOC (sensul 

coerenței cu factorii: SOCI (înțelegere), SOCFC (control și flexibilitate), SOCSR (scop și 

sens). 

 

3. METODA 

 

3.1. PARTICIPANȚII 

 Am colectat datele de la 357 de participanți din București și Județele: Ilfov, Giurgiu, 

Buzău, Brașov, Alba, Timiș, Arad, Bihor, Dolj, Hunedoara, Maramureș. Participanții au fost 

aleși din diferite categorii sociale cu vârste cuprinse între 18 și 80 de ani dintre care 164 de 

gen masculin (46%)  și 193 de gen feminin (54%). 

 

3.2. INSTRUMENTE 

 În urma instruirii participanților la cercetare au fost aplicate chestionarele de evaluare 

a constructelor studiate. Scala SES (Schwarzer, Jerusalem, 1995), pentru evaluarea 

autoeficacității are 10 itemi cu patru variante de răspuns: complet neadevărat în ceea ce mă 

privește (SES=1), în cea mai mare parte neadevărat (SES=2), în cea mai mare parte adevărat 

în ceea ce mă privește (SES=3) și perfect adevărat în ceea ce mă privește (SES=4). Scala a 

fost validată pentru populația din România (Vasiliu și alții, 2015). Pentru evaluarea sensului 

coerenței am utilizat scala SOC13 (Antonovsky, 1987). Cuprinde 13 itemi evaluați pe o scala 

Likert cu șapte variante de răspuns, cotați de la 1 la 7 (itemii 4,5,6,8,9, 11, 12 și 13) sau de la 

7 la 1 (itemii 1, 2, 3, 7și 10). Scala a fost validată pentru populația din România (Vasiliu și 

alții, 2015).     
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3.3. PROCEDURA 

 Participanții au fost instruiți să bifeze câte o singură opțiune pentru fiecare item al 

scalelor și li s-a precizat că toate opțiunile sunt corecte. Modalitatea de completare a scalelor a 

fost creion-hârtie. Metoda aleasă pentru verificarea iptezelor a fost cea a unui studiu 

corelațional bidirecțional. Pentru determinarea corelațiilor semnificative (coeficientul de 

corelație Pearson) a fost ales pragul de semnificație p=0.05. Tăria minimă a corelației a fost 

stabilită la p= 0,195 pentru numărul gradelor de libertate df=356 (Popa, 2008). 

 

3.4. DESIGN EXPERIMENTAL 

 Participanții au fost testați și evaluați cu două instrumente. Am adoptat pentru 

cercetare un design corelațional non-experimental.  

 

R O O1 O2 

 

unde: „O‖ reprezintă faza de instruire a participanților; „O1‖ reprezintă testarea 

autoeficacității și „O2‖ reprezintă testarea sensului coerenței și a factorilor constituenți. 

 

4. REZULTATE 

 Datele au fost prelucrate statistic. Din analiza descriptivă a rezultat, conform Tabel 1. 

Rezultatele au îndreptățit suficient posibilitatea unei analize corelaționale. 

 

Tabel 1. Rezultatele analizei descriptive. 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Dev. Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic Statistic Std. 
Error 

Statistic Std. 
Error 

Autoeficacitate 357 16 40 32,30 ,203 3,832 -,417 ,129 ,825 ,257 

Sens coerenta/Intelegere 357 7 35 23,72 ,309 5,832 -,553 ,129 -,104 ,257 

Sens coerenta/Control 357 4 28 18,85 ,241 4,547 -,322 ,129 -,385 ,257 

Sens coerenta/Scop 357 4 28 21,76 ,222 4,191 -,878 ,129 1,175 ,257 

Sens coerenta 357 15 89 64,32 ,662 12,505 -,450 ,129 ,023 ,257 

Predictia SOC 357 1 8 5,94 ,118 2,232 -,711 ,129 -,751 ,257 

  

 

 În urma acestei analize a rezultat că există corelații semnificative între scorurile 

obținute de participanți la evaluarea autoeficacității și ale sensului coerenței (Tabel 2). 
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Tabel 2. Corelații semnificative între scorurile autoeficacității și sensului coerenței. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Autoeficacitate 1     

2. Sens coerenta/Intelegere ,400** 1    

3. Sens coerenta/Control ,370** ,694** 1   

4. Sens coerenta/Scop ,350** ,503** ,595** 1  

5. Sens coerenta ,439** ,888** ,887** ,786** 1 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Corelația pozitivă arată că sensul coerenței se deteriorează odată cu scăderea 

autoeficacității. 

 Referitor la predicția tendinței sensului coerenței și evaluarea autoeficacității 

rezultatele arată că există corelații semnificative (r=-356, p=0,01). Odată cu scăderea 

autoeficacității tipul predicției se deplasează spre variantele dezadaptative (în scădere sau 

stabil scăzut). 

 

5. CONCLUZII 

  În urma studiului a rezultat concluzia că persoanele cu o autoeficacitate scăzută, 

datorită percepției deficitere a capacitatății de a se mobiliza pentru a depăși dificultățile 

întâmpinate în rezolvarea sarcinilor manifestă un sens al coerenței scăzut. Aceste persoane 

înțeleg mai greu situația prin care trec și sensul acesteia și își explică mai greu semnificația 

stimulilor interni sau externi. Resursele interne sau externe de a face față evenimentelor 

stresante sunt mai dificil de perceput iar finalitatea sarcinilor zilnice și implicarea în 

rezolvarea lor sunt mai greu accesibile. Se pare că astfel de persoane sunt mai predispuse să 

folosească preponderent sistemul de gândire nr. 1 (Kahneman, 2012) . 
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Abstract:  

Routine manifests in all sectors of human activities; it is intrinsically connected with the 

human being‘s existence and condition. Its pluridisciplinary analysis highlights its bivalence. 

Knowing the psychology of routine (its sources, forms and effects) we can value its positive 

potential and dynamics or even avoid its negative outcomes. The professional routine presents 

a particular interest due to the fact that its proper management is the one which makes the 

difference between boredom, exhaustion and personal development and satisfaction. 

Key words :  

Routine , ritual, standardization, demotivation 

 

 

Motto: „Toți oamenii sunt potențial  supuși  unor neliniști existențiale,anxietăți 

ontologice.Securitatea psihologică este alimentată de rutina vieții 

cotidiene.Când se produce distrugerea rutinelor,ne invadează  

anxietățile.‖(Anthony Giddens-„Consecințele modernității‖) 

 

1. Introducere 

Din perspectivă psihologică, sensul curent al rutinei constă în „orice activitate 

adaptativă sau abilitate motorie sau mentală, care a dobândit un înalt grad de automatizare.‖ 

(Doron R.,2006:687). Etologul austriac Konrad Lorenz,constată faptul că, la om, cu excepția 

câtorva reacții organice, toate actele motorii sunt ritualizate, adică urmează un model care este 

învățat, sunt conforme unei scheme. 

Facilitând adaptarea la solicitările vieții sociale, aceste activități sau segmente de 

activități, au un traseu bine definit, se desfășoară constant, în același fel. Ritul, ritualul, rolul 

social, sunt termeni corelativi, ce evidențiază  cristalizarea la nivel instituțional dar și în viața 

cotidiană, a unor practici rutiniere, a unor comportamente ordonate într-o desfășurare 

stereotipă, asimilate de individ prin procesul de socializare.  
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2. Efectele rutinei asupra existenței umane 

Ritualul ca „ansamblu de comportamente ceremoniale‖ (Dicționar de psihologie 

socială, 1981: 216), conține acte individuale  sau colective, ce se supun  unor reguli, se repetă 

după o schemă   în mod constant. Prin aceste rutine sociale se transmit și conservă  

semnificații ce alcătuiesc universul  simbolic al unei comunități, asigurându-i ordinea, 

stabilitatea, controlul și continuitatea. Analizându-le din perspectiva  evoluției  lor istorice, 

psihologia socială  și antropologia culturală  constată mutații majore  în manifestarea lor, în 

urma trecerii de la societatea tradițională la cea modernă. În cadrul societăților simple, 

primitive, mentalitatea  și comportamentul indivizilor posedă un grad ridicat de standardizare, 

rutina vieții sociale fiind accentuată. Riturile magice și religioase, practicile inițiatice etc., 

sunt elemente ce definesc  universul  spiritual, cultura acestor comunități. Pe de altă parte, o 

dată cu complexificarea societății și demitizarea ei, manifestarea diversității  culturale  și a 

stilurilor de viață, rutinele sociale se estompează, capătă forme specifice  de manifestare. 

Promovarea creativității, a inițiativei, inclusiv  în jucarea rolurilor sociale, împreună  cu  

provocările adaptării la o lume ultradinamică și imprevizibilă, diluează rutinele tradiționale, 

conducând la abandonarea lor treptată. Climatul social stabil și sigur specific societății 

tradiționale, este înlocuit de o lume caracterizată prin schimbări accelerate, imprevizibil și 

nesiguranță. 

Sociologul și economistul german Max Weber (1864-1920), analizând raționalizarea 

excesivă  și dezvrăjirea lumii, constată că modernitatea aduce cu sine tirania rațiunii, ce ne 

închide treptat în cușca impersonală  a rutinei  birocratice. Revoluția industrială, organizarea 

birocratic-eficientă a statului modern, convertirea științei în tehnică, au condus treptat la 

transformarea mijloacelor în scopuri în sine, schimbând  condiția și psihologia umană. În 

postmodernitate toate aceste fenomene s-au radicalizat. Excesul de raționalitate a devenit 

iraționalitate, instaurând domnia iraționalității raționalității. 

George Ritzer în lucrarea „Mcdonaldizarea societății‖, realizează o radiografie a 

societății contemporane ,prin prisma  unor practici rutiniere cu efecte dezumanizante. Debutul 

acestui proces  constă în crearea liniei de asamblare de către Ford, în numele eficienței, cu 

scopul obținerii unui  profit mai mare pentru Ford Motor Company. Orice activitate executată 

la bandă de un muncitor este précis  prestabilită, eliminându-se orice mișcare inutilă, și 

parcurgându-se traseele cele mai scurte. Deși  banda de asamblare reprezintă un remarcabil 

progres  în raționalizarea producției, ea produce un mediu de lucru dezumanizant, genial redat 

de celebrul Charlie Chaplin în filmul „Modern Times‖. Acest tip de rutină erodează psihicul 

uman,generează  apatie, înstrăinare și devine sursa  pierderii  sensului. Structurile 
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organizaționale birocratice specific  lumii contemporane, supun ființa umană unor presiuni 

sociale intense, care îi deformează personalitatea. Supunerea necondiționată, prudența 

exagerată, temerile și angoasele sale își au izvorul și în rutinele ce au năpădit  țesătura vieții.  

3. Rutina profesională 

Dintre toate formele rutinei, rutina profesională prezintă un interes deosebit, pentru că 

buna ei gestionare este cea carea face diferența dintre blazare, plafonare și dezvoltare sau 

împlinire personală. În funcție de cerințele locului de muncă, rutina reprezintă acea capacitate 

a unui individ de a dobândi, printr-o practică îndelungată, anumite deprinderi și obișnuințe 

care să faciliteze activitatea pe care o desfășoară zilnic la locul de muncă. 

Întreaga noastră viață este o rutină și nu îi putem reproșa acesteia nerealizarea 

profesională sau regresul propriu. Nu în totalitate, deoarece acest lucru depinde de fiecare 

individ în parte și de felul în care știe să își gestioneze activitățile. Din acest punct de vedere, 

rutina devine interpretabilă în funcție de tipul de personalitate al fiecărui angajat. Spre 

exemplu, nu toți oamenii reacționează la fel în situații critice. Unii se fâstâcesc și nu știu cum 

să procedeze, alții reușesc să se stăpânească și să rezolve problema. La fel se întâmplă și în 

cazul rutinei: unii angajați  sunt capabili să se folosească de ea numai în cazurile în care 

aceasta i-ar putea ajuta pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu cât mai bine, dar se rup de 

ea în momentul terminării activității respective. Iar alții se complac în rutină și zilnic fac 

aceleași lucruri plictisitoare, care îi obosesc și îi plafonează. Aceasta nu influențează neapărat 

calitatea muncii sale, dar cu siguranță va avea efecte negative în ceea ce privește evoluția 

individului în cadrul instituției și calitatea vieții sale. 

Cu toate că rutina este o cauză a apariției plafonării, cele două noțiuni sunt pe departe 

să însemne același lucru, singura lor parte comună fiind conotația negativă atribuită. În ceea 

ce privește plafonarea, ea apare doar atunci când refuzăm să ne dezvoltăm, să evoluăm, lucru 

dăunător atât instituției, cât și individului. Plafonarea nu reprezintă sentimentul de lene sau 

autosuficiență, așa cum întâlnim în cazul rutinei, ea se manifestă diferit de la o persoană la 

alta, deoarece are în vedere capacitatea fiecăruia de adaptare, de învățare continuă. De cele 

mai multe ori, demotivarea este legătura dintre rutină și  plafonare, ea fiind cauzată de excesul 

de rutină (rutina necontrolată), iar efectul primordial este reprezentat de această tendință de 

plafonare. Plafonarea este o formă de mărginire, de limitare a propriei persoane, lucru care 

determină o eficință redusă și o performanță scăzută în activitate. 

Și în acest caz, al cadrului profesional, vorbim despre dubla valență a rutinei. Însă, în 

momentul în care discutăm despre rutină la locul de muncă, de cele mai multe ori, se fac 

asocieri negative, fără a se lua în considerare faptul că sunt și domenii în care rutina este 
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necesară, atâta timp cât nu este lăsată să cadă în sfera plafonării. Eficiența în muncă poate 

crește dacă, la locul de muncă, rutina se manifestă prin acțiuni regulate și repetate. În 

momentul în care sarcinile întreprinse la locul de muncă sunt cunoscute, iar angajații știu 

exact ceea ce au de făcut, există o anumită stabilitate, liniște și confort psihic, datorat rutinei 

profesionale. Ea asigură un mecanism de rezolvare eficientă și rapidă a multor situații. Toate 

aceste rutine „pozitive‖, asigurând calea cea mai bună de realizare a obiectivelor instituției 

respective. Spre exemplu, dacă ne îndreptăm spre domeniul contabilității, acolo unde 

angajatul se folosește de cifre și proceduri pentru a-și putea desfășura activitatea, rutinele 

joacă un rol extrem de important. Managerii, cu siguranță, nu își doresc un contabil creativ, 

iar de cele mai multe ori, dacă îi scoți din traseul obișnuit, le este mai greu să se organizeze, 

devenind chiar agitați și nervoși. Același lucru se aplică și în cazul șoferilor de curier sau 

gestionarilor, care ar trebui să se îngrijească de rutina lor zilnică, deoarece ea face diferența în 

calitatea muncii. Dezinteresul, neglijența, comoditatea față de rutina lor profesională sunt 

dăunătoare. Rutina indică un ritm și o operațiune de urmat și în domeniile tehnice, acolo unde 

procedurile trebuie respectate întocmai: piloții,  militarii specializați pe diferite arme tehnice, 

chirurgii, trebuie să aibă o activitate în care rutina să nu își fixeze rădăcinile prea adânc. 

Alta este, însă, situația în cazul arhitecților,  pictorilor sau a altor domenii în care este 

nevoie de creativitate și mai puțin de rutină, cu toate că și în aceste arii rutina își face simțită 

prezența. Dar de preferat ar fi ca în aceste domenii rutina să nu fie lăsată să dețină controlul. 

Chiar dacă ea există, și e normal sa fie așa, trebuie ca individul să își cunoască propriile limite 

și să nu se lase purtat de obiceiurile pe care și le-a creat. El trebuie să își folosească toate 

cunoștințele dobândite prin repetiție și rutine, dar să lase loc și creativități. Rutina te macină, 

te lasă gol, fără sens, împiedică dezvoltarea personală și manifestarea creativității.  

Tot în sfera aspectelor negative ale rutinei, includem și generarea unei stări de 

demotivare, lipsă de pasiune și satisfacție. Sunt și domenii în care rutina este atât de bine 

înrădăcinată, încât angajații își desfășoară activitățile doar pentru a-și primi salariul la fiecare 

sfârșit de lună, nemaifiind interesați și atrași de propriul loc de muncă. Iar principalele motive 

pentru care locul de muncă se poate transforma într-un loc al plictiselii, al oboselii continue, 

al alienării sunt lipsa de creativitate, de competitivitate, de provocări, formarea 

automatismelor. Toate aceste fenomene aruncă angajatul în sfera rutinei. 

Aproape în orice domeniu există, într-o anumită măsură, activități cu caracter 

repetitiv, care conduc, mai devreme sau mai târziu, la instalarea rutinei. Acestea pot fi 

reprezentate de antrenamente, diete (în cazul sportivilor), retușuri, galerie (în cazul artiștilor), 

comandă, instrucție de front, servicii (în ceea ce îi privește pe militari, jandarmi, polițiști). 
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După ce aceste lucruri sunt făcute de zeci de ori, ele intră în reflexele individului și sunt 

executate fără un consum mare de energie. Primele etape ale învățării sunt reprezentate de un 

consum cât mai mic de resurse și de creșterea randamentului, conducând astfel la obișnuință și 

familiaritate și având drept consecințe: autosuficiența, pierderea prospețimii în gândire, 

scăderea eficacității și productivității, satisfacția față de propria persoană. Dintre acestea, 

autosuficiența poate duce la încetinirea (chiar stoparea) procesului de învățare continuă, iar 

renunțarea la cunoaștere este un risc pe care nici un individ nu ar trebui să și-l asume. Cea de-

a doua consecință conduce la lipsa curiozității și a dorinței de cercetare. În acest caz, individul 

nu își mai pune întrebări în ceea ce privește activitățile și lucrurile din jurul său. Se complace 

în această situație, făcând mecanic lucrurile deja cunoscute. 

Pentru a putea identifica rutina dăunătoare la locul de muncă, cercetările au identificat 

următoarele manifestări:  

 desfășurarea proceselor curente pe baza deciziilor anterioare (de obicei în situații de 

criză); 

 evitarea elaborării de perspectivă; 

 ancorarea în experiențele anterioar; 

 evitarea urmăririi de noi oprtunități; 

  luarea de decizii din inerție, rapid, chiar dacă situația este diferită. 

Dar nu este suficient faptul că sunt identificate aceste aspecte, ele trebuie să fie și 

combătute prin diferite metode, precum discuții noi, schimbări autoimpuse, implicarea în 

proiecte noi, mici schimbări în ceea ce privește decorul. 

Metodele de depășire a momentelor rutiniere, atunci când este cazul, sunt universal 

valabile, în momentul în care vorbim despre atitudine; iar când discutăm despre rutină din 

punct de vedere operațional aspectele sunt diferențiale. Măsurile necesare pentru a alunga 

rutina de la locul de muncă pot fi reprezentate de: concedii, zile libere în weekend, rearanjarea 

mobilierului, schimbarea locului sistemelor de iluminat sau redecorarea încăperii. Aceste 

„evadări‖ și schimbări ale ambientului sunt factori care determină activarea creativității. 

Plecând de la această idee, spre exemplu, managerii de la o firmă Sony au hotărât ca angajații 

să schimbe din când în când activitatea pe care ei o execută de obicei în firmă, cu cea a 

colegilor pentru a le spori interesul pentru ceea ce fac și pentru a nu ajunge să se plictisească 

de munca lor.  

Un alt aspect foarte important  ține de schimbarea în atitudine, deoarece orice loc de 

muncă devine, la un moment dat  rutinier, iar individul nu poate face schimbări în ceea ce 
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privește activitatea profesională, dar poate realiza schimbări la nivelul atitudinii sale și a 

modului de abordare a problemei. Acest tip de schimbare se numește schimbarea de optică și 

reprezintă momentul în care realizezi că ceea ce faci începe să îți placă din nou. O asemenea 

schimbare de atitudine ajută individul să reia sarcinile zilnice cu entuziasm și să privească 

lucrurile din alt unghi, chiar dacă ele sunt, de fapt, aceleași. 

Profesorul Mihaly Csikszentmihalyi s-a dedicat studiului acestui subiect și a observat 

că în anumite momente, indivizii sunt complet absorbiți de ceea ce fac, distrași în totalitate de 

la ceea ce se întâmplă în jurul lor, concentrându-se la maximum, dar obținând rezultate la un 

nivel ridicat de performanță. Această stare, el a numit-o „starea de flux‖, despre care, studiile 

sale au arătat că poate fi atinsă în orice domeniu de activiate, iar în cele mai multe cazuri, 

după terminarea ei, indiferent de durata acesteia, subiecții au un grad de oboseală mult mai 

mic în comparație cu alți indivizi care au avut aceeași activitate, dar nu au atins starea de flux. 

Studiul lui Mihaly Csikszentmihalyi este susținut și confirmat de neuroștiință, care arată că în 

acele momente ale stării de flux, se secretă o combinație de hormoni și neurotransmițători, 

precum serotonină, endorfine, dopamină și opioide, care ajută creierul uman să aibă o 

activitate la un nivel foarte înalt.  

Această stare se atinge în momentul în care sunt îndeplinite două condiții 

fundamentale, și anume: individul posedă abilitățile necesare pentru acțiunea respectivă, iar 

sarcina este suficient de provocatoare, ca să poată stârni interesul deplin al executantului. Cu 

alte cuvinte, trebuie ca individul să facă din plăcere ceea ce face, activitatea să fie suficient de 

complexă pentru a impulsiona executantul, dar să nu depășească abilitățile acestuia.(Mihaly 

Csikszentmihalyi, 2007: 49). 

Starea aceasta nu poate fi atinsă încă din primele clipe de la începerea unei activități 

noi. Este nevoie de exercițiu, antrenament, rutină, dar mai ales plăcere și atracție față de 

activitatea exercitată. Iar cu timpul, dacă pregătirea este continuă și individul este interesat, 

abilitățile sale în domeniu vor crește, iar odată cu ele își va face loc și siguranța însoțită de 

satisfacție. Chiar dacă efortul depus este destul de mare, satisfacția va fi mai puternică. Iar din 

acea clipă, este posibil ca individul să reușescă să atingă starea de flux, odată cu creșterea 

nivelului de dificultate a sarcinii și al gradului de pregătire al acestuia. 

4. Concluzii 

Debutul într-o activitate nouă are nevoie de o perioadă de acomodare, în care lucrurile 

par a fi mai grele, în care efortul depus este mai mare, însă după aceasta, când locul de muncă 

a devenit vechi și rutinizat, individul are două variante: fie să se lase condus de rutină, să 

aleagă să se plictisească, iar activitățile profesionale să îi inducă o stare de oboseală continuă, 
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fie să caute noi provocări pe măsura abilităților sale, care îi vor induce starea de flux, iar odată 

cu aceasta performanță maximă.  

Deși trebuie să acceptăm faptul că  rutina face parte din existența umană, efectele sale 

sunt  deopotrivă pozitive și negative. Această bivalență s-a manifestat de-a lungul timpului, în 

proporții diferite. Stabilitatea și siguranța oferite de rutinele vieții  cotidiene și  cele 

instituționale, sunt umbrite de oboseala și plictisul generate de stilul de viață contemporan. 
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CLIMATUL EDUCOGEN AL FAMILIEI ȘI IMPACTUL ASUPRA 

SOCIALIZĂRII COPIILOR 

Corina ACRIȘ , Lect. Univ. asociat, Universitatea din 

Bucureşti 

 

Abstract:  

Family is the first socializing instance of the child and significantly contributes to the social 

roles integration. Therefore, any disturbance in this area will lead to an incomplete or even 

disruptive construction of the future adult. A disorganized family will not be able to 

sufficiently fulfill the educational role and this will generally lead to the appearance of 

children’s socializing and educational deficiency. The general objective of the study is the 

revelation of the relationship between the behavioral issues of the pupils and the type of 

family they are in. 

Key words:  

Family, education, school, deficiency. 

 

Rezumat:  

Familia este prima instanţă de socializare a copilului şi contribuie in mod semnificativ la 

integrarea rolurilor sociale. Prin urmare orice perturbare în aceasta zona va duce la o 

construcţie a viitorului adult incompletă sau chiar disruptivă. O familie dezorganizată nu se 

va putea achita de rolul educaţional suficient de bine şi aceasta va atrage după sine, în 

general, aparitia carenţelor de educaţie şi socializare la copii. Obictivul general al studiului 

propune relevarea relaţiei dintre problemele comportamentale ale elevilor şi tipul de familie 

pe care aceştia o au. 

Cuvinte cheie:  

Familie, educaţie, şcoală, carenţe. 

 

Note introductive: 

Cuvântul educaţie este de origine latină, derivă din substantivul educatio, care 

înseamnă creştere, hrănire, cultivare, îndrumare. Conţinutul acestui concept a înregistrat de-a 

lungul timpului o evoluţie contradictorie. Pentru unii autori esenţa educaţiei se reduce la 

dirijarea dezvoltării copilului, iar pentru alţii la adaptarea copilului unor condiţii de mediu. 
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Prin urmare primii autori plasează izvorul educaţiei în copil, subordonând-o astfel nevoilor, 

aspiraţiilor şi sentimentelor acestuia, în timp ce ceilalţi consideră că izvorul educaţiei se află 

în societate. 

Astfel, în lucrarea sa ―Didactica Magna‖ I. A. Komensky consideră ca la naştere 

copilul este înzestrat de către natură numai cu ―seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi 

religiozităţii‖ ( Komensky, J.A,1958, p.12). În concepţia autorului omul ―nu poate deveni om 

decât dacă este educat‖ ( idem 49, pag. 34). 

Sociologul francez Emil Durkheim
4
, considera că ―educaţia este acţiunea exercitată 

de generaţiile adulte asupra celor care nu sunt încă coapte pentru viaţa socială. Ea are ca 

obiectiv să provoace şi să dezvolte în copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi 

morale, pe care le reclamă de la el atât societatea politică în intregul ei, cât şi mediul special 

căruia îi este cu deosebire destinat‖( Durkheim, Emile, 1980). 

Emil Durkheim reliefa, dintr-un început, funcţia socială a educaţiei şi locul ei central 

precum şi dublu generator (producerea personalităţii şi producerea societăţii) în procesul 

socializării. 

O altă optică asupra educaţiei este impusă de teoria generală a acţiunii, educaţia 

apărând astfel ca o activitate de conducere destinată formării şi dezvoltării personalităţii 

umane, în concordanţă cu anumite finalităţi, formulate şi stabilite în prealabil.  

După P. Durning educaţia familială poate fi considerată ―acţiunea de a creşte şi 

educa unul sau mai mulţi copii, desfăşurată cel mai adesea în grupuri familiale de către 

adulţi, părinţii copiilor respectivi.‖ (Stanciulescu E, 1996). 

Educaţia familială se referă la trei tipuri de activitate socială: 

- Activitatea desfăşurată de părinţi în vederea educării copiilor lor; 

- Activitatea de intervenţie socială realizată în scopul pregătirii, sprijinirii sau 

suplinirii părinţilor în activitatea lor de educare a copiilor. 

- Activitatea de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ având ca obiect educaţia 

familială.  

Conceptul ―strategii educative ale familiilor‖ permite dezvăluirea finalităţilor, 

conţinuturilor (valori, atitudini, moduri de a gândi şi moduri de a face etc), metodelor, 

proceselor educative în care sunt implicaţi părinţii şi copii, în condiţiile în care educaţia 

familială se realizează preponderent ca pedagogie implicită şi nu ca pedagogie explicită 

(conştientă). 
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Relaţia dintre social şi individual a reprezentat întotdeauna, direct sau indirect, 

temelia organizării şi funcţionării procesului educaţional. 

După cum afirmă Emil Păun în lucrarea Sociopedagogie şcolară, modul de rezolvare 

a raportului (relaţiei) dintre individual şi social s-a tradus în teoria şi practica pedagogică prin 

răspunsuri variate, a căror esenţă este reductibilă, în principiu, la două atitudini fundamentale. 

(Păun, E, 1982, p. 79). 

a) Concepţia sociocentrică dă prioritate socialului şi stabileşte ca finalitate 

esenţială a educaţiei integrarea optimă a tânărului în societatea adultă. Reprezentantul 

recunoscut unanim al „centrării‖ educaţiei pe social este Emile Durkheim, opţiuni 

asemănătoare găsind şi la reprezentanţii aşa-numitei „pedagogii a esenţei‖, fapt ce-l remarcă 

şi Bogdan Suchodolscki. 

b) Concepţia antropocentrică acordă întâietate copilului (omului) în procesul 

educaţiei. Reprezentantul acestei concepţii este J.J. Rousseau, concepţie care are ca punct de 

plecare şi de sosire copilul cu particularităţile sale de vârstă, ea fiind denumită după B. 

Suchodolski „pedagogia existenţei‖. 

Educaţia este, în esenţă, un proces de socializare; este un „proces de devenire a 

individului din „fiinţă de sine‖ în „fiinţă pentru sine‖, urmărind integrarea socială 

progresivă a individului, prin asimilarea experienţei socio-culturale, dar şi prin interacţiune 

cu semenii, într-un mod organizat şi sistematic‖ (idem, p. 81).Cu toate acestea, sfera celor 

două concepte nu este identică. Aşa cum educaţia nu se reduce la socializarea individului, tot 

aşa socializarea nu se reduce la educaţie. Educaţia are în vedere individualizarea şi 

personalizarea individului, ca momente cheie ale închegării personalităţii umane. Socializarea 

este un proces cu o sferă mai largă, proces ce are implicaţii şi în afara educaţiei, prin influenţe 

formale şi informale, care nu au întotdeauna scopul de a educa. 

Conform lui E. Durkheim, educaţia este o funcţie eminamente socială, aceasta 

confundându-se cu socializarea. Educaţia e cea care transformă un individ biologic asocial 

într-un membru al unei colectivităţi, asigurând interiorizarea comportamentelor „fixate‖ în 

calitate de comportamente „normale‖, respectiv în calitate de comportamente care „se 

regăsesc, dacă nu la toţi indivizii, cel puţin la majoritatea lor‖. (Durkheim, 1974, p. 105). 

Aşadar, noul pe care educaţia îl creează în individ constă într-un ansamblu de comportamente 

repetabile, relativ stabile şi previzibile, în consens cu „un sistem de idei, sentimente şi 

obişnuinţe care exprimă în noi nu personalitatea noastră, ci grupul sau grupurile diferite din 

care facem parte (…) Totalitatea lor formează fiinţa socială, iar scopul educaţiei este să 

constituie în fiecare din noi această fiinţă‖ ( E. Durkheim, 1980, p.39). 
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Educaţia are rolul de a pregăti omul ca element activ al vieţii sociale, ca forţă de 

muncă şi subiect al relaţiilor sociale. 

Finalităţile unui tip de educaţie la acest început de mileniu sunt ale unei persoane într-o 

tridimensionalitate socioculturală: 

Dimensiunea personală 

 O persoană liberă şi responsabilă, capabilă să-şi asume propriul proiect de viaţă, 

integrându-şi în el aspiraţiile şi dorinţele, posibilităţile reale; 

 O persoană care doreşte să dea un sens vieţii sale; 

 Persoana care respectă demnitatea celuilalt şi este interesată să-şi dezvolte propria 

demnitate; 

 O persoană conştientă de propriile calităţi şi limite; 

 O persoană care învaţă să fie fericită, descoperind motivele fericirii şi în interiorul 

fiinţei sale. 

