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JACQUELINE BARUS-MICHEL, ADRIAN NECULAU (coord.), Psihosociologia 
crizei, Bucureşti, Editura Trei, 2011, 363 p. 

Coordonatorii prezentei lucrări sunt reputatul profesor de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, Adrian Neculau, şi Jacqueline Barus-Michel, profesor la 
Laboratoire de Changement Social, Universitatea Paris 7. 

Încercând să abordeze a priori criza dintr-o dublă perspectivă, respectiv cea a 
modului în care o percep indivizii şi cea a marilor răsturnări produse în contextul 
social, coordonatorii s-au adresat unor specialişti recunoscuţi din domeniul psihologiei 
sociale şi din cel al sociologiei clinice, care au avut ca sarcină clarificarea la nivel 
teoretic, fără a omite activitatea lor practică, în aria psihosociologiei, a noţiunii de 
criză.  

Ni se precizează că proiectul acestei cărţi a fost demarat după ce, la Colocviul 
CIRFIP (Centre International de Recherche, Formation et Intervention Psycho-
sociologiques) din iunie 2009, eveniment aniversar, consacrat împlinirii a o jumătate 
de secol de abordare din perspectivă psihosociologică a vieţii sociale, una dintre 
dezbateri s-a desfăşurat sub genericul Crises et sociétés. 

Coordonatorii ne reliefează accentul pus de psihosociologie pe legătura strânsă 
dintre dimensiunea psihică şi socială, având ca principiu „centrarea pe raporturile 
individ-societate în situaţii concrete”, practicând articularea dintre filosofia de 
abordare (privirea în interiorul fenomenului) şi metodă (anchetă, interviul, analiza 
de conţinut, intervenţia), cu scopul generos de a reface unitatea dintre om şi mediul 
său social. Filosofia şi metodologia psihosociologiei se pretează abordării subiectului 
aflat în ultimii ani la ordinea zilei: criza şi efectele sale. Profesorii Adrian Neculau 
şi Jacqueline Barus-Michel vorbesc despre criza „globală şi consecinţele sale 
asupra grupurilor şi indivizilor, crizele din grupuri, organizaţii şi instituţii, crizele 
subiectului în câmpul social balizat pe autoritarisme sau distorsionat de creşteri şi 
stagnări haotice, «normalitatea» cotidiană a proiectelor eşuate, a ratărilor şi dislocărilor 
colective. Crizele care ne însoţesc, ne marchează, ne formează, ne dictează sensul 
în procesul de construire a imaginarului colectiv, ne oferă modele şi simboluri ne 
stăpânesc inconştientul”. 

Volumul colectiv începe cu lucrarea lui Max Pagès, profesor la Universitatea 
Paris 7, Lupta împotriva riscurilor mondiale şi psihosociologia. Autorul precizează 
încă de la început că va încerca să răspundă la întrebarea „ce trebuie să înţelegem 

Rev. Psih., vol. 57, nr. 4, p. 367–374, Bucureşti, octombrie – decembrie 2011 



 Critică şi bibliografie 2 368 

prin riscuri mondiale?” După ce trece în revistă şi analizează câteva din aceste 
riscuri – riscul ecologic, riscul atomic şi riscurile politice –, profesorul Pagès ne 
atrage atenţia că, dat fiind că schimbarea accelerată, la scară mondială, a economiilor 
şi a valorilor destabilizează indivizii, grupurile şi instituţiile, este necesară o 
schimbare la toate aceste niveluri. Tensiunile provocate în urma schimbării atrag 
temporizări, negocieri şi mai ales un efort de mediere care să faciliteze reinterpretarea 
situaţiei de către actorii ei. „Aici trebuie să intervină rolul esenţial al agenţilor de 
schimbare, al psihoterapeuţilor, al psihanaliştilor la scara individului. Dincolo de 
scara individuală, acest rol începe să fie experimentat de psihosociologi şi sociologi 
clinicieni la scara grupurilor şi a organizaţiilor”. Autorul arată că este vorba de o 
schimbare majoră în chiar modul de înţelegere şi de abordare a schimbării. 
Urmează o întrebare pe care şi-o pune autorul „dacă putem întrevedea transpunerea 
şi extinderea psihosociologiei la nivelul unei societăţi şi apoi la cel al riscurilor 
mondiale.” Tot el ne dă şi răspunsul în care afirmă că deocamdată acest lucru nu 
este realizabil în mod concret, dar această posibilitate trebuie avută în vedere şi 
etapele intermediare trebuie pregătite. 

