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Abstract 

In the paper are analised fundamental concepts of the ethnopsychology: ethnicity and inter-
ethnicity, similarities and differences, criteria and approaches, methodological aspects and tools of 
researches. Have been analised too the personological patterns of the most important ethnies in Romania. 

In the personal researches have been compared the interethnical evaluations with the self 
evaluations. The two types of images were very different, especialy to the gypsies. 
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1. ETNICITATE 

Termenii de etnic şi etnicitate sunt de dată recentă, cu intrare în vocabularul 
contemporan pe la începutul secolului XX în ideea de a integra alţi termeni precum 
cei de popor, considerat prea vag, naţiune sau naţionalitate, consideraţi improprii, 
cu folosinţă pentru populaţii de aceeaşi limbă, dar diferenţiate cultural. Prin aceeaşi 
perioadă, termenul de etnicitate s-a introdus cu referire la grupuri rasiale sau 
triburi, termeni consideraţi necorespunzători pentru desemnarea populaţiilor de 
aceeaşi limbă, dar diferenţiate fie cultural, fie prin particularităţi biologice. Pentru 
asemenea situaţii s-a dorit introducerea acestui termen nou cu un grad de 
generalitate mai larg. Cu timpul, în ştiinţele socio-umane, etnicul s-a folosit cu mai 
multe semnificaţii, până la suprapunere cu naţionalitate, naţiuni, grupuri rasiale, 
minorităţi culturale sau de imigranţi. Într-o definiţie recentă, etnicul se referă la un 
ansamblu de particularităţi specifice unor popoare, definite de Isajiw (1997), prin: 
a) descendenţa comună în sens biologic sau antropologic de credinţă a originii 
comune; b) cultură, obiceiuri comune cu referire la organizarea vieţii cotidiene; 
c) grade de separare a instituţiilor comunitare; d) comunitate de religie; e) trăsături 
fizice; f) comunitate de limbă. În acelaşi timp, etnicitatea este şi un mare domeniu 
de studii realizate de diferite discipline, multe din ele publicate în revista Cahiers 
de sociologie économique et culturelle – Etnopsychologie (1984 – prezent) a 
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Institutului Havrais de Sociologie Economique et Culturelle, la rândul ei fondată pe 
colecţia Revue de psychologie des peuples (1946–1984), cu peste 100 de popoare 
prezentate în cadrul lor din toate continentele.  

În privinţa acestor lucrări, putem nota câteva trăsături generale prin caracterul 
lor narativ, cu accente pe aspectele diferenţiale, tradiţionale, distinctive şi carac-
teristice ale unor comunităţi fie mici, fie mari, reunite sub denumirea de specific 
naţional. O altă caracteristică deloc secundară, constă în caracterul lor subiectiv, pe 
o paletă largă de aserţiuni valorice, atât pozitive cât şi negative, chiar pentru una şi 
aceeaşi comunitate. Ca o reacţie la aceste tendinţe şi rezultat al fenomenelor generale 
de globalizare, în acest domeniu s-a dezvoltat un nou curent multiculturalist, care 
propune o tratare egalitară a comunităţilor etnice, uneori prezentate nediferenţiate 
valoric, cu lucrări publicate la Paris în revista International Journal of 
Multicultural Societies. Astăzi, o asemenea tendinţă este discutabilă, pentru că la 
nivel mondial diferenţele culturale de la un continent la altul, sau de la o cultură la 
alta, sunt atât de mari şi atât de vizibile, încât orice abordare egalitară între ele ar fi 
o utopie. Dar pe spaţii geoculturale mai mici, între comunităţi cu diferite elemente 
comune, prin origini lingvistice, religioase sau istorice şi mai ales prin niveluri de 
dezvoltare social-economică apropiate, această nouă perspectivă multiculturalistă 
poate fi una de succes (Salat, 2001).  

2. INTERETNICITATE 

Termenul de interetnicitate este şi mai recent, apărut după prima jumătate a 
sec. XX, cu intenţia de a fi mai restrictiv decât cel de internaţional, considerat prea 
larg, cu referite la orice fel de relaţii între statele lumii. Sensul restrictiv are în 
vedere numai relaţiile populaţiilor majoritare cu minorităţile istorice sau de 
emigranţii, toate conlocuitoare într-un acelaşi stat sau într-o aceeaşi regiune 
geografică. De asemenea astăzi, sintagma relaţii etnice le-a asimilat şi pe cele 
rasiale sau naţionale.  

De remarcat că interetnicitatea s-a dovedit a fi un concept variat şi mai 
dinamic decât etnicitatea, cu orientare către studii comparative, mai puţin 
exclusiviste, cu stabilirea aspectelor comune, chiar asemănătoare între comunităţile 
cercetate, până la desprinderea unor elemente de influenţă şi transfer între ele. Pe 
această direcţie asistăm la un fenomen de modă prin publicarea unor lucrări de 
imagologie etnică privitoare la imaginea unui popor reflectată în cultura altor 
popoare, inclusiv în limba română, cu lucrări de genul: Imaginea românilor în 
spaţiul lingvistic german, de Heitmann Klaus (1995), Imaginea evreului în cultura 
română, de Oişteanu Andrei (2001), Imaginea rusului şi a Rusiei în literatura 
română, de Leonte Ivanov (2004) şi altele. În privinţa altor popoare, cele mai multe 
studii de imagologie au fost publicate în revistele Immigration – Ethicities – Racial 
Situations şi Journal of Ethnic and Migration Studies.  
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De asemenea, aplicaţiile interetnicităţii se întind şi în sectoare comercial-
economice cu teme de cercetare în marketingul corporaţiilor transnaţionale când au 
în vedere piaţa altor state, în spaţiul altor comunităţi sau de adaptare a unui stil de 
conducere transnaţional la specificul altor popoare etc. (Keegan, 1999; Modelski, 
1990). Chiar în turismul internaţional se observă un efort de adaptare a ofertelor de 
servicii. De exemplu, există un efort de asimilare a unor studii despre cultura, 
istoria, bucătăria şi exigenţele turiştilor din nordul Europei, în cadrul serviciilor 
turistice din sudul Europei. Astfel, pentru serviciile de turism din Grecia, un analist 
grec pe nume Alexis Karagiannis (1977) a elaborat o lucrare documentară, cu titlul: 
Etnopsihologia popoarelor scandinave.  