Dimensiunea social-comunitară 

 O persoană care construieşte relaţii cu ceilalţi, în spiritul solidarităţii şi al toleranţei;  

 O persoană deschisă către ceilalţi, conştientă de valoarea pe care o au ceilalţi şi 

capabilă să contribuie la dezvoltarea comunităţii din care face parte; 

 O persoană care doreşte să comunice şi caută soluţii de rezolvare a problemelor, 

împreuna cu ceilalţi; 

 O persoană care are principii de viaţă, capabilă să dialogheze cu ceilalţi, să trăiască 

împreună cu ceilalţi într-un climat de respect, solidaritate şi acceptare a diversităţii; 

 O persoană care ştie să se integreze responsabil în comunitate; 

 O persoană integrată în cultura poporului său, în acelaşi timp deschisă spre alte 

culturi, capabilă să accepte şi să-i respecte pe ceilalţi. 

Dimensiunea etică-morală 

 O persoană care respectă normele, legile; 

 O persoană capabilă să ofere, prin propriul exemplu de viaţă, modele pentru ceilalţi;  

 O persoană care promovează şi acţionează în spiritul valorilor umanismului şi 

credinţei; 

 O persoană care are un crez în viaţă, capabilă sa renunţe la propriul interes în 

favoarea celorlalţi; 

 O persoană care respectă pe ceilalţi, încearcă să-i înţeleagă, trăieşte empatic bucuriile 

şi suferinţele celorlalţi. 
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Copilul îşi petrece primii ani de viaţă „în sânul familiei‖, locul a multe învăţături atât 

în domeniul diferitelor funcţii biologice, cât şi în cel al modurilor de comunicare, a regulilor 

privind raporturile între fiinţele umane ca moduri de a acţiona şi de a se comporta care sunt 

admise, tolerate sau respinse de grupul social. În familia sa, copilul învaţă să folosească lumea 

obiectelor, a semnelor şi în special limba sa. El se familiarizează aici, la fel de bine, cu 

substratul material al societăţii, ca şi cu regulile sociale şi valorile mediului său. Putem spune 

– cum remarca Osterrieth – că „fiecare familie posedă rudimente ale unei teorii educaţionale‖ 

(Osterrieth, P, 1973, p.45). 

În primul rând, familia oferă copilului o poziţie socială iniţială -un statut conferit. 

Acea familie în care se naşte copilul va avea un rol important în modul cum ceilalţi 

reacţionează faţă de acesta. Un copil care se naşte în familia unui medic renumit va întâlni o 

lume foarte diferită decât copilul unui puşti necăsătorit. Una dintre diferenţe va fi, desigur, 

situaţia materială, însă cele mai multe vor fi de ordin social şi se vor baza pe statutul 

părinţilor.  

În al doilea rând, familia are rol de arhitect al realităţii. Lumea pe care ajunge să  

cunoască un copil a fost filtrată de părinţii lui. O familie poate participa în mod regulat la 

activităţi sportive, în timp ce alta evită evenimentele sportive. O familie poate fi foarte 

devotată în practicarea religiei, alta poate fi total dezinteresată de religie. Unii părinţi ar putea 

lăuda mamele care lucrează, în timp ce altele le-ar acuza de neglijenţă. Copiii nu văd în aceste 

diferenţe alegeri ale părinţilor lor, ci ele sunt percepute ca fiind realitatea- ca şi cum nu ar 

exista decât acea realitate. În acest fel, imaginea copilului despre lume este creată chiar de 

către părinţii acestuia.  

În al treilea rând, copiii învaţă bazele proceselor de interacţiune în familie. Din 

prima relaţie apropiată cu mama, tatăl, fraţii şi toate rudele, copilul învaţă ce înseamnă să 

împarţi, recipocitatea, corectitudinea, cooperarea, autoritatea, supunerea şi multe dintre 

componentele de bază ale interacţiunii stabilite în cadrul relaţiilor pe tot parcursul vieţii. 

Copiii învaţă anumite moduri de a-şi exprima mânia, dezamăgirea, teama şi alte emoţii care 

au moduri de exprimare social acceptabile (ieşirile temperamentale nu sunt în general privite 

ca potrivite pentru a manifesta frustrarea). 

Familia este, de asemenea, locul primelor relaţii interpersonale. Membrii săi sunt 

pentru copil primii „ceilalţi‖ cu care el se confruntă, primele modele care îi sunt propuse. „E 

greu de a separa în trecutul copilului ceea ce este de ordinul socializării luate în sensul 

necesarei sale adaptări la reguli şi comportamente sociale, şi ceea ce ajunge la construcţia 

personalităţii sale prin jocul complex al identificărilor, opoziţiilor şi conflictelor‖ (J-A. 
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Rondal, Hurting, M, p. 519). Rolurile şi statusurile membrilor, forme ale familiei în care 

copilul creşte, modelul familial pe care i-l propune societatea în care el trăieşte sunt prin ele-

însele elemente esenţiale ale socializării. Familia este grupul referenţial ale cărui valori, 

norme şi practici copilul le adoptă şi se raportează la ele în evaluarea comportamentelor. 

Structura interacţiunilor din cadrul familiei devine o parte a personalităţii 

individuale. Copilul adoptă valorile, normele şi practicile familiei sale ca fiind ale sale. 

Familia este primul grup de referinţă al copilului, cu care sunt comparate toate experienţele 

ulterioare. 

Obiectiv şi ipoteza de cercetare 

Demersul investigativ are ca punct de plecare ipoteza generală şi anume 

presupunerea că: în cazul în care familia este disfuncţională (printr-un proces de 

destructurare a acesteia) există posibilitatea ca descendenţii să manifeste probleme şcolare şi 

tulburări de comportament, care pot duce până la comportament delincvent si/sau 

predelincvent. 

Obiectivul cercetării 

O1 – relevarea relaţiilor existente între tipul de problemă de socializare (cu referire la 

problemele şcolare, sau la tulburare de comportament (devianţă şcolară) şi caracteristici ale 

funcţionalităţi familiei (pe indicatorii  -stabilitate/instabilitate a familiei, domiciliul stabil/sau 

instabil şi starea de sănătate a familiei). 

Loturile de subiecţi supuse cercetării: 

Obiectul cercetării l-au constituit tinerii din două licee în care se constată ades apariţia 

problemelor şcolare (absenteism şcolar, abandon şcolar, rezultate şcolare slabe) si /sau 

tulburari de comportament. Pentru fiecare tânăr din eşantion a fost analizată familia din care 

provine din punct de vedere a structurii si funcţiilor acesteia. Vârsta tinerilor incluşi in 

esantion a fost cuprinsă intre 14- 16 ani pentru un lot şi 14- 17 ani pentru cel de-al doilea lot. 

Totalul subiecţilor este de 200 de elevi. 

Prezentarea metodei şi tehnicilor de cercetare folosite 

În vederea investigării populaţiei alese şi a surprinderii importanţei datelor rezultate 

am folosit metoda Anchetei sociologice pe bază de interviu şi metoda analizei documentelor. 

Discuţiile s-au purtat pe baza unei grile de interviu ce cuprinde 15 teme referitoare la tipul de 

problematică socială a tinerilor luaţi în studiu, câteva date de descriere a eşantionului 
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utilizat precum şi date despre familia de provenienţă a acestora. Menţionăm că în acest studiu 

sunt prezentate câteva din rezultatele parţiale obţinute. 

 

Testarea ipotezei statistice 

Familiile disfuncţionale favorizează apariţia comportamentelor deviante (sau 

delincvente la copil). Ipoteza statistică are următoarele subipoteze: 

IP. 1. In familiile instabile (instabilitate dată de separare, divort, abandon, concubinaj, deces) 

este favorizată apariţia unor comportamente deviante si delincvente la copii.  

Ip. 2. În familiile cu domiciliu instabil este favorizată apariţia unor comportamente deviante si 

delincvente la copii 

Ip.3. Problemele de sănătate ale familiei favorizează apariţia comportamentelor disfuncţionale 

la copii. 

Rezultate ale studiului 

Pentru a testa statistic relatia dintre climatul familial şi riscul de apariţie al 

problemelor şcolare şi a tulburărilor de comportament la copii s-a recurs la elaborarea unui 

indicator al climatului familial, indicator in a cărui structură s-a inclus: stabilitatea/ 

instabilitatea cuplului, existenţa sau nu a domiciliului, prezenţa/absenţa unor probleme de 

sănătate în familie. 

Descrierea indicatorilor climatului familial: 

Tabel nr.1. Reprezentarea indicatorului stabilitate/instabilitate a cuplului conjugal 

 Lot 1 Lot 2 

Cuplu conjugal stabil 19 (19%) 26 (26%) 

Cuplu conjugal instabil (destrămat) 81 (81%) 74 (74%) 

Total 100 (100%) 100 (100%) 

Tabel nr.2. Reprezentarea indicatorului domiciliul familiei 

 Lot 1  Lot 2  

proprietate 33 28 

chirie 10 3 

locuinţă la alte persoane 56 66 

locuinta sociala 1 3 

Total 100 100 
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Tabel nr.3. Reprezentarea indicatorului starea de sănătate a familiei 

 Lot 1  Lot 2  

Fără probleme 62 76 

probleme psihice 9 7 

boli somatice 6 8 

handicap 5 1 

alcoolism 18 8 

Total 100 100 

Din studiul frecvenţelor de apariţie a comportamentului disfuncţional în şcoală se 

constată diferenţe semnificative între cele două loturi studiate, rezultatul fiind că tulburările de 

comportament si problemele şcolare se întalnesc şi la copiii proveniţi din familii cu climat 

familial pozitiv şi la cei proveniţi din familii cu climat familial negativ, dar este semnificativ 

mai frecventă la copii proveniţi din familii cu climat familial negativ. Mai mult dintre tinerii 

participanţi la studiu se înregistrau câteva cazuri de delicvenţă juvenilă (14 cazuri). Frecvenţa 

de apariţie a comportamentelor discruptive este redată în tabelul 4. 

Tabel nr.4. Descrierea tipurilor de problematici de socializare ale elevilor 

 Lot 1 Lot 2  

Nu există absenteism şcolar 23 30 

Da Există absenteism şcolar 35 40 

Abandon şcolar 42 30 

Total 100 100 

Comportamente deviante 17 24 

Comportamente delincvente 5 9 

Conform definiţiilor predelincvenţei/delincvenţei şi devianţei clasificarea celor două 

tipuri de comportamente disruptive este: 

 comportamente delincvente: furt şi violare de domiciliu; comportament 

agresiv(atac, lovire, abuz) 

 comportamentelor deviante: vagabondaj, cerşetorie şi prostituţie.  
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Astfel, poate fi acceptată ipoteza cercetării, şi anume: dacă în familie există un climat 

de viaţă nefavorabil caracterizat prin asumarea necorespunzătoare a rolurilor conjugale, 

familii destrămate, instabilitatea domiciliului, pronbleme de sănătate în familie, violenţă 

familială, relaţii reci, distante, ocazionale sau a unor relaţii puternic conflictuale între soţi şi 

între aceştia şi copii tendinţa către apariţia problemelor şcolare şi a tulburărilor de 

comportament la copii este mai mare. Referitor la existenţa tulburărilor de comportament, 

prezenţa sau absenţa acestora nu a fost stabilită pe bază de testare psihologică ci prin 

observaţii directe şi evaluare pe bază de interviu cu subiecţi. Prezenţa tulburărilor de 

comportament se poate explica prin existenţa unui ataşament insecurizant al copilului faţă de 

un părinte sau ambii părinţi, relaţii conflictuale, reci sau distante între părinţi şi copii, precum 

şi prezenţa violenţei în cadrul familiei. 

Copilul nu creşte singur, el are nevoie de iubire, susţinere, reguli, stabilitate, suport, 

educaţie şi toate acestea le primeşte de la părinţi în primul rând. Dacă în loc de toate acestea 

copilul este insecurizat şi învaţă că responsabilităţile lui sunt violenţa sau orice lucru care nu a 

ieşit conform aşteptărilor, sau că el este de vină pentru certurile dintre părinţi atunci 

comportamentul său va fi orientat negativ şi va fi disfuncţional. Este de reţinut că problemele 

din familie se reflectă în educaţia copiilor acelei familii. 
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STIMA DE SINE ȘI OPTIMISMUL LA ADOLESCENȚI ȘI PUBERI 

Rodica POPA,conf.univ.dr.  

Universitatea de Vest ―V.Goldiş‖ din Arad 

 

Abstract: 

Meet students in school, over the years at various stages of their formation and evolution . 

Interested in this regard and their cognitive development but also the aspects that make them 

beautiful to evolve from being a child to the adult, such as self-esteem, robustness, optimism , 

consistency , etc. The family is a key institution that creates the framework in which children 

and adolescents can develop harmoniously according to its own interests and skills . The 

family becomes , the favorite location where the child begins to discover himself and where 

there is a continuous process of information and flexibility to develop a system of values. It is 

important in this respect a good collaboration with the school family . The results of this 

study constitute a starting point for an intervention at the level of psycho-education classroom 

.Key words :  

School, family , self-esteem , optimism . 

 

Rezumat: 

 Întâlnim elevii în şcoală, de-a lungul anilor în diferite stadii de formare şi evoluţie a lor. 

Interesează din acest punct de vedere şi dezvoltarea lor cognitivă dar şi cea a aspectelor ce îi 

fac să evolueze frumos de la stadiul de copil la cel de adult, cum ar fi stima de sine, 

robusteţea, optimismul, coerenţa, etc. Familia reprezintă o instituţie cheie care creează 

cadrul în care copiii şi adolescenţii se pot dezvolta armonios în funcţie de interesele şi 

aptitudinile proprii. Familia devine astfel, locul predilect unde copilul începe să se descopere 

pe sine şi unde are loc un proces permanent de informare şi flexibilitate către dezvoltarea 

unui sistem de valori. Este important în acest sens o bună colaborare a familiei cu şcoala. 

Rezultatele acestui studiu se constituie într-un punct de plecare pentru o intervenţie 

psihoeducativă la nivelul clasei de elevi. 

Cuvinte cheie:  

Școală, familie, stimă de sine, optimism. 
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Familia reprezintă o instituţie cheie care creează cadrul în care copiii şi adolescenţii 

se pot dezvolta armonios în funcţie de interesele şi aptitudinile proprii. Familia devine astfel, 

locul predilect unde copilul începe să se descopere pe sine. 

Stilul pe care părintele îl utilizează, indiferent că este permisiv , autoritar, democrat, 

neglijent afectează dezvoltarea adolescentului. Cunoaşterea şi acceptarea de sine a 

adolescentului sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul 

social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Creşterea adolescentului într-un mediu 

securizant şi focalizat pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi auocontrol favorizează 

creşterea stimei de sine. 

Aceasta este o dimensiune extrem de importantă a existenţei noastre.Absolut tot ceea 

ce facem, facem în ideea de a ne menţine sentimentul stimei de sine, de a-l conserva sau a-l 

îmbunătăţii. Orice om doreşte să fie valoros, fie ca personalitate, fie ca prestaţie în ceea ce 

întreprinde. Rosenberg, defineşte stima de sine ,,o evaluare globală a propriei persoane‖ 

(A.Băban, 1998, pag.106). 

După Ana Stoica-Constantin stima de sine ,,exprimă sentimentele noastre faţă de noi 

înşine‖(A.Stoica-Constantin, 2004, pag.157). 

Woolfolk, defineşte stima de sine ca fiind ,,o reacţie afectivă, o evaluare a ceea ce şti 

sau atitudine pozitivă/negativă faţă de propria persoană, mod de a te simţi capabil sau nu, 

important sau nu‖(A.Băban, 1998, pag.105). 

Înţelegerea mai adecvată a structurii şi dinamicii personalităţii, presupune găsirea 

unor concepte cu valoare integratoare care să exprime modul de structurare individuală şi 

individualizată a proceselor şi funcţiilor psihice ale  persoanei.Un astfel  de concept este 

conceptul de Sine. Conceptul de sine este definit ca ,,o colecţie organizată de credinţe şi 

simţăminte despre noi inşine‖(Iluţ, 2001, pag.23). 

Ca schemă mentală, centrală a sinelui, conceptul de sine, înseamnă modul în care ne 

categorizăm conduitele exterioare şi interioare. 

Sinele este un concept integrator care include o componentă psihologică, subiectivă 

(Eul ca subiect) şi o componentă socială (Eul ca obiect, perceput, simţit, cunocut si evaluat de 

către persoana insăşi). Structura sinelui se constituie de-a lungul istoriei vieţii omului datorită 

socializării si culturalizării la care este  acesta este supus in procesul formării personalităţii si 

identităţii. Sinele ne conferă sentimentul locului fiecăruia dintre noi in existenţa socială. 

Cunoaşterea de sine presupune distincţia, la nivelul individului, a personalităţii 

acestuia intre : 
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 Sinele ca subiect care realizează cunoaşterea, valorizarea si acţiunea, ceea ce 

este desemnat prin conceptul de ,,Eu‖. 

 Sinele ca obiect al cunoaşterii şi aprecierii, ceea ce este desemnat prin 

conceptul de ,,Mine‖. 

Mead este cel care realizează distincţia între Mine, Eu si Sine. Astfel, Minele 

reprezintă ansamblul de atitudini proprii individului, ca urmare a asimilării de acesta a unor 

atitudini si roluri ale celuilalt, cu care individul relationează intr-un cadru socio-cultural 

dat.Eul reprezintă o modalitate de adaptare a Minelui la solicitările exterioare, fiind expresia 

reacţiei a acestuia faţă de realitate.Sinele este un organizator al auto cunoaşterii si autoreglării 

conduitei individului dispunând de o bază afectiv-motivaţională.(Dumitru,2001, pag.63-67) 

Conţinutul conceptului de Sine, include informaţii despre felul in care ne percepem 

şi ne evaluăm, in mod real, la un moment dat, in prezent (Sinele real). Totodată, elaborăm şi 

ne proiectăm o imagine de sine despre cum am dori să fie in viitor (Sinele ideal). 

Cunoaşterea de Sine, implică procese complexe de procesare a informaţiei, ţinănd 

cont de trei dimensiuni: 

 Dimensiunea ce vizează relaţia trecut-prezent-viitor. 

 Dimensiunea ce are in vedere relatia dintre actual-posibil, adică dintre ceea ce 

este persoana şi ceea ce ar fi posibil sa fie ea. 

 Dimensiunea ce se referă la relaţia real-ideal, dintre ceea ce este efectiv persoana 

şi ceea ce ar dori ea să fie. 

Mecanismul formării şi dezvoltării sinelui constă in interacţiunea individului cu 

ceilalţi, intr-un cadru social, interpersonal si grupal. Cunoaşterea de sine include mai mulţi 

termeni, cei mai importanţi fiind cei referitori la: conceptul de sine, imaginea de sine şi 

aprecierea /evaluarea de sine. Aceşti termeni implică factorul cognitiv, individul fiind angajat 

într-o activitate permanentă de procesare a informaţiei despre sine, îşi formează o imagine de 

sine, realizează o evaluare de sine şi işi construieşte o concepţie despre sine. Imaginea de sine 

are un rol important în determinarea consistenţei Sinelui, impreună cu aprecierea de sine. Ea 

reprezintă o constantă orientativă a personalităţii, având un rol reglator in 

personalitate.Imaginea de sine se referă la locul sau valoarea pe care individul şi le atribuie in 

raport cu membrii comunităţii din care face parte. Imaginea de sine se exprimă prin trei 

elemente: 

 Informaţii despre sine  (cunoştinţe referitoare la sine şi la evenimentele in care 

ne-am implicat) 
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 Autoprezentarea (componenta comportamentală, de oferire către cei din jur a 

unei imagini pozitive despre noi inşine) 

 Stima de sine 

Unul dintre factorii ce contribuie la formarea unei personalităţi adecvate este şi 

optimismul. La formarea acestuia un rol semnificativ îl au şi modelele parentale, dar şi 

modelel de reacţii la evenimente, modele pe care fiecare tânăr le vede în familie. 

Obiectivele cercetarii 

Această lucrare se încadrează în domeniul psihologiei educaţionale, preocuparea de 

bază fiind dezvoltarea adolescenţilor şi puberilor. Pornind de la studiul stimei de sine şi 

optimismului şi a relaţiei dintre acestea, datele colectate se constituie într- un punct de plecare 

în realizarea unei intervenţii psihoeducative. 

 

Obiective teoretice: 

 Surprinderea diferenţelor existente între adolescenţi şi puberi în privinţa stimei 

de sine şi optimismului. 

 Evidenţierea corelaţiei dintre stima de sine şi optimism. 

Ipoteze de cercetare 

1. Presupunem că există diferenţe semnificative în ceea ce stima de sine şi 

optimismul  la adolescenţi comparativ cu cei aflaţi la pubertate. 

2. Există o corelaţie între stima de sine şi optimism pentru cele două grupe studiate, 

adolescenţi şi puberi. 

Descrierea eşantionului selectat 

Acest studiu a fost realizat pe un număr de 60 de participanţi, elevi a patru clase, 

două clase a VI-a şi  două clase a X a de la un liceu din Arad şi anume: 29 elevi din a VI a şi 

31 de elevi din a X a. Selecţia a fost făcută prin voluntariat şi menţionăîm că la studiu nu au 

participat toţi elevii celor patru clase. Vârsta elevilor este cuprinsă între 11 şi 16 ani, media de 

varstă fiind de 14,20 ani. Elevii au fost testaţi la începutul anului şcolar, toţi participanţii fiind 

clinic sănătoşi şi dându-şi acordul pentru testare. De asemenea a fost cerut acordul părinţilor 

şi al conducerii şcolii pentru a se efectua cercetarea în incinta şcolii. 

Probe şi procedura de lucru: 

Elevilor participanţi la studiu li s-au administrat probele şi anume: scala de stima de 

sine şi scala de optimism. Testarea s-a facut colectiv, participând toţi elevii prezenţi din clasa 
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a VI a şi apoi cei din clasa a X a. Elevilor participanţi li s-a explicat scopul acestei testări şi au 

fost asiguraţi de confidenţialitatea rezultatelor obţinute în urma testării. 

 

Rezultate: 

Ipoteza 1  

Ipoteza 1 susţine că există diferenţe semnificative în ceea ce stima de sine şi optimismul la 

adolescenţi comparativ cu elevii aflaţi la pubertate. Datele obţinute la interpretarea statistică 

sunt: 

Tabel nr.1. Valori ale datelor ip.1 

 Subiecti  N Medii Deviaţia 

Std.  

Eroarea 

Std. a 

mediei 

  

stima de sine puberi 29 26.2414 1.9577 .3635   

 adolescenti 31 35.5484 1.5240 .2737   

optimism puberi 29 16.1724 1.8336 .3405   

 adolescenti 31 29.7419 9.2879 1.6682   

Din urmărirea datelor din tabel se constată că ipoteza 1 se confirmă total, aşa cum 

era de aşteptat datorită dezvoltării tinerilor la această vârstă. 

Ipoteza 2  

Ipoteza 2. susţine că există o corelaţie între stima de sine şi optimism pentru cele două grupe 

studiate, adolescenţi şi puberi Din interpretarea statistică a datelor se constată că există 

corelaţii între  cele două variabile studiate. (r=.674 la un prag de semnificaţie p=.000). 

Studiul urmăreste diagnosticarea a două dintre faţetele vieţii de puber şi adolescent, 

aflate în plină formare – stima de sine şi optimismul. Urmărind relaţia dintre cele două studiul 

este continuat cu o întervenţie psihoeducativă orientată pe următoarele aspecte: creşterea 

stimei de sine şi a valorilor optimismului, îmbunătăţirea calităţii vieţii de elev, a relaţiei d intre 

profesori şi elevi; activităţi profesor – elev- -părinte orientate pe subiecte legate de sănătatea 

elevilor, ecologie, utilizarea optimismului în contexte diferite ale vieţii de elev. În intervenia 

psihoeducativă este scos în evidenţă şi rolul părintelui mai ales prin participarea la activităţile 

de la clasă sau la cele extracurriculare, dar şi prin evidenţierea rolului pe care acesta îl are, rol 

discutat cu elevii  în numeroasele dezbateri realizate pe teme ce privesc percepţia acestora 

despre rolul părintelui în educaţie. 
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Studiul prezintă două dintre aspectele vârstei studiate – stima de sine şi optimismul 

şi de asemenea foarte pe scurt descrierea intervenţiei psihoeducative la nivelul claselor de 

elevi.  
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RELAȚIA EFICIENȚĂ PERSONALĂ PROFILUL STĂRILOR 

EMOȚIONALE 
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Universitatea Hyperion din Bucureşti 

 

 

Rezumat:   

Eficienţa se răsfrânge în dimensiunea de competenţă profesională şi aceasta poate determina 

modificări importante în plan personal dar şi în planul realizărilor şi beneficiilor 

organizaţiei. Convingerile legate de propria eficienţă vor exercita influenţe semnificative 

asupra implicării individului în activitatea profesională. De asemenea profilul stărilor 

emoţionale are rol în influenţarea propriilor concepţii despre propia persoană şi aceasta se 

resimte şi în planul percepţiei eficienţei personale. Dată fiind această influenţă studiul 

încearcă să urmărească legătura dintre profilul stărilor emoţionale şi eficienţă precum rolul 

pe care o intervenţie de durată îl poate avea în optimizarea eficienţei personale. 

Cuvinte cheie:  

Angajat, eficienţă personală, stări emoţionale. 

 

Abstract:  

Efficiency reflects upon the professional competency dimension and this can determine 

important changes in the personal plan of the organisation, but also in the plan of the its 

realisations and benefits. The beliefs regarding one’s own efficiency will exert significant 

influence upon the implication of an individual in the professional activity. Furthermore, the 

profile of emotional stages has a role in influencing one’s own outlook upon his or her self, 

and this can be experienced in the plan of one’s perception upon personal efficiency as well. 

Having this kind of influence, the study tries to follow the liaison between the profile of 

emotional stages and efficiency, as well as the role that a long-term intervention can have in 

the optimisation of personal efficiency. 

Key words:  

Employee, personal efficiency, emotional stages. 
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Introducere: 

Modificările din lumea de astăzi, faptul că aceasta este din ce în ce mai complexă face 

ca individul să fie tot mai ades confruntat cu probleme noi cărora trebuie să le facă faţă şi nu 

oricum ci demonstrând eficienţă. 

În ultimul timp este de remarcat interesul ce se acordă problematicii eficienţei 

personale şi organizaţionale şi aceasta datorită a trei cauze: deplasarea preocupărilor 

organizaţiilor de la criterii limitate la criterii complexe de apreciere a succesului 

organizaţional, apoi conştientizarea faptului că efiecienţa unei organizaţii se datorează nu atât 

contribuţiilor personale ale fiecărui angajat ci conjugării eforturilor tuturor angajaţilor şi nu în 

ultimul rând datorită faptului că omul şi psihologia lui se dovedesc factori de mare importanţă 

pentru obţinerea de rezultate performante într-o organizaţie. 

Diferitele orientări şi reorientări în studiul eficienţei au avut consecinţele: 

 Lărgirea, diversificarea şi complicarea problematicii eficienţei 

 Imprecizia termenilor, pentru că alături de eficienţă, eficacitate se mai utilizează 

pentru aceeaşi noţiune termenii de performanţă, randament, reuşită 

 Înmulţirea controverselor cu privire la necesitatea măsurării eficienţei. (după Zlate, 

2004) 

Cel care face diferenţierea cea mai clară a termenilor de eficienţă şi eficacitate este 

Argyris într-una din lucrările sale apărută în 1964. El susţine că eficienţa presupune realizarea 

obiectivelor stabilite cu utilizarea acceptabilă a resurselor, iar eficacitatea constă în eficienţă 

plus adaptabilitate. Deci se poate susţine, eficienţa este realizarea obiectivelor cu  utilizarea 

acceptabilă a resurselor şi diferenţiază eficienţa de eficacitate astfel: în cazul primei noţiuni 

scopurile se pot schimba, iar în cazul celei de-a doua nu se poate presupune acest lucru. 

Împreună cu Schein el elaborează o teorie ce susţine că eficienţa are trei elemente şi anume:  

 variabile guvernatoare – adică acele dimensiuni ale oamenilor ce încearcă să-i ţină 

între nişte limite acceptabile ale comportamentului 

 strategii de acţiune – mişcările sau planurile pe care le utilizează oamenii pentru a-

şi ţine valorile guvernatoare între cote acceptabile 

 consecinţe - ceea ce se întâmplă ca rezultate ale  acţiunilor. 

Edgar Schein adaugă elemente noi noţiunii definite de Argyris pentru că defineşte 

organizaţia din punct de vedere sistemic, astfel că definiţia eficienţei este aptitudinea 

sistemului de a supravieţui, de a se adapta, menţine şi dezvolta, independent de funcţiile 

particulare ce le îndeplineşte. Dacă se studiază această problemă, a eficienţei din puncte de 

vedere al rezultatului final s-ar putea să avem o suprapunere a rezultatului cu ceea ce ne-am 
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dorit să realizăm sau dimpotrivă. Pentru cazul în care nu avem o suprapunere a rezultatului cu 

ceea trebuia să fie avem soluţii propuse de Argyris şi Schein şi anume: două tipuri diferite de 

învăţare single-loop şi double –loop ce fac referire la detecţia şi corecţia erorilor. Învăţarea 

single –loop – bucla de la consecinţe la strategii de acţiune, susţine că dacă ceva merge rău în 

ceea ce priveşte rezultatele obţinute atunci se adoptă o nouă strategie care se adresează muncii 

cu variabilele guvernatoare, iar învăţarea double – loop - bucla consecinţe - variabile 

guvernatoare susţine că o altă alternativă de răspuns este să interoghezi sau să supui 

variabilele însăşi unei cercetări critice. 

Deci o alternativă dată eficienţei ar fi plecând de la rezultatele nesatisfăcătoare să se 

schimbe strategia de a ajunge la ele sau o altă alternativă ar fi să se schimbe ceea ce ne duce la 

alegerea strategiei şi anume setul de variabile guvernatoare. Acest tip de învăţare ne conduce 

la alternarea variabilelor guvernatoare şi aceasta atrage după sine şi schimbarea strategiilor 

sau schimbarea diferitelor modalităţi de abordare din cadrul strategiilor. 

Despre eficienţă putem vorbi şi privind dimensiunile sale şi anume: competenţa, 

adaptarea, tonusul profesional, credibilitatea, disponibilitatea, creativitatea şi flexibilitatea, 

rezultatele finale ale activităţii (după Cracă, Dumitru, Stegărescu, 2001). 

Referitor la eficienţă o caracteristică importantă a individului o reprezintă imaginea de 

sine. Aceasta se referă din punct de vedere al eficienţei la raportul dintre aprecierile personale 

şi cele interpersonale obţinute la nivel de variabilă psihocomportamentală. Pornind mai întâi 

de la faptul că omul se percepe pe sine însuşi, se analizează, se autointerpretează ca realitate 

fizică şi psihică, formându-şi astfel o imagine despre sine se constată că acesta reacţionează şi 

fiinţează în lume conform acestei imagini autopercepute (după Bogatu, 2002). 

Pentru a te realiza, mai ales pe plan profesional fiind vorba de eficienţa personală este 

important să-ţi cunoşti motivaţiile, să ştii ce anume te-a făcut să mergi înainte, să înveţi să te 

cunoşti, să-ţi descoperi valorile, capacităţile, adevăratele interese, să înveţi cum anume 

atitudinile şi credinţele, deprinderile şi abilităţile pot ajunge să producă satisfacţie, mulţumire 

şi chiar fericire - atunci când ele se potrivesc cu un anumit loc de muncă, cu o anumită 

meserie. A descoperi toate acestea înseamnă a-ţi găsi identitatea vocaţională. (Băban, 2001). 