Finalul lucrării este un îndemn pe care Max Pagès ni-l adresează: „Ceea ce 
trebuie să sperăm şi să încercăm să realizăm este o schimbare a concepţiilor şi a 
practicilor decizionale în zona socialului şi politicului, schimbare ce va conduce la 
un grad de implicare şi de reflecţie mult evoluat şi mult mai eficient decât cel pe 
care îl cunoaştem la ora actuală”. 

În Criza ca obiect al psihologiei clinice sociale, Jacqueline Barus-Michel, 
unul din cei doi coordonatori ai prezentei cărţi, precizează mai întâi că istoria legăturilor 
sociale este o istorie a crizei. „Crizele formează substanţa istoriei, evenimentele 
care o compun, care modifică relaţiile dintre oameni şi din societăţile pe care ei le 
alcătuiesc”. Mai aflăm şi că crizele exprimă în mod particular interdependenţa 
psihicului şi a socialului, ceea ce justifică demersul de tip psihologie socială clinică. 
Studierea crizelor justifică un demers interdisciplinar în care psihanaliza, fenome-
nologia, antropologia, dar şi sociologia, istoria, economia etc. se reunesc. Psihologia 
socială clinică îşi propune o analiză a proceselor prin care subiecţii construiesc 
sensul propriei experienţe sociale sau, dimpotrivă, nu reuşesc să-i dea un sens. 

Fenomene critice şi destructurante se regăsesc la toate nivelurile existenţei, 
crizele fiind momente esenţiale pentru înţelegerea funcţionării mecanismului 
social. În subcapitolul dedicat definiţiilor şi formelor de manifestare a crizelor, 
autoarea abordează mai multe definiţii ale crizei în funcţie de nivelul de manifestare. 
Este de asemenea analizat şi mecanismul de manifestare a crizei. O interesantă 
analiză comparativă face autoarea legat de criza pusă faţă în faţă cu conflictul. 
Invocând o lucrare mai veche (Crises. Approche psychosociale clinique, 1996), 
doamna Jacqueline Barus-Michel analizează procesul crizei, principalele momente 
de evoluţie, registrele în care se manifestă, transformarea acestora, toate din perspectivă 
psihosociologică. Rezumând, autoarea arată că „criza apare ca o izbucnire a unei 
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contradicţii voalate sau a unei realităţi refulate, o dezagregare a capacităţilor de 
simbolizare, o exacerbare a imaginarului angoasei, ca  răspuns la un factor declanşator 
inopinat şi la acţiuni dezorganizate şi violente”. 

Cititorul va avea ocazia să arunce o privire asupra crizelor internaţionale pe 
care autoarea le trece în revistă din punctul de vedere al crizelor la nivel mondial: 
atentatul terorist de la 11 septembrie 2001, conflictul israeliano-palestinian, criza 
economică din 2008. 

În final, este deschisă o provocare printr-o întrebare incitantă: „Hipermoder-
nitatea nu este cumva construită pe o stare permanentă de criză?” 