Dar domeniul principal al acestor studii rămâne cel geopolitic pe tema 
minorităţilor, cu investigaţii comparate pe regiuni, comunităţi, categorii de populaţie şi 
mai ales pe diferite grade de relaţii paşnice, tensionate sau conflictuale. Pe plan 
extern, din cadrul autorilor cu astfel de cercetări amintim pe Morton (1985), 
Morton  et al. (2006) cu lucrări privitoare la procesele de cooperare, competiţie şi 
descriere a ,,spiralei interacţiunilor ostile”, pe Osgood (1962), pentru analize privind 
reducerea conflictelor internaţionale, Holt şi Silverstein (1989), Perez şi Mughy 
(1993) pentru teoria elaborării conflictului, Jenny Maggi, Serge Moscovici, Pascal 
Huguet, Stanos Papastamou şi alţii, cu studii pe teme de rasism, discriminare, 
identificare, schimbare, xenofobie, comunicare şi influenţă socială.  

După anul 1990 au apărut şi o serie de organizaţii care au susţinut dezvoltarea 
acestui domeniu. Amintim aici Fundaţia pentru Relaţii Interetnice din Suedia, 
înfiinţată la sugestia lui Max van der Stoel, fost înalt comisar OSCE pentru 
minorităţi naţionale (1992–2000). Această fundaţie a realizat o lucrare devenită 
clasică cu un set de principii pentru participarea paşnică a minorităţilor la viaţa 
publică, denumită Recomandările de la Lund – Suedia (1999), care reprezintă: ,,un 
instrument de prevenire a conflictelor cât mai devreme posibil”, elaborate în două 
etape, prima prin Recomandările de la Haga, referitoare la drepturile minorităţilor 
în educaţie (1996) şi a doua prin Recomandările de la Oslo, referitoare la drepturile 
lingvistice ale minorităţilor naţionale (1998). Acest set de Recomandări guverna-
mentale au fost postate pe internet, fiind accesibile în toate limbile europene.   

În România, o altă fundaţie înfiinţată prin Programul american de asistenţă 
pentru dezvoltare în România (USAID) este Centrul Regional PER (Project on 
Etnic Relations) pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, constituit pentru elaborarea 
de analize, proiecte, studii, programe referitoare la protecţia minorităţilor, respectarea 
drepturilor culturale şi realizarea convieţuirii multietnice, organizarea de conferinţe, 
reuniuni, întâlniri, simpozioane în vederea dezvoltării relaţiilor dintre minorităţile 
naţionale şi prevenirea conflictelor etnice, din perspectivă regională. Acest Centru 
PER, împreună cu Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Centrul de Cercetare a 
Relaţiilor Interetnice – Cluj şi Centrul de resurse pentru comunităţile de romi – 
Cluj, au realizat un periodic al sondajelor de opinie sub forma Barometrelor de 
relaţii interetnice în ediţiile din anii 1993–1996, 2000–2002.  
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Scopurile acestor Barometre au fost de a monitoriza climatul interetnic din 
România, prin caracterizări evaluative pe auto- şi hetero-percepţii, în primul rând 
în relaţiile dintre români, maghiari şi romi, cu dinamica stereotipurilor privitoare la 
aceste comunităţi, influenţa unor factori socio-economici, cunoaşterea şi impactul 
public al unor aspecte politice şi legislative etc. Autori de lucrări în aceste cercetări 
au fost Magyari N.L., Horvath I. şi Culic Irina (1998), Rus Călin, Poledna R. şi 
Ruegg F. (2002), Andreescu A., Nastasă L. şi Varga A. (2002), Kivu M. (2002), 
Salat L. (2003), Enache Smaranda (2004), Fati Sabina (2007) şi alţii.  

Cu timpul s-a semnalat necesitatea unor concepte noi. Încă din studiile lui 
Pike (1967) se remarca o dualitate a observaţiilor, prin care diverse evenimente 
dintr-o comunitate, într-un fel se prezentau unui observator extern grupului în 
cauză şi cu totul altfel din perspectiva internă a membrilor săi. Bery şi Dasen 
(1974), Iluţ (1983) şi alţii au denumit acest principiu în termeni anglo-saxoni, 
respectiv perspectivă ,,emică” pentru analizele efectuate din interiorul comunităţii 
şi perspectivă ,,etică” pentru cele efectuate din afara ei. Iar în raportărilor dintre 
grupuri, inclusiv etnice, de genul Noi – Ei, s-a mai impus denumirea de in-group – 
cu referire la Noi şi de out-group – cu referire la Ei. De fapt în planul relaţiilor 
umane, acest principiu al dublei perspective este general valabil. Una şi aceeaşi 
locuinţă, într-un fel se prezintă din perspectiva proprietarului şi altfel din perspectiva 
chiriaşului; pentru aceeaşi marfă avem o dublă perspectivă cu unele diferenţe 
psihologice la vânzător şi altele la cumpărător. La fel în istorie, bătălia de la 
Mohacs este privită ca victorie în cronicile otomane şi ca înfrângere în cele 
europene. Era normal ca acest principiu să fie adoptat şi în interetnicitate. De 
asemenea, în aceste raportări se mai constată că etnicul este privit ca un personaj 
colectiv la scara istoriei, un ansamblu unitar de trăsături/valori distincte, tratate de 
Zavalloni Marisa (1974) ca o identitate socială subiectivă, capabilă de identificare 
etnopsihologică (Lange, Westin, 1981), prin care comportamentul social trebuie 
înţeles şi în termeni de intenţii, scopuri, aspiraţii, distanţe sociale, după modul cum 
sunt percepute de diverse grupuri şi nu doar în funcţie de conflictele obiective 
dintre ele. Cu aceste observaţii, personalitatea modală se va preciza ulterior ca 
fiind: ,,o variantă de personalitate, surprinsă într-un portret colectiv care selectează 
trăsăturile psihice cu frecvenţele cele mai ridicate dintr-o colectivitate dată” (Radu 
et al., 1994, p. 306). Dar în cursul acţiunilor de interevaluare desfăşurate pentru 
definirea acestui gen de personalităţi colective, diferenţele de trăsături, atitudini şi 
distanţe obţinute pot fi foarte mari, pentru una şi aceeaşi comunitate, chiar dacă 
grupurile de cercetare sunt relativ omogene (Miroglio, 1971; Iacob, 2003). Într-un 
cadru atât de subiectiv, separarea în scopuri de obiectivitate a diferitelor categorii 
de imagini, care în acelaşi timp sunt tot atâtea seturi de atitudini, a impus 
asimilarea unei viziuni experimentale cu o distincţie clară între grupul de referinţă 
şi grupurile martor, pe care un experimentator, cu ajutorul unor chestionare, le 
pune să facă evaluări asupra lui, din variate perspective. Ca urmare, conceptele 
rezultate din autoevaluarea comunităţii în cauză s-au numit auto-imagini (Rabier, 
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1968; Neculau, Ferreol, 1996), opiniile formulate asupra altor grupuri s-au numit 
hetero-imagini (Hamady, 1965; Lafon, 1967), iar cele rezultate din acţiunile de 
evaluare alte altor comunităţi asupra unui grup de referinţă s-au numit retro-
imagini (Gârlan, 2007). Diferenţele dintre hetero şi retro-evaluări sunt numai în 
funcţie de cine este grupul de referinţă. Când acest grup face evaluarea altor 
grupuri spunem că el dezvoltă hetero-evaluări. Iar când acelaşi grup de referinţă 
este evaluat de alte grupuri, spunem că este retro-evaluat. În primul caz, hetero-
evaluările aparţin grupului de referinţă şi sunt realizate de el. În al doilea caz, retro-
evaluările aparţin tot grupului de referinţă, dar sunt realizate de alte grupuri.  

