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STUDII ŞI CERCETĂRI 

PREDICTORI AI ADAPTĂRII MARITALE ÎN RÂNDUL ADULŢILOR: 
ROLUL TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE 
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Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

PAUL BĂGIREANU 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Abstract 

Marital adjustment is a facet of the perceived quality of marital relationship, along with marital 
happiness. Studies have been focused on the role that personality traits play in the dynamic process of 
marital adjustment. The present study aimed at exploring the contribution of the five domains of 
personality traits (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, and conscientiousness) to the 
prediction of marital adjustment among adults. Eighty-four adults (35 males and 49 females) 
completed a demographic questionnaire, the Big Five Inventory, and The Revised Dyadic Adjustment 
Scale. In order to explore the contribution of personality traits to the variance of criterion variable, the 
hierarchical linear multiple regression analysis was used. There were no differences between males 
and females in marital adjustment and personality traits. The marital adjustment correlated negatively 
with neuroticism and positively with conscientiousness. Only the neuroticism was a significant and 
negative predictor of self-reported marital adjustment. The practical implications of the results are 
related to the importance of partners’ personality traits assessment in the counselling of a marital 
couple going through a crisis. 

Cuvinte-cheie: adaptare maritală, trăsături de personalitate, modelul în cinci factori. 

Keywords: marital adjustment, personality traits, five-factor model. 

1. INTRODUCERE 

Un concept global, adesea citat în literatura de specialitate clasică, prin care 
este interpretată şi descrisă funcţionalitatea unui cuplu marital este adaptarea 
maritală. Graham B. Spanier foloseşte conceptul de calitate a relaţiei maritale, 
pentru a circumscrie semnificaţia adaptării maritale (Spanier, 1976). Calitatea 
relaţiei maritale poate fi definită ca evaluarea subiectivă pe care partenerii unui 
cuplu marital o fac în legătură cu relaţia lor (Larson şi Holman, 1994). În mod 
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tradiţional, adaptarea maritală a fost concepută ca desemnând gradul de acomodare 
a doi soţi, unul în raport cu celălalt (Locke şi Wallace, 1959; apud Vogel, 1983). 
Spanier (1976) a definit adaptarea maritală prin utilizarea unor concepte vehiculate 
anterior în literatura de specialitate, precum: satisfacţia şi nivelul consensului 
marital, gradul de coeziune şi nivelul de exprimare a afecţiunii de către partenerii 
cuplului conjugal. Din această perspectivă, adaptarea maritală este un proces 
dinamic care poate fi plasat pe un continuum evaluativ: de la cupluri foarte bine 
adaptate la cupluri slab adaptate.  

Norval D. Glenn (2003) arată că este mai adecvat să concepem adaptarea 
maritală ca pe o variabilă care poate influenţa calitatea relaţiei maritale, dar care nu 
trebuie inclusă printre faţetele conceptului, întrucât adaptarea este un aspect care se 
referă, mai degrabă, la relaţia dintre partenerii maritali decât la sentimentele pe care 
fiecare le experimentează în cadrul relaţiei. Indicatorii adaptării (precum, conflictele 
dintre parteneri, comunicarea, realizarea în comun a unor activităţi etc.) pot relaţiona 
diferit cu sentimentele experimentate de către soţi (Glenn, 2003). 

 Literatura care şi-a centrat atenţia asupra adaptării maritale nu poate fi 
separată complet de literatura care s-a interesat de conceptele de fericire maritală 
sau calitate a relaţiei maritale, întrucât unele instrumente destinate evaluării calităţii 
relaţiei maritale mixează itemi care operaţionalizează adaptarea cu itemi care 
operaţionalizează evaluările pe care partenerii maritali le fac în legătură cu diverse 
aspecte ale relaţiei lor. Un astfel de instrument este reprezentat de Dyadic 
Adjustment Scale/DAS (Spanier, 1976). În forma sa revizuită (Busby et al., 1995), 
scala a fost tradusă şi utilizată în prezentul studiu. 

2. VARIABILE CARE FACILITEAZĂ ADAPTAREA MARITALĂ 

După anii 1960, studiile empirice au urmărit identificarea variabilelor socio-
demografice şi a celor care ţin de funcţionarea psihologică, considerate ca antecedente 
ale adaptării maritale. În plus, interacţiunea maritală a fost conceptualizată prin 
referire la anumite dimensiuni specifice, precum: comunicarea, finanţele, petrecerea 
timpului liber, distribuţia sarcinilor domestice, relaţia sexuală, creşterea şi educarea 
copiilor etc. (Chung, 1990). Variabilele independente care au fost testate în cadrul 
modelelor de regresie sau al modelelor construite prin modelarea pe bază de ecuaţii 
structurale au inclus (Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999; Filsinger şi Wilson, 
1983; Larson şi Holman, 1994; Muraru şi Turliuc, 2012; Sabatelli şi Bartle-Haring, 
2003; Treviño, Wooten şi Scott, 2007; Turliuc, 2004; Whitton et al., 2008): 
trăsăturile de personalitate, predispoziţiile atitudinale, abilităţile personale şi inter-
personale ale partenerilor maritali, rolurile de gen, congruenţa rolurilor, experienţele pe 
care partenerii le-au trăit în familiile de origine, indicatori ai stării de sănătate în 
planul funcţionării mentale etc. 
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2.1. TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE. MODELUL „BIG FIVE” 

În sens general, o trăsătură psihică evidenţiază însuşirile relativ stabile ale 
unei persoane, într-un anumit domeniu al funcţionării acesteia. În plan comporta-
mental, o trăsătură este indicată de predispoziţia persoanei de a răspunde în acelaşi 
fel la o varietate de stimuli (Dafinoiu, 2002). Trăsăturile de personalitate se exprimă 
prin stiluri emoţionale, relaţionale, atitudinale şi motivaţionale caracteristice 
indivizilor şi care sunt stabile în timp (Costa şi McCrae, 1992). 

Astăzi, cel mai vechi, dar şi cel mai utilizat standard pentru modelele 
conceptualizării şi evaluării personalităţii este modelul celor cinci factori (Big 
Five). Într-un model explicativ şi descriptiv al dispoziţiilor personalităţii la care s-a 
făcut apel intensiv şi extensiv, Robert R. McCrae şi Paul T. Costa prezintă cei cinci 
factori din modelul Big Five în calitate de dispoziţii psihice fundamentale care au 
baze biologice, nu sunt direct observabile, însă oferă explicaţii pentru o categorie 
largă de fapte psihice, numite adaptări psihice (Minulescu, 1996). Cercetările 
asupra structurii personalităţii au demonstrat, în mod convingător, că numeroasele 
caracteristici personale non-cognitive pot fi rezumate la cinci dimensiuni (domenii 
de trăsături), considerate ca fiind fundamentale pentru descrierea funcţionării în 
plan cotidian şi profesional a unui individ uman: nevrotism (sau stabilitate emoţională), 
extraversiune, deschidere (în plan mental), agreabilitate şi conştiinciozitate (Costa 
şi McCrae, 1992; Minulescu, 1996; Rolland, 2004).  

Nevrotismul (N) se referă la stabilitatea emoţională a unei persoane. Acest 
factor este legat de tendinţa generală a unei persoane de a trăi stări emoţionale cu 
încărcătură negativă (teamă, tristeţe, jenă, mânie, vinovăţie, dezgust etc.). Scorurile 
ridicate semnifică existenţa unor riscuri legate de dezvoltări psihiatrice, fără 
prezenţa obligatorie a semnificaţiei patologice (Costa şi McCrae, 1992). Scorurile 
scăzute arată stabilitatea emoţională: persoane calme, relaxate şi controlate. 
Extraversiunea (E) cuprinde o multitudine de trăsături, în special dintre cele uşor 
sesizabile în comportamentul cotidian al unei persoane. Persoane cu scoruri 
ridicate apar ca fiind sociabile, se simt în largul lor în situaţii publice, sunt active 
(energice) şi vorbăreţe (Costa şi McCrae, 1992). În schimb, persoanele cu scoruri 
scăzute sunt, mai degrabă, rezervate (fără a fi neapărat neprietenoase), sunt inde-
pendente şi liniştite. Deschiderea în plan mental (O) se referă la imaginaţia creativă, la 
sensibilitatea estetică, atenţia acordată propriilor trăiri interioare, căutarea 
varietăţii, curiozitatea în plan intelectual, independenţa în gândire a unei persoane 
(Costa şi McCrae, 1992). La celălalt pol, avem un comportament conservator, cu 
preferinţă pentru familiar, cu o viaţă afectivă ,,tăcută”. Agreabilitatea (A) apare ca 
o dimensiune pregnant interpersonală, cuprinzând în nucleul său altruismul, 
comportamentul cooperant, atitudinea simpatetică, de într-ajutorare, cu tendinţa de 
a-i considera pe ceilalţi la fel de simpatetici şi pregătiţi pentru a ajuta (Costa şi 
McCrae, 1992). Scorurile scăzute descriu un comportament dominant, opoziţio-
nismul în relaţiile interpersonale, egocentrismul, scepticismul faţă de intenţiile 
altora, orientarea către competitivitate. În fine, conştiinciozitatea (C) face referire 
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la autocontrol, sub aspectul capacităţii de autoorganizare, îndeplinirea sarcinilor şi 
planificarea riguroasă a obiectivelor, precum şi la sentimentul de încredere în 
propriile competenţe (Costa şi McCrae, 1992). 