André Lévy, profesor la Universitatea Paris XIII, ne vorbeşte, în Despre 
implicarea intelectualului în politică, despre rolul şi locul pe care intelectualii, 
savanţii, cercetătorii sau clinicienii îl ocupă în societăţile noastre în criză. „În faţa 
creşterii şomajului şi a efectelor destructurante produse de acest fenomen, a conflictelor 
de muncă, a disperării tinerilor din suburbii, a problemelor de integrare cu care se 
confruntă noile populaţii, a dificultăţilor în care se află educaţia naţională sau 
sistemul sanitar etc., pot intelectualii interveni cu ştiinţa şi expertiza lor, se pot 
implica în chestiuni politice şi dacă da cum anume?” Iată întrebarea pe care autorul 
o pune în preambulul lucrării sale şi la care încearcă să răspundă folosind exemple 
mai vechi sau mai noi: Montesquieu, Diderot şi Voltaire, inspiratori ai Revoluţiei 
franceze, Ramon Fernandez, Sartre, Gide, Benda, Dan Bar-On, Saul Alinsky etc. 

Omul în faţa crizei: un neputincios care visează? în viziunea lui Jean-
Philippe Bouilloud (profesor la ESCP – Europe şi la Laboratoire de Changement 
Social, Universitatea Paris 7) este un individ care pendulează între o implicare 
impusă şi una dorită cu adevărat. El ne spune că, studiind cu atenţie scrierile auto-
biografice ale unor sociologi şi cercetători din domeniul ştiinţelor sociale, a fost 
obligat să constate că tematica implicării nu este foarte evidentă, că ea nu apare ca 
un model comportamental obligatoriu de însuşit de către intelectuali. Mai degrabă, 
afirmă autorul, ar fi vorba de o implicare forţată, în lipsa dorinţei, apărând astfel 
sentimentul unanim împărtăşit al „căderii în secol”, adică acea impresie că te-ai 
trezit aruncat în acest univers fără să fi fost întrebat şi că, prin urmare, mai repede 
te laşi dus de val decât să participi de bunăvoie. Autorul este de părere că implicarea se 
conturează cu adevărat când cercetătorii sunt actori pe deplin implicaţi în evenimente 
sau mişcări politice, dându-ne diverse exemple: implicarea în reformele guver-
namentale în America Latină sau Africa, reunirea forţelor pentru investigarea mai 
mult sau mai puţin durabilă în activitatea partidelor politice sau în cadrul unor 
reţele informale, ca în Franţa, studii despre mişcări de solidaritate. 

Profesor la Universitatea din Caen, Alexandre Dorna ne pune Faţă în faţă 
cu criza societală. Începe prin a arunca o privire istorică rapidă pentru a demonstra 
că psihosociologia şi-a obţinut „titlurile de nobleţe” în perioada de criză socială, 
politică sau economică. Aflaţi în faţa crizei sociale contemporane, se sugerează 
cititorilor să se întrebe despre soarta primelor eforturi de edificare a unei psihologii 
colective a maselor, a războiului, a naţionalismului, a autoritarismului, a democraţiei,  
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a propagandei, a liderului etc., precum şi despre moştenirea lăsată de psihosociologii 
sociali care s-au aplecat asupra chestiunilor politice. Aflăm că pentru psihologul 
interesat de fenomenele din societate sunt extrem de importante probleme precum: 
ce poate justifica şi respinge ideologia în termeni de comportament într-o situaţie 
dată şi datată istoric, căror exigenţe afective poate ea răspunde, ce poate ea ascunde 
într-o anumită situaţie, cum pot fi transferate faptele istorice dintr-o epocă în alta, 
care este contextul social şi care este cadrul psihologic în interiorul cărora se 
situează şi se manifestă ideologia etc. Pentru că, până la urmă, o abordare corectă a 
ideologiei echivalează cu plasarea ei în miezul datelor şi problemelor psihologice. 

Autorul ne mărturiseşte că încearcă să reabiliteze statutul şi locul psihologiei 
politice societale, pentru că este o situaţie epistemologică aflată dincolo de opoziţia 
empirism-raţionalism, holism-individualism. 