3. O METODĂ DE ABORDARE 

În plan experimental, există şi varianta în care aceleaşi grupuri de cercetare 
pot fi în mod succesiv, atât grupuri martor cât şi grupuri de referinţă, urmând ca 
disocierea şi prelucrarea datelor statistice şi a categoriilor de imagini rezultate să se 
realizeze ulterior pe calculator.  

Dar această variantă presupune o avansată intercunoaştere între grupuri, chiar 
până la nivelul contactelor directe între persoanele participante, cu selecţia din 
cadrul lor a unor experţi evaluatori. În această privinţă, între populaţiile majoritare 
şi minorităţi există un avantaj real din partea cadrului regional al convieţuirilor 
istorice, care a favorizat în timp o bună cunoaştere între ele, aceasta fiind pre-
condiţia fundamentală a unui astfel de experiment. De notat că această dezbatere 
metodologică nu este doar una teoretică. O diagnoză multietnică poate stabili o 
varietate de obiective de interes imediat, de genul: cât de avansată este o stare de 
tensiune socială, care sunt riscurile declanşării unor conflicte, care sunt opţiunile 
unor categorii de populaţie pe teme de integrare, dezintegrare (epurare) etnică, 
autonomie, coexistenţă, bilingvism, în care se poate disocia propaganda etnicistă a 
unor politicieni de realitatea socială etc.  

Pe de altă parte, aceste cercetări sunt de lungă durată şi costisitoare, întrucât 
pentru stabilitatea rezultatelor se presupune necesitatea revenirii cu alte  investigaţii 
similare în teren, cu apel la un mare număr de colaboratori, operatori, programatori, 
ceea ce solicită mari surse de finanţare, asigurate numai de comenzi guvernamentale 
sau din partea unor mari organizaţii internaţionale. La aceste situaţii cercetarea 
sociologică foloseşte eşantioane mari similare celor din seria Barometrelor de 
relaţii etnice mai sus amintite, realizate pe cca 2.000 de cazuri, ceea ce la un cost 
pentru chestionar de cca 50 USD, costul total alocat numai pentru cheltuieli de 
deplasare/investigaţie în teren, cu diurnă şi cazare se ridică la cca 100.000 USD. 
Dacă la acestea se mai adaugă 50% cheltuieli de organizarea cercetării, introducerea şi 
prelucrarea datelor la calculator, până la redactarea rezultatelor cu predarea lucrării, 
atunci totalul minim a unei astfel de cercetări este de cca 150.000 USD. La fel de 
serioasă devine şi problema reducerii timpului de investigaţie, obiectiv major în 
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studiul unor  regiuni tensionate, conflictuale, riscante pentru analist, în care durata 
recoltării datelor din teren ar trebui să fie minimă, iar obiectivitatea metodologiei 
utilizate să fie maximă. În plus, durata de introducere a datelor la calculator pentru 
un singur chestionar este egala cu durata completării lui în condiţii de teren, faţă de 
care timpul total de recoltare şi înregistrare a datelor creşte odată cu volumul 
cazurilor eşantionate. De aceea, în opinia noastră, etapa de proiectare a unei astfel 
de investigaţii este cea mai importantă. De exemplu, pe acest principiu al dublei 
perspective în studiul relaţiilor dintre două comunităţi, din proiectare trebuie să se 
obţină 4 categorii comparate de imagini/atitudini/distanţe, respectiv 2 × 2 perspective, 
una din auto-evaluare şi alta din hetero-evaluare. Iar în prezentarea acestor  
4 categorii de relaţii şi tot atâtea atitudini reciproce, în mod clasic se construiesc  
4 ,,diade” comparative. Dar o astfel de analiză relaţională se complică atunci când 
zona de cercetare este multietnică, cu 3, 4, 5 sau chiar mai multe comunităţi, situaţii în 
care varietatea relaţiilor analizate creşte în progresie geometrică. Astfel, în studiul 
multietnic a 3 comunităţi conlocuitoare, matematic exista 3 × 3 = 9 perspective cu 
tot atâtea categorii de imagini/atitudini reciproce, toate diferite între ele. În cazul a 
4 comunităţi conlocuitoare progresia variantelor relaţionale creşte la 4 × 4 =  
16 categorii de imagini/atitudini reciproce etc. Într-o cercetare similară în zona 
Dobrogei, pe 9 comunităţi de români, ruşi-lipoveni, ucraineni, turci, tătari, greci, 
armeni, italieni şi romi, progresia variantelor relaţionale a fost de 9 × 9 =  
81 categorii de imagini/atitudini reciproce. În asemenea cazuri, dacă un singur 
analist ar consacra timp de numai un an, pentru fiecare tip de relaţie/diadă, inclusiv 
cu timpul necesar etapelor de teren, al redactării şi prezentării lor, atunci în mod 
corespunzător durata totală a investigaţiilor pentru cercetarea integrală a tuturor 
relaţiilor rezultate ar creşte la 9, 16, respectiv 81 de ani (!). 

O soluţie de ,,salvare” de la acest travaliu de valorificare a tuturor combinaţiilor 
relaţionale posibile, cu un minimum de cheltuieli, într-o singură investigaţie de 
teren, constă în aplicarea unor chestionare special adaptate, cu nominalizarea în 
formularul de recoltare a datelor tuturor comunităţilor etnice cercetate, codificate 
pentru prelucrarea pe calculator şi mai ales de selecţie a unor experţi evaluatori din 
fiecare comunitate studiată (Gârlan, 2004; 2007).  