O altă abordare a eficienţei personale este propusă de Missoum care susţine că 

eficienţa este determinată de trei categorii de factori – potenţialul psihologic, training-ul 

mental şi strategiile mentale.( după Missoum, 2003 ) 

Un loc special în contexztul eficienţei personale trebuie să îl ocupe autoeficienţa, 

noţiune introdusă de Bandura care se referă la percepţia propriei eficacităţi. Nivelul crescut 

sau scăzut al evaluării eficienţei personale influenţează comportamentele şi performanţele 
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umane. Autoeficacitatea generează opţiuni, motivaţii, emoţii, idei şi comportamente. Persoana 

îşi evaluează abilităţile şi posibilităţile în lumina succeselor obţinute dar şi optează pentru 

anumite sarcini sau îşi dozează efortul în funcţie de o experienţă avută anterior. Creşterea 

eficienţei va atrage după sine dorinţa de succes şi va duce la a genera perseverenţă în faţa 

dezamăgirilor, frustrărilor, eşecurilor şi totodată la mobilizarea resurselor pentru depăşirea 

acestora. (după Ene, 2005). O persoană ce se apreciază pozitiv va aspira la un nivel al 

performanţei deasupra capacităţilor ei, ceea ce va face să se concentreze pe cerinţele sarcinii, 

pe de o parte, iar pe de alta să se angajeze în noi oportunităţi dacă apar şi în felul acesta este 

implicat într-un proces constructiv. 

Obiective 

Cercetarea urmăreşte următoarele obiective : 

 Să evidenţieze relaţia dintre autueficacitatea subiecţilor şi profilul stărilor 

emoţionale 

 Evidenţierea rolului unei intervenţii de durată la nivelul eficienţei personale.  

Ipoteze 

Se presupune că: 

 Autoeficacitatea este influenţată de profilul stărilor emoţionale 

 Eficienţa personală poate fi optimizată după o intervenţie de durată. 

 

Subiecţii ce au luat parte la cercetare 

Cercetarea a fost realizată intr-o intreprindere din Arad ce are ca profil de activitate 

confecţionarea de volane. Subiecţii selectaţi iniţial au fost în număr de 67 dar pe parcursul 

testării o parte din aceştia s-au retras.Numărul final de subiecţi rămas este de 61. Intervalul de 

vârstă între care se situează vârstele subiecţilor este de 34 - 48 de ani, iar media intervalului 

este m=40,08 ani. Din totalul de subiecţi 28 sunt femei şi 33 bărbaţi deşi colectivul de muncă 

al intreprinderii respective este alcătuit prepoderent din femei. Alegerea subiecţilor 

participanţi a fost făcută prin selecţie aleatoare conform definiţiei acesteia după Sava (2004), 

Hohn (2000), Radu (1993). De asemenea pregătirea profesională a subiecţilor acoperă o 

paletă destul de largă de domenii şi de trepte de şcolarizare.  

Prezentarea probelor utilizate 

Probele utilizate au fost: scala de autoeficacitate (elaborată de Schwarzer şi Jerusalem) 

şi profilul stărilor emoţionale POMS. 
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Rezultatele  studiului: 

 

În ipoteza întâi studiul îşi propune să evidenţieze relaţia dintre autoeficacitatea 

subiecţilor şi profilul stărilor emoţionale iar rezultatele sunt. prezentate în tabelul următor. 

 

Tabel nr.1 Rezultate ipoteza 1 

  Tensiune - 

anxietate 

Depresie - 

descurajare 

Vigoare - 

activitate 

Oboseală - 

inerţie 

Autoeficacitate Corelaţia 

Pearson 

Sig. 

N 

-.377 

.033 

61 

-.389 

.002 

61 

.433 

.000 

61 

-.275 

.030 

61 

Valorile coeficientului de corelaţie atrag atenţia asupra relaţiei dintre percepţia 

autoeficienţei personale şi variabilele referitoare la profilul stărilor emoţionale. Adjectivele 

din scala de tensiune – anxietate se referă la tensiuni ridicate musculoscheletale, dar includ şi 

date despre tensiunea somatică – care s-ar putea să nu fie direct observabile. Este însă de 

remarcat corelaţia negativă dintre autoeficacitate şi tensiune anxietate pentru că aceasta 

subliniază încă o dată faptul că eficienţa personală este asociată cu starea de calm sau de 

linişte interioară în marea majoritate a cazurilor. Se întâmplă de asemenea ca anumite valori 

ale stresului să producă o stare de tensiune suficientă pentru a ne motiva şi a ne îndrepta spre 

eficienţă, însă adjectivele ce descriu acest factor de tensiune anxietate se referă prin conţinutul 

lor mai mult la distres decât la eustres. Aceasta înseamnă că tensiunea, anxietatea influenţează 

negativ eficienţa personală. Acelaşi efect îl are şi depresia, descurajarea asupra eficienţei. 

Rezultatul reprezentativ al corelaţiei negative dintre autoeficienţă şi depresie descurajare, 

atrage atenţia tocmai asupra acestui tip de efect. Scala conţine date despre sentimente 

referitoare la lipsa de valoare personală (nevrednic), inutilitate privind încecarea de a se 

adapta (fără speranţă, disperat), un sentiment de izolare emoţională faţă de alţii (trist, singur, 

neajutorat, mizerabil), supărare (supărat, nefericit), şi vină şi aceste stări nu se asociază cu 

perceperea propriei eficacităţi sau mai precis când suntem într-o astfel de stare de dezamăgire 

faţă de propria persoană nu ne putem percepe eficienţi. Se constată o relaţie negativă şi între 

eficienţa personală şi oboseală, inerţie. Valorile descriptive de descriere a datelor îî situează 

pe respondenţi în clasele de eficienţa personală moderată, nivel al oboselii, al tensiunii, 
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anxietăţii crescut. Aceste valori indică în acest fel sensul în care intervenţia de lungă durată ar 

trebui orientată. O persoană eficientă se regăseşte ades în descrierile ce sunt cuprinse în scala 

Vigoare activitate. Aceasta sugerează o dispoziţie emoţională de vigurozitate, efervescenţă, şi 

un nivel ridicat de energie ce înclină o persoană pentru a-şi susţine eforturile de la a munci 

efectiv la a munci eficient în orice activitate ar face. Valorile obţinute la această dimensiune 

nu sunt însă suficiente pentru respondenţi pentru a-i determina să schimbe starea de tensiune, 

descurajare, oboseală. 

Pentru ipoteza a doua se realizează un screening al valorilor eficienţei înainte de 

intervenţie şi post intervenţie pentru a constata utilitatea acesteia din urmă. Intervenţia a vizat 

următoarele dimensiuni: dimensiunea focalizată pe aspectele personale (de exemplu în cazul 

nostru o relaţionare mai bună cu familia sau prietenii, o organizare mai eficientă a timpului şi 

mai ales a activităţilor din timpul liber, căutarea grupului de suport, căutarea metodelor 

adecvate de accesare a propriilor resurse, generarea de soluţii proprii) (după Hudson, 1999), 

dimensiuniea focalizată pe aspecte profesionale – cu accent pe schimbările de la serviciu, o 

relaţionare mai bună cu colegii de serviciu, căutarea metodelor adecvate de management al 

strsului, accesul la reuşita profesională, executiv – cu referire la funcţiile de conducere şi la 

eficientizarea acestora, la obţinerea performanţei, dimensiunea corporatistă – destinată 

angajaţilor dintr-o oganizaţie pentru a atinge obiectivele acesteia cu beneficii pentru întreaga 

organizaţie. (după Maisons, 2003). 

Intervenţia a fost un proces proiectat să ajute angajaţii să dobândescă acele competenţe 

necesare pentru a depăsi obstacolele ivite, conducând la creşterea eficienţei personale şi drept 

urmare a performanţei în muncă. 

Valorile autopercepute ale eficienţei personale înainte de intervenţie situează subiecţii 

în clasa de eficienţa moderată (m=22,53) iar după intervenţie (m=34,81) în clasa de eficienţă 

autopercepută ridicată. A fi eficient s-ar traduce dintr-o perspectivă prin a realiza un lucru cât 

mai bine, cu costuri cât mai reduse şi cu o strategie de lucru cât mai adecvată. Eficienţa se 

constituie astfel ca o preocupare nu numai a individului, a adultului angajat ci şi a organizaţiei 

din care face parte. Eficienţa se răsfrânge în dimensiunea de competenţă profesională şi 

aceasta poate determina modificări importante în plan personal dar şi în planul realizărilor şi 

beneficiilor organizaţiei. Convingerile legate de propria eficienţă vor exercita influenţe 

semnificative asupra implicării individului în activitatea profesională. De asemenea profilul 

stărilor emoţionale are rol în influenţarea propriilor concepţii despre propia persoană şi 

aceasta se resimte şi în planul percepţiei eficienţei personale. 
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Cocluzii: 

Studiul scoate în evidenţă relaţia dintre eficienţa personală şi profilul stărilor noastre 

emoţionale şi propune prin intervenţia aleasă o variantă de optimizare a factorilor ce 

influenţează eficienţa astfel încât pentru grupul luat în studiu să se constate în timp o 

îmbunătăţire a performanţei în muncă. 
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AUTOEFICACITATEA PERCEPUTĂ ȘI ADERENŢA LA 

PROGRAMELE DE INSTRUIRE COMPORTAMENTALĂ  A 

PĂRINŢOLOR COPIILOR CU ADHD 

Gelu Cătălin LEFTER, Univ. Hyperion 

 

Rezumat :  

Terapia comportamentală este forma de intervenție psihologică cel mai frecvent recomandată 

în cazul copiilor diagnosticați cu ADHD. Intervenţiile comportamentale sunt realizate de 

către părinţii şi profesorii pregătiţi în acest sens prin sesiuni de formare şi învăţare. Dintre 

părinții care primesc recomandarea de a parcurge un program de instruire comportamentală 

numai o parte acceseaza si finalizeaza un astfel de program. Rezultatele prezentei cercetări 

arată că părinţii non-aderenţi la programele de instruire comportamentală prezintă niveluri 

mai mici ale autoeficacității percepute (vizavi de activitatea parentală) decât părinţii 

aderenţi. Această constatare conduce la ipoteza că o creştere a nivelului autoeficacităţii 

percepute vizavi de activitatea parentală determină îmbunătățirea aderenţei la programele de 

instruire comportamentală. 

Cuvinte cheie:  ADHD, training parental, autoeficacitate, scala SES 

 

Abstract:  

Behavioral therapy is a form of psychological intervention most commonly recommended for 

children with ADHD. Behavioral interventions are made by parents and teachers trained in 

this regard through training and learning sessions . Among parents who receive the 

recommendation to perform a behavioral training program only some are able to accesses 

and complete such a program. The results of this research show that non-adherent parents 

have lower levels of perceived self-efficacy (with regards to parental activity) than adherent 

parents. These findings lead to the hypothesis that an increase in perceived self-efficacy 

regarding parental activity could induce an improvement of adherence to behavioral training 

programs. 

Key words: ADHD, parental training, self-efficacy, self-efficacy scale . 
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Argument 

ADHD este un sindrom care reprezintă o paradigmă pentru o adevărată tulburare bio-

psiho-socială (Mc. Cracken, 2000). 

ADHD este considerată o tulburare frecvent întâlnită în rândul copiilor și 

adolescenților, 30-50% dintre consultațiile pedopsihiatrice din SUA sunt făcute pentru această 

tulburare (Barkley, R.A., 1998). American Psychiatric Association (2003) evaluează 

prevalența ADHD la 3-7%. Totuși, jumătate dintre cazurile de ADHD rămân neidentificate și 

netratate (Meschan Foy J., Earls M.F., 2005). 

În urma campaniilor de informare şi sensibilizare desfăşurate în mass-  media şi în 

şcoli, un număr din ce în ce mai mare de copii cu simptomatologie specifică ADHD ajung să 

fie consultaţi de medicul psihiatru. Pentru cei mai mulţi dintre ei se stabileşte, în urma 

evaluării clinice, diagnosticul de „tulburare a activităţii şi atenţiei‖ - ADHD. 

 După stabilirea diagnosticului, urmează informarea aparţinătorilor despre natura 

tulburării, cauzele comportamentelor problematice care i-au făcut să solicite consultaţia şi 

despre posibilităţile de tratament. MTA Cooperative Grup (1999a, 1999b) stabilește că, în 

ADHD, cele mai eficiente strategii terapeutice pentru reducerea simptomelor sunt cele bazate 

pe medicație și cele combinate, medicaţie și intervenții comportamentale, urmate de 

intervențiile comportamentale singure. 

 Medicul propune apoi aparţinătorilor o schemă de tratament care, după caz, poate 

include sau nu medicaţie. Fără nici o excepţie, ADHD fiind o tulburare care poate fi puternic 

influențată educațional (Dobrescu I., 2010), în cazurile în care se stabileşte diagnosticul 

ADHD, ba chiar şi în situaţiile în care comportamentele problematice care au adus copilul la 

consultaţie sunt considerate fară semnificaţie clinică, medicul psihiatru recomandă terapia 

comportamentală. 

 Intervenţiile comportamentale sunt realizate, în cazul copiilor cu comportamente 

problematice, de către părinţi (şi educatori, învăţători, profesori) instruiţi şi abilitați în acest 

sens. 

 Prin urmare, între recomandarea medicului şi aplicarea de către părinte a unor tehnici 

comportamentale adecvate, mai trebuie parcurs un pas, acela al instruirii comportamentale a 

părintelui.  

 În acest sens, în clinica de psihiatrie infantilă în care ne desfăşurăm activitatea se 

organizează săptămânal două întâlniri cu părinţii copiilor internaţi pentru a-i familiariza pe 

aceştia cu aspectele de bază ale managementului comportamental al copilului. În urma 
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derulării acestor întâlniri, s-a constatat că o parte dintre părinţii care participă la prima 

întâlnire, nu revin pentru cea de-a doua întâlnire şi puţini dintre părinţii care participă la 

aceste două întâlniri caută, după externare modalităţi de continuare a programului de instruire 

comportamentală. Pornind de la această observaţie se naşte întrebarea ce ar trebui făcut pentru 

a creşte aderenţa părinţilor la astfel de programe de training comportamental. Pentru a 

influenţa aderenţa părinţilor la astfel de programe considerăm că ar trebui identificate şi 

cunoscute acele caracteristici psihologice care deosebesc grupul părinţilor aderenţi de grupul 

părinţilor non- aderenţi şi care, eventual, ar putea fi influenţate înainte de începerea 

programului de instruire comportamentală. Pentru prezentul studiu, s-a considerat util să 

propunem unui număr de părinţi, ai căror copii au fost diagnosticaţi cu ADHD, un program 

complet de instruire comportamentală, aşa cum este descris de Russell A. Barkley (2011) în 

lucrarea „Copilul dificil‖. Am presupus, ca ipoteză de lucru, că, din grupul părinţilor care 

primesc această propunere, lotul părinţilor non- aderenţi (părinţi care nu accesează programul 

său care îl părăsesc pe parcurs) este caracterizat de niveluri mai scăzute ale autoeficacităţii 

(percepută referitor la activitatea parentală). Petru evaluarea acestei particularităţi şi 

verificarea ipotezei a fost ales următorul instrument de evaluare: Scală de autoeficacitate ŞES 

(Schwarzer şi Jerusalem, 1995, Generalized Self-Efficacy scale. În J. Weinman, S. Wright, & 

M. Johnston, Measures în health psychology: A user‘s portfolio. Causal and control beliefs 

(pp. 35-37). Windsor, England: NFER-NELSON). 

 Rezultatele acestui studiu, în eventualitatea confirmării ipotezei ar crea oportunitatea 

propunerii unor intervenţii premergătoare programului de instruire comportamentală care să 

sporească aderenţa la program. 

Scopul şi obiectivele cercetării 

 Cercetarea de faţă a avut un caracter constatativ-descriptiv. 

Scopul a fost de a arăta cum se prezintă autoeficacitatea percepută în rândul părinţilor 

non- aderenţi la programul de instruire comportamentală, prin comparaţie cu părinţii aderenţi 

la programul de instruire comportamentală. 

Obiectivele urmărite au fost: 

 1. Constituirea unui grup format din părinţi ai căror copii au fost diagnosticaţi cu 

ADHD, pentru care s-a făcut, la externare, recomandarea de a urma un program de training 

comportamental; 

 2. Identificarea unui instrument psihologic valid prin care să fie evaluată 

autoeficacitatea percepută la părinţii din grupul astfel constituit; 
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 3. Administrarea instrumentului de evaluare părinţilor care au intrat în studiu; 

 4. Derularea programului de instruire comportamentală, propus de R. A. Barkley 

(2011) şi împărţirea grupului de cercetare în două loturi: lotul părinţilor aderenţi (constituit 

din părinţi care au urmat programul până la final) şi lotul părinţilor non- aderenţi (constituit 

din părinţi care nu au intrat în program sau care l-au abandonat pe parcurs); 

 5. Cotarea răspunsurilor conform instrucţiunilor autorilor instrumentului, realizarea 

unei baze de date şi analiza datelor obţinute; 

 6. pe baza rezultatelor cercetării, s-a urmărit propunerea unor măsuri de intervenţie, 

premergătoare programului de instruire comportamentală, menite să crească aderenţa la 

program în rândul părinţilor copiilor cu ADHD (intervenţii care să facă obiectul unei cercetări 

ulterioare). 

 Ipoteza cercetării 

 Pornind de la observaţiile din practica clinică, s-a presupus că subiecţii din lotul 

părinţilor non- aderenţi prezintă un nivel al autoeficacităţii percepute (vizavi de activitatea 

parentală) mai scăzut comparativ cu subiecţii din lotul părinţilor aderenţi. 

 Loturile de subiecţi 

 În cercetare, s-au investigat două loturi de subiecţi, constituite după evaluarea, cu 

instrumentul precizat mai jos, a 62 de părinţi (domiciliaţi în Bucureşti sau judeţul Ilfov) ai 

căror copii (cu vârste cuprinse între 4 şi 13 ani) au fost diagnosticaţi cu ADHD de o echipă 

complexă formată din medici şi psihologi şi pentru care s-a făcut, la externare, recomandarea 

instruirii comportamentale. Astfel: 

 - Primul lot, lotul subiecţilor non- aderenţi, a fost format din 32 de părinţii care nu au 

intrat în programul de instruire comportamentală recomandat sau care au abandonat 

programul; 

 - Al doilea lot, lotul subiecţilor aderenţi, format din 30 de părinţi care au urmat 

programul de instruire comportamentală până la finalizarea lui. 

Instrumentul utilizat pentru colectarea datelor 

 Pentru fiecare copil, diagnosticul a fost stabilit în urma unei evaluări complexe, 

medico-psihologice. După stabilirea diagnosticului de ADHD pentru copiii lor, părinţii au 

primit recomandarea de a participa la programul de instruire comportamentală pentru părinţi 

derulat. Înaintea începerii programului de instruire comportamentală (mai precis, la momentul 

externării copilului), părinţii au fost solicitaţi să accepte evaluarea cu Scală de autoeficacitate 
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ŞES (Schwarzer şi Jerusalem, 1995, Generalized Self-Efficacy scale. În J. Weinman, S. 

Wright, & M. Johnston, Measures în health psychology: A user‘s portfolio. Causal and 

control beliefs (pp. 35-37). Windsor, England: NFER-NELSON). Toţi cei 62 de părinţi 

solicitaţi au acceptat să răspundă la itemii din cadrul acestui instrument de evaluare în sensul 

participării la prezenta cercetare. 

 

Scală de autoeficacitate ŞES (Schwarzer şi Jerusalem, 1995)  

Autoeficacitatea se referă la convingerile unui individ vizavi de capacităţile sale de a-

şi mobiliza resursele cognitive, comportamentale şi motivaţionale pentru a îndeplini cu succes 

o anumită sarcină, respectiv capacitatea unui individ de a organiza şi execută o acţiune care 

asigură atingerea unui scop (Bandura, 1986). Constructul de autoeficacitate descrie 

convingerile indivizilor cu privire la capacitatea lor de a face faţă cu precădere unor situaţii 

specific. Cogniţiile cu privire la propria eficacitate sunt dependente de activităţile în care 

individual urmează să se implică. Indicatorii privind autoeficacitatea au valori mai rele în 

condiţiile în care se referă la autoeficacitatea situaţional - specifică şi nu la cea generală. În 

mod evident, judecăţile cu privire la propria eficienţă pot diferi semnificativ în funcţie de 

activităţile în care este implicat individual, în funcţie de cunoştinţele declarative şi 

procedurale ale individului sau de gradul de dificultate al sarcinii şi de motivaţia individului.  

Cogniţiile vizavi de autoeficacitatea percepută influenţează alegerea situaţiilor în care 

un individ se va implica sau a acţiunilor pe care le va iniţia, timpul şi resursele alocate unei 

anumite sarcini respective reacţiile emoţionale aşteptate în timpul activităţii sau după 

soluţionarea sarcinii. Expectanţele cu privire la propria eficacitate într-o anumită sarcină 

influenţează gândurile, emoţiile şi comportamentele în cadrul acelei sarcini şi, implicit, 

performanţa asociată cu sarcina respectivă. Pe lângă alegerea comportamentelor în care se va 

angaja un individ, autoeficacitatea influenţează şi resursele alocate demersului de soluţionare 

a unei sarcini indivizii care au un nivel mai ridicat al autoeficacităţii vor aloca în mod optim 

resurse în cazul în care se confruntă cu situaţii dificile şi vor persista mai mult în sarcină decât 

cei care au un nivel scăzut al autoeficacităţii, în condiţiile în care aptitudinile lor sunt similare. 

Indivizii care au un nivel ridicat al autoeficacităţii vor aloca, în mod optim, resursele necesare 

pentru a soluţiona cu succes o anumită sarcină. Indivizii care au un nivel scăzut al 

autoeficacităţii au tendinţa să evite iniţierea acţiunii, să iasă din sarcină, să eşueze şi să îşi 

întărească convingerile cu privire la incompetenţa lor în sarcina respectivă. Este esenţială 

distincţia între autoeficacitate şi stima de sine. Dacă autoeficacitatea vizează percepţia 
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propriilor abilităţi de a atinge un anumit scop, stima de sine este mai degrabă relaţionată cu 

percepţia globală a propriei valori. Scala a fost construită pentru a măsura autoeficacitatea, 

respectiv, convingerea cuiva că propriile acţiuni pot fi/sunt responsabile de succesul unei 

anumite activităţi. Scala cuprinde 10 itemi care pot fi cotaţi de la 1 la 4, unde 1 înseamnă 

„complet neadevărat în ce mă priveşte‖, iar 4 înseamnă „perfect adevărat în ceea ce mă 

priveşte‖ fiecare din cei 10 itemi încarcă un singur factor, nefiind grupaţi pe subscale (David, 

2007). 

În studiul nostru, scala a fost adaptată pentru a evalua autoeficacitatea vizavi de 

activitatea parentală. La fiecare din cei 10 itemi indivizii testaţi se autoevaluează pe o scală 

Likert de 4 puncte care surprinde valoarea de adevăr a informaţiilor cu referire la propria 

persoană. Scorul autoeficacităţii percepute se obţine prin însumarea punctajului de la cei 10 

itemi. Scorul poate fi cuprins între 10 şi 40. Cu cât scorul este mai mare, cu atât acesta indică 

un nivel mai ridicat al autoeficacităţii. 

Rezultatele obţinute ţi interpretarea lor 

 Ipoteza a cercetării a fost că subiecţii din lotul părinţilor non- aderenţi prezintă un 

nivel al autoeficacităţii percepute (vizavi de activitatea parentală) mai scăzut comparativ cu 

subiecţii din lotul părinţilor aderenţi. Pentru verificarea acestei ipoteze subiecţii din cele două 

loturi au fost evaluaţi folosind scală de autoeficacitate ŞES (Schwarzer, R., & Jerusalem, M. 

(1995). Generalized Self-Efficacy scale. În J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures 

în health psychology: A user‘s portfolio. Causal and control beliefs (p. 35-37). Windsor, 

England: NFER- NELSON). 

Versiunea adaptată şi etalonată pentru România a SES conceptualizează 

autoeficacitatea ca fiind specifică. Pentru această cercetare instrucţiunile scalei au fost 

adaptate pentru a se evalua autoeficacitatea vizavi de activitatea parentală. 

 Media scorurilor obţinute de subiecţii din lotul părinţilor non- aderenţi la scală de 

autoeficacitate (23.11) este semnificativ mai mică decât cea obţinută de subiecţii din lotul 

părinţilor aderenţi (26.23), ceea ce conduce la ideea că nivelul mai scăzut al autoeficacității 

percepute este factorul, sau unul dintre factorii care stau la baza non- aderenţei la programele 

de instruire comportamentală. 
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Scoruri medii obţinute la ŞES 

  

 Datele obţinute confirmă, astfel, ipoteza. 

Concluzii şi propuneri 

Autoeficacitatea se referă la convingerile unui individ vizavi de capacităţile sale de a-

şi mobiliza resursele cognitive, comportamentale şi motivaţionale pentru a îndeplini cu succes 

o anumită sarcină, respectiv capacitatea unui individ de a organiza şi execută o acţiune care 

asigură atingerea unui scop.  

Constructul de autoeficacitate descrie convingerile indivizilor cu privire la capacitatea 

lor de a face faţă cu precădere unor situaţii specifice.  

Cogniţiile vizavi de autoeficacitatea percepută influenţează alegerea situaţiilor în care 

un individ se va implica sau a acţiunilor pe care le va iniţia, timpul şi resursele alocate unei 

anumite sarcini respectiv reacţiile emoţionale aşteptate în timpul activităţii sau după 

soluţionarea sarcinii. Expectanţele cu privire la propria eficacitate într-o anumită sarcină 

influenţează gândurile, emoţiile şi comportamentele în cadrul acelei sarcini şi, implicit, 

performanţa asociată cu sarcina respectivă. Pe lângă alegerea comportamentelor în care se va 

angaja un individ, autoeficacitatea influenţează şi resursele alocate demersului de soluţionare 

a unei sarcini indivizii care au un nivel mai ridicat al autoeficacităţii vor aloca în mod optim 

resurse în cazul în care se confruntă cu situaţii dificile şi vor persista mai mult în sarcină decât 

cei care au un nivel scăzut al autoeficacităţii, în condiţiile în care aptitudinile lor sunt similare. 

Indivizii care au un nivel ridicat al autoeficacităţii vor aloca, în mod optim, resursele necesare 

pentru a soluţiona cu succes o anumită sarcină. Indivizii care au un nivel scăzut al 

autoeficacităţii au tendinţa să evite iniţierea acţiunii, să iasă din sarcină, să eşueze şi să îşi 

întărească convingerile cu privire la incompetenţa lor în sarcina respectivă (David 2007). 

scoruri medii obţinite la SES 

lot părinţi aderenţi lot părinţi non-aderenţi
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Bandura (1997, apud David, 2007) recomandă creşterea autoeficacităţii clienţilor sau 

pacienţilor cu privire la un anumit domeniu ca şi precursor al creşterii performanţei în acel 

domeniu. 

Principalele modalităţi prin care poate fi crescută autoeficacitatea sunt referirile la 

performanţele anterioare, învăţarea vicariantă, activarea fiziologică şi persuasiunea verbală 

(Stajkovic & Luthans, 1998, apud David, 2007). 

Rezultatele prezentei cercetări arată că media scorurilor obţinute de subiecţii din lotul 

părinţilor non- aderenţi la scală de autoeficacitate este semnificativ mai mică decât cea 

obţinută de subiecţii din lotul părinţilor aderenţi. Acest fapt conduce la ipoteza că o creştere a 

nivelului autoeficacităţii percepute vizavi de activitatea parentală determină aderenţa mai 

probabilă a părinţilor la programele de instruire comportamentală printr-un grad mai mare de 

implicare a părinţilor în activităţile parentale, creşterea resurselor alocate de părinţi acestor 

activităţi şi creşterea încrederii părinţilor cu privire la capacitatea lor de a face faţă situaţiilor 

specifice activităţilor parentale. Se deschide astfel calea unor viitoare cercetări experimentale 

privind impactul creșterii autoeficacității percepute vizavi de activitatea parentală la părinții 

copiilor cu ADHD asupra aderenței acestora la programele de instruire comportamentală.  
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MODALITATI DE MEDIERE A CONFLICTELOR  

PROFESIONALE 

Marinela TĂNASE, Conf. univ. dr., 

Universitatea Piteşti 

 

Abstrac: 

 In a highly confrontational live period, a period in care "incompatibility of goals, intentions 

and values The personal opponents" (Vlăsceanu, M. 1993) materialized in misunderstanding, 

disagreement, clash of interests, Discussion violent antagonism, confrontation, conflict, 

contention, strife and generate stress etc implicitly ... disease 

This paper is intended as a guide also a (unassuming exhaustive!) A "handbook, UN ECR, 

UN guide" in a difficult conflictologiei Science! A "Summary booklet portable" care to offer 

an escalation methods and care of their're urging "vademecum" - "Walk with me" Towards 

rhythm, silence, HARMONY! 

We present styles, methods and media strategies for overcoming the conflicts already known 

but we prezeta and un Viewpoint something less than approached as a method to avoid 

dramatic consequences of conflict: a high self-esteem! 

Key words: conflict, conflict studies, causes, methods, strategies, self-esteem. 

 

Rezumat:  

Traim intr-o perioada extrem de conflictuala, o perioada in care „ incompatibilitatea 

scopurilor, intenţiilor şi valorilor  personale cu cele ale oponentilor‖ (Vlasceanu, M. 1993)  

materializata in  neînţelegere, dezacord, ciocnire de interese, discuţie violentă, antagonism, 

confruntare, înfruntare, dispută, ceartă etc. genereaza stress si, implicit, boala... 

Lucrarea de fata se doreste a fi  un vademecum (fara pretentii exhaustive!) un „îndreptar,  un 

repertoriu, un ghid‖  in dificila stiinta a conflictologiei!  O  „cărticică rezumatoare 

portativă‖care sa ofere metode de escaladare a acestora si care  te indeamna „vade 

mecum‖- „mergi cu mine‖ catre pace, liniste, armonie! 

Vom prezenta stiluri, metode, strategii de mediere si depasire a conflictelor deja cunoscute 

dar vom prezeta si un punct de vedere ceva mai putin abordat ca modalitate de evitare a 

consecintelor dramatice a conflictelor : o stima de sine inalta! 

 Cuvinte cheie:  conflict, conflictologie,cauze, metode, strategii, stima de sine. 
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Abordari teoretice ale domeniului „conflictologie” 

Conflictul poate fi definit ca o situație de competiție în care părțile sunt conștiente de 

potențialele incompatibilități viitoare, în care fiecare parte dorește să ocupe o poziție care este 

incompatibilă cu dorințele celorlalți. Prin urmare, pentru ca o anumită situație să poată fi 

numită conflictuală, avem nevoie de două părți conștiente de pozițiile lor, cu dorințe 

incompatibile care să intre în anumite schimburi (fizice, virtuale, sentimentale, etc) conform 

Dicţionarului Wikiipedia. Aceasta este una din cele mai cunoscute abordări ale conceptului 

(conflictul este un concept care are o multitudine de definiri şi interpretări).  