Lilian Negura, de la Universitatea din Ottawa ne propune Criza ca modus 
vivendi ai întreprinderilor hipermoderne şi intervenţia psihosocială, capitol în care 
ne prezintă un caz în care problemele de natură psihologică sunt generate de un 
context structural care a instituţionalizat starea de criză. Este vorba de schimbările 
economice globale care sunt folosite în ultimii ani pentru crearea unei organizări a 
muncii ce permite rentabilizarea până şi a dimensiunii subiective a vieţii fiecărui 
salariat. Autoarea abordează tematica noilor tehnologii, a evoluţiei din întreprinderi, a 
total quality management; ni se mai prezintă fenomene precum externalizarea, 
revoluţia muncii etc. 

Un subcapitol distinct, în cadrul acestei lucrări, este cel referitor la schimbarea 
valorilor. Noua organizare a muncii cultivă, în întreaga societate, noi valori sociale 
pentru a susţine funcţionarea modului de producere bazat pe flexibilitate. În condiţiile 
organizării verticale a procesului decizional din întreprinderi, unde ierarhia menţinea 
viabilitatea sistemului unde comunicarea era filtrată la fiecare nivel de luarea 
deciziilor, disciplina salariaţilor era valorizată. Astăzi, când organizarea este pe 
orizontală, lucrul în reţea permite accesul în timp real al fiecărui salariat la 
informaţia necesară, pentru luarea deciziilor, disciplina nu este atât de importantă 
ca autonomia. Iată, aşadar, comparaţia pe care o face autoarea între stiluri de 
organizare şi conducere la nivelul întreprinderilor, cu scopul de a ne prezenta 
schimbarea valorilor în domeniul muncii. Pentru că este important de ştiut că tot ce 
însemna valoare stabilă acum câţiva ani a devenit caduc şi o nouă epocă pare să se 
instaleze în lumea organizaţiilor, epoca flexibilităţii valorilor. 

Autoarea ne vorbeşte despre criza psihologică a muncii, dând în acest sens 
câteva exemple clinice. Mai mulţi cercetători au identificat în ultima perioadă 
simptome psihopatologice nemaiîntâlnite înainte în întreprinderi. Şi este de preferat 
o intervenţie psihosocială, pentru că originea problemelor este socială, însă 
manifestările sunt individuale. 

În Crizele din Est şi psihosociologia, profesorul Adrian Neculau subliniază 
încă de la început că actuala criză s-a articulat de fapt în ţările din Est pe un fond 
general de criză prelungită, pentru că ele se găseau de foarte mult timp într-o criză 
de sistem. De fapt, la inventarul riscurilor globale sau chiar punctuale, estul 
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Europei vine cu partea sa de contribuţie, cu specificul său social-economic. Autorul 
ne atrage atenţia că cercetătorul care analizează desfăşurarea crizei, în această parte 
a Europei, nu poate trece cu vederea aspectele psihosociologice: criza de identitate, 
frustrările şi angoasele colective, moştenirea social-cognitivă a unei lungi epoci de 
control a spiritului public. 

Ţările din Estul Europei au cunoscut trei forme majore de criză – criza 
structurală, criza conjuncturală, criza politică – care afectaseră întregul lor sistem, 
fiind desigur de remarcat diferenţe considerabile între aceste ţări, autorul prezentului 
capitol trecându-le pe scurt în revistă şi făcând puţină istorie. În continuare, Adrian 
Neculau ne familiarizează cu meandrele tranziţiei, tranziţie în care intelectualii se 
zbat între idealism, ideologii populiste şi idealizare. 