Au fost furnizate numeroase date privind validitatea de criteriu a modelului 
celor cinci mari factori în care se grupează trăsăturile de personalitate. Factorii de 
personalitate au demonstrat relaţii semnificative cu măsuri referitoare la sănătatea 
mentală, tulburările de personalitate şi tulburările psihice clasificate pe Axa I din 
DSM-IV, starea de bine în planul funcţionării psihologice şi satisfacţia faţă de 
viaţă, stilurile de adaptare la stres, calitatea relaţiilor interpersonale, motivaţiile 
individuale, creativitatea şi gândirea divergentă, stima de sine şi descrierile propriei 
persoane, comportamentele delincvente, eficienţa în plan profesional (Costa şi 
McCrae, 1992; Piedmont, 1998; Rolland, 2004). 

2.2. TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE ŞI STILURILE COMPORTAMENTALE CA 
VARIABILE CARE FACILITEAZĂ ADAPTAREA LA RELAŢIA MARITALĂ 

Ca potenţiali predictori ai succesului unei relaţii maritale, trăsăturile de 
personalitate au stat în atenţia cercetătorilor încă din anii 1940–1950, prin studiile 
efectuate de către C. R. Adams, E. W. Burgess şi P. Wallin, L. H. Terman şi  
M. H. Oden (cf. Larson şi Holman, 1994). Printre trăsăturile de personalitate şi 
stilurile comportamentale care rezultă din combinaţia acestora şi care au demonstrat 
relaţii de asociere semnificative cu anumiţi indicatori ai calităţii vieţii maritale, se 
numără: nevrotismul, controlul impulsurilor, extraversiunea, concepţia şi stima de 
sine, abilităţile interpersonale, stilurile de rezolvare a conflictelor interpersonale, 
stilurile de ataşament adult (romantic), orientarea către atitudini şi comportamente 
convenţionale (Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999; Feeney, 1999; Filsinger şi 
Wilson, 1983; Marchand, 2004; Muraru şi Turliuc, 2012). 

 Un anumit pattern al trăsăturilor de personalitate prezente la un partener 
marital îl poate predispune către interpretări distorsionate ale evenimentelor pe care 
le experimentează în cadrul relaţiei maritale sau către reacţii exacerbate la 
evenimentele negative, conducând, astfel, la dificultăţi în relaţiile cu celălalt membru al 
diadei maritale (Larson şi Holman, 1994). O serie de studii au evidenţiat faptul că 
trăsăturile de personalitate descrise de modelele de tip Big Five prezic semnificativ 
adaptarea maritală. În cadrul acestor studii, au fost utilizate atât abordări transversale 
(comparative), cât şi abordări longitudinale (cf. Larson şi Holman, 1994). Variabila 
criteriu a fost reprezentată de scorurile la instrumente care măsurau adaptarea 
maritală sau de statutul marital (căsătorit vs. divorţat). De exemplu, în cadrul unui 
studiu longitudinal, s-a arătat că, în comparaţie cu vârsta partenerilor maritali, 
nivelul educaţional sau istoria divorţurilor anterioare prin care trecuseră partenerii, 
factorii de personalitate erau predictori mai puternici ai instabilităţii maritale, care a 
fost evaluată patru ani mai târziu (cf. Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999). Şi alte 
studii au arătat că trăsăturile de personalitate au o contribuţie mai importantă decât 
cea a background-ului socio-demografic, în predicţia anumitor indicatori ai 
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succesului marital (cf. Larson şi Holman, 1994). S-a arătat că trăsăturile de 
personalitate ale partenerilor maritali pot juca un rol foarte important în dinamica 
proceselor interacţionale din cuplu, motiv pentru care împreună cu procesele 
interacţionale, trăsăturile de personalitate ar trebui să stea în atenţia cercetătorilor 
care studiază antecedentele calităţii şi stabilităţii relaţiei maritale (Larson şi 
Holman, 1994).  

Nevrotismul (care implică un pattern predominat de afectivitate negativă) 
pare să fie cel mai consistent şi mai puternic predictor al dimensiunilor referitoare 
la relaţiile interpersonale. Astfel, în numeroase studii, un nivel ridicat al nevro-
tismului s-a asociat negativ cu diverşi indicatori ai adaptării maritale (Bouchard, 
Lussier şi Sabourin, 1999). 

Pe de altă parte, au fost observate relaţii semnificative între nivelul adaptării 
maritale şi trăsături de personalitate, precum psihotismul, agreabilitatea sau inter-
nalismul ca stil cognitiv (Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999). Conform datelor 
acestor studii, nivelul ridicat al psihotismului tindea să se asocieze negativ cu 
nivelul adaptării maritale, în timp ce nivelul ridicat al agreabilităţii şi al inter-
nalităţii tindea să se asocieze pozitiv. Studiile au mai arătat că, pe lângă aceste 
trăsături, tendinţa de plasare în perspectiva partenerului de viaţă, precum şi 
claritatea expresivităţii în plan emoţional tindeau să coreleze pozitiv cu adaptarea 
maritală, în timp ce ambivalenţa în domeniul expresivităţii în plan emoţional tindea 
să fie un predictor negativ al adaptării maritale (Bouchard, Lussier şi Sabourin, 
1999). Concluziile cu privire la rolul pe care extraversiunea îl joacă în predicţia 
adaptării maritale sunt mixte. Unele studii au evidenţiat o asociere pozitivă între 
nivelul ridicat al extraversiunii şi nivelul ridicat al adaptării maritale, altele au 
identificat o asociere negativă, în timp ce altele nu au identificat o asociere 
semnificativă. 

Utilizând modelul celor cinci factori ai personalităţii, Bouchard, Lousier şi 
Sabourin (1999) au explorat contribuţia pe care trăsăturile de personalitate ale 
partenerilor maritali o au la procesul de adaptare a acestora la relaţia conjugală. 
Participanţii au fost reprezentaţi de 446 de cupluri maritale sau cupluri constituite 
prin coabitare. Nivelul adaptării la relaţia maritală a fost măsurat cu scala propusă 
de Spanier, iar factorii de personalitate au fost evaluaţi cu inventarul NEO-FFI 
propus de Robert R. McCrae şi Paul T. Costa. Aşa cum era de aşteptat, soţiile au 
înregistrat scoruri semnificativ mai ridicate la factorul nevrotism. Pentru ambii 
parteneri ai cuplurilor maritale investigate, nivelul adaptării maritale a corelat 
negativ şi semnificativ cu scorurile la factorul nevrotism (r = –0,24, p < 0,01 – 
pentru soţi şi r = – 0,40, p < 0,001 – pentru soţii), respectiv pozitiv şi semnificativ 
cu scorurile la ceilalţi patru factori. Atât pentru soţi, cât şi pentru soţii, rezultatele 
analizelor de regresie ierarhică au evidenţiat ca predictori semnificativi ai adaptării 
maritale nivelul trăsăturilor de personalitate. Atunci când a fost controlat efectul 
nevrotismului, celelalte trăsături de personalitate au avut contribuţii semnificative 
(cf. Bouchard, Lousier şi Sabourin, 1999). În cazul soţiilor, numai nivelul 
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propriului nevrotism, respectiv nivelul deschiderii mentale a soţilor au fost 
predictori semnificativi ai adaptării maritale. În cazul soţilor, pe lângă nivelul 
propriului nevrotism şi nivelul nevrotismului în rândul soţiilor, nivelurile propriei 
deschideri mentale, agreabilităţi şi conştiinciozităţi au avut contribuţii pozitive şi 
semnificative în explicarea varianţei scorurilor la adaptarea maritală. Aşa cum s-au 
aşteptat autorii, în rândul soţilor, trăsăturile de personalitate au fost predictori 
semnificativi ai adaptării maritale, în timp ce pentru soţii, doar nevrotismul a avut o 
contribuţie semnificativă. Datele obţinute de Bouchard, Lousier şi Sabourin (1999) 
sugerează că trebuie luate în considerare trăsăturile de personalitate ale ambilor 
parteneri în înţelegerea adaptării maritale a fiecăruia. 