Termenul conflict provine de la verbul latinesc ―configlio, ere‖ – a se lupta, a 

se bate între ei, ―conflictus‖, având sensurile de ciocnire, şoc, ceartă.  

Conflictologia este una dintre cele mai tinere ramuri ale obiectului ştiinţific, 

dezvoltându-se pe joncţiunea mai multor ştiinţe în primul rând – sociologie şi psihologie. Ea 

se distinge ca o direcţie individuală în sociologie la sfârşitul anilor 50 al sec. XX-lea, de unde 

a şi primit denumirea de „sociologia conflictului‖. Acest eveniment este legat de lucrările lui 

R. Darendort (Germania) „Clasele sociale şi conflictele de clasă în societatea industrială‖ 

(1957), şi A.Cozer (SUA) cu lucrarea „Funcţia conflictelor sociale‖ (1956). O preocupare 

specială în acest domeniu o integrează şi psihologia sub spectrul psihologiei conflictului. 

Tipuri de conflict 

Istoria omenirii este de fapt istoria conflictelor! Majore sau minore, internaţionale sau 

de masă, sociale sau economice, de grup sau organizaţionale, interioare sau interpersonale... 

Conflictele interpersonale pot fi romantice, de cuplu sau familiale, intime sau 

profesionale, predominant cognitive sau predominant afective, manifeste sau latente. 

   Abundă internetul de abordări, definiri, clasificări. Voi cita câteva: 

Din punct de vedere al esenţei lor conflictele pot fi: esenţiale (de substanţă) generate 

de existenţa unor obiective diferite; afective, generate de stări emoţionale care vizează relaţiile 

interpersonale; de manipulare; pseudo-conflicte. 

Din punct de vedere al subiecţilor aflaţi în conflict pot exista următoarele categorii de 

conflicte: conflictul individual interior; conflictul dintre indivizi din acelaşi grup; din grupuri 

diferite; din organizaţii diferite; conflictul dintre indivizi şi grupuri; conflictul inter-

grupuri,conflictul dintre organizaţii. 

O altă clasificare se poate face pe criteriul efectelor generale ale acestora, în: 

distructive; benefice. 
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  Vom face o scurtă prezentare a conflictelor din cadrul organizaţiei şcolare deoarece 

au impact deosebit asupra personalităţii copilului. Alături de circumstanţele atât de 

diversificate pe care le implică mediul familial, ambianţa educaţională şi încărcătura sa 

afectivă au un puternic impact asupra formării personalității copilului. Managementul 

relaţiilor interpersonale se focalizează asupra clasei, ca microsistem social. Rolurile şi 

expectaţiile profesorilor şi elevilor construiesc un mediu de învăţare. În instituţiile şcolare pot 

exista o serie de conflicte între actorii implicaţi: profesori, elevi, părinţi (M.Tănase, Elemente 

de management educaţional, 2009). 

 Conflictele între elevi pot fi generate de cauze ca: atmosfera competitivă; atmosfera 

de intoleranţă - în clasă se formează aşa-numitele „bisericuţe‖, comunicare slabă - cele mai 

multe conflicte pot fi atribuite neînţelegerii sau percepţiei greşite a intenţiilor, sentimentelor, 

nevoilor şi acţiunilor celorlalţi; exprimarea nepotrivită a emoţiilor - conflictele se vor 

accentua atunci când elevii au sentimente deplasate, nu ştiu să-şi exprime supărarea sau 

nemulţumirea într-un mod neagresiv; utilizarea greşită a puterii de către profesor - acesta 

poate provoca apariţia sau escaladarea conflictelor prin aşteptări exagerat de înalte faţă de 

elevi. 

 Conflictele între profesori şi elevi pot apărea pe fondul mai multor aspecte dintre care 

amintim: slaba atenţie acordată cauzelor unor comportamente care precedă sau ilustrează o 

tensiune psihică; oferirea unor slabe puncte de sprijin în rezolvarea situaţiilor crit ice; 

evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal; ne utilizarea 

relaţiilor cu elevii în afara lecţiilor (rezolvarea de probleme sau consiliere). 

 Principalele cauze ale conflictelor dintre profesori şi părinţi sunt: comunicarea 

defectuoasă datorită neînţelegerilor sau numărului mic de contacte pe parcursul unui an 

şcolar; conflictul de valori şi luptă pentru putere; părinţii au prejudecăţi bazate pe experienţele 

lor anterioare sau nu le este clar care este rolul profesorilor în viaţa copiilor. 

Dezvoltarea conflictului, conform Dicţionarului de sociologie se realizează prin patru 

etape relativ distincte: dezacordul debutează prin simple neînţelegeri, diferenţierea indivizilor 

sau grupurilor prin modurile lor de a fi şi a gândi (uneori pot fi pseudo neînţelegeri, false 

conflicte), divergenţe minore, nesemnificative pentru interacţiunea socială, de grup dar care 

necontrolate pot degenera în conflicte reale; confruntarea adânceşte diferenţele dintre 

indivizi, grupuri, clase etc., acestea fiind percepute de către părţile implicate în conflict ca 

importante pentru interacţiunea de grup, ca ameninţând unitatea grupului. În această fază se 

intensifică angajarea părţilor pe linia dezacordului iniţial, fiecare parte subliniind erorile din 

gândirea celeilalte. Este faza în care fiecare parte se convinge pe ea însăşi că trebuie să 
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convingă adversarul să-şi schimbe părerea, să renunţe la poziţia sa acceptând argumentele 

sale. Acţiunea de persuasiune devine exagerată şi poate genera acţiuni de forţă, de coerciţie, 

cu efect de „boomerang‖ asupra părţilor, ducând la scăderea comunicării în grup. Sunt 

antrenate mecanisme psihologice şi interpersonale ale luptei care conduc la stres crescut, 

atmosferă tensionată, frustrări succesive ce antrenează în lanţ ostilităţi, forme de violenţă, 

agresivitate în limbaj; lipsa neîncrederii creşte, toate acestea conducând la necesitatea unei 

soluţii; escaladarea conflictului distruge normele reciprocităţii pozitive, înlocuindu-le cu 

unele de tip negativ care susţin un comportament concurenţial exagerat; tensiunile şi 

ostilităţile din grup sunt scăpate de sub control. În această etapă conflictul atinge punctul 

culminant, care poate distruge total interacţiunea de grup, ajungând uneori chiar până la 

distrugerea fizică a părţilor. Escaladarea conflictului este urmată firesc de orientarea spre 

soluţii raţionale de rezolvare a conflictului prin intervenţii legale de tip instituţional, prin 

negocieri şi compromisuri treptate, prin stimularea posibilităţilor de comunicare deschisă între 

părţi, prin captarea bunăvoinţei părţii adverse, prin apariţia „celei de-a treia părţi‖ în calitate 

de mediator, moderator, facilitator, toate având un scop integrativ, de refacere a interacţiunii 

sociale normale. 

Stiluri de implicare în rezolvarea conflictelor 

Reacţionăm diferit la situaţiile conflictuale, unii suntem nervoşi, sau ne retragem în 

noi sau avem tendinţa de a apela la ajutor extern, ş.a.m.d. Din multitudinea modalităţilor de 

soluţionare a conflictelor vom prezenta patru tipuri de comportament vis-à-vis de 

comportamentul persoanelor aflate în conflict şi de strategiile de rezolvare: 

Stilul ocolitor. Acest stil de management al conflictelor este caracterizat de capacitatea 

redusă de afirmare a intereselor proprii şi pe de altă parte de o foarte redusă colaborare cu 

partenerul de negociere. Mai poate fi numită şi strategia ―struţul cu capul în nisip‖. Cu toate 

că nu este cea mai indicată strategie, totuşi poate constitui o politică bună în cazul în care este 

urmată de măsuri practice de îmbunătăţire a situaţiei. Cu alte cuvinte este cea mai indicată 

metodă de a câştiga timp, cu condiţia ca acest timp să fie bine folosit. 

Stilul îndatoritor. Un stil de management îndatoritor presupune o minimă realizare a 

intereselor personale şi o maximă realizare a cooperării. Astfel se pun bazele unei relaţii de 

parteneriat, dacă se doreşte, care are toate şansele să continue. Acest stil se poate explica 

astfel: A îl ajuta pe B fără a-i pretinde nimic pentru moment, având mai mult de câştigat în 

viitor. Unii autori apreciază că un astfel de management este un semn de slăbiciune, dar el 

poate fi considerat un bun model de cooperare, dar şi un mod de îndatorare. 
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Stilul competitiv. Prin această metodă de management se impune interesul propriu şi 

de asemenea reduce orice formă de cooperare. Astfel se realizează o dictatură a celui care este 

mai puternic şi care nu este în nici un fel interesat de colaborarea cu partenerii de talie mai 

joasă. Managerii care optează pentru această modalitate de rezolvare a eventualelor conflicte 

la nivelul clasei de elevi, vor induce o stare tensională în rândul elevilor, care la rândul va 

genera conflicte, dar vor fi în formă latentă.  

Stilul colaborativ. În final, acest ultim stil de management al conflictelor este cel mai 

indicat pentru ca el presupune maximizarea atât a intereselor personale cât şi a comunicării. 

Este stilul cel mai indicat între cei doi actori de bază ai şcolii – profesorul şi elevii – care au 

scopuri comune. Astfel se pune problema acordului de către ambele părţi. Prin această metodă 

de colaborare se poate spori eficienţa în atingerea scopurilor. 

 Din perspectiva abordării clasice a conflictelor, dezvoltată în anii ‘30 de Parker-Follet, 

(citat în Laboratorul „Management Educaţional‖, 2001, p.115) putem identifica patru căi 

fundamentale de rezolvare: 

 stăpânirea – soluţionarea conflictului în favoarea unei părţi, care este complet 

satisfăcută, în timp ce cealaltă este complet nesatisfăcută; 

 compromisul – satisfacerea parţială a ambelor părţi; 

   integrarea – satisfacerea completă a ambelor părţi (soluţia ideală); 

   separarea părţilor aflate în conflict 

Strategii de rezolvare a conflictelor 

Prima lucrare despre managementul conflictului a fost publicată în 1960 de Thomas C. 

Schelling şi se numea Strategy of Conflict. Deşi economist (laureat al premiului Nobel), 

Schelling a abordat teoria conflictului dintr-o perspectivă multidisciplinară: economie, 

psihologie, sociologie şi drept. Cel care a fundamentat ştiinţific studiul managementului 

conflictului a fost Donald Black. În 1990 el tipologiza formele elementare ale 

managementului conflictului. Urmează o lungă pleiadă de autori 

Rezolvarea conflictelor presupune adoptarea anumitor strategii, în funcţie de natura 

conflictului existent în organizaţie. Trebuie subliniat faptul că evitarea sau neglijarea 

conflictului (cu speranţa că se va rezolva de la sine) va duce, în cele din urmă, la acutizarea 

lui, afectând astfel eficacitatea organizaţională şi pierzându-şi în acelaşi timp, orice potenţial 

inovativ. Zeno-Daniel Șuștac și Claudiu Ignat în lucrarea "Modalități alternative de 

soluționare a conflictelor (ADR) " au definit conflictul ca fiind "un fenomen social contextual 
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determinat de ciocnirea dintre interesele, conceptele şi nevoile unor persoane sau grupuri 

atunci când acestea intră în contact şi au obiective diferite sau aparent diferite". 

Ce este Rezolvarea Alternativă a Disputelor? 

Rezolvarea Alternativă a Disputelor – RÂD – include toate căile de soluţionare a 

disputelor sau neînţelegerilor prin alte mijloace decât acţiunea în justiţie. 

Ce metode de RAD se pot utiliza pentru soluţionarea disputelor la locul 

De muncă? 

 Negociere directă – aceasta poate avea loc între indivizi sau grupuri reprezentate de 

terţi, de exemplu un jurisconsult sau un sindicat şi poate fi folosit în orice conflict. Un 

terţ neutru poate fi rugat să ajute. Se numeşte negociere asistată. 

 Proceduri de plângere – în Mare Britanie toţi angajaţii au dreptul de a pune în 

discuţie direct cu angajatorului orice aspect legat de condiţiile de muncă, tratament şi 

siguranţă la locul de muncă. Se va ţine o întâlnire pentru a discuta plângerea şi dacă 

se solicită, şi o audiere de contestare. Angajatorul trebuie să respecte procedura şi să 

încerce să soluţioneze orice problemă sau diferend premergător prezentării cazului în 

faţa Tribunalului Muncii. 

  Proceduri de contestare – sunt asemănătoare procedurilor de plângere şi sunt de 

obicei înţelegeri între sindicat şi angajator pentru soluţionarea disputelor între 

sindicate şi membrii acestuia cu angajatorul – de exemplu revendicări salariale. 

 Concilierea – este voluntară – ambele părţi trebuie să-şi exprime consimţământul de a 

participa. Procesul este asemănător medierii dar conciliatorul nu sfătuieşte sau 

recomandă ce ar trebui să facă părţile. 

  Medierea – un terţ neutru, mediatorul, lucrează cu părţile aflate în conflict pentru a le 

ajuta să ajungă la o înţelegere. Medierea este voluntară şi înţelegerile obţinute nu 

reprezintă de obicei o constrângere legală pentru părţi. Medierea se poate folosi la 

orice nivel al conflictului. 

 Arbitrajul – un terţ conduce o audiere oficială şi dă o hotărâre care este obligatorie 

pentru părţi. De obicei înaintea începerii procedurii de arbitraj ambele părţi stabilesc 

în scris ―termenii de referinţă‖ (chestiunea supusă spre soluţionare arbitrului), 

pregătesc şi schimbă între ele susţinerea. 

Negocierea  

Managementul conflictelor prin negociere a devenit o condiţie esenţială pentru 

atingerea obiectivelor şi chiar pentru existenţa unei organizaţii. Negocierea este procedura 
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care nu poate lipsi din arsenalul metodelor de rezolvare efectivă dar şi „onorabilă‖ a situaţiilor 

conflictuale, inerente conducerii organizaţiilor şcolare. În condiţiile actuale, un director de 

şcoală trebuie să negocieze cu elevii (de exemplu, pentru păstrarea unu climat corespunzător 

în şcoală), cu părinţii, cu administraţia locală şi cu agenţii economici (de pildă, pentru 

obţinerea unor resurse financiare suplimentare), cu profesorii şi cu inspectoratul (pentru a 

asigura, de exemplu, un personal corespunzător calificat). 

 La modul cel mai general, negocierea poate fi definită ca interacţiunea între grupuri 

şi/sau persoane cu interese şi obiective iniţiale divergente, care vizează, după discutarea şi 

confruntarea poziţiilor, obţinerea unui acord şi luarea unor decizii comune (Laboratorul 

„Management Educaţional‖ 2001, p.120). 

 Godefroy şi Robert (1994, citat în Boboc, I., 2002, p.204) identifică 4 factori 

importanţi ai limbajului non- verbal în cadrul negocierilor: 

- Stilul – în vorbire, expresivitate, exprimare uşoară, calitatea vocii, ritm, intonaţie; 

- Ţinuta – eleganţă şi detaşare, haine potrivite contextului; 

- Privirea – este necesară o privire sinceră în ochii partenerului;  

- Expresia facială – figură zâmbitoare. 

 În cadrul negocierii se pot distinge patru faze:  

Pregătirea negocierii 

Primul pas îl reprezintă stabilirea următoarelor elemente ale negocierii: poziţia iniţială; 

obiectivul negocierii şi punctul de ruptură, dincolo de care nu suntem dispuşi să cedăm.  

Deschiderea negocierii 

Punctul de plecare în negociere este foarte important, căci prima impresie pe care un 

interlocutorul şi-a făcut-o despre partenerul de discuţie are un impact mare asupra procesului 

de negociere. Ca urmare este recomandabil: 

Să vă axaţi în realitate; 

Să puneţi accent pe ascultarea activă; 

Să puneţi întrebări şi să exploraţi situaţia; 

Să vă manifestaţi punctele de vedere dar fără a încerca să-i „distrugeţi‖ pe partenerii de 

negociere: intenţiile pozitive vor fi dominante faţă de cele negative. 

Desfăşurarea propriu-zisă negocierii 

În această etapă pot fi aplicate cu succes tacticile de negociere. Dintre cele mai folosite 

prezentăm pe scurt pe cele de mai jos (folosind denumirile deja consacrate): 

„Luarea temperaturii‖ – întâlnire preliminară, informală este folositoare pentru a testa 

punctele de vedere, poziţiile adoptate; 
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„Negociere timpurie‖ – prin această tehnică se încearcă să se afle până unde sunt 

dispuşi partenerii de negociere să ajungă; evitaţi astfel resentimentele care apar când cineva 

este forţat să treacă peste limita reprezentată de punctul de ruptură; 

„Tehnica piciorului în uşă‖ – îşi propune să spargă gheaţa cu o cerere iniţial mică, 

dificil de refuzat, iar după ce s-a produs implicarea, se poate formula cu şanse crescute de a fi 

acceptată o cerere mai mare; 

„Tehnica uşii în faţă‖ – o cerere mai mare este urmată de una mai mică. Principiul 

constă în a-i cere interlocutorului o concesie mare, care nu poate fi acceptată, înainte de a-i 

solicita un al doilea compromis, cu implicaţii mai mici; 

„Tăcerea‖ – este un gol pe care oamenii se simt obligaţi să îl umple; dacă pui o 

întrebare şi primeşti un răspuns nesatisfăcător, cel mai bine este să nu mai spui nimic; 

rămânând tăcut e un semnal că soliciţi mai multe informaţii; 

„Dl. simpatic şi dl. dur‖ – unul din membrii echipei are pretenţii foarte mari după care 

se retrage, iar un alt membru ia iniţiativa şi arată mai multă bunăvoinţă; 

„Diversiunea‖ – subliniaţi o problemă relativ neimportantă, iar când apare adevărata 

problemă, ea va avea parte de o atenţie mai mică, în beneficiul părţii care a utilizat tactica.  

Încheierea negocierii 

Finalizarea negocierii este ultima etapă care se face prin evaluarea a ceea ce se poate 

obţine prin concesiile condiţionate, rezumarea acordului şi stabilirea poziţiei finale.  

Pentru a avea reuşită în timp şi eficienţă în procesul interacţiunii sociale, de grup, 

compromisul final cerut de rezolvarea conflictului nu trebuie să fie privit de nici din părţi ca 

un semn al slăbiciunii sale, nu trebuie să fie speculat în procesul concilierii de nici o parte, ci 

apreciat pentru funcţia lui pozitiv – integrativă. 

Incapacitatea adoptări unor soluţii constructive, mutual acceptate, duce fie la 

dezagregarea sistemului, fie la generarea unui echilibru precar şi provizoriu, fundat pe forţă. 

Medierea este deja o profesie!  

Etape şi teme cheie 

Etapa 1: Întâlniri separate cu părţile: prezentări, cercetarea situaţiei, recunoaşterea 

sentimentelor, construirea unei relaţii, explicare, ce înseamnă medierea şi rolul mediatorului, 

inclusiv caracterul confidenţial, câştigarea încrederii, dovedirea imparţialităţii, convingerea 

părţilor de a continua procesul de mediere, identificarea ideilor de bază din cerinţele părţilor, 

stabilirea următorilor paşi. 
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Planificare şi pregătire: identificarea celui mai bun mod de a continua medierea, alegere între 

medierea ―faţă în faţă‖ sau nu, pregătirea clienţilor, pregătirea mediatorului, pregătirea locului 

de întâlnire. 

Etapa 2: Audierea chestiunilor: bun venit şi prezentare, stabilirea regulilor de bază, 

explicarea şi acceptarea procesului, asigurarea de timp suficient ambelor părţi, stăpânirea 

conflictului incipient, rezumatul mediatorului a situaţiei părţilor aflate în dispută, stabilirea 

agendei. 

Etapa 3: Aprofundarea chestiunilor: împărţirea chestiunilor împreună cu părţile, 

încurajarea comunicării, verificarea înţelegerii şi clarificarea presupunerilor, identificarea 

preocupării persoanelor asupra chestiunilor, identificarea şi depăşirea diferendelor, 

menţinerea sau schimbarea agendei, schimbarea perspectivei din trecut spre viitor, 

prezentarea pe scurt a domeniilor în care există un consens şi a celor în care există 

neînţelegeri. 

Etapa 4: Conceperea şi scrierea acordului: generarea de opţiuni şi scoaterea în 

evidenţă a posibilităţilor, evaluarea opţiunilor, încurajarea soluţionării problemelor, 

consemnarea gesturilor împăciuitoare, înregistrarea înţelegerilor, scrierea acordului. 

Etapa 5: Încheierea şi următorii paşi: încheierea şedinţei, inclusiv situaţia în care nu 

s-a ajuns la o înţelegere. 

Abilităţi, calităţi şi cunoştinţe ale mediatorului: ascultător activ, comunicativ, 

întrebător, fin observator, comportamentul persoanelor, concis, meditativ, încearcă să 

influenţeze, construieşte o relaţie, insistent, comunicare scrisă/raport, scriere, facilitarea 

situaţiei, analizarea informaţiei, rezolvarea problemelor, planificare, administrarea timpului, 

managementul conflictelor, negociere, a fi conştient de sine, a lucra în echipă, înţelegător, 

uşor de abordat, imparţial, să nu emită judecăţi, corect, profesionist, onest, creativ, credibil, 

flexibil, integru. 

Acestor calităţi și abilități ale persoanei care practică medierea trebuie să li se asocieze 

cunoştinte temeinice privind: teoria soluţionării conflictelor, cauzele şi efectele conflictelor, 

tehnici de rezolvare a disputelor, scena medierii, modele de mediere, procesul de mediere, 

principii şi practici standard, contextul juridic al medierii, egalitate de şanse şi diversitate, 

probleme legate de putere şi minorităţi contextul specific al medierii, stabilirea unei relaţii. 

Persoanele nu se vor exprima deschis, divulga informaţii sau exprima sentimentele dacă nu 

au încredere în mediator. Stabilirea unei relaţii bazate pe încredere este o abilitate 

fundamentală a mediatorului. 
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Comportamente folositoare sunt: a asculta activ, a fi onest în legătură cu propriile 

sentimente, a evalua persoanele, dacă ritmul de desfăşurare este adecvat, dacă înţeleg rolul 

tău, a arăta respect, deschidere, cordialitate, a arăta o reacţie corectă, a nu fi părtinitor, 

corectitudine, a acorda acces, timp şi spaţiu egal, a nu da vina. 

Comportamente nefolositoare sunt: a emite judecăţi de valoare, a oferi interpretări ale 

comportamentului, a mări ritmul discuţiilor, a uita ce spun de fapt persoanele şi ce este 

important pentru acestea, a adopta un aer superior, a folosi jargon sau un limbaj inadecvat, a 

întrerupe, a spune persoanelor ce au de făcut... 

Punct de vedere personal: de ce stima de sine pozitivă/normală poate fi un atu 

pentru rezolvarea conflictelor?  

Cei mai mulţi psihologi definesc stima de sine ca fiind evaluarea globală a valorii 

proprii în calitate de persoană. Rosenberg (1979) defineşte stima de sine că o sinteză cognitivă 

şi afectivă complexă. El consideră că stima de sine dictează atitudinea mai mult sau mai puţin 

bună a individului faţă de propria persoană. Baumeister (1998) defineşte stima de sine 

folosind termeni sinonimi ca: mândrie, egoism, aroganţă, narcisism, un fel de superioritate 

(Macarie, 2008). 

S-au făcut numeroase studii pe stima de sine şi corelaţiile sale cu alte dimensiuni ale 

personalităţii sau cu diverse comportamente. De exemplu, Rosenberg şi Harter în 1990 au luat 

în calcul trei dimensiuni: stima de sine, responsabilitatea personală şi responsabilitatea 

socială. Iniţial nu s-a evidenţiat insă nici o legătură între cele 3 dimensiuni. Doar după câţiva 

ani reanalizând datele/într-un alt studiu au pus în evidenţă o corelaţie negativă între stima de 

sine şi responsabilitatea personală şi socială. În acelaşi studiu s-a evidenţiat o corelaţie între 

stima de sine ridicată şi comportamentul violent. Baumeister, Campbell, Krueger şi Vohs 

(2003) fac o sinteză a rezultatele diverselor studii realizate pe tema stimei de sine. Singurele 

legături semnificative certe identificate de aceştia sunt cele între stima de sine şi fericire 

(corelaţii pozitive), stima de sine şi gradul de depresie sau agresivitatea (corelaţii negative). 

Ce înseamnă o stimă de sine pozitivă? Înseamnă să avem o tendinţă de a ne aprecia, de 

a fi siguri în acţiunile noastre şi de a ne putea ocupa locul care ni se cuvine printre ceilalţi; 

presupune reacţii emoţionale intense în faţa unui succes sau a unui eşec. O persoană va avea o 

stimă de sine ridicată în măsura în care succesele sale sunt egale sau superioare aspiraţiilor. 

Un alt factor care indică o stima de sine bună este şi capacitatea persoanei de a-şi 

conştientiza resursele din mai multe domenii ale vieţii, precum şi a dobândi valori şi virtuţi 

personale. Pe de altă parte, o stimă de sine ridicată presupune un consum energetic moderat 

printr-un nivel scăzut al stresului în diverse situaţii critice. Este un argument susţinut şi de 
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practică proprie din cabinetul de psihologie precum şi de la catedra de psihologie unde 

funcţionez de două decenii. Mă înscriu alături de acei autori care susţin că stima de sine 

ridicată îmbunătăţeşte perseverenţa în faţa eşecului, a conflictelor.   

 Deoarece am pornit de la ideea de a iniţia un „vademecum‖ vom ataşa şi aceste 

„îndreptare‖ emisă de specialişti în rezolvarea conflictelor: 

 

Anexa 1            

Portretul oamenilor cu stimă de sine ridicată şi stabilă realizat pe baza tabelelor lui Lelorde 

şi Andre (1999) 

Ţin despre ei un discurs mai degrabă coerent 

Au o părere despre ei înşişi destul de stabilă 

Părere lor despre ei înşişi e destul de stabilă 

Părerea lor despre ei înşişi depinde relativ puţin de circumstanţe şi de interlocutori 

Au o imagine clară şi stabilă 

Ţin cont benevol de ei înşişi în luările de decizie 

Capabili de a persevera în deciziile proprii în ciuda dificultăţilor 

Se desprind de anturaj dacă le percep drept contrare intereselor proprii 

Nu prea caută informaţii negative despre ei 

Nu se simt obligaţi să se justifice după o nereuşită 

Au anxietate redusă în faţa evaluărilor celorlalţi 

Au rezistenţă la adversitate 

Le place să reuşească 

Reuşita le confirmă imaginea de sine 

Emoţii pozitive la succes 

Nu-şi pun problema că succesul nu va dura 

Succesul aduce beneficii pentru stima de sine 

Caută să-şi depăşească limitele 

Preferă să exceleze în domeniile lor de competenţă şi acceptă să strălucească mai puţin în 

altele 

Sunt în general mulţumiţi de sine 

Cred că au o serie de calităţi bune 

Se consideră capabili să facă lucrurile cel puţin la fel de bine ca ceilalţi 

Simte că are multe în sine de care să fie mândru/ă 

Crede că are suficient respect faţă de sine 
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Are o părere pozitivă despre sine 

Perseverează dacă întâmpină dificultăţi 

Sunt liniştiţi când lucrurile merg mai degrabă bine 

Când au dificultăţi se concentrează pe soluţii, mai puţin pe a da vina pe cineva, cu atât mai 

puţin pe sine 

Gelozia le este străină 

Puţine fluctuaţii ale stimei de sine ca răspuns la situaţiile cotidiene 

Puţină energie consacrată autopromovării 

Puţină energie pentru a se justifica/apăra în situaţia nereuşitelor 

Ascultarea raţională a criticilor 

Anexa 2 

36 de tactici ce pot fi folosite la mediere/soluţionarea disputelor 

Mai jos găsiţi o listă a tacticilor ce pot fi utilizate la mediere/soluţionarea disputelor. 

Lista este parte componentă dintr-un studiu academic realizat de Carnevale şi Pegnetter în 

1985. Nici una din tactici nu este recomandată ca atare dar din listă putem deduce câteva 

măsuri pro active care pot fi folosite de cei ce se ocupă cu soluţionarea conflictelor de muncă. 

       Folosirea unor tactici ca acestea face parte din procesul decizional întrebuinţat pentru 

soluţionarea disputelor. Trebuie avut în vedere că există un context şi procedurile, politicile, 

cultura organizaţională şi circumstanţele individuale dictează care din aceste tactici se 

potrivesc şi care nu. 

 încercaţi să simplificaţi agenda prin combinarea factorilor 

  clarificaţi nevoile celeilalte părţi 

  discutaţi alte soluţionări şi modele 

 evidenţiaţi costurile unei neînţelegeri continuate 

 sugeraţi o anumită soluţie 

 controlaţi exprimarea ostilităţii 

 exprimaţi nemulţumire faţă de progresele negocierii 

 exprimaţi mulţumire faţă de progresele realizate 

  sugeraţi propuneri ce înlătură aparent înfrângerea într-o temă 

  ajutaţi persoanele să-şi păstreze demnitatea 

 propuneţi o reevaluare a nevoilor cu reprezentanţii părţilor 

  încercaţi să schimbaţi aşteptările părţilor 

 predaţi procesul de negociere 
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 încercaţi să câştigaţi încrederea părţilor 

 organizaţi des reuniuni cu adunarea conducătorilor 

  evitaţi să luaţi partea cuiva în şedinţa comună când se discută teme importante 

 ajutaţi la dezvoltarea unui cadru pentru negociere 

 concentraţi negocierea asupra chestiunilor în dezbatere 

 ajutaţi părţile să-şi rezolve problemele cu alegătorii sau superiorii lor 

  oferiţi propuneri substantive care să ducă la un compromis 

  exercitaţi presiune asupra părţilor pentru a ajunge la un compromis 

  controlaţi desfăşurarea şi ritmul negocierilor 

  menţineţi părţile la masa negocierilor 

  spuneţi părţilor că poziţia lor este nerealistă 

  argumentaţi poziţia unei părţi în faţa celeilalte 

  folosiţi umor ca să destindeţi atmosfera 

 lăsaţi părţile să se ―descarce‖ 

  puneţi părţile să pună chestiunile în ordine în funcţie de priorităţi 

 asumaţi-vă responsabilitatea pentru concesii 

 propuneţi învoieli între chestiuni 

 încercaţi să ―vorbiţi limba lor‖ 

  asiguraţi fiecare parte de onestitatea celuilalt 

 avertizaţi că următorul impas nu va aduce nimic bun 

 stabiliţi o legătură 

 folosiţi-vă de ore târzii sau medieri prelungite pentru a facilita un compromis 
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PLEDOARIE PENTRU AUTO-DISCIPLINĂ 

 

Cristina-Elena MERCEA, lect. univ. dr.  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș‖ din Arad  

 

Abstrac: 

 Self-discipline is a very important element of a successful life. In our desire of achieving the 

goals we establish, without a disciplined approach, inevitably we either delay accomplishing 

our purposes, or we give up. Following this idea, after discussing definitions and opinions 

about self-discipline, we presented  six elements that compose the concept, and afterwards we 

offered some guidelines of educating self-discipline in children and students.   

Key words: discipline, self-discipline, acceptance, willpower, hard work, time management, 

persistancy, responsability. 