Urmează subcapitolul referitor la criza identităţii psihosociale – un cumul de 
crize. Ţările din Est se confruntă de peste o jumătate de secol cu o criză de identitate, 
care îşi are desigur fundamentul în criza socială. Profesorul Neculau se ocupă cu 
atenţie de modul în care s-a construit şi implementat identitatea psihosocială în 
România dominată de sistemul social care a controlat totul timp de 50 de ani, dar şi 
în cele două decenii de după momentul schimbării, 1989. Viziunea integrată asupra 
identităţii pe care o propune psihologia socială poate deveni model explicativ al 
procesului de „integrare” a individului, adică al înglobării sale de către socialul 
structurat în numele unei ideologii dominante. În finalul capitolului, domnul 
profesor Adrian Neculau vorbeşte despre experienţele schimbării, prezentându-ne 
un studiu de caz – Laboratorul „Psihologia câmpului social”. 

În studiul său intitulat Autoamăgirea motivată ideologic, ura de sine şi ura 
faţă de ceilalţi: represia freudiană în comunism şi postcomunism, Cătălin Mamali, 
reputat psiholog de la Loras College, S.U.A., cercetează cauzele şi consecinţele 
reprimării freudiene în comunism şi postcomunism. Studiul avansează ideea că, în 
comunism, autoamăgirea motivată devine un fenomen de masă, prin reprimarea şi 
ascunderea în inconştient a tuturor sentimentelor individuale autentice, a gândurilor, 
experienţelor şi exprimărilor diferite şi mai ales opuse autorităţilor politice şi prin-
cipiilor ideologice oficiale. Cătălin Mamali afirmă, în continuare, că autoamăgirea 
înrădăcinată în ideologie ameninţă identitatea socială şi culturală a individului, 
fundamentul moral al acestuia, valorile sale religioase şi politice. Autorul ne 
prezintă şi un model al represiei în comunism şi postcomunism, cu accent pe 
societatea românească. Modelul explorează discontinuităţile şi continuităţile dintre 
represia din cadrul societăţii comuniste şi represia activă în postcomunism. 

Criza economico-financiară resimţită în plan mondial, dublată în unele ţări, 
precum România, de o criză politică, poate fi analizată din perspectivă psiho-
sociologică pornind de la fricile sociale pe care le generează, afirmă profesorul 
Septimiu Chelcea, de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, în 
capitolul Piramida fricilor sociale. Fricile sociale în România: o schiţă psihosocio-
logică. Autorul încearcă şi reuşeşte pe deplin să pună faţă în faţă fricile din 
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comunism cu cele de după evenimentele din decembrie 1989. Sunt făcute delimitările 
conceptuale (fobie, anxietate, angoasă, frică) şi analiza conceptului de „frică socială”, 
pentru ca apoi să ni se prezinte „piramida fricilor sociale” trăite de diferitele 
categorii sociodemografice şi profesionale în trecut şi în prezent. Cu abilitatea 
cercetătorului şi profesorului, în acelaşi timp, Septimiu Chelcea face cu fineţe 
trecerea de la biologic la social pentru a explica frica socială, explicându-ne că 
frica devine socială prin faptul că este împărtăşită în comun, reprezentând o reacţie 
normală faţă de fenomene şi procese sociale, ca şi faţă de regimuri politice, 
organizaţii şi persoane cu putere politică şi/sau economică, precum şi faţă de 
instituţii, clase şi categorii sociale. 

Pornind de la afirmaţia lui Zigmunt Bauman „Fiecare epocă istorică a avut 
propriile sale frici, care au diferenţiat-o de alte epoci sau, mai exact, fiecare epocă a 
dat nume fricilor cunoscute în toate celelalte epoci...”, Septimiu Chelcea susţine că 
piramida fricilor îşi modifică volumul şi configuraţia de la o perioadă istorică la 
alta, dar fricile sociale rămân în esenţă aceleaşi: pierderea vieţii, a libertăţii sau a 
mijloacelor de trai etc. Ca să ilustreze modul în care, de-a lungul perioadei comuniste 
şi în prezent, frica socială a însoţit evoluţia societăţii, autorul delimitează trei etape: 
dejistă, ceauşiştă, postdecembristă. Concluzia profesorului Chelcea este că volumul 
fricii sociale în România, în intervalul 1945–2009, a avut un trend descendent, cu 
toate că criza generalizată din România de azi a amplificat fricile sociale legate în 
primul rând de factorii economici. 