3. METODOLOGIE 

3.1. SCOPUL STUDIULUI 

Puţine dintre studiile care s-au preocupat de rolul pe care personalitatea 
partenerilor maritali îl are în adaptarea acestora la relaţia în care sunt angajaţi au 
utilizat un model suficient de cuprinzător şi comprehensiv al trăsăturilor de 
personalitate (vezi, de exemplu, Bouchard, Lousier şi Sabourin, 1999). În multe 
studii, au fost măsurate una, două sau cel mult trei trăsături. Domenii de trăsături 
specifice, precum conştiinciozitatea sau deschiderea în plan mental şi emoţional, nu 
au stat în atenţia cercetătorilor la fel de mult, cum s-a întâmplat în cazul 
nevrotismului sau al extraversiunii (a se vedea Larson şi Holman, 1994). 

 Studiul pe care l-am întreprins şi ale cărui rezultate vor fi prezentate în acest 
capitol oferă dovezi suplimentare pentru rolul pe care două dintre cele cinci mari 
domenii de trăsături de personalitate (nevrotismul şi conştiinciozitatea) îl au în 
predicţia adaptării la relaţia maritală în rândul persoanelor adulte. 

 Utilizând modelul comprehensiv al celor cinci factori ai personalităţii, 
studiul pe care l-am realizat a urmărit explorarea contribuţiei pe care trăsăturile 
de personalitate o au în predicţia nivelului adaptării adulţilor la relaţia maritală în 
care sunt angajaţi. 

3.2. VARIABILE ŞI DESIGN 

Studiul corelaţional pe care l-am realizat a implicat analiza cantitativă a 
răspunsurilor pe care participanţii le-au dat la chestionarele care le-au fost 
administrate, pornind de la un design transversal, exploratoriu. În cadrul modelelor 
de predicţie pe care le-am testat utilizând analiza de regresie liniară multiplă 
ierarhică, variabilele independente (introduse ca potenţiali predictori) au fost 
nevrotismul şi conştiinciozitatea – două dintre cele cinci mari domenii de trăsături 
descrise de modelul Big Five (acestea au prezentat corelaţii semnificative cu scorul 
la scala prin care a fost măsurată adaptarea maritală), iar variabila dependentă 
(criteriu) a fost reprezentată de nivelul adaptării la relaţia maritală curentă, în care 
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participanţii erau angajaţi. O variabilă independentă secundară, în funcţie de care 
am realizat comparaţia mediilor scorurilor pe care participanţii le-au obţinut la 
scala prin care am măsurat nivelul adaptării maritale, respectiv comparaţiile mediilor 
scorurilor la inventarul BFI, prin care am măsurat trăsăturile de personalitate, a fost 
sexul participanţilor. 

3.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Participanţii la studiu au fost selectaţi în urma unei proceduri de eşantionare 
intenţională. Lotul a fost constituit prin metoda bulgărului de zăpadă, pentru a 
maximiza numărul de adulţi care făceau parte din populaţia de interes pentru 
studiu. Tuturor adulţilor interpelaţi li s-a cerut verbal acordul de a participa la 
studiu, explicându-li-se sarcina de completare anonimă a chestionarelor, pe care o 
aveau de parcurs. Criteriile de includere a adulţilor în eşantion au fost: 

– participanţii să facă parte din cupluri maritale constituite prin căsătorie 
legală (au fost excluse protocoalele care indicau alte situaţii ale statutului relaţional); 

– participanţii să facă parte din cupluri maritale constituite de cel puţin un an 
(a se vedea caracteristicile loturilor de cupluri maritale utilizate în studiile realizate 
de Feeney sau Sabatelli şi Bartle-Haring); aşa cum sugerează Harway (2005), 
primul an de căsătorie sau de coabitare pare să fie cea mai dificilă perioadă prin 
care două persoane trec, întrucât chiar dacă cuplul are un background cultural 
similar, cei doi parteneri provin din familii diferite, ale căror obişnuinţe de viaţă 
cotidiană, sarcini domestice, ideologii etc. pot diferi; pe de altă, partenerii maritali 
pot avea expectanţe diferite referitoare la relaţie, precum şi diferite valori 
referitoare la viaţă, creşterea copiilor, roluri de gen, sexualitate etc.; nu întâmplător, 
multe cupluri întâmpină dificultăţi majore în primul an de relaţie, altele ajungând 
chiar de divorţ; 

– participanţii să fie relativ tineri; prin acest criteriu, am urmărit să asigurăm 
omogenitatea eşantionului de respondenţi sub aspectul vârstei, pornind de la 
premisa că generalizarea datelor nu poate fi realizată pentru toate categoriile de 
vârstă; modul în care partenerii maritali interacţionează, experienţele pe care 
aceştia le aduc în cadrul relaţiei, ca şi expectanţele pe care le au sunt aspecte care 
pot să difere în funcţie de vârstă;  

– eşantionul de respondenţi să fie relativ echilibrat în ceea ce priveşte 
repartiţia după sex. 

Au fost excluse din prelucrări şi analize toate protocoalele cu răspunsuri 
invalide (incomplete sau ,,atipice”). Următoarele date descriptive se referă la un 
număr de 84 de protocoale cu răspunsuri la chestionare, care au fost reţinute în 
baza de date finală, în urma demersului de validare a protocoalelor. Dintre 
protocoalele cu răspunsuri validate, 35 au aparţinut unor bărbaţi şi 49 unor femei. 
Vârstele participanţilor au fost cuprinse între 24 şi 52 de ani (M = 35,14; ab. std. = 
5,83). Bărbaţii aveau vârste cuprinse între 25 şi 47 de ani (M = 34,31; ab. std. = 
5,70), iar femeile între 24 şi 52 de ani (M = 35,3; ab. std. = 5,0). Bărbaţii nu au 
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diferit semnificativ de femei în ceea ce priveşte vârsta (t = –1,10; p = 0,27). 
Majoritatea dintre participanţi aveau rezidenţa în mediul urban, erau de etnie 
română şi aveau religia creştin-ortodoxă. 

Şaptezeci şi şase dintre participanţi erau căsătoriţi pentru prima dată, iar 
restul erau recăsătoriţi. În medie, participanţii erau (re)căsătoriţi de aproximativ 10 
ani (ab. std. = 7,11; minimul = 1 an; maximul = 28 ani). Bărbaţii erau (re)căsătoriţi 
în medie de aproximativ 8 ani (ab. std. = 6,68), iar femeile de 11 ani (ab. std. = 
7,17).  

Un sfert dintre participanţi nu aveau copii în întreţinere (alături de partenerii 
lor maritali), alţi 37 aveau un singur copil în întreţinere, iar alţi peste un sfert aveau 
cel puţin trei copii în întreţinere. Participanţii aveau ocupaţii variate, precum: 
artişti, economişti, cadre didactice, lucrători în domeniul serviciilor (de exemplu, 
comerţ), manageri etc. 

Toţi participanţii interpelaţi şi care şi-au dat verbal acordul de a răspunde la 
chestionare le-au completat acasă. Răspunsurile la chestionare au fost anonime. 
Participanţii care formau cupluri maritale au fost rugaţi să completeze chestionarele 
fără a se consulta. 

3.4. CHESTIONARELE UTILIZATE PENTRU MĂSURAREA VARIABILELOR  

Măsurarea satisfacţiei globale faţă de relaţia maritală. În afara datelor 
socio-demografice, ultimul item din primul chestionar le-a solicitat participanţilor 
să evalueze pe o scală, de la deloc satisfăcut(ă) până la foarte satisfăcut(ă), măsura 
în care erau satisfăcuţi de relaţia maritală cu partenerul actual, având şi 
posibilitatea de a nu răspunde. 