Dificultăţile principale ale acestui model de abordare sunt în primul rând 
constituirea grupului de experţi – evaluatori şi mai apoi de formare a bazei de date. 
Criteriile de selecţie a grupului de evaluatori, în opinia noastră, sunt următoarele:  

– evaluatorii să fie persoane rezidente în zonă de cel puţin 15 ani; 
– nivelul de instruire al persoanei selectate să fie mediu spre superior; 
– în zona de rezidenţă a persoanei selectate, alături de populaţia majoritară să 

mai conlocuiască cel puţin alte 2–3 minorităţi etnice sau chiar mai multe;  
– persoana selectată să cunoască cât mai multe aspecte din specificul şi 

manifestările atât ale comunităţii sale, cât şi din cele ale comunităţilor coabitante;  
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– persoanele apartenente minorităţilor să fie membre ale unei organizaţii 
etnice locale, cu sediu în localitatea regiunii cercetate; 

– organizaţia etnică locală din zona de rezidenţă a evaluatorilor să-şi dea 
acceptul la sprijinirea cercetării, prin alocarea temporară de spaţiu în sediul lor 
social, cu delegarea unui responsabil pentru listarea nominală a cel puţin 100 de 
membri rezidenţi pentru identificarea, programarea şi chestionarea lor. 

Evident, se pot adăuga şi alte criterii, dar pentru succesul investigaţiilor şi 
pentru realizarea lor într-o singură etapă de teren, le considerăm minime şi obligatorii. 
În cazul modelului nostru de cercetare multietnică aplicat în zona Dobrogei, pe 
aceste criterii au fost selectate 350 de cazuri, respectiv 50 români, 50 ruşi-lipoveni, 
50 turci, 50 tătari, 30 armeni, 30 greci, 30 italieni, 30 ucraineni şi 30 romi, cu 
administrarea a două instrumente de interevaluare, Chestionarul de distanţă socială 
Bogardus – 1995 cu 7 întrebări şi Chestionarul de valori PPN-50, cu 50 de itemi/ 
valori.  

În privinţa formării bazei de date, odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul, 
acest proces  a devenit foarte accesibil.  Astăzi, în mod curent, înregistrarea datelor 
se realizează în limbaj Excel, pentru a fi prelucrare într-un pachet SPSS de operaţii 
statistice pentru ştiinţe sociale. Sistemul de tabelă şah al acestui limbaj permite 
trecerea pe orizontală a enunţurilor/itemilor/întrebărilor din chestionar şi pe verticală 
chestionarele nominale ordonate pe grupuri etnice, cu posibilitatea alegerii unor 
suprafeţe selective de date unor prelucrări statistice privind frecvenţa unor evaluări, 
medii aritmetice, abateri standard etc., inclusiv aplicarea altor teste parametrice şi 
neparametrice.  

În această bază primară de date, pentru siguranţa procesărilor într-o primă 
etapă, se impune o analiză de fidelitate şi stabilitate a lor. Astfel, în cazul 
Chestionarului PPN-50 s-a procedat la o analiză de fidelitate prin metoda par/ 
impar (split/half, după Guilford, 1954), o modalitate comparată de investigaţie a 
două aplicaţii, efectuată pe două jumătăţi egale de date, pare şi impare ale 
instrumentului de lucru, cu stabilirea de abateri între ele. În calcule s-a aplicat 
formula coeficientului|Z|pentru a releva semnificaţia diferenţei dintre mediile 
primei jumătăţi pare şi a celei de a doua jumătăţi impare, per item, utilizând ,,testul t” 
al lui Student. După cum se ştie din tabela valorilor|t|fidelitatea datelor este 
remarcabilă, dacă diferenţele celor două medii nu depăşeşte reperul limită de 1,96. 
În cazul nostru s-au verificat cele două modalităţi aplicate, respectiv auto-evaluarea 
şi retro-evaluarea pe toate cele 9 grupuri etnice din zona Dobrogei. Din calcule a 
rezultat că în toate inter-evaluările efectuate, coeficientul|Z|a fost mai mic decât 
acest reper, cu două excepţii numai în evaluările romilor despre români, unde acest 
coeficient a fost de 1,96 (la limită) şi respectiv de 2,58 în evaluările romilor despre 
armeni.   

În prelucrarea cantitativă a datelor spre deosebire de utilizarea frecvenţei 
unor răspunsuri/evaluări, formulă des folosită în sondajele sociologice de opinie, 
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noi am apelat la media aritmetică şi abaterea standard, calculate pe fiecare item/ 
dimensiune/valoare studiată. Aceasta întrucât prima indică bine tendinţa centrală a 
unei atitudini, a doua indică gradul de dispersie a ei, iar împreună aceste două serii 
de calcule oferă o imagine suplimentară privind forma grafică, în extensia, înclinaţia, 
cu gradul de normalitate în plan social, a fiecărei dimensiuni analizate.  

De asemenea, pentru fiecare grup de lucru din baza primară de date s-au 
extras categoriile de auto, hetero şi retro-evaluare până la ordonarea lor în tabele 
sinoptice de tip comparativ. Dar în ciuda acestui efort de calcul şi de procesare a 
datelor, eliminarea subiectivităţii raporturilor dintre cele trei categorii de evaluări 
nu este posibilă, pentru că în mod constant toate auto-evaluările au tendinţe de 
supra-estimare şi toate retro-evaluările au tendinţe de sub-estimare, variabile cantitativ 
de la un grup la altul. O asemenea situaţie a fost prezentată sugestiv de Heitmann 
K. (1998), în lucrarea: Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germană, în 
care de la un autor german la altul, retro-imaginea românilor era uşor diferită, însă 
prin adunarea acestor imagini ,,în oglindă”, se putea contura un profil etnic mediu 
al românilor, evident de viziune germană. În cazul acestui autor facem observaţia 
că acest gen de personalitate colectivă (modală) s-a conturat numai pe baza unor 
retro-evaluări, procedeu ce ţine de concepţia autorului. Un alt autor, respectiv Jones 
E.St. (1978), în locul disjuncţiei celor două perspective, susţine ideea complemen-
tarităţii lor, care poate merge până la o suprapunere a acestor perspective, concepţie 
la care am aderat şi noi, cu realizarea suplimentară a unui profil etnic integrat, 
rezultat din media aritmetică a profilurilor auto şi retro-evaluate, tot cu un calcul de 
medie aritmetică şi abatere standard, pe fiecare din cele 50 de dimensiuni/valori 
determinate. Aceasta întrucât intenţia noastră nu a fost numai de obţinere a unor 
profiluri etnice de valori, cât mai ales de validare şi confirmare a lor din cât mai 
multe perspective. Iar acest mod de lucru în faza redactării rezultatelor, alături de 
profilul auto-evaluat a permis o analiză intercorelativă cu caracter explicativ, în 
care fiecare grup de referinţă a fost raportat, rând pe rând la perspectivele fiecărui 
grup etnic martor din spaţiul celor conlocuitoare, în cadrul căruia profilul etnic 
integrat a devenit un important element de reper.   