Lavinia Betea de la Universitatea de Vest din Arad ne propune un studiu 
incitant, intitulat Criza politicului la finele regimului comunist şi efectele sale în 
tranziţie. Autoarea ţine să precizeze încă de la începutul studiului că actuala criză 
globală se arată a fi de fapt un cumul în principal al crizelor consumerismului, 
democraţiei, mondializării. Diagnoza crizei are însă un parcurs diferit. Cititorul 
este pus faţă în faţă cu cazul României, în contextul lagărului comunist, sin-
gularizată prin ceea ce s-a numit „revoluţia sângeroasă”. Contextul sociopolitic de 
dinainte de momentul 1989 – sărăcie, economisirea dusă la absurd a energiei 
electrice şi termice, propaganda dincolo de limitele suportabilului privind binele şi 
fericirea întregului popor, conducerea înţeleaptă şi clarvăzătoare a conducătorului 
iubit etc. – a isterizat populaţia plină de frustrări. Pentru a explica agresivitatea 
mulţimii, autoarea prezintă principiile teoriei privării relative, fundamentate de 
Guinod şi Tougas, şi teoria violenţei politice despre care ne vorbeşte R. Gurr. 

Trecând la analiza trăsăturilor postcomunismului, Lavinia Betea aduce în 
discuţie disfuncţionalităţile mentalului colectiv: confuzia de instituţii şi funcţii, 
democraţia nonreprezentativă a pluripartidismului, caracteristicile elitelor, maniheismul 
şi logocraţia, naţionalismul şi xenofobia.  

Finalul studiului aduce în discuţie ideea de schimbare la nivel colectiv şi 
individual, ideea predominantă fiind aceea că nu există schimbare socială fără 
schimbare individuală. 
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Volumul pe care vi l-am prezentat destul de succint se încheie cu studiul 
Nataliei Cojocaru, de la Universitatea de Stat din Moldova, Gestaţia sociopsiho-
logică a unui protest durabil: referenţiale şi discursuri paralele. Studiul se 
concentrează pe analizarea, din perspectivă sociopsihologică, a mişcărilor de protest 
din aprilie 2009, supranumite „Revoluţia de la Chişinău”. Pornind de la acest 
studiu de caz, se trece la o prezentare a revoluţiilor politice, generatoare sau nu de 
revoluţii sociopsihologice. De asemenea, ni se spune că aceste revoluţii socio-
psihologice sunt o adevărată provocare pentru cercetători, căci ele sunt „expresia 
unei deveniri, a unei schimbări în gândirea socială, un mod de gândire care există 
în strânsă interferenţă cu condiţiile sociale şi istorice ale unei epoci”. 

Considerăm că această prezentare, mai lungă decât o recenzie clasică, din 
dorinţa de a oferi cititorilor cât mai multe din ideile generoase existente în acest 
volum, şi-a atins într-un anume fel scopul: provocarea cititorului, fie el specializat 
în domeniul ştiinţelor sociale, fie numai doritor să se familiarizeze cu această 
abordare psihosociologică a crizei, să parcurgă această minunată lucrare consacrată 
crizei, psihosociologiei crizei, o lucrare actuală şi relevantă. 

Doina-Ştefana Săucan 

CORNELIA RADA, MONICA TARCEA, Viaţa sexuală şi familia în mediul 
urban românesc, Iaşi, Institutul European, 2010, 285 p. 