 Măsurarea domeniilor de trăsături de personalitate. Pentru a măsura 
trăsăturile de personalitate în rândul adulţilor, am utilizat Big Five Inventory/BFI, 
instrument propus de O. P. John, E. M. Donahue şi R. L. Kentle. Inventarul a fost 
construit pentru a permite evaluarea eficientă şi flexibilă a celor cinci mari domenii 
de trăsături de personalitate, fiind util mai ales în scopuri de cercetare, atunci când 
nu este nevoie de o măsurare detaliată a faţetelor (trăsăturilor) personalităţii, aşa 
cum este posibil prin utilizarea instrumentului NEO PI-R (Benet-Martínez şi John, 
1998). Cei 44 de itemi sunt repartizaţi pe factori, după cum urmează: nevrotism (8 
itemi), extraversiune (8 itemi), deschidere în plan mental (10 itemi), agreabilitate 
(9 itemi) şi conştiinciozitate (9 itemi). La fiecare dintre itemi, un subiect poate 
răspunde pe o scală de tip Likert în cinci trepte: de la 1 – dezacord puternic la 5 – 
acord puternic. Pentru fiecare domeniu de trăsături în parte, scorul total al unui 
subiect se obţine prin calcularea mediei scorurilor la itemii componenţi, putând fi 
cuprins între 1 şi 5.  

Recent, BFI a fost utilizat în descrierea trăsăturilor de personalitate, în cadrul 
proiectului Descrierea Internaţională a Sexualităţii (International Sexuality 
Description Project/ISDP), în cadrul căruia au fost incluse şi analizate şi datele 
provenind de la un lot de 251 de studenţi din România (cf. Schmitt et al., 2007). 
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Schmitt şi colaboratorii săi (2007) prezintă valorile saturaţiilor factoriale pentru cei 
44 de itemi, obţinute în urma administrării inventarului pe loturi extrase din 
populaţiile corespunzătoare pentru 56 de naţiuni (respectiv 30 de limbi), obţinând, 
la analiza globală, o structură factorială robustă, precum şi valori ridicate ale 
congruenţei dintre structurile factoriale ale versiunilor inventarului traduse în 
limbile celor 56 de naţiuni din zece regiuni ale globului. 

Pentru lotul de adulţi care au participat la prezentul studiu, valorile 
consistenţei interne (estimată prin coeficientul α) au fost: factorul nevrotism – 0,75, 
factorul extraversiune – 0,73, factorul deschidere în plan mental – 0,69, factorul 
agreabilitate – 0,75, factorul conştiinciozitate – 0,78. 

Măsurarea adaptării maritale. În vederea măsurării adaptării maritale, am 
utilizat The Revised Dyadic Adjustment Scale/RDAS (Busby et al., 1995). Scala 
conţine doar 14 itemi din versiunea lungă a scalei DAS (Spanier, 1976). Subiectul 
poate răspunde pe o scală Likert în şase trepte: de la 0 – întotdeauna în dezacord 
până la 5 – întotdeuna de acord (pentru primii şase itemi), de la 0 – tot timpul până 
la 5 – niciodată (pentru itemii 7–10), de la 0 – niciodată până la 4 – în fiecare zi 
(pentru itemul 11), respectiv de la 0 – niciodată până la 5 – mult mai des (pentru 
ultimii trei itemi). Pentru fiecare dintre cele trei subscale în parte, scorul total se 
obţine prin însumarea scorurilor la itemii componenţi. Scorul total al unui subiect 
se obţine prin însumarea scorurilor la cele trei subscale sau la cei 14 itemi, putând 
fi cuprins, teoretic, între 0 şi 69. Un scor ridicat este indicatorul unui nivel ridicat al 
adaptării subiectului la relaţia maritală în care este angajat în prezent. 

În prezentul studiu, valorile coeficientului α au fost: 0,82 pentru subscala 
consens marital, 0,66 pentru subscala coeziune maritală, 0,75 pentru subscala 
satisfactie maritală şi 0,85 pentru întreaga scală. Cu excepţia subscalelor consens 
şi coeziune, valorile consistenţei interne au fost similare cu cele raportate de 
Muraru şi Turliuc (2012). În prezentul studiu, am utilizat doar scorul total ca indicator 
al nivelului adaptării participanţilor la relaţia maritală în care erau angajaţi. 

4. REZULTATE 

4.1. VALIDAREA RĂSPUNSURILOR LA SCALA RDAS 

La ultima întrebare din primul chestionar pe care l-au avut de completat, doar 
patru dintre participanţi au declarat că nu erau deloc sau erau puţin satisfăcuţi de 
relaţia maritală în care erau angajaţi. Doi dintre participanţi nu au ştiut foarte clar 
cum anume să aprecieze nivelul satisfacţiei personale faţă de relaţia maritală în 
care erau angajaţi în momentul realizării studiului. Alţi aproape o treime s-au 
declarat destul de satisfăcuţi, iar peste jumătate foarte satisfăcuţi. Alţi şase participanţi 
nu au dorit să răspundă. Pentru validarea răspunsurilor pe care participanţii le-au 
dat la scala RDAS, am comparat mediile scorurilor totale (indicator al adaptării 
maritale), precum şi mediile scorurilor la cele trei subscale (Consens marital, 
Coeziune maritală şi Satisfacţie maritală), pe care le-au obţinut participanţii ale 
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căror răspunsuri la întrebarea care le cerea să aprecieze global nivelul satisfacţiei 
faţă de relaţia maritală s-au încadrat în varianta destul de satisfăcut(ă) (N = 27) cu 
mediile scorurilor pe care le-au obţinut participanţii ale căror răspunsuri la 
evaluarea globală a satisfacţiei faţă de relaţia maritală s-au încadrat în varianta 
foarte satisfăcut(ă) (N = 45). Celelalte patru variante de răspuns au fost alese de 
prea puţin dintre respondenţi, pentru a avea relevanţă includerea grupurilor de 
respondenţi în comparaţii în ceea ce priveşte mediile la scala RDAS. Datele 
obţinute sunt prezentate în Tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1 
Date pentru validarea răspunsurilor la scala RDAS 

Participanţi destul de 
satisfăcuţi de relaţia maritală 

curentă 

Participanţi foarte satisfăcuţi 
de relaţia maritală curentă Scoruri scala RDAS 

M ab. std. M ab. std. 

t-Student 

Totale 49,66 7,23 53,91 5,83 – 2,72 ** 
Consens marital 22,88 3,33 25,35 2,77 – 3,38 ** 
Coeziune maritală 11,66 3,93 12,02 3,68 – 0,38 
Satisfacţie maritală 15,11 2,30 16,53 1,43 – 3,22 ** 
** p < 0,01 (bilateral) 

Participanţii care, la evaluarea globală, s-au declarat foarte satisfăcuţi de 
relaţia maritală în care erau angajaţi în momentul realizării studiului au obţinut 
scoruri semnificativ mai ridicate: a) la scala RDAS (t = –2,72; p = 0,008); b) la 
subscala consens marital (t = –3,38; p = 0,001) şi c) la subscala satisfacţie maritală 
(t = –3,22; p = 0,002). În cazul scalei coeziune maritală, diferenţa dintre 
participanţii care s-au declarat destul de satisfăcuţi de relaţia maritală curentă şi 
participanţii care s-au declarat foarte satisfăcuţi a fost nesemnificativă din punct de 
vedere statistic (t = – 0,38; p = 0,70). Aceste rezultate indică faptul că evaluarea 
globală pe care participanţii au realizat-o cu privire la calitatea relaţiei maritale în 
care erau angajaţi a fost concordantă cu evaluarea mai detaliată, care a fost posibilă 
prin completarea scalei RDAS utilizată pentru măsurarea adaptării maritale. 

4.2. INDICATORI DESCRIPTIVI ŞI COMPARAŢII ÎN FUNCŢIE DE SEXUL 
PARTICIPANŢILOR 

În raport cu domeniul teoretic de variaţie a scorurilor totale la scala RDAS 
(cuprins între 0 şi 69), adulţii care au participat la prezentul studiu au tins să 
exprime un nivel ridicat al adaptării maritale (M = 50,26; mediana = 52; ab. std. = 
9,3), înregistrând scoruri cuprinse între 17 şi 65. Distribuţia scorurilor a prezentat o 
pronunţată asimetrie negativă (sau de dreapta), ceea ce este echivalent cu tendinţa 
participanţilor de a obţine scoruri ridicate (skewness = –1,34). 

Ţinând cont de domeniul teoretic de variaţie a scorurilor la fiecare dintre 
scalele inventarului BFI (care este cuprins între 1 şi 5), datele pe care le-am obţinut 
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în prezentul studiu au indicat tendinţa participanţilor de a obţine un scor moderat la 
factorul nevrotism (M = 2,71; ab. std. = 0,72), scoruri moderate spre ridicate la 
factorii extraversiune (M = 3,58; ab. std. = 0,64), deschidere în plan mental (M = 
3,79; ab. std. = 0,53) şi agreabilitate (M = 3,98; ab. std. = 0,61), respectiv scoruri 
ridicate la factorul conştiinciozitate (M = 4,03; ab. std. = 0,63). Tendinţe similare  
s-au înregistrat în rândul femeilor, respectiv în subeşantionul reprezentat de bărbaţi. 