 

 

Rezumat: 

Auto-disciplina este un element foarte important în mult căutata cale către succes. Acționând 

în vederea atingerii scopurilor pe care ni le propunem, în afara unei abordări axate pe 

disciplină, inevitabil, fie vom ajunge să amânăm atingerea obiectivelor, fie vom sfârși prin a 

abandona. În această idee, după discutarea definițiilor și opiniilor privind auto-disciplina, 

vom prezenta șase elemente care compun acest concept, iar ulterior vom oferi câteva linii 

directoare privind educarea auto-disciplinei la copii și tineri într-un studiu la nivelul a 8 

clase de liceu. 

Cuvinte cheie: disciplină, auto-disciplină, acceptare, puterea voinței, munca susținută, 

managementul timpului, persistență, responsabilitate. 

 

Introducere. De ce autodisciplină? 

 Este foarte important ca atunci când pornim în atingerea anumitor obiective să reușim 

să finalizăm ceea ce ne-am propus. Aceasta întrucât odată satisfăcută o nevoie, se formează și 

forța de a trece la satisfacerea alteia; odată atins un obiectiv, se poate stabili un altul, dar apare 

și energia necesară realizării lui. În școală, ca și în viață, în general, activitatea elevilor și 
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respectiv a studenților funcționează tot pe principiul obiectiv-împlinire-obiectiv. Aceasta 

presupune că un obiectiv odată împlinit generează un alt obiectiv și forța pentru împlinirea 

acestuia. 

 Dar cum atingem aceste obiective, cum ajungem la satisfacerea propriilor deziderate? 

Este foarte important, în primul rând că obiectivele stabilite să fie corect formulate, iar după 

hotărârea clară a lor se trece la acțiuni concrete, realizate cu perseverență, în vederea atingerii 

lor. Unul dintre stâlpii de bază, în această fază este disciplina. A realiza o sarcină propusă, 

fără disciplină, este ca și cum am încerca parcurgerea unui drum printr-o pădure, pentru a ieși 

din aceasta, dar în locul unui mers constant pe potecă, ne-am opri frecvent pentru a admira 

florile, a analiza o piatră întâlnită în cale, a asculta păsările, și astfel, încet, încet ne-am 

îndepărta de atingerea obiectivului nostru, în amănuntele peisagistice. În acest exemplu, 

disciplina este cea care ne determină să parcurgem în mod constant drumul, fără a pierde din 

vedere obiectivul. 

 În reușita noastră existențială, considerăm disciplina a fi un element esențial. 

Înțelegem prin aceasta respectarea regulilor stabilite în vederea atingerii unor scopuri dinainte 

hotărâte. Dar disciplina nu face referire doar la un singur individ. Ea poate să vizeze 

organizații, grupuri sociale, societăți.  

 Atunci când vorbim despre o serie de reguli, pe care și le impune și le respectă, un 

anumit individ, în vederea satisfacerii unor obiective proprii, facem referire la autodisciplină. 

Ea poate fi definită că „abilitatea de a se mobiliza și de a se obliga pe sine‖ în vederea 

realizării unei sarcini (Etzioni A., 1982, p. 184), sau că abilitatea de a suprima răspunsurile 

imediate în vederea satisfacerii unui scop mai înalt, cu specificarea că acesta nu este un 

răspuns automat, ci o alegere care necesită un efort conștient (Duckworth A.L., Seligman 

M.E.P., 2006, p. 199). Într-un alt articol, A.L. Duckworth (2009, p. 536) spune, în mod clar, 

că autodisciplina presupune a ști cum să îți organizezi raționamentul, viața afectivă și 

comportamentul, pentru a-ți putea atinge scopurile. Ne aliniem acestei modalități de definire a 

conceptului, fără a intra în polemici privind diverse feluri de a înțelege ce înseamnă a te 

autodisciplina, sau a fi autodisciplinat.  

Spunem aceasta întrucât A. Kohn (2008, p. 169) afirmă că s-ar putea înțelege prin 

autodisciplină aplicarea puterii voinței pentru a atinge obiective general dezirabile. El face de 

asemenea un echivalent între autodisciplină și autocontrol; prin acest din urmă termen 

înțelegând folosirea puterii voinței în vederea stopării propriei persoane de la a face ceea ce 

este indezirabil sau de a amâna recompensa. Noi considerăm că autodisciplina nu poate fi 

echivalată cu autocontrolul, așa cum îl definește autorul anterior menționat, ci în cel mai bun 
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caz considerăm că a avea abilitatea de a amâna primirea sau auto-oferirea unei recompense 

este o dovadă a maturității afective și raţional comportamentale, putând fi, eventual, o 

componentă a autodisciplinei. De asemenea, autodisciplina, în modul în care o înțelegem noi, 

nu are nimic a face cu dezirabilitatea sau indezirabilitatea socială a unui anumit scop, ci cu 

atingerea acelor obiective pe care un individ și le-a stabilit singur, având legătură cu propria 

sa persoană. Faptul că un scop personal este dezirabil/indezirabil social ține mai mult de tipul 

de personalitate al individului, care incumbă un anumit caracter, construit prin educația sau 

autoeducaţia, primită sau realizată, în mediul socio-familial de existență. 

 Cu aplicabilitate în viața școlară, autodisciplina este gândită, de către Bear G.G. și 

Duquette J.F. (2008, p. 10) ca „asumarea de către elev a responsabilității sociale și morale a 

propriilor acțiuni și a face aceasta cu voință proprie (nu doar de frica pedepsei sau pentru 

unele câștiguri personale)‖. Autorii restrâng așadar sfera de cuprindere a conceptului la 

asumarea responsabilității asupra propriului comportament, ceea ce noi considerăm a fi doar o 

parte din semnificația reală a autodisciplinei. 

Alte studii asupra conceptului, atestă realizarea unor performanțe școlare superioare, 

atunci când autodisciplina există, față de situațiile în care lipsește, mergând până acolo încât 

să se poată realiza predicții în acest sens (Duckworth A.L., Seligman M.E.P., 2005, pp. 939-

944). De asemenea, conform unei cercetări publicate în anul 2006, de către aceiași autori 

(Duckworth A.L., Seligman M.E.P., 2006, pp. 198-208), realizată pe un lot de 140 elevi de 

clasa a opta, nivelul autodisciplinei a reieșit a fi mai ridicat în cazul fetelor decât al băieților. 

Aceasta sugerează și necesitatea educării copiilor în vederea dobândirii autodisciplinei. 

 În final, dorim a formula o definiție descriptivă a autodisciplinei. Considerăm, prin 

urmare, că aceasta reprezintă abilitatea unei persoane de a accepta, în mod voluntar, 

constrângerile, de a munci susținut, sârguincios, persistent și cu responsabilitate pentru 

atingerea scopurilor stabilite în mod individual și conștient, într-un timp dat. Pe baza acestei 

definiții, vom analiza în continuare, fiecare dintre elementele componente ale conceptului. 

Componentele auto-disciplinei 

Considerăm că autodisciplina se clădește pe șase elemente de bază: acceptarea, 

puterea voinței, muncă susținută, managementul timpului, persistența, asumarea 

responsabilității. După cum vedem și anterior, în definiția formulată, aceste elemente le 

considerăm a fi absolut necesare pentru a putea afirma că autodisciplina este prezentă. 

Absența unuia dintre cele șase elemente face să se piardă din vedere finalitatea procesului, 

care este atingerea scopurilor în cel mai eficient mod cu putință. Primele cinci elemente sunt 
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cuprinse, unele sub o altă denumire, într-un manual asupra autodisciplinei, întocmit în 2009, 

și prezentat pe site-ul realgoalgetter.com. Ultimul element l-am introdus în ideea că noi 

considerăm responsabilitatea proprie ca și componentă sine-qua-non a oricărei acțiuni umane. 

Acceptarea face referire la privirea realității și înțelegerea acesteia așa cum este ea. 

Aceasta presupune că nu vom lua din situații doar aspectele care ne cad bine, pe care le 

considerăm potrivite, neglijându-le pe celelalte, ci vom privi în ansamblu fiecare problemă, 

fiecare scop, cu tot ceea ce presupune el și vom consimți, că alături de aspectele ușor și plăcut 

a fi realizate, să le împlinim și pe cele care nu ne sunt la îndemână, care constituie niște 

constrângeri pentru noi. 

Puterea voinței se concretizează în abilitatea de a persevera în realizarea unei sarcini, 

în ciuda dificultăților apărute, sau a diverșilor factori de interferență, care vin să ne abată de la 

îndeplinirea scopului propus.  

 Muncă susținută sau sârguința se referă la a depune efort, a munci din greu, pentru 

realizarea obiectivelor propuse. A răspunde provocărilor, a fi dispus să te autodepăşeşti în 

realizarea diverselor activități, creează premisele reușitei în acțiunile întreprinse. 

 Managementul timpului presupune a conștientiza, în mod corect, intervalul de timp în 

care se poate realiza sarcina propusă. Aceasta înseamnă a folosi în mod eficient timpul pe care 

îl avem la dispoziție pentru activitățile necesare. A aloca în mod corect un anumit interval de 

timp pentru îndeplinirea unei sarcini, oferă posibilitatea realizării corespunzătoare a ei, fără 

prelungirea parcursului, prin pierderi de timp, sau fără a accelera procesul, riscând pierderi 

importante, datorită unui timp prea scurt. 

 Persistența este cel de-al cincilea element necesar pentru a putea vorbi de 

autodisciplină, și face referire la păstrarea constantă a acțiunilor indispensabile satisfacerii 

scopului propus, în ciuda emoțiilor contradictorii, a impresiei eșecului, a piedicilor întâlnite.  

  Asumarea responsabilității asupra deciziilor și comportamentelor proprii constituie 

elementul care asigură realizarea sarcinii cu determinare, corectitudine și implicare din partea 

subiectului. Am introdus acest al șaselea element ca un liant pentru celelalte, ca o bază fără de 

care implicarea și amprenta personală asupra acțiunilor ar fi eludată. 

 Privind toate elementele componente, putem ajunge cu ușurință, la concluzia că fiecare 

dintre ele poate fi achiziționat printr-o educație corespunzătoare. Așadar vom aborda, în 

continuare, problema învățării autodisciplinei. 
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Educarea autodisciplinei 

 Beneficiile autodisciplinei, parțial enumerate în prima parte a studiului, se 

concretizează în abilitatea de a atinge cu o mai mare certitudine scopurile formulate corect, 

reușita școlară, profesională și personală, energie sau forță pentru stabilirea unor noi 

obiective, alături de un parcurs existențial de succes. Privind aceste avantaje, autodisciplina 

devine o resursă personală uriașă, care își câștigă dreptul de a fi una dintre principalele lecții 

existențiale care merită a fi dobândită prin învățare. Acestea fiind spuse, vom parcurge în 

continuare câțiva pași care au menirea de a ne îndrepta înspre acest deziderat, dar și de a-i 

sprijini pe cei care ne sunt copii, elevi sau studenți în consolidarea ei. 

 Bear G.G. și Duquette J.F. (2008, pp. 10-14) prezintă anumite principii directoare în 

construirea autodisciplinei elevilor. Acestea se adresează atât profesorilor, cât și părinților. În 

ceea ce-i privește pe profesori, aceștia ar fi necesar: 

 să arate elevilor respect, grijă și suport necondiționat; 

 să îi implice pe elevi în luarea deciziilor; 

 să implice familia în educarea disciplinei copiilor, prin oferirea de materiale și 

modalități de lucru; 

 să modeleze calitățile pe care le doresc pentru actualii copii, adolescenți și viitorii 

adulți; 

 să folosească recompense și laude, în mod strategic; 

 să introducă în curriculum discuții asupra competențelor sociale și emoționale; 

 să recunoască și să își stabilească intervenția în funcție de diferențele individuale; 

 să dezvolte responsabilitatea elevilor asupra acțiunilor lor; 

 să își amintească mereu vârsta copiilor și să li se adreseze acestora conform puterii lor 

de înțelegere și acțiune. 

Obiectiv general al studiului: 

Identificarea modelelor din şcoală şi surprinderea câtorva din dimensiunile 

autodisciplinei la profesori. 

Obiective 

1. Identificarea modelelor din şcoală, modele percepute de elevii de la un liceu din 

rândul profesorilor. 

2. Surprinderea în percepţia subiectivă a elevilor a câtorva dintre dimensiunile 

autodisciplinei în ceea ce îi priveşte pe profesori. 
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Ipotezele studiului 

Ipoteza 1: Identificarea modelelor din rândul profesorilor duce la decizii de modelare a 

comportamentelor sau calităţilor acestora în rândul elevilor. 

Ipoteza 2: Relaţia dintre modelele identificate şi dimensiunile autodisciplinei în percepţia 

subiectivă a elevilor de liceu. 

Eşantion 

Eşantionul luat în studiu este reprezentat de 8 clase de la un liceu din Arad, numărul 

total al subiecţilor participanţi la studiu este de 224, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. 

Instrumente utilizate în studiu: 

Elevilor unui liceu din Arad li s-a aplicat un chestionar vizând identificarea modelelor 

existente în şcoală în rândul profesorilor şi de asemenea atribuirea dimensiunilor 

autodisciplinei acestora. Chestionarul a fost aplicat elevilor de liceu deoarece considerăm că 

există la această vârstă un bun contact cu realitatea al elevilor şi posibilitatea de a aprecia 

persoane sau rezultate ale acţiunilor suficient de realiste. S-a considerat că elevii au 

maturitatea necesară pentru a răspunde la chestionar, iar modalitatea de aplicare a fost 

colectivă şi sub rezerva confidenţialităţii răspunsurilor. 

Rezultate ale studiului: 

Analiza percepţiei modelelor din şcoală de către elevi a scos în evidenţă următoarele 

rezultate: 

La nivelul totalului de profesori ponderea majoritară a modelelor se regăseşte în 

domeniul umanist (67,5% dintre elevi consideră că profesorii din şcoala lor, de română, limbi 

străine, psihologie sunt bune modele). Din acestea cele mai multe alegeri au fost reprezentate 

de doi profesori de română şi unul de psihologie şi aceştia au fost identificaţi ca cele mai bune 

modele de urmat. O posibilă explicaţie pentru aceste alegeri ar putea fi şi faptul că 

principalele modalităţi de predare ale acestor trei profesori sunt interactive, sunt diriginţi 

foarte apreciaţi de clasele lor şi au constant activităţi extracuriculare cu elevii din clasa lor dar 

şi din alte clase.  

Pentru cea de - a doua ipoteză – rezultatele obţinute la identificarea dimensiunilor 

probate de profesorii investigaţi este: acceptarea (8%), puterea voinței (15%), munca 

susținută (20%), managementul timpului (7%), persistența (5%), asumarea responsabilității 

(45%). Se constată că cea mai mare importanţă este acordată responsabilităţii asumate de 

fiecare profesor în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată la clasă. Elevii parcurg în această 
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perioadă de vârstă din punct de vedere psihologic etapa de definitivarea şi conştientizarea 

propriei identităţi, independenţa faţă de părinţi, dezvoltarea unui sistem coerent de valori, ca 

şi capacitatea de a întreţine relaţii mature în plan social. Având în vedere că sunt preocupaţi 

de valori şi de existenţa lor în propria viaţă, de realizarea independenţei personale este firesc 

să valorizeze responsabilitatea şi la ceilalți şi mai ales la profesori. Elevii au fost întrebaţi care 

dintre profesorii de la clasă au un nivel al responsabilităţii crescut şi rezultatele îi evidenţiază 

tot pe cei trei profesori care reprezintă cele mai bune modele de urmat. 

După aplicarea acestui chestionar şi discutarea rezultatelor cu elevii la fiecare clasă s-a 

procedat la convocarea unei şedinţe cu părinţii. În şedinţe s-a discutat impactul pe care 

modelele le au asupra elevilor şi câteva din modalităţile prin care un copil ajunge un copil bun 

şi apoi un adult responsabil. Discuţiile au fost centrate pe modalităţi de adresare ale părinţilor 

în conversaţia cu copiii, preocuparea autentică pe care ar fi de dorit să o arate acestora şi 

problematicilor lor, felului în care acesta poate fi un adult cu care copilul să poată discuta 

lucrurile care îl îngrijorează și problemele sale, modului în care se răsplăteşte un 

comportament corect sau bun al copilului, atenția orientată cu precădere la lucrurile pe care 

copii le fac bine. De asemenea cum să fie fermi în deciziile lor faţă de copii, să stabilească 

expectanțe clare față de aceştia, modul în care un comportament necorespunzător se răsfrânge 

asupra altora, și să susțină asumarea responsabilității asupra acțiunilor lor. O premisă 

importantă în această discuţie au fost ideile lui Bear, Duquete şi anume „să comunice în 

permanență cu profesorii copilului, pentru a stabili reguli eficiente, iar, în final, să își 

amintească faptul că orice copil sau adolescent, mai devreme sau mai târziu va face greșeli, 

iar aceste greșeli sunt un important mijloc de învățare și asumare a responsabilității‖. (Bear 

G.G., Duquette J.F., 2008, pp. 11). 

Alături de aceste sugestii, mai considerăm important ca, încă din copilăria timpurie, 

părinții, și ulterior profesorii, să traseze copiilor sarcini, cu dificultăți ascendente, pe măsura 

posibilității lor de soluționare, să îi susțină pe micuți în ducerea la bun sfârșit a cerințelor lor, 

și să întărească acest comportament cu o răsplată. Li se vor lansa provocări, pentru a li se oferi 

șansa de a învăța să răspundă acestora şi vor fi, de asemenea, învățați să își folosească timpul 

eficient și organizat, pentru a reuși soluționarea cât mai multor sarcini. Nu este în acest 

context de neglijat nici puterea exemplului. Prin urmare, autodisciplina, pentru a putea fi 

predată și explicată copiilor, necesită în principal să fie învățată, dezvoltată și aplicată de către 

părinții și profesorii acestora. O viață trăită în disciplină oferă un model și generează, la un 

moment dat, o altă viață trăită în disciplină. 
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Abstract:  

The object of this paper is to achieve the experiential approach of Ștefan's general anxiety, in 

order to establish a method through which he can start building up confidence, self-esteem 

and autonomy so that he may easily adapt to a school environment suitable for his age.  

The methods used in order to achieve this were: free drawing, projective tests (People 

Drawing Test, Family Drawing Test, Duss Fables, TAC) and the observation method for 

Ștefan, and the Father Interview and the Child's Internal Model Interview for his mother.  

By correlating the information thus obtained I formulated a diagnostic hypothesis according 

to which the child's withdrawal and introversion are determined by the general obsessive 

anxiety owed to his relationship with an overprotective mother.  

By the end of Ștefan's counseling, the therapeutical objectives established for him were 

reached, namely the creation of a therapeutical liaison, the intervention in the relationship 

with the parents, the growth of self-confidence, the implementation of new behaviour, the final 

evaluation and catamnesis. 

Through my research I found that childrens' general anxiety can be triggered by the 

overprotective actions of their parents, especially the mother's and the mother's state of 

anxiety. This is because anxiety is environment-related. Only an adequate behaviour of the 

parents can help their children to develop suitably for their age and to successfuly adapt to 

the environment and other life aspects.  

This study serves as a first step in promoting the anxious child's autonomy and self-

confidence, thereby attracting the attention of educational specialists as well as that of people 

who have a power of decision in the matter, on the importance of counseling for these 

children. 

Key words: anxiety, child, overprotective 
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Rezumat:  

Lucrarea de față a urmărit să realizeze abordarea experiențială a anxietății generalizate 

manifestată de Ștefan, pentru a stabili modalitatea prin care copilul poate să aibă mai multă 

încredere în sine, stimă de sine, să-și dezvolte autonomia și să se adapteze în mediul școlar 

conform vârstei lui.  

Instrumentele folosite au fost Metoda observației, Desenul liber și Testele proiective (Testul 

Desenul Persoanei, Testul Desenul Familiei, Fabulele Duss, CAT) pentru Ștefan și Interviul 

cu tatăl  

Corelând informațiile obținute prin diagnosticul experiențial și ipotezele interpretative, care 

au reieșit din testele proiective aplicate și observarea copilului în diferite contexte, am 

formulat ipoteza diagnostică că retragerea și interiorizarea copilului este determinată de 

anxietatea generalizată datorată relației cu o mamă hiperprotectivă, anxioasă și cu elemente 

obsesive. 

Obiectivele terapeutice pe care le-am stabilit pentru Ștefan, crearea alianței terapeutice,  

intervenție în relația cu mama și cu tatăl lui, creșterea nivelului de încredere în sine, 

implementarea noilor comportamente, evaluare finală, catamneză. 

Consider că, prin această lucrare, am realizat, trăgând un semnal de alarmă, că anxietatea 

generalizată la copil poate fi declanșată de acțiunile hiperprotective ale părinților, în special 

ale mamei, de stările de anxietate ale mamei, pentru că anxietatea se învață în familie și 

numai un comportament adecvat al părinților poate ajuta copiii să se dezvolte corespunzător 

vârstei lor și să se poată adapta cu succes mediului și diferitelor contexte de viață în care se 

vor afla.  

Pe baza rezultatelor acestui studiu se urmărește să se realizeze un prim pas în susținerea 

autonomiei și a încrederii în sine a copilului anxios, atrăgând astfel atenția specialiștilor din 

domeniul educațional, dar și persoanelor cu putere de decizie, asupra importanței consilierii 

acestor copii pentru a se dezvolta sănătos, armonios, conform vârstei lor. 

Cuvinte cheie: anxietate, copil, hiperprotectiv. 

 

1. Date obiective 

Ștefan este elev în clasa I și are șapte ani și jumătate; este un băiat foarte cuminte, nu 

deranjează pe nimeni la școală sau acasă. Într-o primă fază a dezvoltării lui părinții au crezut 

că este autist, pentru că reacționa mai greu la cerințele lor şi a început să vorbească în jur de 2 

ani, dar când a intrat în colectivitate a socializat destul de ușor cu colegii. 
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Tatăl lui l-a adus la Cabinetul de Psihologie solicitând consiliere pentru starea de 

interiorizare a copilului. Părinţii îşi doresc ca Ștefan să se integreze mai ușor în colectivul 

clasei pentru că de când a intrat în clasa I, cu toate că vorbește cu colegii, stă mai mult singur 

în spatele clasei și socializează mai greu când sunt mai mulți colegi în jurul lui.  

Cu mama nu am avut contact direct; am relaționat doar cu tatăl copilului care îl aduce 

și îl ia de la școală în fiecare zi. Tatăl a spus că mama este ocupată cu creșterea celui de-al 

doilea copil, care are două luni. A mai spus că mama nu mai are timp să se ocupe de Ștefan la 

fel ca înainte, când îi acorda toată atenția ei (mama este casnică) și acum Ștefan petrece mai 

mult timp cu el. 

 

2. 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 tatăl copilului și apoi desfășurarea 

primelor întâlniri cu copilul, în care am realizat evaluarea psihologică, 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 şedinţelor. 

 

Prima întâlnire la cabinet cu tatăl: 

Întâlnirea cu tatăl a avut loc la cabinetul de psihologie; a fost o discuție destul de 

scurtă pentru că tatăl se grăbea să ajungă la birou. Tatăl a fost cooperant și serios interesat de 

problemă de relaționare a copilului., mi-a povestit despre teamă lui și a soției când au văzut că 

Ștefan nu prea relaționa și că a vorbit după vârsta de doi ani. Soția lui s-a speriat foarte tare de 

această problemă a copilului și a încercat să vorbească cu un medic despre acest lucru, însă a 

primit răspunsul că copilul se dezvoltă normal, dar are o ușoară întârziere în ceea ce privește 

relaționarea cu ceilalți. Medicul i-a făcut recomandarea să expună copilul mai mult la 

relaționarea cu ceilalți copii, pentru că mama începuse să îl ascundă pe Ştefan de ceilalți, 

considerând că "boala" copilului este o rușine. În acest sens ieșea cu copilul la plimbare doar 

dimineața foarte devreme și seara târziu după ce ceilalți copii plecau din parc. Un timp Ștefan 

a locuit la bunici, la țară, mama considerând că aceștia o pot ajuta cu creșterea copilului și cu 

problema pe care o avea. Tatăl a solicitat ajutor pentru ca Ștefan să se integreze cât mai bine 

în clasa lui și să aibă o atitudine pozitivă în ceea ce privește relaționarea cu ceilalți copii. El a 
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luat decizia de a veni la cabinetul de psihologie al școlii după ce învăţătoarele clasei l-au 

chemat la o oră de desen/pictură, pentru a-l ajuta pe Ștefan să se integreze în colectivul de 

copii al clasei în activitățile comune. Acolo tatăl a văzut că Ștefan stătea retras, în spatele 

clasei, singur, și dacă învăţătoarea se ducea către el, încercând să îl integreze în grup, avea 

grijă ca în scurt timp, să se așeze în spatele acesteia. 

Tatăl a spus că mama este ocupată cu creșterea celui de-al doilea copil, care are două 

luni, nu mai are timp să se ocupe de Ștefan la fel ca înainte, când îi acorda toată atenția și 

acum Ștefan petrece mai mult timp cu el. Tatăl susține, cu căldură, că Ștefan este foarte fericit 

de venirea pe lume a fratelui lui și că își dorește să crească mai repede și să se joace cu el. 

Tatăl spune că el petrece foarte mult timp cu Ștefan pentru a compensa diminuarea 

activităților pe care acesta le avea cu mama înainte de nașterea fratelui lui. 

 

Prima ședință cu copilul: 

Când a venit la cabinetul de psihologie al școlii, Ștefan era foarte serios și curios 

despre ce avea să se întâmple acolo; este un băiat bine dezvoltat pentru vârsta lui, are o ținută 

corectă, stă drept, este îmbrăcat îngrijit, curat, dar are tendința de a evita să te privească în 

ochi. 

După ce ne-am salutat și ne-am prezentat, l-am întrebat câți ani are; a fost cooperant, 

mi-a răspuns repede că îl cheamă Ștefan, că are șapte ani și jumătate și este în clasa I. L-am 

întrebat cum le cheamă pe doamnele învățătoare și a răspuns imediat. Am socializat foarte 

repede cu Ștefan, care nu părea să aibă vreo problemă în acest sens. Am reușit să stabilesc o 

relație terapeutică autentică prin care am urmărit ca copilul să nu se simtă obligat să 

relaționeze, ci din contră să-i placă întâlnirile noastre și să-și dorească să lucreze. 

Încercând să aflu mai mult despre starea lui, l-am rugat să aleagă o carte cu povești din 

seria de cărticele de povești terapeutice scrisă de psihologul clinician Lauren Snailham 

(2014). 

"- Acum hai să ne uităm la aceste cărticele cu povești și să-mi spui care ar fi poveștile tale 

preferate. Dacă ar fi să alegi două dintre ele pe care le-ai alege? 

- Rapidă și prietenii ei. 

- Dacă ar mai trebui să alegi încă una care să-ți placă foarte mult, pe care ai alege-o? 

- Copacul cu neliniști. 

- Excelentă alegere ai făcut. Eu am auzit că tu citești foarte bine. Hai să citești o poveste din 

cele alese de tine. Cu care vrei să începi? 

- Cu Rapidă și prietenii ei. 
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- Deschide cartea și citeşte povestea." 

Ștefan a citit foarte bine pentru un copil în clasa I, cursiv, dar îşi ținea degetul pe rând 

pentru a-l putea urmări. După ce l-am valorizat spunându-i că citește foarte bine, i-am spus că 

ar trebui să încerce să nu mai urmărească rândul cu degetul pentru că ar putea să-și acopere 

cuvintele. El a spus că va încerca și că vrea să continue să citească povestea. Știe că citește 

foarte bine în comparație cu colegii de clasă și este mândru de el. Pentru că povestea era 

destul de lungă, l-am întrebat dacă a obosit și ar vrea să continui eu să-i citesc. A răspuns 

imediat că vrea să citească el povestea pentru că i se pare foarte interesantă și sigur o să se 

întâmple ceva acolo. 

... 

- ―Ție îţi place să desenezi copaci? (Desenul liber oferă indicii privind viața afectivă a 

copilului prin intermediul analizei conținutului.) 

- Da! Copacul familiei și copacul prieteniei. 

- Și acum pe care ai vrea să îl desenezi? 

- Copacul prieteniei! 

- Bine, hai să îl desenezi!" 

Ştefan începe să deseneze copacul și să scrie în el care sunt prietenii lui - erau colegi 

de clasă, ceea ce mi-a arătat că el socializa cu colegii din clasa lui și îi considera prieteni. 

Apoi i-am cerut să deseneze copacul familiei. Aici au apărut probleme când i-am cerut să-i 

scrie în copac pe membri familiei lui. 

"- Cu cine începi? 

- Cu fratele meu, apoi mama, apoi tata. 

- Și, ai uitat pe cineva? 

- Pe bunica. 

- Și chiar nu ai uitat pe nimeni? 

- Pe bunicul de la București și pe bunica. 

- Şi chiar nu mai lipsește nimeni din desen? 

-? 

- Câți sunteți voi în familie? Câți locuiesc în casa ta? 

- 4 

- Și câți ai scris în copac. 

- Unu, doi, trei. 

- Deci cine lipsește? 

- A, eu (și își scrie numele în afara coroanei, la baza trunchiului) " 
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Copilul se exclude din familie. O ipoteză este că părinții acordă mai multă atenție 

noului venit în familie și Ştefan a început să se simtă exclus. Am înțeles de la tatăl lui că 

înainte de venirea lui Matei aveau multe activități împreună în familia; mama îi acordă o mare 

atenție, pentru ca după venirea fratelui lui acasă să nu mai acorde destul timp activităților pe 

care le avea înainte cu Ștefan. 

Pentru a vedea dacă a conștientizat locul lui în familie, i-am cerut să deseneze o floare 

A acceptat imediat și a desenat repede o floare cu patru petale. 

"- Ce idee ai avut aici? 

- Am făcut rădăcina pământului și petale și frunzulițe. 

- Ce ar fi să considerăm că floarea asta reprezintă familia. 

- Da! Floarea familiei! 

- Foarte bine, floarea familiei. Dacă este familia ta, ce ai scrie în fiecare petală? 

- Mama, tata, fratele meu și eu. 

- Ce culoare ai alege pentru floarea familiei? 

- Galben.‖ 

Am continuat rugându-l să-mi spună ce l-a făcut pe el foarte fericit în ultimul timp. 

"- I-am dat fratelui meu o jucărie de aia care zdrăngăne și el a luat-o și a zdrăngănit-o. 

Am mai reușit în sfârşit să-i dau și biberonul. Dar o să-i mai dau! Doar când îi este foame, nu 

mereu. 

- Ce face acum fratele tău când te vede? 

- Râde. A pus mama o poză pe computer și... râde." 

Mi-a spus că atunci când se întoarce acasă de la școală are "activități cu mama", adică 

îl ajută la lecții, dar nu mai are timp să se joace cu el și nici să se plimbe împreună.  

Pentru a vedea relația cu tatăl am continuat: 

"- Eu înţeleg că de când ai frăţiorul cel mic petreci mai mult timp afară, la plimbare, cu tata. 

- Da, fratele meu nu a avut voie să iasă afară, am ieșit numai eu cu tata. 

- Acum îl scoate afară? 

- Da, dar trebuie să meargă singur doar cu mama, nu și cu mine. 

- Când ieși cu tata unde mergi? 

- În orășelul copiilor. 

- Mergi doar cu tata în parc? 

- Da. Explorăm împreună. 