Prezenta lucrare dedicată problemelor legate de sexualitate şi de familie a fost 
publicată ca urmare a unui grant intitulat Educaţia sexuală şi planificarea familiei 
pentru fortificarea stării de sănătate a populaţiei, finanţat de Academia Română, 
realizat în perioada 2005–2006 de dr. Cornelia Rada, şi a tezei de doctorat intitulată 
Sănătatea reproducerii şi comportamentul sexual din perspectivă antropo-
medicală, prin care Cornelia Rada a obţinut în iulie 2008 titlul de doctor în 
medicină, distincţia cum laude. 

Prin această lucrare, autorii dezvoltă pe parcursul a şaisprezece capitole, 
problematica pe care o ridică planificarea familială, debutul vieţii sexuale, bolile cu 
transmitere sexuală, avortul. Ei încearcă să ridice aura de mister care planează 
asupra acestui subiect – sexualitatea. 

Autorii se focalizează pe tratarea următoarelor aspecte: evenimente existenţiale 
majore, natalitatea, planificarea familială, mijloace de contracepţie, viaţa sexuală, 
infidelitatea, mituri şi adevăruri despre riscul de a rămâne însărcinată şi sexualitate, 
bolile cu transmitere sexuală – sursele de informare, avortul, violenţa şi abuzul 
fizic, obiceiuri dăunătoare sănătăţii, sănătatea mamei şi copilului, adresabilitatea 
femeilor pentru screening-ul cancerului mamar şi de col uterin, populaţia şi 
sănătatea reproducerii. 
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În primele capitole se prezintă cercetarea în domeniul sexualităţii, metodele 
statistice utilizate, indicatorii de bază ai eşantionului. 

Cred că această carte ne va ajuta să înţelegem mai bine problematica 
psihologică a familiei şi psihosexologiei.  

Lucrarea completează un gol existent în domeniul cercetării psihologice 
privind sexualitatea, mai ales prin evidenţierea unor pattern-uri atitudinale şi 
comportamentale legate de satisfacţia, dinamica sexuală, relaţiile sexuale în afara 
cuplului. 

Problemele abordate în prezenta lucrare sunt printre cele mai importante 
preocupări ale antropologiei moderne şi ale medicinei preventive. 

O privire de ansamblu asupra studiului de faţă scoate în evidenţă efortul 
autorilor de a veni cu clarificări majore privind viaţa sexuală şi familia în mediul 
urban românesc, precum şi de a evalua situaţia actuală privind fertilitatea, avortul, 
contracepţia, educaţia sexuală.  

Autoarele acestui studiu, Cornelia Rada şi Monica Tarcea, au demonstrat care 
este rolul educaţiei sexuale, rolul sexualităţii în dezvoltarea personalităţii umane, 
realizând o evaluare actuală şi comparând cu studii anterioare gradul de cunoaştere 
a planificării familiale în funcţie de mediul de provenienţă; vorbim în acest caz de 
o diagnoză actuală asupra sănătăţii sexual-reproductive. 

Lucrarea reuşeşte să surprindă şi aspectele complexe ale violenţei în familia 
consanguină şi conjugală, analizându-se factorii care explică comportamentul 
masculin violent în familie şi alte comportamente cu risc. În investigaţia lor, autorii 
au îmbinat testele statistice clasice cu analize statistice exploratorii moderne 
(analiza în clase latente, clasificarea arborescentă, re-eşantionarea prin metoda 
Bootstrap). 

Este un material bogat în date consistente, cercetări fundamentale şi aplicative 
expuse în şaisprezece capitole. 

Limbajul conceptual este bine stăpânit, lucru lăudabil, dat fiind că cercetarea 
se desfăşoară în domenii diferite, precum medicina, psihologia şi antropologia. 

Acestea sunt doar câteva motive pentru care prezenta lucrare, care abordează 
un subiect actual şi răspunde unor necesităţi ale societăţii româneşti postmoderne, 
poate reprezenta un real interes atât pentru publicul larg cât şi pentru cercetători, 
cadre didactice, medici. 

Georgeta Preda 