Tabelul nr. 2 prezintă mediile şi abaterile standard pentru variabilele de 
interes ale studiului în funcţie de sexul respondenţilor. 

Tabelul nr. 2 
Medii şi abateri standard pentru variabilele de interes în funcţie de sexul participanţilor 

Femei Bărbaţi Scale M ab. std. M ab. std. 
Scoruri totale adaptare maritală 48,97 9,37 52,05 9,03 
Nevrotism 2,83 0,69 2,55 0,74 
Extraversiune 3,62 0,52 3,53 0,79 
Deschidere (în plan mental) 3,79 0,57 3,80 0,49 
Agreabilitate 4,02 0,62 3,92 0,61 
Conştiinciozitate 4,04 0,64 4,00 0,61 
Notă: Diferenţele dintre femei şi bărbaţi au fost nesemnificative din punct de vedere statistic 

Nu s-au constatat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între 
femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte: nivelul adaptării maritale (t = –1,50; p = 0,13), 
nevrotismul (t = 1,75; p = 0,08), extraversiunea (t = 0,63; p = 0,53), deschiderea în 
plan mental (t = –0,01; p = 0,986), agreabilitatea (t = 0,73; p = 0,46) şi 
conştiinciozitatea (t = 0,25; p = 0,79). Totuşi, în comparaţie cu bărbaţii, femeile au 
obţinut medii mai ridicate ale scorurilor la nevrotism, extraversiune, agreabilitate şi 
conştiinciozitate. În schimb, pentru dimensiunea deschidere în plan mental, 
scorurile femeilor şi ale bărbaţilor au fost, în medie, aproape egale. Pe de altă parte, 
bărbaţii au tins să exprime un nivel al adaptării maritale mai ridicat comparativ cu 
nivelul mediu înregistrat în rândul femeilor, chiar dacă diferenţa a fost nesemni-
ficativă din punct de vedere statistic. 

4.3. CORELAŢII ÎNTRE VARIABILELE MĂSURATE 

Tabelul nr. 3 prezintă corelaţiile liniare dintre variabilele pe care le-am 
măsurat în cadrul studiului. Scorurile pe care adulţii care au participat la studiu  
le-au obţinut la scala RDAS au corelat negativ şi semnificativ din punct de vedere 
statistic cu scorurile pe care le-au obţinut la factorul nevrotism (r = –0,27; p = 
0,01). Valoarea corelaţiei a indicat o asociere de mărime modestă. Nevrotismul şi 
adaptarea maritală au împărtăşit 7,2% din varianţa scorurilor. Creşterea nivelului 
adaptării maritale a tins să se asocieze cu scăderea nivelului nevrotismului. Pe de 
altă parte, nivelul adaptării maritale a corelat pozitiv şi semnificativ din punct de 
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vedere statistic cu nivelul conştiinciozităţii (r = 0,25; p = 0,02). Valoarea corelaţiei 
a indicat tot o asociere de mărime modestă. Niveluri mai ridicate ale adaptării 
maritale au tins să se asocieze cu niveluri mai ridicate ale conştiinciozităţii. 

Tabelul nr. 3 
Corelaţii între adaptarea maritală şi celelalte variabilele măsurate 

Variabile Adaptare maritală 
Vârstă     0,03 
Număr copii aflaţi în întreţinere     0,04 
Număr ani căsnicie cu actualul partener     0,05 
Nevrotism   –0,27 * 
Extraversiune   –0,03 
Deschidere     0,02 
Agreabilitate     0,10 
Conştiinciozitate     0,25 * 

          * p < 0,05 (bilateral) 

Corelaţia dintre scorurile pe care participanţii le-au obţinut la adaptarea maritală 
şi scorurile la factorul extraversiune (r = –0,03; p = 0,75) a fost negativă, nesemni-
ficativă şi a indicat o asociere de mărime neglijabilă. În schimb, corelaţia dintre 
nivelul adaptării maritale şi nivelul deschiderii în plan mental (r = 0,02; p = 0,81) a 
fost pozitivă, însă nesemnificativă din punct de vedere statistic şi a indicat o 
asociere de mărime neglijabilă. În fine, corelaţia dintre nivelul adaptării maritale în 
rândul adulţilor care au participat la prezentul studiu şi nivelul agreabilităţii (r = 0,10;  
p = 0,34) a fost pozitivă, dar nesemnificativă şi a indicat o asociere de intensitate 
slabă. 

4.4. DATE ALE ANALIZEI DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ 

Tabelul nr. 4 prezintă datele analizei de regresie liniară multiplă ierarhică 
realizată pentru a identifica predictorii nivelului adaptării maritale în rândul adulţilor 
care au participat la studiu. Au fost introduse în analize numai variabilele inde-
pendente care au prezentat corelaţii semnificative cu nivelul adaptării maritale 
(nevrotismul şi conştiinciozitatea). Au fost testate două modele, pentru a se 
controla contribuţia din partea nevrotismului şi a se testa dacă, independent, 
conştiinciozitatea contribuie semnificativ la predicţia nivelului adaptării maritale: 

– în primul model, nevrotismul a prezentat o relaţie de asociere semnificativă 
din punct de vedere statistic, însă modestă ca mărime cu nivelul adaptării maritale 
(R = 0,27; F = 6,52; p < 0,05), explicând 6,2% din varianţa scorurilor pe care 
participanţii le-au obţinut la scala RDAS; totuşi, nevrotismul a fost un predictor 
negativ şi semnificativ (β = –0,27; t = 2,55; p < 0,05); 
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Tabelul nr. 4 
Datele analizei de regresie liniară multiplă 

Model Variabile 
independente B S.E. β t p r2

sp 

Constantă    59,76    3,84 –    15,53   < 0,001 – 1 
Nevrotism    –3,49    1,36    –0,27    –2,55      0,012     0,073 
Constantă    46,58    8,75 –      5,32   < 0,001 – 
Nevrotism    –2,71    1,43    –0,21    –1,90      0,061     0,04 2 
Conştiinciozitate      2,74    1,64      0,18      1,67      0,098     0,0309 

– în cel de-al doilea model, pe lângă variabila nevrotism, a fost introdusă şi 
conştiinciozitatea; cele două variabile au prezentat o relaţie semnificativă şi 
moderată ca mărime cu nivelul adaptării maritale (R = 0,32; F = 4,73; p < 0,05), 
explicând împreună 8,3% din varianţa scorurilor pe care participanţii le-au obţinut 
la scala RDAS; adăugarea variabilei conştiinciozitate nu a condus la o creştere 
semnificativă a puterii explicative a celui de-al doilea model (∆ R2 = 0,031; F = 
2,79; p = 0,09); nici nevrotismul (β = –0,21; t = 1,9; p = 0,061), nici con-
ştiinciozitatea (β = 0,18; t = 1,67; p = 0,09) nu au fost predictori semnificativi ai 
nivelului adaptării maritale; nevrotismul a explicat doar 4% din varianţa scorurilor 
pe care participanţii le-au obţinut la scala RDAS, în timp ce conştiinciozitatea a 
explicat independent doar 3,09 %; independent de nevrotism, conştiinciozitatea nu 
a fost un predictor al nivelului adaptării maritale. 

5. DISCUŢII 

Chiar dacă diferenţele au fost nesemnificative din punct de vedere statistic, în 
medie, participanţii de sex feminin au obţinut scoruri mai ridicate la factorii 
nevrotism, agreabilitate şi conştiinciozitate. Aceste rezultate sunt convergente cu 
datele raportate în literatura de specialitate (Costa şi McCrae, 1992; Costa, 
Terracciano şi McCrae, 2001). În legătură cu aceste diferenţe, au fost elaborate mai 
multe modele explicative, dintre care unele au accentuat pe rolul jucat de factorii 
biologici (de exemplu, diferenţele între cele două sexe, în ceea ce priveşte 
trăsăturile temperamentale înnăscute, anumite aspecte ale funcţionării hormonale 
sau predispoziţiile genetice), iar altele au subliniat rolul jucat de factorii psiho-
sociali, cum ar fi, de exemplu, internalizarea rolurilor sociale specifice celor două 
sexe sau dezirabilitatea socială, care afectează acurateţea răspunsurilor subiecţilor 
la instrumentele prin care este operaţionalizată o trăsătură de personalitate (Costa, 
Terracciano şi McCrae, 2001). 