- Cu cine îți place să-ți petreci mai mult timpul, cu tata sau cu prietenii tăi? 

- Cu tata! Mă învață să explorez." 
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Ca o primă ipoteză pot spune că Ștefan suferă din cauză că mamă, fiind ocupată cu 

noul frățior, nu-i mai acordă atâta atenție cât îi acorda înainte, când își petrecea tot timpul cu 

el. Tatăl încearcă să preia această lipsă de atenție din partea mamei, dar fiind destul de ocupat 

la birou nu reuşeşte în totalitate. Ștefan încearcă să se acomodeze cu noul venit, frățiorul lui, 

pe care îl place foarte tare, dar în același timp nu înțelege de ce trebuie ca mama să îi acorde 

acestuia atâta atenție și pentru el să nu mai aibă timp. 

 

3. Instrumente folosite pentru evaluarea copilului 

În cea de a doua și a treia ședință am continuat evaluarea lui Ștefan prin aplicarea 

testelor proiective, a metodei observației și a desenului liber. Testele proiective ne ajută la 

cunoașterea universului interior al copilului. 

Testul desenul persoanei (Machover, 1949) 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.  

Testul desenul familiei (Corman, 2012) este relevant pentru cunoașterea raporturilor 

pe care le are copilul cu familia, fiind decisive în formarea personalității copilului. Fabulele 

Duss (Duss, 2009) au 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, autopedepsire; complexul 

castrării; complexul posesiv și încăpățânat - complexul anal; complexul lui Oedip. 

Testul de apercepție tematică pentru copii (CÂT), autori Leopold Bellak și Sonia 

Bellak (Bellak, 2008), oferă informaţii despre diversele paliere ale personalităţii, precum, stil 

cognitiv, complexitatea gândirii, sfera afectivă şi motivaţională, relaţii interpersonale. 

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. 
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4. Evaluare psihologică 

Pentru evaluarea lui Ștefan am folosit interviul cu tatăl pe care l-am prezentat mai sus; 

Testul Desenul Persoanei; Testul Desenul Familiei; Fabule Duss; CAT-Testul apercepției 

tematice pentru copii, Desenul liber precum și metoda observației. 

In continuare voi prezenta concluziile finale ale interpretării psihologice ale testelor 

proiective aplicate copilului. 

 

4.1. Testul "Desenul persoanei" - D.A.P. (Machover, 1949) 

 În urma aplicării Testului Desenul Persoanei am concluzionat că Ștefan este un copil 

liniștit și cooperant. A desenat cursiv, rapid, fără ștersături. În timp ce desena l-am întrebat 

dacă acest personaj are o poveste, dacă vrea să-mi povestească ceva despre el. Mi-a răspuns 

ca nu știe dacă are o poveste. Poate să-mi spună despre el că este vesel, că seamănă cu el și 

este în vârstă de 66 ani. Apoi s-a semnat pe foaie Ștef, clasa I. A. Până la urmă s-a decis să 

spună o mică poveste despre persoana desenată: "A fost odată un bărbat drăguț de 66 de ani, 

care era mecanic de mașini. Este vesel și se bucură așa... că așa se bucură el. El nu are 

dorințe. Acum este fericit că s-a dus la un vecin care era frizer, să se aranjeze. (?) Atât." 

Plasarea în partea stângă sus a foii este o trăsătură de introversiune, sugerează 

orientare spre sine, dominanta emoţională, accent pe trecut, tendinţe spre impulsivitate; este 

cadranul regresiei și arată dependenţa de mama. Figura desenată mică, sugerează stimă de 

sine scăzută, retragere, depresie, sentimente de inadecvare si preocupare de adaptare la mediu.  

Începerea cu picioarele sugerează insecuritate şi posibile probleme de statut. 

Desenarea capului ultimul este adesea indicator de tulburare în relaţiile interpersonale. 

Figura schiţată sugerează evaziune, probabil bazată pe insecuritate; liniile schiţate, 

sugerează anxietate, incertitudine, timiditate, iar liniile negre, întunecate, încărcate, sugerează 

agresivitate. 

Personajul are capul mare, faţa lui exprimă veselie, ochii larg deschişi sugerează că are 

nevoie de ajutor, gura cu colţurile în sus arată că face pe plac celorlalţi, având o afinitate 

forţată, precum și tendinţa de a se prezenta zâmbind, de a prezenta o faţadă acceptabilă care să 

mascheze trăiri mai puţin acceptabile. Figurile cu o cantitate neobişnuită de păr sugerează 

confuzie de rol, iar părul foarte haşurat indică o anxietate severă în legătură cu controlul 

mental sau anxietate în legătură cu gândirea sau imaginaţia. Lipsa gâtului denotă probleme de 

control şi comportament impulsiv, iar urechile mari sugerează atenţia la mediu şi în special la 

ceea ce spun ceilalţi, o situaţie care adesea este caracteristică stării paranoide. 
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Figura 1. Desenul persoanei 

 

 

Braţele slabe, subţiri indică sentimente de slăbiciune şi inutilitate, trăire puternică a 

lipsei de realizare, iar picioarele slabe arată tendinţe de insecuritate. Tălpile lipsesc, ceea ce 

denotă neîncrederea. 

Acest copil este anxios, vrea să fie apreciat, să fie văzut și pentru asta încearcă să facă 

pe plac, vrea să aibă o relație bună și fericită cu părinții lui. Vrea să i se acorde atenție, are 

nevoie ca părinții lui să-i asigure siguranța de care are nevoie, dorește ca mama lui, de care 

este dependent, să-i acorde atenție la fel ca înainte să se nască fratele lui. Indicatorii unor trăiri 

de inadecvare sunt susținuți de silueta mică, mâini și brațe slabe, ochi fără expresie, picioare 

ca niște bețe, absența labelor picioarelor. 

Copilul are nevoie de ajutor din partea părinților lui pentru a face față unor trăiri mai 

puţin acceptabile pe care le simte în această perioadă. 
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4. 2. Testul desenul familiei  

Am rugat copilul să deseneze "o familie, aşa cum ţi-o imaginezi tu. Deoarece maniera 

în care se realizează desenul contează aproape tot atâta cât rezultatul final, am observat cu 

atenţie copilul în timp ce desena: a spus că vrea să deseneze familia lui și a început să 

deseneze de sus in jos, din stânga în dreapta. A desenat-o pe mami, apoi pe tati și pe fratele lui 

și la sfârșit pe el (dupa ce inițial uitase să se deseneze și pe el). 

Dupa ce a terminat de desenat, i-am cerut să îmi povestească câte ceva despre fiecare 

persoană pe care l-a a desenat. 

I-am pus următoarele întrebări lui Ștefan (Mitrofan, 2014): 

1) Cine este cel mai drăguţ (amabil) în aceasta familie? Fratele meu și eu.. 

2) Cine este cel mai putin drăguţ dintre toţi? Mama. Câteodată e rea. Păi nu a vrut să mă 

spele pe dinți ".  

3) Cine este cel mai fericit? Eroul (fratele lui). Păi el este eroul nostru, așa îi spun eu. 

4) Cine este cel mai nefericit? Eu nu sunt fericit tot timpul; adică nu sunt fericit când 

claxonează mașinile. Sunt deranjat când este întuneric și mai îmi este și frică de lift. Odată 

am rămas în lift 15 minute cu tata până a venit un vecin de la etajul 7 să ne salveze. Mi-a fost 

frică pentru că era întuneric. 

5) Tu pe cine preferi în această familie? Pe fratele meu și pe Mihai. 

6) Daca tatăl tău propune o călătorie cu maşina, dar el nu are loc pentru toată lumea, cine este 

cel care va rămâne acasă? Nu rămâne nimeni acasă. 

Un copil nu a fost cuminte. Cine este acesta? Ce va primi el ca pedeapsă? 

O să-l lase singur. Pe mine mama m-a pedepsit și m-a lăsat singur 7 minute. Nu mi-a plăcut 

deloc. După aceea a zis că s-a dus să ude florile. 

Pentru a vedea cu cine se identifică copilul l-am întrebat: 

7) Presupunând ca tu faci parte din această familie, care ai fi tu? Eu vreau să fiu fratele meu. 

Ce alt personaj ai dori să fii dintre cei din familia ta? Aș alege să fiu tot fratele meu.  

Pentru că îmi place să dorm, să dorm foarte mult, 30 minute. Îmi place de fratele meu. 

La terminarea desenului l-am întrebat dacă este mulţumit de desen. Mi-a spus că îi place 

desenul lui. 

 

Concluzii Desenul Familiei: 

Ștefan este liniștit în timp ce desenează, a început să deseneze de sus în jos, din stânga 

în dreapta; a desenat-o pe mama lui prima, ceea ce arată că este foarte importantă pentru el, 

apoi pe tata și ultimul pe fratele lui. Personajele sunt desenate aproape identic, cu mențiunea 
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că fratele e desenat mai jos decât părinții și mai mic. Pe el s-a desenat după ce l-am întrebat 

câți membrii are familia lui și cine lipsește din desen. După ce s-a desenat și pe el, la fel de 

schițat ca ceilalți, a scris numele Mihai în centru - jos al foii de hârtie. L-am întrebat cine este 

Mihai și a spus că este fratele lui pe care și-l dorește. Faptul că s-a omis din desen mi-a arătat 

că copilul se simte exclus din familie, nu se vede ca făcând parte din familie. Se poate spune 

că dacă își doreşte un alt frate, poate fi nevoia lui de a se putea sprijini pe cineva în familie, 

ceea ce acum se pare că nu se întâmplă. Este un copil care are nevoie de suportul familie i 

pentru a se dezvolta normal din punct de vedere emoțional și a putea găsi resurse de a depăși 

situația în care se află acum. 

Situația din familie îi produce o stare de anxietate, el vorbind serios de frica lui de 

întuneric, frica de a sta blocat în lift. Obsesia lui pentru cifre este prezentă și în desenul 

familiei. Când l-am rugat să spună ceva despre persoanele desenate s-a apucat mai întâi să 

scrie deasupra mamei 75 (ani), la tata 71 (ani), la fratele lui 2 luni, iar la el 54 (ani). Când l-

am întrebat ce reprezintă numerele a spus că este vârsta lor. Am încercat să-i amintesc că atât 

el, cât și părinţii au altă vârstă și mi-a răspuns că așa este în desen. Acest lucru subliniază încă 

odată că o diferenţă notabilă între vârsta reală şi cea a personajelor desenate, sunt de natură să 

indice o tulburare la nivelul identificării. 

Ștefan are nevoie ca părinții lui să-i asigure siguranța și aprecierea de care are nevoie, 

pentru a se dezvolta emoțional conform dezvoltării unui copil de vârsta lui.  

 

4.3. Fabulele DUSS  

Aceste fabule au 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, autopedepsire; complexul 

castrării; complexul posesiv și încăpățânat - complexul anal; complexul lui Oedip. 

Fabulele Duss au scos în evidență relația de dependență cu mama, gelozie față de 

relația părinților precum și complexul înțărcării sau complexul fratern. Copilul, prezintă o 

stare de supărare față de felul în care se poartă părinții lui cu el. Ștefan simte frică față de 

necunoscut, probabil că nu știe la ce să se mai aștepte și prezintă teamă pentru schimbare, 
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complexul posesiv și încăpăţânat. Păstrează obiectele confecționate și care îi plac pentru el, 

arătând că îl nemulțumește ceva la mama lui, pentru că nu-i mai acordă atenție la fel de mult 

ca înainte de a se naște fratele lui și manifestă dorința ca mama să aibă împreună cu el 

aceleași activități ca înainte. Toate acestea conduc către întărirea diagnosticului de stare de 

anxietate. 

 

4.4. Testul apercepției tematice pentru copii - CAT  

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. 

Analizând toate poveștile se poate spune că predomină tendințele pozitive, copilul are 

nevoie de relații bune cu părinții lui, dar apar și tendințele conflictuale; are nevoie de putere, 

are nevoie să câștige, să fie cel mai puternic. Comparând variabilele prezente se observă 

ușoare tendințe agresive, dar mascate de dorința copilului de a face pe plac părinților, pentru 

ca aceștia să-l aprecieze. Își valorizează părinții și în special mama, chiar dacă aceasta nu îi 

mai acordă atâta atenție ca înainte de a naște cel de-al doilea copil. Deasemenea se observă că 

are nevoie de o prezență masculină în viața lui. 

Comparând variabilele prezente în aceste povestiri, se observă tendințele agresive 

amestecate cu cele pozitive, ceea ce arată dorința copilului de a fi puternic, de a se descurca, 

dar și de a-și asculta părinții, de a fi apreciat de aceștia pentru reușitele lui, de a fi văzut de 

ambii părinți. Ștefan are nevoie ca părinții lui să fie alături de el, să îl aprecieze, vrea să o 

simtă pe mama mai apropiată de el, să îl îngrijească adecvat vârstei lui, nevoilor lui, să îl 

protejeze. Are nevoie de figura paternă pentru a-l proteja și a-l susține, să comunice cu el, să îi 

ofere siguranță. 

Este un copil anxios care trebuie să-și asume responsabilități adecvate vârstei lui și 

astfel să crească 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. 

5. 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. 
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Ștefan are o structură de personalitate anxioasă cu elemente obsesive datorat atitudinii 

hiperprotective a mamei. În general el nu inițiază contacte sociale, dar socializează atunci 

când alți copii (colegi) îi caută compania sau îl apreciază (mai ales când citește în clasă). 

6. 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 atitudinea hiperprotectivă a 

mamei și starea de anxietate cu elemente obsesive a copilului? Dacă da, care sunt situațiile 

care declanșează starea de interiorizare a copilului și cele în care apar elementele obsesive? În 

plus, este important de identificat care sunt caracteristicile relațiilor stabilite de Ștefan în 

contexte de viață diferite: în familie, în cadrul grupului de prieteni și al școlii.  

 În urma primelor trei ședințe de consiliere și a interpretării testelor am formulat 

ipoteza diagnostică, în care am ținut cont și de informațiile din literatura de specialitate 

referitoare la dezvoltarea copilului care are o încredere în sine scăzută și probleme de 

atașament. 

 Ipoteza diagnostică pe care am formulat-o este că retragerea și interiorizarea copilului 

este determinată de anxietatea generalizată datorată relației cu o mamă hiperprotectivă, 

anxioasă și cu elemente obsesive. 

 Obiectivele consilierii pe care le-am avut în vedere, în urma discuțiilor cu tatăl, 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 Ștefan, în urma evaluării 

psihologice, sunt: 

- Crearea alianței terapeutice. 

- Intervenție în relația cu mama și cu tatăl lui. 

- 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 și să aprofundăm în funcție de problematica adusă în discuție, 

oricare dintre pașii care alcătuiesc strategia. 
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Rezumat :  

Intervenţiile psihosociale privind bolnavii de cancer trebuie să fie parte integrantă a 

acţiunilor de prevenţie a riscului producerii unor tulburări psihice pe perioada 

tratamentului. Studiul de faţă arată importanţa terapiei suportive şi ocupaţionale în lupta 

adolescenţilor împotriva cancerului. Intervenţiile psihosociale pentru această cazuistică au 

avut ca obiectiv îmbunătăţirea stării psihice, reducând suferinţa emoţională şi facilitând 

adaptarea la boală şi tratament. Aceste două tipuri de terapii au facilitat familiarizarea 

pacienţilor cu principalele proceduri medicale, depăşirea momentelor de criză pe perioada 

tratamentului chimioterapeutic, depistarea şi depăşirea principalului factor de risc de natură 

psihică: tulburarea depresivă. 

Studiul s-a desfăşurat pe o perioada de 5 luni şi au fost implicaţi 25 de adolescenţi cu vârste 

cuprinse între 14 şi 18 ani. Fiecare adolescent ce a luat parte la acest studiu a fost internat 

într-un spital de oncopediatrie, fiind depistat cu diverse tipuri de cancer.  

Faptul că tulburarea depresivă este un prim inamic ce apare la persoanele diagnosticate cu 

cancer este aproape o certitudine. Cercetarea de faţă a putut demonstra că terapiile 

ocupaţionale şi suportive au un efect pozitiv în combaterea acestei tulburări. 

Cuvinte cheie: tulburarea depresivă, cancer, terapie suportivă, terapie ocupaţională  

 

Abstract:  

Psychosocial interventions concerning cancer patients must be a part included in the actions 

meant to prevent the risk of any psychological disorders during the treatment. The current 

study shows the importance of supportive and social therapy in the teenagers battle against 

cancer. The psychosocial interventions for this case had as objective the improvement of 

mental state, reducing emotional suffering and facilitating the adaptation to the disease and 

treatment. These two types of treatment facilitated the patients adaptation to the main 

medical procedures, overcoming moments of crisis during chemotherapy, detecting and 

over-passing the main psychological risk factor: depressive disorder. 
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The study took place over a period of 5 months with 25 teenagers with age between 14-18. 

Each teenager involved in this study was admitted into a oncology hospital being detected 

positive with different short of cancer.  

The fact that depressive disorder is the main enemy which appears to cancer patients is 

almost a certitude. The current research could prove that social and supportive therapy had 

a positive effect in combating this disorder. 

Key words: depressive disorder, cancer, supportive therapy, occupational therapy 

 

 

INTRODUCERE 

 

Noţiunea de depresie este utilizată adesea, incluzând o fenomenologie clinică extrem 

de diversă, de la schimbările de dispoziţie compatibile cu o viaţă relativ normală, până la 

manifestări psihotice, ce decurg atât cu perturbarea stării afective, cât şi reducerea frapantă a 

posibilităţilor cognitive şi psihomotorii. 

O particularitate a acestui studiu este aceea de a depista şi ameliora depresia în rândul 

adolescenţilor bolnavi de cancer. În acest caz, depresia este doar o consecinţă a unei maladii 

extrem de grave ce poate duce persoana la deces într-un timp foarte scurt. Cancerul se 

situează între primele cinci cauze ale mortalităţii în rândul adolescenţilor şi tinerilor; în anul 

2010, un procent de 4,89% dintre cazurile de cancer au fost diagnosticate în rândul 

adolescenţilor (Lewis, Seibel, Smith, Stedman, 2014). 

Legătura dintre stările emoţionale şi cancer a fost sesizată de secole. O dată cu 

apariţia bolii vor apărea indubitabil noi solicitări la nivel psihic şi sufletesc deoarece 

tratamentul este agresiv şi constă adesea în radioterapie, chimioterapie, tratament chirurgical, 

uneori fiind nevoie de amputarea unuia sau mai multor membre. Prevalenţa tulburărilor 

depresive şi anxioase în rândul acestei categorii de adolescenţi se situează între 16-42% 

(Park, Rosenstein, 2015). 

Cele mai întâlnite temeri în rândul adolescenţilor sunt legate de căderea părului în 

urma tratamentului chimioterapeutic, deasemenea se tem că vor fi părăsiţi şi stigmatizaţi şi 

abia pe ultimul loc se regăseşte temerea legată de durere fizică sau moarte. În urma acestor 

numeroşi factori apare de cele mai multe ori depresia, tulburare ce poate fi identificată foarte 

uşor ţinând seama de semnele somatice precum oboseala, simţământul de vinovăţie, plâns, 

lipsa de speranţă, lipsa poftei de mâncare etc. Depresia de inferioritate se manifestă printr-o 

diminuare semnificativă a stimei de sine şi prin complexe de inferioritate, iar depresia de 
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abandon provoacă o angoasă la care adolescentul reacţionează adesea, folosind mecanisme 

de apărare specifice subiecţilor borderline: trecere la act, mecanisme de negare (Rizeanu, 

2014). 

Studiile de specialitate au demonstrat eficienţa intervenţiilor psihosociale în 

ameliorarea simptomelor depresive ale adolescenţilor diagnosticaţi cu diferite forme de 

cancer (Park, Rosenstein, 2015). 

 

METODOLOGIE 

 

Studiul de faţă a fost realizat pe un lot de 25 de subiecţi cu vârste cuprinse între 14 şi 

18 ani, dintre care 8 subiecţi sunt de sex feminin şi 17 de sex masculin. Toţi adolescenţii ce 

au luat parte la acest studiu au fost diagnosticaţi cu diferite tipuri de cancer. Aceştia au urmat 

un program psihoterapeutic de orientare suportivă şi ocupaţională pe o perioada de cinci luni. 

Cele două tipuri de terapii, inclusiv aplicarea testelor au avut loc în incinta unui spital de 

oncologie, astfel că participarea la acest studiu a fost posibilă numai pe perioada internării 

fiecărui adolescent. 

Pentru testarea subiecţilor a fost utilizat SCID I - Interviul Clinic Structurat pentru 

Tulburările de pe Axa I a DSM-IV (First, Spitzer, Gibbon, Williams, 2007) elaborat cu 

scopul de a creşte fidelitatea diagnostică prin standardizarea procesului de evaluare şi de a 

spori validitatea prin facilitarea aplicării criteriilor de diagnostic din DSM-IV şi aprofundarea 

unor simptome care altfel ar putea fi trecute cu vederea. 

La începutul studiului, fiecărui subiect i s-a aplică testul SCID I pentru a se confirma 

sau infirma tulburarea depresivă. În cazul în care tulburarea a fost semnalată, pacientul va 

trece prin programul terapeutic şi de suport şi, la finalul acesteia, se va reaplica testul pentru 

a se stabili dacă programul implementat a avut succes. Astfel, conform rezultatelor testului, 

la toţi pacienţii internaţi s-au putut evidenţia tulburări depresive medii şi severe. 

Este deosebit de important de luat în considerare felul în care bolnavii sunt luaţi în 

seamă de personalul medical deoarece de cele mai multe ori se trece cu vederea faptul că pot 

apărea probleme de ordin psihologic, mai ales în rândul bolnavilor de cancer. Copiii şi 

adolescenţii internaţi pentru acest tip de maladie fac parte dintr-o categorie aparte a bolilor de 

natură oncologică. Adesea, suferinţa psihică este acceptată în loc să fie evaluată, iar 

personalul medical aşteaptă ca pacientul să solicite ajutor psihologic (Mişea, 2015). 

Pacientul însă, deseori nu îndrăzneşte să iasă din rolul de "pacient bun" şi ca urmare, 

nu vorbeşte despre dificultatea cu care face faţă tratamentului. Este necesară o atentă 
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urmărire a acestor greutăţi suplimentare pe care chimioterapia le aduce unui bolnav care deja 

îşi simte ameninţat confortul, echilibrul emoţional, rolul social, planurile de viitor, viaţa 

însăşi, la aflarea diagnosticului. Deasemenea, este importantă cunoaşterea tulburărilor pe care 

efectele secundare le pot produce în activitatea cognitivă, emoţională şi fizică a pacientului, 

afectându-i capacitatea de a se angaja în activităţi sociale (Iamandescu, 1999). 

Pregătirea psihologică a adolescenţilor nu este deloc facilă deoarece trebuie ţinut 

seamă de o multitudine de factori, atât psihologici cât şi fiziologici. În studiul desfăşurat au 

fost implementate terapii ocupaţionale şi suportive ce au avut menirea să îmbunătăţească 

starea psihică a pacienţilor internaţi în spital. 

Terapia suportivă şi suportiv - informativă a fost realizată în contextul unui grup şi a 

ajutat nu numai la înţelegerea corectă a unor date privind tratamentul, dar şi prin reducerea 

stărilor de stres şi a depresiei. Această formă de terapie încearcă să se centreze mai degrabă 

pe problemele specifice decât pe o psihoterapie intensivă, dat fiind şi cadrul spitalicesc care 

nu oferă posibilitatea terapiei decât pe perioada internării. O particularitate deosebit de 

importantă a grupurilor de consiliere cu acest tip de cadru este diminuarea simţământului de 

izolare, adolescenţii trecând adesea printr-o criză a propriei imagini de sine, cu precădere 

acest conflict apare în rândul fetelor ce se confruntă permanent cu problematica căderii 

părului şi o dată cu aceasta apare simţământul stigmatizării. Ele îşi simt ameninţată 

feminitatea şi aprecierea de sine. Identificarea acestor factori este prioritară în acţiunea de 

asistenţă şi de ajutorare a bolnavilor. Intervenţiile practice adecvate de consiliere pot să 

îmbunătăţească considerabil starea de sănătate psihică, de aceea s-a urmărit un plan de 

tratament menit să reducă (Gherguţ, 2001): 

a) Frica şi suspiciunea legată de tratamentul chimioterapeutic, radioterapia şi 

intervenţiile chirurgicale;  

b) Depresia şi incertitudinile; 

c) Stări sufleteşti oscilante; 

d) Iritabilitate;  

e) Spulberarea oricăror mituri legate de falsele efecte secundare asociate 

chimioterapiei; 

f) Să tragă învăţăminte pozitive legate de felul în care boala i-a ajutat să se schimbe. 

Pe parcursul intervenţiilor terapeutice au fost identificate caracteristicile asociate 

tulburărilor emoţionale şi, o dată cu depistarea acestor probleme, s-a redus riscul de 
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decompensare psihică. Totodată, s-au putut identifica la toţi cei 25 de pacienţi caracteristici 

comune precum izolarea, forţa eului scăzută, anxietate crescută, pesimism, supunerea pasivă. 

În procesul terapeutic suportiv a fost nevoie de paşi importanţi pentru aducerea 

grupului de adolescenţi la un echilibru psihic, paşi precum (Gherguţ, 2001): 

 În prima faza a terapiei pacienţii au fost doar ascultaţi, fără a fi încurajaţi prematur; 

 S-au adus manuale de specialitate şi s-a discutat asupra zvonurilor legate de tratament 

şi boală, astfel că adolescenţii şi-au putut corecta concepţiile greşite; 

 S-a permis atât negarea, cât şi regresia pacientului atunci când aceasta a apărut pentru 

a nu forţa resursele psihice personale ale fiecăruia; 

 S-au adus în discuţie subiecte precum discriminarea şi felul în care îi tratăm pe cei 

care au un handicap. Astfel, pacienţii cu şi fără handicap au înţeles că suntem diferiţi, 

dar nu neapărat mai puţin buni. S-a realizat un exerciţiu imaginativ în care un singur 

adolescent a desenat pe foaie un personaj; toţi urmau să spună un cuvânt jignitor 

despre personajul respectiv şi la fiecare cuvânt urat era necesară decuparea unei părţi 

a corpului. Apoi fiecare copil trebuia să spună un cuvânt frumos sau o calitate a 

personajului din desen şi să lipească partea decupată la loc. Morala exerciţiului a fost 

să nu îi discriminăm pe ceilalţi pentru că uneori cuvintele adresate neadecvat pot 

transforma oamenii şi pot lasă răni adânci, la fel ca cele ale personajului de pe foaie 

ce a fost lipit la loc.  

 S-a intervenit în momentele de criză ale pacienţilor; atunci când grupul a fost 

suficient de unit, pacienţii ce treceau printr-o perioada critică au primit suport din 

partea celorlalţi membrii ai grupului.  

    Aceste tipuri de intervenţii au putut ajuta pacientul să reacţioneze mai bine la 

solicitările din timpul tratamentului, oferind un cadru pentru o mai bună exprimare 

emoţională, trăirea senzaţiei de deznădejde, etc. Ţinta terapiei suportive este în special boala 

şi consecinţele acesteia. În acest caz nu se încearcă demonstrarea defenselor psihologice, ci 

există mai degrabă intenţia de a ajuta pacientul să găsească singur mecanismele de coping cu 

cele mai bune rezultate. 

           Terapia ocupaţională oferă copiilor metode variate, activităţi plăcute, distractive, 

pentru a spori încrederea în sine. Această formă de terapie se adresează în special copiilor cu 

diferite tipuri de dizabilităţi sau copiilor cu boli cronice (Popovici, 2000). 

Terapia ocupaţională a vizat în mare parte combaterea sedentarismului şi a 

monotoniei din spital. Un rol deosebit de important l-au avut activităţile de grup ce au 
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urmărit în principal nevoia pacienţilor de a-şi comunica emoţiile şi sentimentele altor 

persoane care înţeleg la fel de bine ceea ce ei simt. Totodată, fiecare activitate ce era propusă 

şi realizată a avut menirea de a sublinia importanta momentului prezent – aici şi acum – 

urmând căutarea unor înţelesuri şi sensuri, importanţa confruntării problemelor dificile,  

importanţa prieteniei, importanţa faptului că familia îi susţine, etc. 

Activităţile au fost deosebit de variate şi au urmărit diferite tematici, cum ar fi tematică 

muzicală în care pacienţii şi-au construit propriile instrumente muzicale prin intermediul 

cărora şi-au exprimat liber emoţiile şi sentimentele. Un alt exemplu de activitate a fost acela 

de a explora partea creativă din fiecare confecţionând diverse personaje care îi 

caracterizează. La sfârşit, fiecare a putut vorbi prin intermediul personajului creat despre 

planurile de viitor (Mişea, 2015). 

O bună parte din activităţile terapiei ocupaţionale au avut menirea să îi ajute pe 

adolescenţi să scape de temerile procedurilor medicale, astfel, au fost prezentate diverse 

instrumente medicale cu care aceştia s-au familiarizat şi au putut să creeze un obiect 

distractiv. Spre exemplu, am confecţionat flori din seringi şi plasturi sau diverse tipuri de 

animale din perfuzor şi branulă. 

 

REZULTATE 

 

Rezultatele acestor tipuri de terapii au îmbunătăţit deosebit de mult starea de sănătate 

psihică a pacienţilor, iar în mare măsură, rezultatele analizelor medicale au fost mult mai 

bune faţă de perioada de început a terapiilor. 

Conform testului SCID I aplicat pentru a două oară, la 75% dintre pacienţii internaţi 

s-a putut constata o ameliorare semnificativă a stărilor depresive, 19% dintre adolescenţi au 

evidenţiat o ameliorare medie a stărilor depresive şi la 6% dintre aceştia nu s-a semnalat nici 

o schimbare a dispoziţiei psihice. 

Încrederea în forţele proprii, speranţa, curajul şi răbdarea sunt doar câteva exemple de 

calităţi pe care adolescenţii le-au dobândit pe perioada aplicării terapiilor suportive şi 

ocupaţionale, iar stresul, insomniile şi frica de moarte au fost înlăturate cu succes. 

 

CONCLUZII 

 

Scopul acestor două tipuri de terapii este de a uşura problemele cu care se confruntă în 

prezent pacientul, terapii ce au un impact deosebit de mare, mai ales în rândul tinerilor 
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adolescenţi. Conform datelor strânse şi testelor utilizate, depresia este cea mai întâlnită 

tulburare de ordin psihologic cu care se confruntă pacienţii bolnavi de cancer. Însăşi studiile 

de specialitate atestă acest lucru. Nevoia tinerilor de exprimare este foarte mare, însă 

problematica foarte des întâlnită, mai ales în rândul spitalelor din România este aceea de a 

trata boală fizică fără a ţine seama de impactul şi criza psihologică cu care se confruntă 

pacientul. Studiul de faţă arată că un procent de 94% dintre adolescenţi au trecut cu bine peste 

tulburarea depresivă datorită implementării unui program psihoterapeutic adecvat 

. 
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Rezumat:  

Articolul își propune sa descrie succint cele 8 tipuri ale personalității extraverte descrise de  

catre Katharine Myers și fiica sa Isabel  Myers Briggs pornind de la teoria lui C.G.Jung 

asupra tipurilor psihologice.  

Cuvinte cheie: extraversie, introversie,tipul psihologic, atitudine perceptivă, atitudine 

judicativă, intuiție, senzație, sentiment, gândire. 