4. ŢIGANII (ROMII), O DIAGNOZĂ DE RELAŢII ŞI VALORI ETNICE 

Cu aceste observaţii putem comenta câteva rezultate din cadrul grupului de 
cercetare al ţiganilor (romilor), cel mai ,,greu” sub raportul constituirii colectivului 
de experţi evaluatori, dar interesant prin diversitatea şi opoziţia atitudinilor recoltate. 
Dificultatea constituirii acestui colectiv de lucru este dată în primul rând de starea 
generală de înapoiere culturală a acestei comunităţii, din stratificarea căreia cei mai 
mulţi, respectiv ţiganii analfabeţi şi cei tarabagii, nu pot fi folosiţi în astfel de 
cercetări. În schimb, ţiganii de afaceri şi cei muzicanţi au un plus de experienţă 
socială, inclusiv multietnică în plan regional, din care s-au putut aduna 30 de 
evaluatori pentru completarea celor două chestionare.  
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În prezentarea rezultatelor acestui grup în urma aplicării Chestionarului 
Bogardus – 1995, fără a reveni asupra modului de prelucrare a datelor, la care am 
oferit explicaţii şi în alte ocazii (Gârlan, 2004) facem următoarele precizări asupra 
modului de ordonare a indicatorii utilizaţi.  

În tabelul nr. 1, indicatorii de distanţă socială sunt de 3 feluri care reprezintă 
tot atâtea categorii de atitudini, localizate pentru studiul ţiganilor pe rândul VII şi 
coloana VII,  astfel:  

– pe diagonală s-au marcat indicii de auto-evaluare ai grupului de ţigani faţă 
de comunitatea lor, la o cotă medie de 24,50 care are semnificaţia unor atitudini 
ridicate de ataşament faţă de tot ce înseamnă tradiţiile, obiceiurile, valorile şi 
modul lor de trai. Acest indice auto-evaluat în mod constant rezultă la cote mari în 
orice comunitate etnică şi de aceea are o valoare de reper;  

– pe orizontala VII s-au trecut indicii de hetero-evaluare, care reprezintă 
atitudinea grupului de ţigani faţă de alte comunităţi etnice, în cazul nostru dobrogene;  

– pe coloana VII s-au trecut indicii de retro-evaluare, respectiv atitudinile cu 
distanţele sociale ale celor 8 grupuri etnice martor, faţă de comunitatea ţiganilor 
(romilor).  

În acest montaj, grupul de referinţă al ţiganilor oferă date din perspectivă 
internă, iar grupurile martor regionale oferă date dintr-o perspectivă externă faţă de 
el. Plaja de variaţie a răspunsurilor a fost de la 5 la 25 de puncte, în care cotele mari 
semnifică intensitatea gradelor de apropiere, iar cele mici pe cele de îndepărtare. 
Diferenţele de atitudini/distanţe sociale cele mai frapante apar la indicii de hetero-
evaluare a romilor cu ordonare pe orizontala VII, toţi la cote ridicate şi cei de retro-
evaluare cu ordonare pe coloana VII, efectuate de grupurile etnice martor, toţi la 
cote dintre cele mai scăzute. Facem observaţia că toate atitudinile directe ale 
romilor sunt peste jumătatea pozitivă a intervalului nostru de varianţă, respectiv 
peste valoarea de 12,50 care semnifică intervalul distanţelor sociale de convieţuire 
normală. Pe când spaţiul atitudinilor reciproce faţă de romi, rezultat din retro-
evaluările grupurilor martor din coloana VII, este populat cu distanţe sociale aflate 
în jumătatea negativă a intervalului nostru de varianţă. Cu o excepţie din partea 
grupului armean (la cota de 16,00) toate celelalte cote de distanţă etnică faţă de 
romi se află numai pe sensul de respingere a acestei comunităţi. Cele mai scăzute 
cote de apropiere faţă de ţigani s-au remarcat din partea grupului de greci şi 
italieni, la cote de 8,17 şi respectiv 8,60, acestea fiind nivelurile unor atitudini 
problematice, cu riscuri potenţiale de tensiune sau conflict. 

În privinţa diagnozei de valori, operată de noi cu ajutorul Chestionarului 
PPN-50, aceasta este mai complicată faţă de cea a distanţelor etnice, dar cu 
avantajul de a fi mai explicativă.  

În câmpul foarte mare de date obţinute, dificultatea principală a acestei 
diagnoze este în primul rând de validare a itemilor de lucru. În acest scop, o 
importantă procedură de control este cea de efectuare a testului|T|de semnificaţie, 
aplicat pe eşantioane perechi, în cazul de faţă pe toate cele 50 de valori ale acestui  
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Chestionar şi în toate cele 9 grupuri etnice experimentate de noi. Referitor la datele 
grupului de romi, la aceste teste de semnificaţie, toţi cei 50 de itemi ai instru-
mentului s-au plasat la cota de semnificaţie p < 0,05. Acest rezultat satisfăcător 
(faţă de alte comunităţi unde cu acelaşi instrument au apărut şi itemi nesemnificativi, 
Gârlan, 2004) se interpretează în sensul că valorile acestei analize sunt concludente, cu 
siguranţa că ele vor fi semnificative pentru întreaga comunitate studiată. 

Tabelul nr. 1 
Indicii de intensitate a contactelor directe şi de distanţă socială între comunităţi etnice dobrogene,  
cu referite la romii dobrogeni,  stabiliţi prin aplicarea variantei de Chestionar Bogardus – 1995 

Comunităţi 
dobrogene 

I 
Români 

II 
Armeni 

III 
Greci 

IV 
Italieni 

V 
Turci 

VI 
Tătari 

VII Ţigani  
 (romi) 

Ruşi-
lipoveni 

IX 
Ucraineni 

I 
Români 

 
24,46 

 
18,46 

 
16,06 

 
20,20 

 
17,37 

 
16,41 

 
9,96 

 
15,92 

 
16,65 

II 
Armeni 

 
24,62 

 
24,82 

 
23,60 

 
23,38 

 
18,67 

 
16,67 

 
16.00 

 
19,43 

 
19,56 

III. 
Greci 

 
23,89 

 
18,89 

 
24,11 

 
18,75 

 
14,79 

 
15,68 

 
8,17 

 
16,20 

 
15,86 

IV 
Italieni 

 
23,83 

 
17,20 

 
19,60 

 
24,43 

 
16,10 

 
14,93 

 
8,60 

 
14,86 

 
15,86 

V 
Turci 

 
19,23 

 
16,05 

 
16,61 

 
17,20 

 
23,88 

 
22,35 

 
11,85 

 
15,31 

 
15,28 

VI 
Tătari 

 
20,27 

 
17,26 

 
16,19 

 
17,43 

 
23,69 

 
24,53 

 
12,50 

 
14,69 

 
14,83 

VII Ţigani 
(romi) 