Pe de altă parte, în prezentul studiu, bărbaţii adulţi au tins să exprime un nivel 
al adaptării maritale mai ridicat comparativ cu nivelul mediu înregistrat în rândul 
femeilor, chiar dacă diferenţa a fost nesemnificativă din punct de vedere statistic. 
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Acest rezultat a confirmat parţial datele raportate în studiul realizat de Bouchard, 
Lussier şi Sabourin (1999), care au obţinut un nivel semnificativ mai ridicat al 
adaptării maritale în rândul soţilor din cuplurile pe care le-au investigat. 

Nivelul adaptării maritale s-a asociat pozitiv şi semnificativ din punct de 
vedere statistic cu nivelul nevrotismului (ca domeniu de caracteristici dispoziţionale ale 
personalităţii). Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al nevrotismului a tins să se 
asocieze cu un nivel mai scăzut al adaptării maritale. În plus, atunci când a fost 
introdus singur (ca variabilă independentă) în primul model de predicţie, nevrotismul a 
fost un predictor negativ şi semnificativ al nivelului adaptării maritale, explicând 
peste 7% din varianţa scorurilor pe care participanţii la studiu le-au obţinut. Datele 
pe care le-am obţinut au fost convergente cu datele raportate în alte studii, potrivit 
cărora nevrotismul este un predictor consistent al adaptării maritale (pentru o 
sinteză a dovezilor empirice, a se vedea Larson şi Holman, 1994; Bouchard, Lussier şi 
Sabourin, 1999). În interpretarea relaţiei dintre nevrotism şi adaptarea maritală, 
trebuie să ţinem cont de faptul că persoanele care prezintă un nivel ridicat al 
nevrotismului tind să experimente mai multe evenimente de viaţă negativ, comparativ 
cu persoanele cu un nivel scăzut al acestei dimensiuni a personalităţii. Persoanele 
care au un nivel scăzut al stabilităţii în plan emoţional sunt foarte vigilente şi au 
tendinţa de a resimţi mediul înconjurător ca fiind ameninţător în raport cu 
securitatea propriilor scopuri şi cu integritatea în plan psihic, deci mai stresant 
(Costa şi McCrae, 1992; Rolland, 2004). Din această cauză, manifestă tendinţa de a 
trăi mai frecvent şi cu o intensitate mai mare un ansamblu de emoţii preponderent 
negative (anxietate, depresie, stări de furie sau de ostilitate, culpabilitate etc.) care, 
în combinaţie cu o imagine de sine negativă (devalorizată), cu lipsa încrederii în 
forţele proprii, precum şi cu o anumită impulsivitate în acţiuni şi în relaţiile 
interpersonale, ar putea contribui la scăderea capacităţii de adaptare la solicitările 
vieţii în general şi a celei maritale, în particular. Atunci când pierd complet 
controlul în efortul de gestionare a unor situaţii de criză maritală (evenimente care 
pot apărea brusc în viaţa unui cuplu marital şi care pot depăşi capacitatea 
partenerilor de a le face faţă), adulţii cu un nivel accentuat al nevrotismului pot fi 
mai vulnerabili în raport cu stresul marital pe care îl experimentează.  

Pe de altă parte, cercetările efectuate în ultimele două decenii ale secolului al 
XX-lea au insistat pe funcţia de mediere pe care, alături de strategiile de adaptare, 
personalitatea o are în relaţia dintre situaţiile de viaţă şi evenimentele pe care 
individul uman le trăieşte (într-un cuvânt, solicitările la care este supus) pe de o 
parte, respectiv starea de sănătate şi starea de bine în plan fizic (somatic), psiho-
emoţional şi social, pe de altă parte (Carver şi Connor-Smith, 2010). Date sistematice 
arată că fiecare dintre cei cinci factori de personalitate descrişi de modelele 
elaborate în tradiţia Big Five este legat de stilul în care o persoană evaluează 
situaţiile şi evenimentele (cu potenţial stresogen) pe care le trăieşte, de nivelul 
vulnerabilităţii în raport cu dezadaptarea în astfel de situaţii, precum şi de starea de 
bine în plan fizic şi psiho-emoţional. Astfel, meta-analizele au legat extraversiunea, 
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deschiderea în planul gândirii şi al emoţiilor, agreabilitatea, conştiinciozitatea şi 
optimismul de strategiile de adaptare orientate către confruntarea activă cu solicitările 
stresante, în timp ce nevrotismul pare să se relaţioneze cu strategiile pasive, 
orientate către evitarea angajării în acţiune sau către centrarea pe emoţiile negative 
(vezi, pentru o sinteză cuprinzătoare, Carver şi Connor-Smith, 2010). De aceea, 
putem conceptualiza nevrotismul ca un factor de risc în raport cu dezadaptarea 
adulţilor în situaţiile de criză maritală. 

O a treia posibilă explicaţie trebuie să ia în calcul aşa-numitele „iluziile 
pozitive” pe care partenerii maritali care prezintă un nivel ridicat al nevrotismului 
le pot trăi în cadrul relaţiei maritale (Murray, Holmes şi Griffin, 1996; apud 
Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999). Atunci când indivizii umani sunt fericiţi în 
relaţiile intime pe care le au, manifestă tendinţa de a idealiza atributele inter-
personale ale partenerului de viaţă. Tot aşa, indivizii umani tind să fie mai fericiţi, 
atunci când partenerii de viaţă îi idealizează. Însă, persoanele nevrotice tind să fie 
mai puţin orientate în a-şi vedea partenerii de viaţă într-un mod idealizat, aspect 
care poate contribui în mod negativ la adaptarea la relaţia maritală în care sunt 
angajate. 

Pe de altă parte, valoarea corelaţiei dintre nivelul adaptării maritale şi scorurile la 
agreabilitate (ca dimensiune a personalităţii) a fost pozitivă, dar nesemnificativă 
din punct de vedere statistic şi a indicat o asociere de intensitate slabă. Totuşi, în 
interpretarea semnificaţiilor acestui rezultat, trebuie să pornim de la observaţiile 
psihologilor care s-au preocupat de elaborarea şi perfecţionarea inventarelor de 
personalitate de tip Big Five, potrivit cărora persoanele care prezintă un nivel 
ridicat al agreabilităţii tind să fie motivate de a căuta, menţine şi/sau dezvolta relaţii 
interpersonale călduroase, bazate pe încredere reciprocă, pe empatie, pe cooperare, 
care să le procure satisfacţia (Costa şi McCrae, 1992), iar această tendinţă poate 
influenţa modul în care astfel de persoane îşi caută partenerii maritali şi se 
raportează la relaţia maritală. Persoanele agreabile urmăresc să îşi facă prieteni pe 
care să se poată baza, atunci când au nevoie şi tind într-o mai mică măsură să 
experimenteze sentimentul de singurătate sau alte stări emoţionale negative, ceea 
ce poate constitui un avantaj în relaţia maritală. Astfel de persoane tind să aibă 
simţul umorului, caracteristică care poate reprezenta un factor de protecţie împotriva 
dezorganizării în situaţiile solicitante, pe care, adesea, le implică relaţia maritală. 
Prin urmare, este de presupus că persoanele cu un nivel ridicat al agreabilităţii 
prezintă un risc mai scăzut în ceea ce priveşte dezadaptarea în viaţa maritală. 

În cazul relaţiei dintre nivelul adaptării maritale şi scorurile la dimensiunea 
conştiinciozitate, datele pe care le-am obţinut au indicat o asociere pozitivă şi 
semnificativă (chiar dacă de intensitate modestă), fiind convergente cu cele raportate 
pentru bărbaţi, în studiul realizat de Bouchard, Lussier şi Sabourin (1999). În 
interpretarea rezultatului, trebuie să pornim de la observaţiile potrivit cărora 
persoanele care prezintă un nivel ridicat al conştiinciozităţii se autocontrolează 
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eficient, tind să aibă încredere în propriile lor competenţe de rezolvare a problemelor 
practice, tind să abordeze problemele şi situaţiile de viaţă într-o manieră activă, 
prin planificare riguroasă şi organizare (Costa şi McCrae, 1992). Acestor persoane 
le este caracteristic simţul datoriei (asumarea conştientă a responsabilităţilor pentru 
propriile acţiuni), motiv pentru care ar trebui să fie mai puţin vulnerabile în raport 
cu dezadaptarea în faţa solicitărilor specifice vieţii maritale. 