  

Abstract:  

This article presents briefly the eight estroverted personality types described by Katharine 

Myers and her daughter Isabel Myers Briggs use the C.G. Jung's theory about psychological 

types. 

Key words : extraversion , introversion , type psychologically perceptive attitude , attitude 

judicativă , intuition , feeling , feeling, thinking. 

 

 

În anul 1921 C. G. Jung publică cartea „Tipuri psihologice‖ considerată astăzi de mulţi 

opera sa fundamentală. Însă, cu 8 ani înainte, în 13 septembrie 1913 ținea o prelegere la 

hotelul Bayerischer Hof din München în care prezenta punctul său de vedere conform căruia 

teoria freudiană asupra personalității aparține tipului extravert, mai centrifug, iar cea adleriană 

celui introvert, mai centriped. Altfel spus, felul în care Freud descrie omul în cărțile sale este 

determinat de extraversia sa pe când felul în care descrie omul Adler, complet diferit de 

Freud, se datorește introversiei sale. Despre teoria sa asupra personalităţii umane considera că 

este mai echilibrată din punct de vedere al tipului. 

Extraversia şi introversia, astăzi cuvinte uzuale, nu au existat înainte de această dată. 

„Simultan m-am dedicat și lucrărilor preliminare la cartea despre tipuri. Un rol însemnat 

în geneza sa au avut întrebările: <Cum mă deosebesc de Freud şi de Adler. Care este 

diferenţa dintre concepţiile noastre? > Tot încercând să găsesc un răspuns, m-am lovit de 

problema tipurilor; căci tipul este cel care determină și limitează de la început judecata 
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omului. Cartea despre tipuri tratează mai ales confruntarea individului cu lumea, relația sa cu 

oameni și lucruri. Înfățișează diferitele aspecte ale conștienței, posibilitățile atitudinii sale față 

de lume și constituie așadar, o prezentare a psihologiei conștienței, privită dintr-o perspectivă 

așa-zis clinică.‖ (Jung, 1996, pg. 216). 

Deşi la toţi oamenii psihicul omenesc este format din aproximativ aceeaşi substanţă 

psihologică, Jung a demonstrat că diferenţele decurg din felul în care este folosită această 

substanţă psihologică la întâlnirea cu lumea. Din acest punct de vedere demersul său ştiinţific 

a avut două obiective principale: identificarea principalelor componente ale acestei substanţe 

psihice comune şi care sunt diferenţele generate de modul folosirii acestora.     

Componentele psihice comune identificate de către Jung după mulţi ani de experienţă 

nemijlocită cu semenii, sunt cele patru funcţii psihice – gândire, sentiment, senzaţie şi 

intuiţie. „Prin funcţie psihologică înţeleg o formă anume de activitate a psihicului, care în 

condiţii schimbate rămâne egală în principiu cu sine însăşi. Din punct de vedere energetic, 

funcţia este o formă de manifestare a libidoului, care în condiţii schimbate rămâne, în 

principiu egală cu sine, asemenea unei forţe fizice care poate fi de fiecare dată considerată ca 

o formă determinată de energie potenţială‖ (Jung, 1997, pg. 468). 

Senzaţia (prin simţuri) este cea care afirmă că ceva există, gândirea este cea care spune 

ce anume este acel ceva și îi caută și găsește legile de funcționare, sentimentul atribuie 

valoare, de plăcut sau neplăcut și prin asta atrage sau respinge, pe când intuiţia spune de unde 

vine şi încotro se duce acel ceva. În conformitatea cu funcția dominantă fiecare persoană 

receptează ceva specific dintr-un fapt observat. Dacă, de exemplu mai mulți oameni se ceartă 

și sunt pe punctul de a se lua la bătaie pe stradă, tipul gândire va interpreta și va da 

semnificații celor observate („sunt foarte implicați, deci se ceartă de ceva timp sau este ceva 

foarte important pentru ei, sunt împărțiți în două tabere și par să se fi mai certat, deci se 

cunosc de mai mult timp, este posibil să se ajungă la agresivitate fizică‖). Tipul sentiment 

emite judecăți de valoare („ce scenă oribilă, oamenii aceștia sunt necivilizați‖). Tipul senzație 

va observa cât mai multe detalii („sex, înălțime, vârstă, culoarea, forma, calitatea hainelor, 

vocabularul folosit‖) iar tipul intuiție „știe‖ ce se întâmplă („sunt colegii care se dușmănesc 

din cauza nedreptăților de la serviciu‖). 

Diferenţele interindividuale sunt determinate atât de faptul că fiecare individ foloseşte 

cu predilecţie una dintre cele patru funcţii psihice cât şi de cele două atitudini psihice 

determinante, adică de direcţia în care se îndreaptă atenţia fiecărui om – în exterior, 

extraversie în interior introversie. 
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Combinarea acestor patru funcţii cu cele două atitudini conduce la descrierea a opt 

tipuri psihologice principale, prin care comunică Eul și Sinele. Acestea devin 16 dacă se ține 

cont de dinamica conștient inconștient și de prezența funcției dominante și a celei secundare. 

Astfel se formează tipul psihologic, adică un model temperamental caracteristic care se 

manifestă preponderent. In realitate fiecare om folosește toate cele patru funcții, însa acestea 

sunt împărțite într-o funcție principală, una auxiliară și una inferioară. 

Funcția principală reprezintă principalul său instrument de întâlnire cu lumea, este cel 

mai mult conștientă, extrem de ușor conștientizabilă, nuanțată și pe care persoana o 

gestionează cel mai bine. Funcția auxiliară este următoarea în ordinea folosirii și a 

importanței, aparține celeilalte categorii (daca principala este o funcție rațională, auxiliara 

este irațională, și invers) și persoanei îi este relativ ușor să se comute pe ea la întâlnirea cu 

lumea, altfel spus o gestionează destul de ușor. Funcția inferioară este opusul celei 

principale. Este cea mai depărtată de conştientă și de controlul acesteia. 

„Pentru toate tipurile întâlnite în practică este valabil principiul după care, alături de 

funcția principală conștientă, acestea mai posedă și o funcție auxiliară relativ conștientă, 

diferită în orice privință de esenţa funcției principale. Din aceste amestecuri apar imagini bine 

cunoscute, de exemplu intelectul practic, asociat cu senzația, intelectul speculativ pătruns de 

intuiție, intuiția artistică ce își alege și reprezintă imaginile prin intermediul judecății afective, 

intuiția filosofică ce își transpune viziunea, grație unui intelect robust, în sfera inteligibilului 

etc‖ (Jung, 1997, pg. 439) 

În U.S.A. Katharine Myers și fiica sa Isabel au studiat peste 40 de ani problematica 

tipurilor psihologice postulate de către Jung. Eforturile lor au fost finalizate prin construirea 

unui chestionar de personalitate (M.B.T.I. – Myers Briggs Type Indicator) prezentat pentru 

prima dată în 1962. Zece ani mai târziu, în 1972, a fost înființat în Florida un centru pentru 

studii în domeniu, Center for the Application of Psychological Type, C.A.P.T., iar 3 ani mai 

târziu, în 1975, M. B.T.I.– ul a fost publicat folosindu-se și în prezent în toate domeniile, de 

la psihoterapie la psihologie organizațională. Alți cercetători care au studiat și studiază 

problema tipurilor psihologice sunt: Jane și Joseph Wheelwright, H. Gray, June și Mary 

Loomis, D. Keisey etc 
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(sursă imagine – www. psychpost.org) 

 

Luând în considerare mișcarea complementară a libidou-lui (centripetă sau centrifugă) 

atât la nivelul conștientului cât și la nivelul inconștientului, diferențierea dintre funcția 

principală și cea secundară și preferința pentru un anume stil de viață se di diferențiază 16 

tipuri de personalitate. În descrierea lor se ține cont de extraversie/introversie, modalitatea de 

asimilare a informaților din lume, senzație/intuiție, procesul prin care se fac alegeri, 

gândire/sentiment și preferința pentru un stil de viață organizat/flexibil, funcție 

judicativă/funcție perceptivă. 

În tabelul care urmează se vor prezenta succint caracteristicile fiecărei dimensiuni a 

personalității care determină structura tipurilor de personalitate. 

 

NR.CRT. DIMENSIUNEA 

PERSONALITĂȚII 

CARACTERISTICILE   COMPORTAMENTALE PRINCIPALE 

PRIN CARE SE EXPRIMĂ 

1 extraversie sociabilitate, deschidere, ușurință în inițierea relațiilor, , 

comunicativitate, activism, impulsivitate, asumarea riscului, 

superficialitate, plăcere pentru nou,   indiscreție, simplitate 

2 introversie reflexivitate, solitudine, rezervare, profunzime, concentrare, 

necomunicativitate, pasivitate,  evitarea noului, discreție, 

introspecție, prudență, complexitate 
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3 gândire reflexivitate, claritate, obiectivitate, concizie, corectitudine, 

consecvență, simț analitic, fermitate, criticism, suspiciozitate, 

valorizarea adevărului 

4 sentiment sentimentalism, căldură, valorizarea armoniei interpersonale, 

umanism, toleranță, încredere, impulsivitate,   valorizarea binelui 

5 senzație concretețe, realism, simț practic, pragmatism, simțul detaliilor, 

conectare la trecut și prezent, toleranță față de rutină, constanță, 

competitivitate, sensibilitate senzorială, rigiditate 

6 intuiție idealism, abstractizare, imaginație, inventivitate, conectare la 

viitor și la posibil, simțului întregului și al ansamblului, intoleranță 

față de rutină, impulsivitate, ciclicitate, flexibilitate 

7 atitudine judicativă finalizare, ordine, rigurozitate, disciplină, planificare, seriozitate, 

consecvență, putere de muncă, corectitudine, rigiditate, 

unilateralitate, 

8 atitudine perceptivă spontaneitate, amânare, curiozitate, toleranță, polivalență, 

deschidere față de nou și față de surprize dezordine, impulsivitate, 

dezordine, amânare, flexibilitate, 

 

Cele 16 tipuri de personalitate sunt repartizate social inegal. Făcând o sinteză a mai 

multor studii Gordon Lawrence prezintă următoarea repartiție: 

Extraversie 66% - introversie 33%; 

Senzație 66% - intuiție 33%; 

Gândire (femei) 33% - sentiment (femei) 66%; 

Gândire (bărbați) 60% - sentiment (bărbați) 40%; 

Judecativ 55% - perceptiv 45% (Lawrence, 1993, pg.47). 

Deci, în fiecare grup există reprezentanți din toate tipurile iar reacțiile lor sunt 

determinate de acestea. Cunoașterea acestei stări oferă posibilitatea gestionării cât mai bune a 

activității grupului respectiv. Autorul mai sus menționat, Lawrence, care a studiat 

preponderent implicațiile teoriei tipurilor în procesul de învățare, descrie cum cei 35 de 

studenți dintr-o clasă vor fi 8 IS, 4 IN, 15 ES și 8 EN. Diferențele datorate tipurilor vor 
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influența specific strategiile de învățare, stilul cognitiv, întreg procesul de învățare. Similar 

procesul de muncă sau procesul psihoterapeutic sunt influențate specific de tipul de 

personalitate al participanților. 

Urmează prezentarea profilurilor de personalitate corespunzătoare celor 16 tipuri 

(Hedgest P. 1999, Myers I. B. McCaulley, M. H. Quenk N. L. & Hammer A. L. 1998). 

 

 1. TIPUL ESTJ – EXTRAVERSIE, SENZAȚIE, GÂNDIRE,  JUDICATĂ 

      – GÂNDIRE EXTRAVERTĂ CU SENZAȚIE INTROVERRĂ 

Tipul ESTJ are funcția principală gândire extravertă, funcția auxiliară (secundară) 

senzație introvertă, funcția inferioară sentimentul introvert și stil de viață judicativ.  

Persoanele care au acest tip de personalitate sunt persoane „cu picioarele pe pământ‖, 

interesați doar de acum și aici, persoane active, guvernate de logică, sistematice, hotărâte, 

care au capacitatea de a finaliza proiectele începute. Sunt foarte buni administratori și 

manageri, însă se concentrează mai mult pe îndeplinirea sarcinilor decât pe oamenii care le 

execută. Gestionează bine timpul, au fluență verbală și vorbesc în cunoștință de cauză, 

sociali, află primii noutățile, sunt surse de încredere pentru obținerea informaților detaliate, 

sinceri, direcți, tranșanți și necomplicați. Au standarde clare, la care au ajuns prin logică și 

pretind de la ceilalți să le respecte. Sunt greu de convins altfel decât prin logică. Acordă 

valoare doar ideilor și teoriilor care pot fi aplicate în practică, pe care le consideră utile. 

Sunt foarte potriviți pentru afaceri, industrie, producție și construcții. Preferă și sunt 

buni în rezolvarea sarcinilor de tip administrativ deoarece acestea presupun stabilire clară de 

obiective, decizii logice, plan de activitate structurat. Tolerează foarte greu dezordinea, 

ineficiența, nerespectarea planului. 

De cele mai multe ori își asumă prea repede riscul de a decide, fără să țină cont de 

ceilalți, fără să examineze pe deplin situația și fără să privească în viitor. 

Punctele în care acest tip este vulnerabil sunt generate de relația sa cu sentimentele și cu 

gânditul în perspectivă. Având sentimentul funcție inferioară, persoanele ESTJ gestionează 

conștient cel mai greu, spre deloc, sentimentele, așa că, de cele mai multe ori, le ignoră pur și 

simplu. Ei preferă să rănească sentimentele celuilalt decât să lase o problemă nerezolvată, 

indiferent dacă se întâmplă la serviciu sau în familie. Acest tip are nevoie, pentru a se 

dezvolta, să exerseze relația cu sentimentele, atât cu ale sale cât și cu ale celorlalţi. Va fi cu 

atât mai echilibrat cu cât va învăța să țină cont de ceea ce le pasă celorlalți, de ceea ce este 



209 
 

important pentru ei. Au nevoie să-și dezvolte capacitatea de a aprecia, să adauge la „așa este 

logic‖ „așa prefer‖ și „așa îmi place‖. 

 

2.  TIPUL ENTJ – EXTRAVERSIE, INTUIȚIE, GÂNDIRE, JUDECATĂ 

       – GÂNDIRE EXTRAVERTĂ CU INTUIȚIE INTROVERTĂ 

 

Acest tip are funcția principală gândirea extravertă, funcția secundară intuiția introvertă, 

funcția inferioară sentimentul introvert și stil de viață judicatv. 

Persoanele ENTJ sunt sincere, deschise, comunicative, directe, logice, cu încredere în 

forțele proprii, critici în mod obiectiv, independente dar și cu tendința de a controla 

desfășurarea acțiunilor pe care le inițiază. Preferă acțiunile care solicită planificare pe termen 

lung deoarece preferă să gândească în viitor (datorită intuiției pe care o gestionează bine, 

fiind funcția sa secundară). Să realizeze proiecte și să facă toate demersurile sistematice 

necesare pentru a finaliza bine proiectele. Se centrează pre diferențial pe idei și nu pe 

persoanele din spatele acestora. Intoleranți la dezordine, ineficienţă, nerespectarea planului.  

Au un set de reguli bine afirmate pe baza cărora trăiesc. Pentru a-și modifica viața este 

necesar ca, mai întâi să-și modifice regulile. 

Excelează în descoperirea posibilităților pe care le văd dincolo de ceea ce este evident, 

prezent sau obișnuit (datorită intuiției). Sunt curioși față de ideile noi și le plac problemele 

complexe. Ajung ușor în posturi de conducere. 

Tipul ENTJ se poate dezvolta la mai multe niveluri. Poate învăța să asculte și punctele 

de vedere ale celorlalți, cu atât mai mult dacă sunt de ordin sentimental. Autocontrolul 

precipitării este o caracteristica care le lipsește, deci pe care au nevoie să o învețe. De 

asemenea este extrem de benefic să învețe să țină cont de detalii deoarece are obișnuința de a 

vedea ansamblul iar detaliile îi scăpă des. 

 

 

3. TIPUL ESFJ – EXTRAVERSIE, SENZAȚIE, SENTIMENT, JUDECATĂ 

                                    –  SENTIMENT EXTRAVERT CU SENZAȚIE INTROVERTĂ 

 

Tipul ESFJ are afectivitatea extravertă funcție principală, senzația introvertă funcție 

secundară, gândirea introvertă funcție inferioară și stil de viață judicativ. 

Persoanele care au tipul de personalitate ESTJ sunt persoane calde, compasive, plăcute, 

simpatice, organizate și foarte buni camarazi. Pentru ei cele mai importante sunt relațiile 
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dintre oameni, calitatea și armonia acestora. Știu să-i facă pe ceilalți să se simță valoroși și 

înțeleși. Sunt sociabili, le place să vorbească, au grije de ceilalți chiar preferă să se pună în 

slujba celorlalți, ceea ce le influențează alegerea profesiei. Apreciază valorile tradiționale, 

sunt conservatori. Aleg să se concentreze mai ales pe atribute pozitive ale celor cu care intră 

în contact, sunt fideli și loiali, oamenilor, cauzelor, instituțiilor. Frecvent idealizează ceea ce 

admiră. 

Relațiile armonioase sunt atât de importante pentru reprezentanții acestui tip de 

personalitate încât frecvent aderă la opiniile celorlalți doar pentru a asigura armonia. 

Deoarece cea de a două funcție este senzația sunt interesați de ceea ce percep prin cele 

cinci simțuri. De asemenea, din aceeași cauză sunt practici, realiști, „cu picioarele pe 

pământ‖, se bucură de bunurile lor. 

Își fac planuri și decid pe baza faptelor cunoscute și ținând cont de valorile lor 

personale. Chiar dacă le place stabilitatea și preferă ca situațiile să fie bine stabilite nu pretind 

să ia ei deciziile. 

Deoarece relațiile armonioase între oameni sunt atât de importante pentru ei le vine 

foarte greu să admită adevărul despre oamenii la care țin, atunci când acesta este neplăcut. 

Din această cauză frecvent ignoră problemele în loc să încerce să le rezolve. 

Au în mod obișnuit idei ferme despre ce trebuie și ce nu trebuie, despre ce se cuvinte și 

ce nu și le exprimă fără echivoc. 

Atunci când inițiază o activitate sunt grăbiți și există posibilitatea (chiar probabilitatea) 

să nu ia în considerare întreaga realitate. 

Principala lor nevoie în relație cu ceilalți oameni este de a primi apreciere. De fapt 

aprecierea pe care o primesc din partea celorlalți reprezinta motivația continuării activității 

(relației) începute. Frecvent devin însoțitorii celorlalți membri ai familiei, se asigură că 

aceștia ajung la timp și își rezolvă toate problemele. Viața lor de familie este, de obicei 

agitată, și bogată, bogăție pe care apoi o povestesc detaliat colegilor sau/și prietenilor. 

Pentru a se dezvolta personalitatea de tip ESTJ are nevoie să învețe să se raporteze și la 

nou, să nu se grăbească și, mai ales (deoarece gândirea este funcția cea mai puțin masterizată) 

să acorde importanță și punctului de vedere logic. 
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4. TIPUL ENFJ – EXTRAVERSIE, INTUIȚIE, SENTIMENT,  JUDECATĂ 

   – SENTIMENT EXTRAVERT CU INTUIȚIE INTROVERTĂ 

 

Tipul ENFJ are funcția principală sentimentul extravert, cea secundară intuiția 

introvertă, funcția sa inferioară gândire introvertă și stil de viață judicativ. 

Persoanele care au tipul de personalitate ENFJ sunt prietenoase, simpatice, pline de tact, 

înțelegătoare dar și foarte buni lideri deoarece găsesc soluții și sunt buni organizatori.  

Le place variația, motiv pentru care de obicei, au mai multe cariere în viață. Sunt 

implicați în ceea ce fac, entuziasmați, ingenioși, inovatori. Valorizează cel mai mult relațiile 

interpersonale, relațiile fiind cele mai importante pentru ei. Nu sunt potriviți pentru munca 

individuală. Ei sunt oameni de echipă. De asemenea sunt extrem de buni în muncile care 

implică lucrul cu oamenii ca vânzarea, publicitatea dar și educația, psihologia. 

Sunt carismatici și atrăgători, atrași de religie și spiritualitate. 

Atunci când au o cauză în care cred sunt atât de entuziasmați încât atrag rapid și alte 

persoane. Atunci când cei din jur au probleme se dedică ajutorării acestora. 

Atunci când li se solicită un efort practic și detaliat reușesc, însă pe termen scurt. 

Efortul este cu atât mai dificil dacă implică și solitudine pentru că au nevoie vitală de 

prezența celorlalți oameni. 

Pentru a se dezvolta echilibrat reprezentanții tipului ENFJ au nevoie să învețe răbdarea, 

autocontrolul, perspectiva logică, cumpătarea și cel mai important, să țină cont de senzațiile 

propriului corp, de starea de oboseală, de disconfortul fizic. 

 

5. TIPUL ESTP – EXTRAVERSIE, SENZAȚIE, GÂNDIRE, PERCEPȚIE 

               – SENZAȚIE EXTRAVERTĂ CU GÂNDIRE INTROVERTĂ 

 

La tipul ESTP senzația extravertă este funcție principală, gândirea introvertă funcție 

secundară, intuiția introvertă funcție inferioară iar stilul de viață este perceptiv. 

Persoanele ESTP sunt frecvent observate. De fapt, ele nu pot trece neobservate. Sunt 

constant în centrul atenției, au des ceva interesant de spus, povestesc cu talent și entuziasm. 

Se bucură plenar de viață. 

Sunt realiste și adaptabile. Acceptă și folosesc faptele. Sunt deschiși, toleranți și fără 

prejudecăți. 
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Sunt foarte buni în rezolvarea de probleme deoarece se centrează pe cum sunt faptele, 

acceptând cu ușurință realitatea. Au o calitate deosebită - reușesc să folosească realitatea 

ingenios. Adică reușesc să-și atingă scopul folosind regulile, realitățile, sistemele, 

circumstanțele într-o manieră nouă și ingenioasă. Sunt cei mai potriviți să transforme 

pierderile în câștig. Reușesc să schimbe cursul unei situații. Dacă începe să lucreze în pierderi 

tipul ESTP este cel care o poate redresa cel mai rapid și eficient. 

Sunt curioși față de tot ceea ce poate fi privit, auzit, mirosit, gustat, într-un cuvânt 

simțit. Activismul reprezintă axa lor principală. Se plictisesc repede și caută activități noi 

constant. Sunt atrași de tot ce se mișcă trăind o adevărată fascinație față de toate mijloacele 

de transport/mișcare. Sunt extrem de îndemânateci, întâlnindu-se frecvent artiști plastici și 

sportivi ca reprezentanți ai acestui tip. 

Ideile, teoriile, filosofia, psihologia nu sunt deloc interesante pentru acest tip, deoarece 

„nu se poate pune mâna pe ele‖ așa cum solicită funcția lor principală, senzația. 

Sunt buni în profesiile care solicită realism, adaptabilitate și activism, ca de exemplu 

inginerie, construcții, producție. 

 Trăiesc plenar momentul prezent, sunt interesați de tot ceea ce este palpabil, de acțiune 

mai mult decât de vorbe. Logici și practici, se decid cu ușurință și fără implicare. 

Dificultatea lor majoră constă în acceptarea intimității. Ca amici sunt atrăgători și 

plăcuți dar ca parteneri de cuplu sunt distanți și incapabili de implicare. Două sunt cauzele 

acestui fapt. Pe de o parte nevoia irepresibilă de mișcare (implicare emoțională presupune 

stabilitate) iar pe de altă parte faptul că funcția inferioară este sentiment, deci gestionează 

extrem de greu și cu mare consum energetic emoțiile, comunicarea emoțională.  

Pentru a se dezvolta cât mai echilibrat este necesar să învețe autocontrolul, răbdarea, 

tolerarea emoțiilor și exprimarea lor. Aceasta reprezintă cea mai mare provocare pentru acest 

tip psihologic, deoarece, în realitate resimte o mare teamă în raport cu emoțiile.  

 

6. TIPUL ENTP ― EXTRAVERSIE, INTUIȚIE, GÂNDIRE, PERCEPȚIE 

               ― INTUIȚIE EXTRAVERTĂ CU GÂNDIRE INTROVERTĂ 

 

Tipul ENTP are intuiția extravertă funcție principală, gândirea introvertă funcție 

secundară, senzația introvertă funcție inferioară și stil de viață perceptiv. 

Persoanele ENTP sunt inițiatori prin excelență. Sunt angrenați în multe proiecte, 

implicați în diverse și numeroase activități. Sunt inovatori, adevărate automate de producere a 



213 
 

noului, ideile noi asaltându-i constant. Au multă imaginație. Trec constant de la un proiect la 

altul împinși de ideile noi care apar pe măsură ce obțin informați noi. Au încredere deplină în 

propriile idei și energia necesară demarării lor. Nu au întotdeauna energia și determinarea de 

a duce la bun sfârșit ceea ce încep. 

Atunci când întâmpină dificultăți se simt stimulați și găsesc soluții inovatoare. 

Apreciază competența, la sine și la ceilalți. 

În societate reprezentanţii tipului ENTP sunt plăcuți, carismatici, vorbesc fascinant, au 

un discurs logic, fiind capabili să argumenteze orice idee în care cred. Însuflețesc mediile în 

care își desfășoară activitatea. Obișnuiesc să înțeleagă oamenii și nu să-i judece. Se înțeleg 

foarte bine cu copiii cu care știu să relaționeze și să se joace. 

Deoarece funcția lor secundară este gândirea sunt obiectivi atât cu proiectele cât și în 

relație cu oamenii. 

Cele mai potrivite profesii pentru aceste persoane sunt cele care solicită constant 

inovații așa că pot fi cu succes inventatori, oameni de știință, jurnaliști. Cel mai greu le este 

să reziste în activități rutiniere, repetitive. Atunci când sunt nevoiți să reziste în astfel de 

medii ajung destul de repede să dezvolte stări de iritare inițial apoi stări depresive. Chiar și 

atunci când sunt implicați în propriile lor proiecte odată depășite problemele majore apar 

plictiseala și chiar, abandonul. 

Tipul ENTP se poate dezvolta dacă învață să finalizeze ceea ce încep, deși acest travaliu 

solicită multă energie și depășirea frustrării acumulate. De asemenea au nevoie să învețe 

disciplina, respectarea stadiilor, a termenelor. În plus este esențial să-și dezvolte funcția 

secundară, gândirea pentru a analiza logic proiectele pe care le inițiază. Altfel acestea vor fi, 

de cele mai multe ori, sterile și/sau neterminate. 

 

7. TIPUL ESFP ― EXTRAVERSIE, SENZAȚIE, SENTIMENT, PERCEPȚIE 

               ― SENZAȚIE EXTRAVERTĂ CU SENTIMENT INTROVERT 

 

Tipul ESFP are senzația extravertă funcție principală, sentimentul introvert funcția 

secundară, intuiția introvertă funcția inferioară și stil de viață perceptiv. 

Persoanele care aparțin tipului ESFP sunt dintre cele mai populare, buni prieteni cu 

multă lume, întâmpinându-i cu atitudine prietenească chiar și pe străini, convingătoare, 

comunicative, spontane, adaptabile, persoane  active și realiste. 
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Se adaptează la fapte și folosesc faptele, indiferent care sunt. Frecvent caută (și găsesc) 

soluții potrivite și nu încercă să impună un anume „trebuie‖ personal. Soluțiile sunt căutate 

prin studierea faptelor. Teoriile și analizele nu-i interesează. Pentru ei contează „să se afle în 

mijlocul focului‖ adică în mijlocul evenimentelor, al lucrurilor concrete. Dețin o foarte bună 

atenție distributivă. 

Acțiunea este cuvântul de ordine pentru ESFP și nu reflectarea. Atunci când fac ceva 

concret se întrerup la un moment dat, pentru că găsesc altceva mai interesant de făcut. Trăiesc 

întreruperea plăcut, cu sentimentul că „este aproape gata‖. Aceeași întrerupere pentru un 

judicatv va deveni un factor stresant semnificativ. 

De obicei sunt persoane a căror casă este deschisă prietenilor, indiferent de cum este. 

Sunt gazde primitoare, amabile, vesele, generoase, hrănitoare, atât la propriu cât și la figurat. 

Nu au prejudecăți, sunt toleranți cu ceilalți și cu ei înșiși. Au capacitatea de a lua 

lucrurile așa cum sunt, de a dezamorsa conflictele și armoniza persoanele aflate în conflict. 

Deciziile le iau ținând cont de valorile și sentimentele personale. Pentru ei rațiunea și 

logica au puțină importanță. 

Sunt extrem de sensibili emoțional la ceilalți ceea ce-i face să fie plini de tact în relațiile 

interpersonale. Sunt adevărați maeștri în arta de a trăi și au talentul de a se bucura de hrană, 

sport, muzică, artă. 

Problema lor majoră o constituie disciplina, în toate formele sale. De obicei învață din 

experiența concretă mult mai mult decât din cărți. Excelează în situațiile reale și nu se prea 

descurcă la testele/examenele scrise. 

Sunt buni în activitățile care cer realism, acțiune, adaptabilitate. Pentru a se dezvolta 

armonios tipul ESFP are nevoie să-și tempereze graba și impulsivitatea și să învețe să țină 

cont și de rațiune. 

 

8. TIPUL ENFP ― EXTRAVERSIE, INTUIȚIE, SENTIMENT, 

PERCEPȚIE  ― INTUIȚIE EXTRAVERTĂ CU SENTIMENT INTROVE 

  Tipul ENFP are intuiția extravertă funcția principală, sentimentul introvert funcție 

auxiliară, senzația introvertă funcția inferioară și stil de viață perceptiv. 

Persoanele care au acest profil de personalitate au viață bogată, urmează mai multe 

cariere de a lungul vieții de obicei, sunt imaginative și ingenioase, plini de viață și de 

bunăvoință, ceea ce-i face să fie plăcuți de cei din jur și să li se caute compania. 

Sunt inovatori, imaginativi, curioși, găsesc soluții neobișnuite și posibilități noi, au 

inițiative. 



215 
 

Sensibilitatea lor emoțională poate completa viziunile interioare generate de intuiție 

oferindu-le acestora profunzime și substanță. 

Lumea lor interioară este plină de noi posibile proiecte iar entuziasmul lor este 

molipsitor. Interacțiunea cu oamenii este vitală pentru persoanele ENFP. 

Intuiția și sentimentul îi ajută ca, la întâlnirea cu oamenii, să remarce posibilitățile 

acestora. Sunt foarte fini în decelarea atitudinilor celorlalți, sunt înțelegători (nu critici). 

Sunt extrem de dotați pentru profesiile care implică relaționare ― consiliere, 

pedagogie dar se dovedesc la fel de buni și în domeniile care țin de artă, jurnalism, publicitate 

etc. Sunt mult mai buni în inițiere decât în finalizare. De obicei aspectele personalității active 

reprezintă marea problemă pentru tipul ENFP. 

Acordă importanță prea mare cotidianului, este într-un fel de alertă interioară continuă 

care-l poate epuiza. De asemenea fiind extrem de săritor tinde să se epuizeze. 

Pentru dezvoltarea personalității sale este necesar să învețe să-și finalizeze proiectele, 

să nu mai amâne și să țină cont de rațiune. 

Aceasta este, pe scurt, prezentarea celor 8 tipuri extraverte. Acestora le corespund 8 

tipuri introverte pe care le vom prezenta în numărul viitor al revistei. 