 
23,10 

 
20,26 

 
20,40 

 
21,10 

 
17,76 

 
18,73 

 
24,50 

 
18,66 

 
18,80 

VIII  Ruşi-
lipoveni 

 
23,36 

 
20,04 

 
20,72 

 
20,86 

 
18,38 

 
19,94 

 
10,06 

 
24,42 

 
22,14 

IX 
Ucraineni 

 
22,41 

 
20,13 

 
20,72 

 
22,44 

 
17,93 

 
16,96 

 
10,04 

 
20,25 

 
24,86 

O altă problemă dificilă este cea de ordonare a rezultatelor într-un cadru 
sinoptic. Evident că pot exista diferite procedee, dar noi o recomandăm pe cea de 
faţă. Astfel, în prima etapă, din baza principală elaborată pe 9 grupuri etnice, se 
extrage o bază secundară pe 350 de cazuri, referitoare numai la datele comunităţii 
rome. Într-o a doua etapă, cu acelaşi soft se extrag datele de auto-evaluare ale 
grupului rom pe 30 cazuri. Iar în a treia etapă, tot cu acelaşi soft se extrag datele de 
retro-evaluare a romilor efectuate de cele 8 grupuri martor. Astfel, din aceste 
prelucrări succesive vor rezulta 3 tipuri de profiluri: 

– un profil rom integrat rezultat din media aritmetică pe total cazuri, respectiv 
350;  

– un profil rom autoevaluat rezultat din media aritmetică pe 30 de cazuri;  
– 8 profiluri rome retro-evaluate ale celor 8 grupuri etnice martor.   
Toate aceste etape se pot realiza pe calculator, pe baza unor programe de 

prelucrare automată a datelor, pe medii aritmetice şi abaterile standard, cu 
sublinierea că toate datele se vor ordona după itemii, respectiv valorile cuprinse în 
formularul Chestionarului aplicat.  

După construcţia acestor profiluri pentru evidenţa deosebirilor valorice dintre 
dimensiunile dominate şi sub-dominate, urmează a altă mare etapă de ierarhizare 
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pe coloane a valorilor auto şi retro-evaluate, de la mediile cele mai ridicate spre 
cele mai scăzute, pe care recomandăm a fi întocmite ,,manual”, având ca reper de 
orientare datele profilului rom integrat. Ilustrativ, în tabelul nr. 2 oferim un extras 
cu primele 10 valori şi trăsături model ale romilor, cu caracter dominant, din cadrul 
unor structuri ierarhice auto şi retro-evaluate, ordonate ierarhic şi în mod 
comparativ. Astfel, pe primele 10 locuri stabilite pe total număr de cazuri 350, 
profilul integrat de valori ,,modale” ale ţiganilor (romilor), respectiv fiecare cu 
media sa aritmetică, cuprinde pe primul loc tradiţionalismul (3,76), urmat de  
agresivitate (3,75), preţuirea propriei identităţi etnice (3,64), spiritul comercial 
(3,62), adaptabilitatea (3,29), optimismul (3,48), mândria (3,31), solidaritatea (3,16), 
individualismul (3,13) şi ambiţia (3,06). Dar după părerea noastră, pentru descrierea 
profilului final, în conformitate cu principiul dublei perspective, profilul integrat 
trebuie să intre într-o dezbatere de verificare cu celelalte profiluri retro-evaluate. 
De aceea, în tabelul nr. 3, oferim o comparaţie suplimentară între profilul integrat 
al romilor obţinut pe 350 cazuri şi profilul auto-evaluat obţinut pe 30 cazuri, din 
care se observă cum 6 din cele 10 valori sunt comune. Acest procent de 60% valori 
şi trăsături comune, având în vedere complexitatea domeniului, indică după opinia 
noastră o bună cunoaştere a comunităţii. 

Tabelul nr. 2 
Structura ierarhică de trăsături etnice auto şi retro-evaluate a ţiganilor (romilor) dobrogeni. 

Datele cuprind media aritmetică şi abaterea standard pe 5 trepte de intensitate 

Profiluri 
Profil 

ţigănesc 
integrat 

Profil auto- 
evaluat 

Retro-evaluarea ţiganilor (romilor) din Dobrogea  pe fiecare item de către grupurile 
etnice martor din zona de contact 