6. LIMITE ALE STUDIULUI 

Trebuie să subliniem trei limite ale studiului:  
– abordarea transversală, care nu a permis ipoteze cu privire la relaţia de 

cauzalitate dintre personalitate şi adaptarea maritală; în acest sens, un design 
longitudinal ne-ar permite testarea relaţiei de cauzalitate dinamică dintre predis-
poziţiile personalităţii şi adaptarea maritală în rândul adulţilor, în sensul în care 
poate fi explorat şi modul în care nivelul adaptării la relaţia maritală curentă 
influenţează schimbările în percepţia pe care subiecţii o au despre propriile lor 
trăsături de personalitate; 

– faptul că nu am luat în calcul şi perspectiva influenţei pe care nivelurile 
trăsăturilor de personalitate prezente la partenerii maritali ai participanţilor o 
aveau asupra adaptării maritale în rândul participanţilor la studiu; această 
strategie a fost utilizată de Bouchard, Lussier şi Sabourin (1999), în studiul pe care 
l-au realizat, întrucât au avut posibilitatea să colecteze date de la un eşantion 
consistent de cupluri maritale sau cupluri constituite prin coabitare; în prezentul 
studiu, utilizarea acestei strategii nu a fost posibilă, datorită dificultăţii de a recruta 
cupluri dornice să participe; 

– utilizarea de chestionare care au fost completate direct de către subiecţi şi 
ale căror rezultate pot conţine o anumită doză de eroare, datorită fie faptului că 
subiecţii nu se cunosc foarte bine pe ei înşişi, fie efectelor pe care le produce 
tendinţa de management favorabil al impresiei despre propria persoană (care se 
asociază cu efectul de dezirabilitate socială a răspunsurilor); pentru a creşte puterea 
statistică a modelelor predictive, în care adaptarea maritală este considerată 
criteriu, mai adecvaţi sunt indicatorii comportamentali sau raportările asupra pre-
dispoziţiilor personalităţii realizate de către intervievatori independenţi, care să 
poarte discuţii structurate cu subiecţii. 

7. CONCLUZII ŞI IMPLICAŢII PRACTICE 

Spre sfârşitul secolului al XX-lea, au apărut primele modele care încercau să 
explice modul în care funcţionează un cuplu marital şi factorii care îi asigură 
stabilitatea. Dintr-o perspectivă evaluativă, adaptarea maritală reprezintă una dintre 
expresiile modului în care fiecare dintre partenerii cuplului marital se raportează la 
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realitatea relaţiei cu celălalt (Larson şi Holman, 1994). Potrivit lui Spanier (1976), 
adaptarea maritală poate fi conceptualizată fie ca proces care poate fi studiat 
longitudinal, fie ca evaluarea calitativă a unei stări de lucruri care priveşte relaţia 
maritală. Alternativ, adaptarea maritală poate fi definită fără a face referire la o 
dimensiune temporală, adică cercetătorul poate fi preocupat doar de calitatea 
relaţiei maritale în momentul colectării evaluărilor din partea partenerilor.  

Adaptarea maritală a fost operaţionalizată de către autori printr-un număr de 
indicatori, precum: comunicarea, rezolvarea conflictelor, consensul (gradul de 
acord între parteneri), coeziunea, satisfacţia faţă de relaţia maritală (Chung, 1990; 
Spanier, 1976). Însă, modelele care au integrat aceşti indicatori au constituit 
subiectul a numeroase critici. 

Modelele care au vizat explicarea mecanismelor subiacente vieţii maritale 
(văzută ca un proces dinamic în timp) au luat în calcul o serie de antecedente ale 
calităţii şi stabilităţii maritale, precum: contextul socio-demografic în care 
partenerii intră în relaţia maritală, abilităţile personale şi interpersonale ale partenerilor, 
trăsăturile lor de personalitate şi pattern-urile de comportament, experienţele pe 
care le-au trăit în mediul familiei de origine (Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999; 
Feeney, 1999; Filsinger şi Wilson, 1983; Larson şi Holman, 1994; Marchand, 
2004; Muraru şi Turliuc, 2012). 

Lucrarea pe care am realizat-o şi-a propus să clarifice rolul pe care cele cinci 
mari domenii de trăsături ale personalităţii îl au în predicţia nivelului adaptării 
adulţilor la relaţia maritală în care sunt angajaţi. Datele corelaţionale pe care le-am 
obţinut au evidenţiat o asociere negativă şi semnificativă între factorul nevrotism şi 
nivelul adaptării la relaţia maritală, respectiv o asociere pozitivă şi semnificativă 
între factorul conştiinciozitate şi nivelul adaptării maritale în rândul adulţilor care 
au participat la studiu. Atunci când a fost introdus singur (ca variabilă inde-
pendentă) într-un prim model de regresie, nevrotismul a fost un predictor negativ şi 
semnificativ al nivelului adaptării maritale, explicând peste 7% din varianţa 
scorurilor pe care participanţii la studiu le-au obţinut. În schimb, independent de 
nevrotism, conştiinciozitatea nu a fost un predictor al nivelului adaptării maritale. 
Rezultatul cu privire la contribuţia factorului nevrotism a fost explicat prin 
caracteristicile în planul funcţionării cognitive şi emoţionale pe care le prezintă 
persoanele care tind să fie nevrotice (Costa şi McCrae, 1992; Rolland, 2004), ca şi 
prin rolul pe care nevrotismul îl joacă în diferenţierea strategiilor de adaptare a 
indivizilor umani la solicitările stresante, inclusiv cele inerente vieţii maritale 
(Carver şi Connor-Smith, 2010). 

Chiar dacă studiul pe care l-am realizat s-a bazat pe o abordare transversală şi 
nu a luat în calcul perspectiva influenţei pe care nivelurile trăsăturilor de perso-
nalitate prezente la partenerii maritali o aveau asupra adaptării maritale în rândul 
participanţilor, rezultatele au confirmat puterea predictivă pe care nevrotismul o are 
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în raport cu nivelul adaptării individului uman în diverse contexte ale funcţionării 
(Costa şi McCrae, 1992; Rolland, 2004), inclusiv în contextul relaţiei maritale 
(Bouchard, Lussier şi Sabourin, 1999). 

De ce sunt trăsăturile de personalitate ale partenerilor variabile importante 
pentru înţelegerea şi descrierea modului în care funcţionează un cuplu marital? 

A. Răspunsul la această întrebare vizează, mai întâi, luarea în considerare a 
caracterului dinamic al vieţii unui cuplu marital, care implică atât evenimente 
pozitive, cât şi evenimente negative (situaţii de criză), pe care doi parteneri maritali 
le pot experimenta împreună, în diversele cicluri ale vieţii de cuplu. Astfel, un 
anumit pattern al trăsăturilor de personalitate prezente la unul dintre partenerii 
maritali sau la ambii (de exemplu, un nivel ridicat al nevrotismului, la care se 
adaugă un nivel scăzut al agreabilităţii) îi pot predispune pe parteneri la interpretări 
distorsionate ale evenimentelor pe care le experimentează în cadrul relaţiei maritale 
sau la manifestarea unor reacţii dezadaptative la evenimentele negative (Larson şi 
Holman, 1994). În felul acesta, cuplul marital poate ajunge să experimenteze 
numeroase dificultăţi, precum şi scăderea satisfacţiei faţă de relaţia maritală. 

O situaţie aparte apare atunci când un cuplu marital experimentează o criză. 
Dintr-o perspectivă individuală şi psihoterapeutică, criza poate fi definită ca orice 
situaţie în care ,,o persoană se confruntă în atingerea unui scop important al vieţii 
sale cu un obstacol care, pentru moment, este insurmontabil prin utilizarea 
metodelor obişnuite de rezolvare a problemelor. Acest fapt conduce la o perioadă 
de dezorganizare, pe durata căreia sunt încercate mai multe soluţii” (Caplan, 
1961; apud Dafinoiu, 2001, p. 21). 

Din perspectiva intervenţiei, Umana, Gross şi McConville (1980) văd o 
situaţie de criză ca fiind rezultatul acţiunii unor agenţi stresori care induc un 
dezechilibru marcant în existenţa unei persoane. Intensitatea şi profunzimea 
dezorganizării în plan psihic depind de nivelul anterior al funcţionării persoanei şi 
de abilitatea acesteia de a face faţă diverselor situaţii de viaţă. De aceea, în analiza 
situaţiilor de criză, un concept-cheie îl reprezintă dispoziţiile personalităţii, care 
reprezintă clusteri de trăsături bazale şi comportamente manifeste relativ stabile în 
timp şi pervazive.  