Cunoașterea tipurilor psihologice este extrem de benefica atât în procesul 

psihoterapeutic cât și în procesele de orientare vocaţională și selecție de personal.  
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ROLUL AUTOCUNOAȘTERII  ÎN EVALUAREA INTERESELOR PROFESIONALE  

LA STUDENȚI 

 

Mihaela STOMFF, lect.univ.dr., 

Universitatea Hyperion, București 

Abstract:  

This study is an investigating effort of a wider program developed in Project Euro - Clio, 

internships for students in management of historical, cultural diplomacy, cultural tourism, 

"POSDRU / 161 / 2.1 / G / 136 979, conducted at the University of Hyperion, Bucharest in the 

period 2014-2015, which aims to provide information needed to harmonize interventions with 

relevant academic and professional educational process so as to obtain enhanced services for 

counseling and guidance to facilitate the transition from school to work. 

The overall objective of the project it was facilitating the transition from school to working 

life by increasing the relevance of education to labor market efficiency and internships for 

students and master specializations of History, Political Science, Geography, Journalism. 

A specific goal of this project was to identify him and build psycho profile of the student / 

students through the application of psychological tests and self-knowledge, our study on just 

exploring and structuring information about yourself as well as information on educational 

opportunities . 

Key words: self-knowledge , self-esteem , motivation , optimism, professional interests , 

career guidance , career . 

 

Rezumat:  

Prezentul studiu reprezintă un demers investigativ dintr-un amplu program realizat în cadrul 

Proiectului Euro - Clio, Program de practică pentru studenți în  management de patrimoniu 

istoric, diplomație culturală, turism cultural‖, contract POSDRU/161/2.1/G/136979, realizat 

în cadrul Universității Hyperion, București în perioada 2014-2015, care îşi propune să ofere 

informaţiile necesare pentru armonizarea intervenţiilor de orientare academică şi 

profesională cu procesul educaţional, astfel încât să se obțină servicii îmbunătățite de 

consiliere și orientare profesională în scopul facilitării tranziției de la școală la viața activă.  

Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţă activă 

prin intermediul creşterii relevanţei educaţiei pentru piaţa muncii şi eficientizării stagiilor de 
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practică pentru studenţii şi masteranzii specializărilor de Istorie, Ştiinţe Politice, Geografie, 

Jurnalism. 

Unul din obiectivele specifice ale acestui proiect l-a constituit identificarea şi construirea 

profilului psihoprofesional al studentului/masterandului prin aplicarea de probe psihologice 

şi de autocunoaştere, studiul nostru privind tocmai  explorarea şi structurarea informaţiilor 

despre propria persoană precum şi a informaţiilor referitoare la oportunităţi educaţionale.   

Cuvinte cheie: autocunoaștere, stimă de sine, motivație, optimism, interese profesionale, 

orientare profesională, carieră. 

 

 

I. Argument  

Cunoaşterea profilului psiho-profesional al studenţilor reprezintă o condiţie esenţială 

pentru construcţia unei diagnoze obiective a dimensiunii informaţional motivaţionale în 

mediul academic, facilitând tranziția de la școală la viața activă. 

Debutul în carieră reprezintă un moment important pentru fiecare student, viitor 

absolvent, marcând marea trecere de la viața din facultate și adaptarea la cerințele unui job, la 

piața muncii, cum se spune. Această trecere este resimțită de cei mai mulți dintre absolvenți 

ca un șoc, determinat de discrepanțele dintre ceea ce au sperat și ceea ce există în fapt, dintre 

expectanțele și așteptările prea ridicate și posibilitățile reale, etc, constituind motivul principal 

pentru care studenții și absolvenții au nevoie de consiliere în carieră, consiliere psihologică 

sau educațională. Problema consilierii şi orientării şcolare reprezintă obiectul de studiu al 

multor specialiști care s-au centrat pe aspectele conceptului de consiliere psihologică şi 

consiliere pedagogică (J.Nelson-Jons, W.Gibson, L.K.Mitchell), precum și pe teorii de 

consiliere şi psihoterapie (Ch. Petterson, J.Piaget), și teoria şi practica consilierii (P.Lisievici, 

J.Nelson). 

 

I. Premise teoretice şi practice în ceea ce priveşte orientarea academică  

Activitatea de orientare a carierei include o serie de metode specifice de cunoaştere a 

personalităţii studenților. Privită dintr-o perspectivă mai amplă, acţiunea de consiliere şi 

orientare a carierei cuprinde patru activităţi de bază, şi anume: cunoaşterea personalităţii 

elevilor, educarea elevului spre alegerea carierei din punct de vedere al aptitudinilor, o bună 
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cunoaştere a reţelei şcolare şi a tuturor profesiilor din cadrul pieţei muncii, actul propriu zis 

de consiliere şi îndrumare a elevilor spre scopul propus. 

            Orientarea profesională este procesul maximei sincronizări dintre aspiraţiile personale 

şi cele sociale cu privire la muncă privită ca sursă de satisfacţii individuale şi ca mijloc de 

progres economic general. Procesul presupune: competenţă, competiţie, selecţie, concurenţă, 

succes, eşec, învăţare, pregătire profesională continuă, asumarea de responsabilităţi, etc. 

             În viziunea lui M. Ghivirigă (1976) „orientarea devine simultan şcolară şi 

profesională şi vizează împlinirea în timp a unei vocaţii ca segment particular al unei 

personalităţi permanent dinamice‖. 

              Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale vizează aspecte de natură: 

cognitivă (furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă); 

afectivă (ameliorarea imaginii de sine, cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă); 

acţională (luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a acţiunii). 

 Ambele procese de consiliere au aceleaşi caracteristici şi obiective de bază, reprezintă 

două acţiuni care intervin în procesul de realizare a persoanei, se susţin şi se întregesc având 

caracteristici şi obiective distincte. 

             Orientarea profesională încearcă stabilirea unui echilibru adecvat între profesiune, 

considerată în ansamblul său şi personalitatea privită în totalitatea sa. Această preocupare 

accentuează caracterul uman al orientării profesionale în ţara noastră în raport cu aceea 

exercitată în perioada antebelică, când aptitudinile erau cu preponderenţă factorul care 

decidea alegerea. Astăzi problema aptitudinilor trece pe un loc secund, pe primul situându-se 

personalitatea văzută în ansamblul său, prin dominantele ei specifice. 

 Conceptul de orientare şcolară este definit de Dicţionarul de Psihologie ca fiind o 

componentă logică a raţionalizării moderne a şcolarităţii (Dicţionar de psihologie, 1999). 

Orientarea este o acţiune de îndrumare centrată pe individ. Ea porneşte de la interesele 

acestuia, de la aptitudinile, de la înclinaţiile sale şi până la posibilităţile sale concrete de acces 

la o anumită carieră. 

 Studiile de specialitate definesc consilierea ca arie de servicii oferite unui client 

(individ sau grup) care constau în observare, informare, orientare, sfătuire pentru a-şi rezolva 

problemele sau pentru a-şi planifica viitorul (Reber, S., 2001). 

 Ne raliem concepţiei Anei Pică, potrivit căreia consilierea reprezintă un proces 

intensiv de acordare a asistenţei pentru persoanele normale care doresc să-şi atingă obiectivele 

şi să funcţioneze mai eficient, în timp ce psihoterapia este (...) un demers mai complex de 

tratament psihologic centrat pe reducerea unor simptome sau comportamente disfuncţionale 
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sau, (...) pe reechilibrarea şi reconstrucţia personalităţii. Cu toate acestea mulţi specialişti 

consideră termenii de consiliere şi psihoterapie ca fiind echivalenţi. (Pică, A., Păcurariu, A., 

2002).  

 La rândul său, Băban susţine şi analizează consilierea ca pe o relaţie interumană de 

asistenţă şi suport dintre profesori şi elevi în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei 

situaţiilor problematice şi de criză. Scopul intervenţiilor, cu rol de consiliere, este rezolvat de 

către copil în mod independent a problemelor de natură cognitivă, afectivă, psihomotorie 

(Băban, A., 2002). 

 Una dintre teoriile cele mai pertinente cu privire la consiliere, şi pe care ne-o însuşim 

în totalitate, aparţine lui C. Rogers, conform căruia activitatea de consiliere este centrată pe 

persoană (Rogers, C., 1966). Metoda lui este holistică şi are 16 rolul de a ajuta fiinţa 

consiliată să înţeleagă, să planifice şi să acţioneze aşa încât să progreseze în propria-i viaţă 

(Rogers, C., 1966).. 

Grupul țintă al studiului îl reprezintă Studenții facultății de Jurnalism. Analiza se va 

centra pe aspectele motivaționale ale studenților, interesele vocaționale ale acestora, evaluarea 

emoțională. 

 Consilierea în carieră constă în asistarea specializată a studenţilor în vederea 

planificării carierei, a autocunoaşterii şi dezvoltării personale în vederea luării deciziilor 

profesionale. 

 Activităţile propuse pentru consilierea în carieră sunt: 

 evaluarea psihologică în vederea orientării profesionale (personalitate, aptitudini, abilităţi); 

 elaborarea traseului educaţional şi profesional; 

 elaborarea strategiilor de promovare personală. 

Consilierea psihologică şi psihoterapia constă în asistarea studenţilor în: 

 optimizarea funcţionării psihologice; 

 optimizare motivaţională; 

 optimizarea învăţării; 

 controlul emoţional; 

 rezolvarea dificultăţilor de adaptare la stres; 

 rezolvarea problemelor de tip psihologic; 

 rezolvarea problemelor de relaţionare şi comunicare. 

 

 III. Evaluare şi testare psihologică 
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Prin intermediul unor instrumente de evaluare elaborate în conformitate cu cercetările 

actuale din domeniul psihologiei şi cu standardele Colegiului Psihologilor din România se 

poate realiza o evaluare psihologică în scopul autocunoaşterii, dezvoltării personale, 

orientării profesionale. 

 Evaluarea psihologică poate cuprinde următoarele aspecte: 

 personalitate; 

 funcţionare cognitivă; 

 aptitudini. 

 

IV. Metodologie  

Cercetarea realizată de noi de tip transversal, cantitativ-corelaţional, cu scop 

constatativ, de a contura un profil psihologic global şi unul de interese profesionale pentru 

studenţii de la jurnalism, în vederea realizării adecvate a activităţilor de consiliere 

Obiectivele stabilite pentru prezentul studiu sunt: Identificarea şi construirea 

profilului psihoprofesional al studentului/masterandului prin aplicarea de probe psihologice 

şi de autocunoaştere. 

În vederea atingerii acestor obiective, s-au aplicat următoarele probe: 

- Testul Rosenberg privind evaluarea stimei de sine – identifică nivelul stimei de 

sine la care se situează participantul: înalt, mediu, scăzut. 

- Chestionarul de interese CI_RQ - cu 144 de itemi, prevăzuţi cu 3 variante de 

răspuns, rezultând 6 tipuri de orientări profesionale ale personalităţii subiectului: 

realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător şi convenţional, precum şi 

preferinţa pentru meseriile dintr-un anumit domeniu profesional. 

- Chestionar de evaluare emoţională (autocunoaştere)- cu 37 de itemi, prevăzuţi cu 2 

variante de răspuns - identifică nivelul optimismului la care se situează 

participantul: optimist, orientat către optimism sau pesimist. 

-  Chestionar de profil motivaţional (intrinsec-extrinsec) care măsoare sursele 

motivaţionale individuale 

 

 Tipul de consiliere a vizat atât consilierea individuală şi colectivă în scopul 

autocunoașterii și dezvoltării personale. 
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IV. Analiza datelor  

În ciuda diferenţelor specifice, activităţile de orientare în carieră presupun patru mari 

etape care converg spre planificarea carierei: autocunoaştere, explorarea traseelor 

educaţionale şi profesionale, decizia de carieră şi marketing/promovare personală (Lemeni şi 

Miclea, 2004). Studiul nostru privește tocmai explorarea şi structurarea informaţiilor despre 

propria persoană precum şi a informaţiilor referitoare la oportunităţi educaţionale.  

La studiul nostru au participat 120 de studenţi la jurnalism ai Universităţii Hyperion, 

cu vârste cuprinse între 20 şi 51 de ani. Media de vârstă a fost de 26.23 ani (AŞ 6.82 ani). 36 

(30%) dintre subiecţi sunt de gen feminin şi 84 de gen masculin (70%). 

Pentru evaluarea capacităţii de autocunoaştere am folosit Scala Stimei de sine 

Rosenberg, Scală de profil motivaţional (intrinsec şi extrinsec), Scală de profil emoţional 

(optimism) şi Scală de autocunoaştere. Pentru investigarea tipurilor de interese profesionale în 

vederea realizării unui profil profesional global am folosit Inventarul de Interese Profesionale 

Holland. 

Tabel 1. Medii ale variabilelor de cercetare 

 
                  

  N Min Max Mean 

Std. 

Deviatio

n Skewness Kurtosis   

  

Statis

tic Stat Stat Stat Statist Statist 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Motivatie 

intrinseca 

120 2 15 11.05 2.099 -1.025 .263 3.068 .520 

Motivatie 

extrinseca 

120 2 16 8.79 2.933 -.039 .263 .064 .520 

Emotional 120 12 34 24.51 4.730 -.365 .240 -.269 .476 

Stima de sine 120 25 40 32.08 5.016 -2.548 .247 12.911 .490 
Valid N 

(listwise) 

120                 

 

Stima de sine. Media lotului la Scala Stimei de sine a fost de 32,08 puncte (AS 

5.016), corespunzătoare unui nivel mediu. Scorul minim a fost de 25 de puncte, iar cel maxim 

de 40 de puncte. Diferenţele de gen sunt nesemnificative, constatăm în ultima vreme o 

schimbare a tendinţei din cercetările anterioare, conform căreia subiecţii de gen masculin 

înregistrează un nivel mai ridicat al stimei de sine. 

 Motivaţie. 1. Motivaţia intrinsecă. Media grupului de cercetare a fost de 11.05 (min. 

2, max. 15, AS=2.099). 2. Motivaţia extrinsecă. Media grupului a fost de 8.79 (min. 2, max 
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16, AS =2.933. Observăm un profil motivaţional echilibrat, moderat orientat intrinsec, 

corespunzător unor persoane care au ales o carieră vocaţională, cum este cea de jurnalist. 

 Emoţional. Media grupului a fost de 24.51 (min. 12, max 34, AS =4.730), 

corespunzător unui nivel cotat „către optimism‖. Diferenţele în funcţie de criterii demografice 

(vârstă şi gen) sunt nesemnificative. 

 Studiu corelaţional. Am constatat o corelaţie semnificativă pozitivă între 

autocunoaştere şi motivaţia intrinsecă (.277). Corelaţie semnificativă pozitivă între motivaţia 

intrinsecă şi motivaţia extrinsecă (.366). 

 

Tabel 2. Corelaţii între variabilele psihologice 

  

  

 

 

Motivație extrinseca Emoțional Stima de sine 

Motivație 

intrinseca 

Pearson 

Correlation 

.366
**

 .166 .277
*
 

  Sig. (2-tailed) .001 .130 .014 

  N 120 84 78 

Motivație 

extrinseca 

Pearson 

Correlation 

1 .072 .115 

  Sig. (2-tailed)   .515 .316 

  N   120 78 

Emoţional Pearson 

Correlation 

  1 .170 

  Sig. (2-tailed)     .107 

  N     120 

   

Profilul de interese profesionale. Din analiza mediilor observăm că preponderenţa 

cea mai mare o are interesul profesional artistic (media 28.03, min. 3, max. 48, AS=7.378), 

urmat de cel întreprinzător (media 23.70, min. 4, max. 43, AS=8.700) şi cel social (media 

23.00, min. 1, max. 43, AS=9.192). Pe ultimele două locuri, în ordienea preferinţelor se află 

interesele convenţionale (media 17.47, min. 0, max. 34, AS=8.285)  şi cele realiste. (media 

14.45, min. 0, max. 32, AS=10.293). Diferenţele de gen sunt nesemnificative pentru toate 

categoriile de interese profesionale. 

Tabel 3. Mediile pentru interesele profesionale  

  

N Min Max Mean 

Std. 

Deviatio

n Skewness Kurtosis 

 

Statist Statist Statist Statist Statistic Statist Std. Statist Std. 
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Err Err 

Realist 120 0 32 14.45 10.293 .147 .272 -1.558 .538 

 Investigativ 120 0 45 20.23 9.462 -.013 .277 -.487 .548 

 Artist 120 3 48 28.03 7.378 -.077 .279 1.541 .552 

 Social 120 1 44 23.00 9.192 -.217 .279 .055 .552 

 Intreprinzator 120 4 43 23.70 8.700 -.444 .279 -.210 .552 

 Conventional 120 0 34 17.47 8.285 -.375 .279 -.884 .552 

 Valid N 

(listwise) 

120                 

  

 

Figura 1. Diagrama scorurilor pentru interese profesionale 

Putem spune analizând datele că studenţii jurnalişti din cercetare au următoarele 

profiluri profesionale globale: Artistic-Întreprinzător şi Artistic-Social. Am optat pentru 

două profiluri globale pentru că mediile pentru ―întreprinzător‖ şi „social‖ sunt foarte 

apropiate (0,7 puncte). 

Nu au fost obţinute diferenţe semnificative statistic privind interesele profesionale 

între subiecţii feminini şi cei masculini la majoritatea variabilelor ―interese profesionale‖. 

Singura diferenţă semnificativă (p=0.45, t=-2.047) se înregistrează la interese 

convenţionale, unde fetele înregistrează scoruri mai mari (persoane cărora le place să lucreze 
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cu cifre, date şi informaţii, în mod meticulos, exact, detaliat şi sistematic; nu sunt deranjate să 

primească instrucţiuni de la alte persoane în munca lor; preferă să aibă control asupra ceea ce 

are de lucru şi nu să improvizeze în situaţii critice sau să ia decizii; comportamental au o 

conduită convenţională, se prezintă ca persoane ordonate, sistematice, cu simţul ierarhiei, de 

încredere; sunt mai puţin dispuse să abordeze eventualitatea unor alternative ocupaţionale şi 

medii de muncă slab structurate; nevoia de ordine poate fi valorificată în domenii precum 

finanţe-bănci, organizarea de activităţi educative şi conferinţe, contabilitate, procesare date). 

 

Table 4. Mediile scorurilor pentru interesele profesionale, în funcţie de gen 

 

Realist Investigativ Artistic Social Întreprinzător Convenţional 

Masculin 8.86 22.34 23.83 23.31 25.90 15.00 

Feminin 7.94 21.58 24.79 27.06 27.76 20.36 

p 0.562 0.737 0.765 0.175 0.555 0.045 

 

 

Figura 1. Diagrama diferențelor de gen pentru interesele profesionale 

 

 

Concluzii 

Adecvat acestor rezultate, consilierea psihologică şi educaţională a urmărit să răspundă 

unor întrebări care să reflecte profilul de interese profesionale conturat de studenţii la 

jurnalism, anume despre posibilităţile şi oportunităţile de a-şi utiliza imaginaţia, creativitatea 
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şi inventivitatea. Întrebări privind posibilităţile de a lucra în medii flexibile, care să permită 

activităţi de reflecţie, contemplare, precum şi capacitatea de a lucra în proiecte independente. 

Pe de altă parte, o altă serie de interogaţii s-a referit la posibilităţile de promovare, la 

asumarea rolului de lider, la posibilităţile de a exersa şi pune în valoare abilităţile de 

comunicare, în medii de muncă dinamice şi competitive. Unele dintre aceste date vin în 

contradicţie şi reflectă un proces de autocunoaştere insuficient direcţionat până în prezent, de 

aceea consilierea vocaţională a avut rolul de a oferi direcţii de auto-interogare menite să 

genereze un comportament adaptativ pe piaţa muncii, în conformitate cu datele personale ale 

absolvenţilor şi cu aspiraţiile lor personale. 

Profilul psihologic global este următorul: studenţii prezenţi în cercetare au nivel al 

stimei de sine la un nivel mediu-superior (media 32.08), motivaţia intrinsecă este superioară 

celei extrinseci (11.05, respectiv 8.79), emoţional sunt orientaţi către optimism (media 24.51). 

Cercetările de specialitate au relevat că alături de competență, reglaj motivațional optim, 

optimismul este o atitudine ce permite abordarea evenimentelor și dificultăților cu mai multă 

încredere și siguranță, o atitudine pozitivă, practică, ce contribuie la obținerea succesului care, 

la rândul său va pregăti viitoarele succese. Ca orice atitudine, optimismul poate fi 

învățat/dezvoltat. 

 Profilul profesional global are următoarea ierarhie de interese: 1. Artistic (media 

28.03), 2. Întreprinzător (23.7), 3. Social (23), 4. Investigativ (20.23), 5. Convenţional 

(17.47), 6.Realist (14.45). Conform metodologiei Holland, căreia îi aparţine tipul evaluării, 

studenţii jurnalişti aparţin tipului Artistic-Întreprinzător, dar pentru că diferenţa mediei faţă 

de profilul Social este foarte mică, am adăugat în evaluare, ca profil complementar, profilul 

Artistic-Social.  

Tipul artistic (estetic) este caracterizat de imaginaţie şi creativitate, manifestă atracţie 

către activităţi mai puţin structurate, care presupun rezoluţii creative şi oferă posibilităţi de 

auto-exprimare. Persoanele cu interese de tip artistic au abilităţi artistice, sunt independente şi 

originale.  

 Tipul întreprinzător (persuasiv) preferă să lucreze în echipă, mai ales cu scopul de a 

conduce, dirija, de a ocupa locul de lider. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care 

implică o muncă foarte dificilă, preferându-le pe acelea care îi pun în valoare abilităţile 

oratorice, persuasive, manageriale, de relaţionare interpersonală. Are spirit de aventură, este 

dominant, impulsiv, persuasiv, vorbăreţ, extravertit, încrezător, agresiv şi exhibiţionist. 

Preferă ocupaţii din domeniul vânzărilor şi al managementului, unde poate să-i domine pe 

alţii, are nevoie de putere şi de recunoaşterea calităţilor de către cei din jur. 
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 Întreprinzătorii sunt persoane cu încredere în sine, sociabile, asertive, cu simţul riscului şi 

cărora le place să convingă, să conducă şi să îi influenţeze pe oameni pentru realizarea 

scopurilor organizaţiei, instituţiei sau propriilor afaceri, să câştige poziţii sociale importante şi 

bogăţie; preferă să conducă decât să fie conduse. Comportamental, aceştia îşi exprimă 

sentimentele şi intenţiile (atunci când sunt social acceptate), mai mult, vor să convingă pe alţii 

să acţioneze conform cu convingerilor lor decât să-i ajute; uneori se supraestimează şi-şi 

evaluează relativ inexact competenţele şi aptitudinile; au un spirit de competiţie înalt, intră în 

conflict cu alţii din aceeaşi categorie cu ei, sunt nerăbdători să acceadă la poziţiile cheie din 

instituţia unde lucrează. Acest profil corelează semnificativ cu media relativ înaltă a stimei de 

sine.  

 Tipul social (de susţinere) este interesat de activităţi care implică relaţionare 

interpersonală, informare, pregătire, dezvoltare şi grijă pentru alte persoane. Are deprinderi 

verbale, sociale, este cooperant, generos, ascultă şi îşi înţelege semenii, caută interacţiunea 

socială în mediul educaţional, terapeutic şi religios. Se consideră o persoană sociabilă, veselă, 

cu simţul răspunderii, care obţine succese şi îi place să se afirme, să i se acorde atenţie. 

Socialii sunt persoane cărora le place să lucreze cu oamenii, pentru a-i informa, consilia, 

ajuta, instrui, educa, forma, îngriji; au abilităţi în utilizarea creativă şi nuanţată a limbajului în 

aceste scopuri. Comportamental sunt orientaţi spre contacte sociale, îşi exprimă aspiraţiile de 

relaţionare socială altruistă în mod explicit, le plac activităţile colective, de cooperare, 

informale, de grup; se oferă să-i sprijine pe consilieri în activitatea lor; sunt uneori prea 

vorbăreţi. 
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Abstract  

The paper aims to investigate high school students' preferences for certain activities or 

occupations and for a specific work environment in order to vocational and career 

orientation. 

Keywords:  

Vocational guidance, career, psychological practice 

 

Rezumat  

Lucrarea îşi propune să investigheze preferinţele elevilor de liceu pentru anumite activităţi 

sau ocupaţii, cât şi pentru un anumit mediu de muncă, în vederea orientării vocaţionale şi a 

carierei. 

Cuvinte cheie:  

Orientare vocaţională, carieră, practică psihologică. 

 

 

Consilierea şi orientarea în carieră vizează dezvoltarea abilităţilor unei persoane sau 

grup de persoane pentru rezolvarea unor probleme specifice legate de carieră: indecizie, plan 

de carieră, etc.  (Lemeni, Miclea, 2010). 

În cadrul proiectului ―Practică Teoria‖, am efectuat consiliere psihologică cu un lot de 62 

elevi de la liceul teoretic Hyperion din Bucureşti, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, dintre 

care 32 fete, reprezentând 51,6%  şi 30 băieţi, reprezentând 48,4% din total.   

În  vederea consilierii şi orientării în carieră a elevilor, le-am aplicat următoarele 

instrumente de evaluare:  chestionarul de interese Holland (Baban, 2009), în care şi-au 

exprimat interesul pentru anumite activităţi sau ocupaţii, iar în urma rezultatelor, au putut fi 

încadraţi în unul din cele 6 tipuri următoare: realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător, 

convenţional şi chestionarul  pentru determinarea inteligenţelor multiple (Gardner, 1983), în 



229 
 

urma căruia fiecare elev a putut fi încadrat într-un anumit tip de inteligenţă: corporal-

kinestezică, umanistă, introvert-filosofică, verbal-lingvistică, muzical-ritmică, logico-

matematică sau naturalistă. 

În urma aplicării chestionarului de interese Holland s-a constatat că activităţile cele 

mai apreciate de elevi sunt cele încadrate la tipul de întreprinzător (E), cu o valoare medie de 

3,44, urmate de tipul social (S), cu o medie de 2,84. Dintre cele mai apreciate ocupaţii, tipul 

întreprinzător (E) are o valoare medie de 2,74, iar tipul investigativ (I) o valoare de 2,19.  

 

 

Graficul nr 1. Detalierea activităţilor şi ocupaţiilor preferate de elevi 

Din centralizarea răspunsurilor la chestionar, reiese un cod personal al fiecărui elev 

care ne permite încadrarea în următoarele tipuri predominante: 37% dintre elevi se încadrează 

în tipul întreprinzător, care preferă să lucreze în echipă, însă în primul rând cu scopul de a 

conduce; 21% se încadrează în tipul investigativ , care se distinge prin apetit deosebit pentru 

cercetare; 18% se încadrează în tipul artistic, care manifestă atracţie spre activităţile mai puţin 

structurate, pe ultimele locuri situându-se tipurile social, realist şi convenţional, aşa cum se 

poate observa din graficul nr. 2. 

 

Graficul nr  2.  Distribuţia elevilor în funcţie de interese (codul personal) 
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În urma aplicării chestionarului  pentru determinarea inteligenţelor multiple (Gardner, 

1983), elevii au putut fi încadraţi într-un anumit tip de inteligenţă, după cum urmează: 20,83% 

au inteligenţă logico-matematică, care presupune capacitatea de a elabora raţionamente, 

18,75% inteligenţă naturalistă , care se referă la capacitatea de a rezolva probleme ,16,67% au 

inteligenţă corporal-kinestezică , ce implică utilizarea cu eficienţă a mişcărilor corporale, 

12,5% inteligenţă vizual-spaţială, care presupune capacitatea de a gândi în imagini, 12,5% au 

o inteligenţă verbal-lingvistică,  ce implică uşurinţă în exprimarea şi perceperea nuanţelor 

limbajului verbal,  8,33% au inteligenţă umanistă,  7,29% inteligenţă muzical-ritmică  şi 

3,13% inteligenţă introvert-filosofică (graficul nr. 3). 

 

Graficul nr 3. Distribuţia elevilor pe tipuri de inteligenţă 

În ceea ce priveşte preferinţa pentru un anumit mediu de muncă, 17,24% dintre elevi 

optează pentru câştiguri mari, 15,76% pentru acţiune, 14,78% pentru un mediu plăcut, 

13,79% dintre elevi consideră că li se potriveşte un mediu de muncă în care există 

flexibilitate, 12,81% optează pentru un ritm rapid de muncă, 9,85% pentru un ritm relaxant, 

5,42% preferă un mediu securizant, 4,93% preferă contacte directe cu clienţii, 2,96% structură 

şi  2,46% predictibilitate, aşa cum se poate observa din graficul nr 4. 

 

Graficul nr 4.  Preferinţa pentru un anumit mediu de muncă 

Tip de inteligenta 

vizual-spatiala corporal-kinestezica umanista
introvert-filosofica verbal-lingvistica muzical-ritmica

Mediul de munca 

flexibilitate mediu placut
securitate castiguri mari
actiune ritm rapid
structura ritm relaxat
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La preferinţa pentru relaţiile de muncă, cei mai mulţi elevi, reprezentând un procent de 

18% din total consideră că li se potriveşte munca în echipă, 16,5% consideră că li se 

potriveşte amabilitatea, 13% încrederea, 13% umorul, 12% cooperarea, 11,5% armonia, 7% 

competenţa, 5,5% autonomia şi 3,5% consideră că li se potriveşte comunicarea deschisă, aşa 

cum se poate vedea din graficul nr. 5. 

 

Graficul nr 5. Preferinţa pentru anumite relaţii de muncă 

Din prelucrarea  rezultatelor obţinute de elevi la aspectul privind conţinutul muncii, pe 

primele locuri se situează elevii care privesc munca ca pe o provocare (13,37%), urmaţi de cei 

care optează pentru risc (11,88%) şi cei cărora li se potriveşte competenţa (10,89%), pe 

ultimul loc situându-se controlul, în care s-au încadrat 2,48% dintre elevi (graficul 6).  

 

Graficul nr 6. Distribuţia elevilor în ceea ce priveşte conţinutul muncii 

Munca în general este asociată de către cei mai mulţi elevi cu respectul (14,98%), 

urmat de prestigiu (12,56%),  apreciere (12,56%) şi putere (12,08%), pe ultimul loc situându-

se contribuţia (0,48%) şi participarea (0%), aşa cum se poate observa din graficul nr 7. 

Relatii de munca 

munca in echipa incredere
competenta amabilitate
cooperare umor

Continutul muncii 

provocare competenta expertiza
risc orientare spre detalii activism social
invatare focalizare pe sarcini creativitate
varietate dezvoltare cunoastere
control
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Graficul nr. 7 Aspecte privind munca în general 

În concluzie, apreciem că cei mai mulţi dintre elevii care au constituit lotul nostru de 

cercetare se încadrează în tipul întreprinzător, care preferă să lucreze în echipă, însă în primul 

rând cu scopul de a conduce, a ocupa rolul de lider şi evită activităţile ştiinţifice sau domeniile 

care implică o muncă dificilă; au o inteligenţă logico-matematică, care presupune capacitatea 

de a elabora raţionamente sau o inteligenţă naturalistă , care se referă la capacitatea de a 

rezolva probleme, optează pentru câştiguri mari, acţiune şi un mediu plăcut, privesc munca ca 

pe o provocare şi  o asociază  cu respectul, prestigiul,  aprecierea şi puterea. 
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