Trăsături etnice Total 
350 

Ţigani 
30 

Români 
50 

Armeni 
30 

Greci 
30 

Italieni
30 

Turci 
50 

Tătari 
50 

Ruşi 
50 

Ucr. 
30 

1. Tradiţionalism 3,76 
1,55 

4,97 
0,19 

4,00 
1,54 

3,63 
1,75 

3,43 
1,74 

3,67 
1,69 

3,16 
1,58 

3,52 
1,67 

4,00 
1,26 

3,77 
1,33 

2. Agresivitatea  3,75 
1,55 

2,31 
1,20 

3,06 
1,60 

4,60 
1,13 

4,03 
1,22 

4,67 
1,03 

3,86 
1,44 

2,72 
1,68 

4,59 
1,00 

4,39 
1,15 

3. Preţuirea propriei 
identităţi etnice 

3,64 
1,66 

4,55 
0,87 

3,40 
1,75 

4,60 
1,22 

3,57 
1,77 

3,03 
1,85 

3,28 
1,70 

3,22 
1,79 

3,71 
1,41 

4,06 
1,50 

4. Spiritul comercial 3,62 
1,56 

4,86 
0,44 

3,60 
1,53 

1,53 
0,94 

3,73 
1,74 

3,70 
1,37 

3,82 
1,27 

3,46 
1,70 

3,98 
1,28 

3,68 
1,58 

5. Adaptabilitatea 3,29 
1,63 

4,00 
0,46 

3,58 
1,60 

3,83 
1,56 

3,43 
1,74 

2,77 
1,76 

3,36 
1,50 

2,40 
1,59 

3,33 
1,66 

3,23 
1,84 

6. Optimismul  3,48 
1,55 

4,52 
0,57 

3,40 
1,59 

4,17 
1,42 

3,03 
1,65 

3,07 
1,41 

3,60 
1,60 

2,44 
1,62 

3,65 
1,30 

4,00 
1,32 

7. Mândria  3,31 
1,69 

4,83 
0,66 

3,82 
1,65 

3,60 
1,71 

2,43 
1,70 

2,27 
1,41 

2,78 
1,57 

2,68 
1,85 

3,73 
1,47 

3,84 
1,24 

8. Solidaritatea 3,16 
1,76 

4,79 
0,82 

2,70 
1,67 

2,70 
1,80 

2,13 
1,48 

3,23 
1,91 

3,38 
1,65 

2,66 
1,56 

3,59 
1,71 

3,48 
1,81 

9. Individualismul  3,13 
1,56 

4,17 
0,93 

3,34 
1,67 

3,20 
1,69 

2,70 
1,70 

2,87 
1,66 

3,06 
1,43 

2,26 
1,29 

3,57 
1,37 

3,26 
1,57 

10. Ambiţia  3,06 
1,62 

3,41 
1,40 

3,24 
1,60 

2,67 
1,92 

3,23 
1,91 

2,50 
1,61 

2,86 
1,51 

2,52 
1,59 

3,65 
1,38 

3,45 
1,39 

În aceste tabele se pot nota importante diferenţe de valorizare, întrucât există 
posibilitatea ca unele trăsături auto-evaluate să fie contestate, până la absenţa lor 
din profilul integrat. De exemplu, în auto-evaluarea romilor, ataşamentul faţă de 
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România ocupă poziţia 2, foarte apreciată de romi, dar această dimensiune este 
absentă din primele 10 poziţii ale profilului integrat. La fel,  ospitalitatea în auto-
evaluarea romilor se află pe locul 10, la modala 4,45, dar care în profilul lor 
integrat ocupă o poziţie 44, foarte scăzută, cu o modală 2,01 corespunzătoare 
treptei de răspuns ,,nu sunt sigur”. La fel, credinţa religioasă, în auto-evaluarea 
romilor este în poziţia 6, dar această dimensiune este absentă din primele 10 locuri 
ale profilului integrat. Aceeaşi situaţie o avem şi în privinţa dispoziţiei spre 
întrajutorare etc. 

Tabelul nr. 3 
Primele 10 poziţii de valori şi trăsături modale dominante stabilite în minoritatea ţiganilor (romilor) 

pe baza Chestionarului PPN-50 

Extras de valori şi trăsături din  
profilul integrat al ţiganilor 

Medii 
aritm.  Extras de valori şi trăsături din profilul auto-

evaluat al ţiganilor 
Medii 
aritm. 

Trăsături 
comune 

1. Tradiţionalismul   3,76  1. Tradiţionalismul  4,97 X 
2. Agresivitatea   3,75  2. Ataşamentul faţă de România  4,90 – 
3. Preţuirea propriei identităţi  etnice   3,64  3. Spiritul comercial   4,86 X 
4. Spiritul comercial   3,62  4. Mândria   4,83 X 
5. Adaptabilitatea  3,29  5. Solidaritatea   4,79 X 
6. Optimismul   3,48  6. Credinţa religioasă   4,66 – 
7. Mândria   3,31  7. Preţuirea propriei  identităţi etnice   4,55 X 
8. Solidaritatea  3,16  8. Optimismul   4,52 X 
9. Individualismul  3,13  9. Dispoziţia de întrajutorare   4,45 – 
10. Ambiţia   3,06  10. Ospitalitatea   4,45 – 

Mai severe sunt evaluările din profilul integrat al romilor, absente din cel 
auto-evaluat. De exemplu, agresivitatea aflată în poziţia 2 în profilul integrat, este 
plasată în auto-evaluările romilor, în cea mai slabă poziţie, respectiv 50. În privinţa 
agresivităţii ţiganilor (romilor), notăm faptul că acest raport de dublă perspectivă a 
reprezentat dimensiunea cea mai contradictorie, complet atipică, faţă de toate 
datele acumulate. Din conceptul psihologic de largă variabilitate al agresivităţii, de 
la insultă şi delaţiune, până la ură şi răzbunare, în vocabularul anexat Chestionarului, 
noi am limitat prezentarea ei numai la o ,,manifestare verbală sau fizică violentă 
care împiedică convieţuirea normală cu celelalte comunităţi”. Cu toată absenţa ei 
din valorile dominante, agresivitatea ţiganilor (romilor) a fost confirmată de 8 grupuri-
martor de italieni (4,67), armeni (4,60), ruşi-lipoveni (4,59), ucraineni (4,39), greci 
(4,03) şi turci (3,86) în modele de manifestări cu intensitate ridicată. Pe când în 
sistemul auto-evaluat al ţiganilor (romilor) plasarea agresivităţii pe ultimul loc, 
considerat a fi de valoare minimă în comportamentul lor, exprimă şi faptul că 
elementele negative ale acestor manifestări nu sunt conştientizate în raport cu alte 
neamuri. În legătură cu acest item, surprinzătoare au fost şi atitudinile grupului de 
români, care au apreciat agresivitatea ţiganilor (romilor) la cote medii de manifestare, 
echivalente alternativei de răspuns ,,în mică măsură”, respectiv la o cotă de 3,06. 
La fel, lotul tătar a considerat această trăsătură a ţiganilor (romilor) la niveluri şi 
mai scăzute, chiar sub această alternativă, la o medie de 2,72. Ceea ce înseamnă că 
agresivitatea acestei comunităţi este privită selectiv şi nu este deranjantă pentru 
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toate neamurile. O altă dominantă aflată pe primul loc în ambele profiluri a fost 
tradiţionalismul. Dominanţa acestei valori la ţigani (romi) este întărită şi de faptul 
că oponentul ei din tabelul nostru, respectiv modernismul, a ocupat o poziţie 39 la 
mare distanţă faţă de ea. Aceasta reprezintă o confirmare a faptului că acţiunea de 
evaluare a fost bine înţeleasă şi s-a desfăşurat satisfăcător. Alături de aceste 
aspecte, trebuie notat caracterul complet diferit al sistemului de valori al romilor 
faţă de comunităţile martor din zona de contact. Din observaţii mai vechi, realizate 
de Iacob Luminiţa şi Teodorescu Stela (1987), Chelcea S. şi Moţescu Maria (1995) 
şi alţii, se ştia că raporturile dintre auto- şi retro-evaluări în mod constant nu sunt 
egale, dar în raport cu ţiganii (romii) aceste dezacorduri sunt excesive.  

Privitor la spiritul comercial, comparativ cu media integrată de 3,62, acesta 
în auto-evaluarea romilor a fost considerat la cote maximale de 4,86. Iar această 
trăsătură a fost confirmată prin 5 grupuri martor, respectiv de ruşi-lipoveni (3,98), 
turci (3,82), greci (3,73), italieni (3,70) şi ucraineni (3,68). Suplimentar, remarcăm 
o contestaţie a spiritului comercial al romilor provenită din grupul armean, la o cotă 
de numai 1,53 cea mai mică din cadrul acestor retro-evaluări. Această subevaluare 
severă rezultată din atitudinile armenilor faţă de ţigani, se susţine şi cu o abatere 
standard subunitară (0,94), dovada unui grad mare de omogenitate în exprimarea 
ei. Adaptabilitatea este o altă dimensiune care la romi a apărut pe primele 5 poziţii. 
Acest item se referea la capacitatea unei comunităţi de a se adapta mai uşor la nou, 
la dificultăţile economiei de piaţă şi în general la situaţiile de tranziţie din 
România. Adaptabilitatea ţiganilor (romilor) s-a situat la o medie integrată de 3,29, 
faţă de care 5 grupuri etnice au prezentat cote supra-medii de apreciere, respectiv: 
armenii (3,83), românii (3,58), grecii (3,43), turcii (3,36) şi ruşii-lipoveni (3,33). 
Numai tătarii au contestat această capacitate a romilor la o treaptă mai scăzută de 
evaluare (2,40). Dar şi opiniile acestor grupuri martor asupra adaptabilităţii generale a 
romilor sunt foarte eterogene întrucât toate abaterile standard din cadrul lor au fost 
supraunitare, la valori ridicate de eterogenitate. Variaţia lor a fost de la 1,50 în lotul 
turcilor, până la 1,84 în cel ucrainean. Ca urmare, adaptabilitatea romilor poate 
caracteriza numai o parte a acestei comunităţii, fără siguranţa de a fi o dimensiune 
majoră.  

Astfel într-un prim set de valori active ale romilor, vom cuprinde 
tradiţionalismul, o agresivitate ridicată în planul convieţuirii etnice, însoţite de 
solidaritate, mândrie, manifestări de preţuire a propriei identităţi, spirit comercial, 
optimism, cu o adaptabilitate deosebită, în care notăm caracterul de unicat al 
acestor valori, inclusiv cu sublinierea agresivităţii în poziţia 2 din 50 posibile, 
întrucât o asemenea configuraţie de atitudini nu mai apare la nici o altă comunitate. 

Al doilea set de valori sub-dominante se referă la cele puţin cunoscute, mai 
puţin active, sau chiar absente din manifestările respectivei comunităţi. Pentru 
diagnoza lor în cazul romilor, din aceeaşi ierarhie a mediilor aritmetice cele mai 
ridicate, spre cele mai scăzute, atât pe coloana celor auto cât şi a celor retro-
evaluate, am extras în tabelul nr. 4, ultimele 10 dimensiuni-valori. Remarcăm în 
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cadrul său acelaşi grad satisfăcător de cunoaştere reciprocă între grupurile de 
cercetare; din 10 dimensiuni de slabă intensitate, 6 sunt comune, ceea ce reprezintă 
un procent de 60%, identic cu cel al valorilor active. De notat că în profilul etnic 
integrat, toate dimensiunile-valori s-au plasat sub treapta a 2-a de răspuns, respectiv 
,,nu sunt sigur”, iar cele din profilul auto-evaluat al ţiganilor (romilor) au oscilat în 
jurul treptei a 3-a, respectiv ,,nu ştiu”.  

Astfel, în planul manifestărilor de slabă şi foarte slabă intensitate, valorile 
confirmate din profilul integrat şi acceptate în profilul auto-evaluat, au fost 
următoarele: o slabă disciplină şi organizare (1,72), a simţului de răspundere 
(1,78), a hărniciei (1,72) şi a onoarei (1,94), o foarte scăzută capacitate de evitare 
a conflictelor (1,85) precum şi a manifestărilor de bunătate şi blândeţe (1,75), dar 
mai ales a lipsei de curăţenie şi igienă (1,55), ceea ce împreună reprezintă a doua 
mare direcţie de manifestare a specificului etnic al acestei minorităţi. 

Tabelul nr. 4 
Ultimele 10 poziţii de valori şi trăsături modale dominante stabilite în minoritatea ţiganilor (romilor) 

pe baza Chestionarului PPN-50 

Extras de valori şi trăsături 
din profilul rom integrat 

Medii 
aritm. 

 Extras de valori şi trăsături din 
profilul rom auto-evaluat 

Medii 
aritm. 

Trăsături 
comune 

41. Ospitalitatea 2,01  41. Simţul onoarei 3,24 X 
42. Onestitatea  1,97  42. Capacitatea de evitare  a conflictelor 3,24 X 
43. Comunicativitatea cu sinceritate  1,96  43. Curăţenia şi igiena 3,21 X 
44. Simţul onoarei            1,94  44. Simţul răspunderii 3,17 X 
45. Capacitatea de evitare a conflictelor 1,85  45. Hărnicia 3.00 X 
46. Simţul răspunderii 1,78  46. Inteligenţa 2,83 – 
47. Bunătatea şi blândeţea 1,75  47. Disciplina şi organizarea 2,76 – 
48. Disciplina şi organizarea  1,72  48. Scepticismul 2,66 – 
49. Hărnicia  1,72  49. Spiritul critic 2,66 – 
50. Curăţenia şi igiena 1,55  50. Receptivitatea la ideile altora 2,59 – 

Evident că cercetarea de faţă prezintă numai o secţiune din situaţia acestei 
minorităţi – problemă în toată Europa. În prezentarea noastră acest mod de 
abordare este general valabil pentru studiul oricărei comunităţi istorice sau de 
emigranţi cu probleme sociale, politice de adaptare/integrare, din oricare alte spaţii 
geografice.  

5. CONCLUZII 

1. Deşi în etnicitate există un imens volum de studii, conceptul de inter-
etnicitate s-a dovedit a fi mai dinamic, mai complex, cu mai multe valenţe 
aplicative. 

2. Cu toate rezultatele pozitive în diagnoza şi prognoza unor fenomene 
sociale, sondajele cu studii pe comunităţi multietnice, cu peste 2000–3000 de 
cazuri, sunt costisitoare, de lungă durată, cu o manevrare dificilă a bazelor de date, 
în urma cărora rămâne un mare volum de date nevalorificate.  
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3. Astăzi, dezvoltarea tehnicii de calcul, alături de posibilitatea codificării 
complexe a realităţilor sociale, în cadrul unui model experimental mai restrâns, cu 
numai 350 de cazuri, permite obţinerea de aceleaşi performanţe, dar cu reducerea 
masivă a costurilor, precum şi a timpului de cercetare, până la procente semni-
ficative.  

4. În cazul ţiganilor (romilor) s-au constat atitudini şi orientări valorice 
complet atipice comunităţilor conlocuitoare, pe baza cărora prin forţe proprii 
această comunitate nu au nici o şansă de civilizare. De aceea, toate măsurile, cu 
intervenţiile şi finanţările europene alocate lor sunt complet justificate. 

Primit în redacţie la: 8.II.2011 
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REZUMAT 

         În articol sunt analizate conceptele fundamentale ale etnopsihologiei: etnicitate şi interetnicitate, 
asemănări şi diferenţe, criterii de abordare, aspecte metodologice, instrumente de cercetare, modele 
personologice ale principalelor etnii din România. În cercetările personale au fost comparate 
evaluările interetnice cu cele ale autoevaluărilor, cele două tipuri de evaluare fiind foarte diferite. 
Autorul exemplifică aceste diferenţe de imagine obţinute pe etnia romilor. 