În cazul unui cuplu marital, pot exista evenimente de viaţă care produc crize 
neaşteptate, precum: aflarea diagnosticului unei boli cronice cu potenţial letal 
ridicat de care suferă unul dintre parteneri sau copilul, pierderea locului de muncă 
de către unul dintre partenerii maritali, decesul copilului, eşecul la un examen 
profesional important, infidelitatea unuia dintre parteneri etc. Încercând să rafinăm 
distincţia dintre stres şi situaţiile de criză individuală, trebuie precizat că situaţiile 
de pierdere a unei persoane dragi (de exemplu, un părinte), a locului de muncă, de 
naştere a unui copil cu handicap etc., care pot apărea în mod neaşteptat, generează 
stres pentru majoritatea dintre partenerii maritali, însă nu este obligatoriu ca situaţia 
de criză să apară întotdeauna, după cum la fel de adevărat este faptul că numai unii 
dintre adulţi sunt mai vulnerabili în raport cu experimentarea crizei, iar această 
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vulnerabilitate depinde de unele particularităţi care ţin de dispoziţiile personalităţii 
(de exemplu, un nivel scăzut al rezistenţei la stres sau un nivel prea ridicat al 
atitudinii fataliste), de experienţa în confruntarea cu experienţe anterioare similare 
sau de alţi factori adversivi. 

Patternurile reacţionale cel mai frecvent întâlnite în situaţiile de criză includ 
simptome depresive şi anxioase, însă există şi posibilitatea manifestării unor 
dezechilibre psihice mai severe, care includ confuzia în plan cognitiv, dezorga-
nizare comportamentală (de exemplu, reacţii agresive sau tentative suicidare) sau 
probleme în reglarea emoţiilor negative puternice (Holdevici şi Neacşu, 2006). 
Inflexibilitatea în plan cognitiv, nivelul redus al abilităţilor necesare pentru rezolvarea 
problemelor, precum şi prevalenţa strategiilor defensive bazate pe negarea 
evenimentelor sau pe evitare sunt alte caracteristici ale patternurilor reacţionale 
care pot apărea în situaţii de criză, iar în cazul partenerilor maritali care prezintă un 
nivel accentuat al nevrotismului (ca predispoziţie a personalităţii), aceste patternuri 
de reacţie se pot exacerba. La polul opus, putem întâlnim persoane care dau dovadă 
de stăpânire de sine, de o gândire optimistă şi constructivă, de competenţe practice 
pentru managerierea situaţiei, reuşind, astfel, să depăşească criza, încă înainte de 
faza de acutizare a acesteia. 

Având în vedere gravitatea problemelor pe care le poate întâmpina o persoană, 
urgenţa rezolvării lor şi durata relativ scurtă a intervenţiilor, alături de consiliere şi 
psihoterapie, în cadrul intervenţiilor psiho-clinice, a fost deosebită intervenţia în 
stare de criză, abordare care a fost situată pe un continuum, între consiliere şi 
psihoterapie (Huber, 1994; apud Dafinoiu, 2001), fiind aplicabilă şi situaţiilor de 
criză prin care trece un cuplu marital. Holdevici şi Neacşu (2006) prezintă cinci 
etape ale demersului specific intervenţiei în situaţiile de criză: 

– evaluarea naturii, a factorilor care au condus la apariţia situaţiei de criză, a 
consecinţelor pe care aceasta le are asupra persoanelor implicate, precum şi a resurselor 
de care persoanele implicate dispun pentru depăşirea crizei (factorii de risc sau 
punctele slabe care vulnerabilizează persoana implicată sau persoanele implicate şi 
factorii de protecţie care constituie resurse pentru procesul de schimbare şi de 
ameliorare a situaţiei de criză); 

– stabilirea obiectivelor intervenţiei;  
– planificarea intervenţiei;  
– punerea în practică a planului stabilit pentru intervenţie; 
– evaluarea rezultatelor intervenţiei. 
O intervenţie în situaţia de criză pe care o traversează partenerii unui cuplu 

marital trebuie să se întemeieze pe următoarele trei asumpţii de bază, care sunt 
privite prin prisma cercetărilor privind adaptarea la stres şi rolul pe care îl joacă 
trăsăturile de personalitate în acest proces dinamic (adaptare după Umana, Gross şi 
McConville, 1980): 

– Personalitatea partenerilor maritali reprezintă variabila-cheie care trebuie 
examinată în cadrul intervenţiilor în situaţii de criză. Este vorba despre faţete 
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(trăsături şi abilităţi), precum: adaptabilitatea, flexibilitatea în plan cognitiv, emoţional 
şi comportamental, competenţele de interrelaţionare, capacitatea de autoreglare în 
plan emoţional. 

– Situaţiile de criză pe care le traversează partenerii maritali reprezintă 
evenimente care, mai degrabă, induc regresia decât să contribuie la ,,creşterea” şi 
maturizarea personalităţii partenerilor maritali. 

– Intervenţiile eficiente presupun evaluarea precisă a punctelor tari (resurse) 
şi a celor slabe (vulnerabilităţi) ale personalităţii partenerilor maritali. 

Din acest punct de vedere, suntem de părere că, în domeniul consilierii şi al 
psihoterapiei de cuplu, evaluarea psihologică (de exemplu, evaluarea comprehensivă şi 
cuprinzătoare a dispoziţiilor personalităţii partenerilor maritali, precum şi evaluarea 
stilurilor cognitive şi a patternurilor atitudinale cu privire la diverse aspecte ale 
vieţii de cuplu) reprezintă o etapă importantă care va ajuta consilierul sau 
psihoterapeutul marital să înţeleagă mai bine background-ul persoanelor pe care le 
asistă şi va oferi posibilităţi pentru schimbarea terapeutică. 

Alte scopuri pentru care cunoaşterea patternului trăsăturilor de personalitate 
ale partenerilor maritali care solicită ajutorul unui consilier marital sau al unui 
psihoterapeut de cuplu vizează, dacă ţinem cont de observaţiile făcute de Costa şi 
McCrae (1992) cu privire la posibilităţile de utilizare a inventarului NEO PI-R în 
domeniul psihologiei clinice, al consilierii şi al psihoterapiei: a) dezvoltarea unei 
relaţii terapeutice bazată pe empatie şi comunicare autentică; b) anticiparea 
cursului terapiei sub aspectul răspunsurilor şi al atitudinilor probabile pe care 
persoanele asistate le vor dezvolta, de-a lungul incursiunii terapeutice; c) alegerea 
terapiei potrivite profilului persoanelor asistate (de exemplu, extraversiunea şi 
deschiderea în planul cogniţiilor şi al emoţiilor sunt două dintre domeniile personalităţii 
care ar putea fi relevante pentru alegerea terapiei). 

B. În al doilea rând, dovezile empirice sugerează că trăsăturile de perso-
nalitate ale partenerilor maritali pot juca un rol foarte important în dinamica proceselor 
interacţionale specifice vieţii de cuplu (de exemplu: similaritatea interpersonală sau 
istoria interrelaţiilor dintre cei doi parteneri), motiv pentru care trăsăturile de 
personalitate ar trebui să stea în atenţia cercetătorilor care studiază antecedentele 
calităţii şi stabilităţii relaţiei maritale (Larson şi Holman, 1994). 

Primit în redacţie la: 19.VII.2012  
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REZUMAT 

Adaptarea maritală este o faţetă a calităţii percepute a relaţiei maritale, alături de fericirea 
maritală. Studiile s-au concentrat asupra rolului pe care trăsăturile de personalitate îl joacă în procesul 
dinamic al adaptării la relaţia maritală. Prezentul studiu a avut drept scop explorarea contribuţiei pe 
care cele cinci domenii de trăsături de personalitate (nevrotismul, extraversiunea, deschiderea, 
agreabilitatea şi conştiinciozitatea) o au în predicţia adaptării maritale în rândul adulţilor. Optzeci şi 
patru de adulţi (35 de bărbaţi şi 49 de femei) au completat un chestionar socio-demografic, Inventarul 
Big Five şi forma revizuită a scalei DAS. În vederea explorării contribuţiei trăsăturilor de 
personalitate la explicarea varianţei variabilei-criteriu, a fost utilizată analiza de regresie liniară 
multiplă ierarhică. Nu s-au constatat diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte 
adaptarea maritală şi trăsăturile de personalitate. Adaptarea maritală a corelat negativ cu nevrotismul 
şi pozitiv cu scorurile la conştiinciozitate. Doar nevrotismul a fost un predictor semnificativ şi negativ 
al adaptării maritale. Implicaţiile practice ale rezultatelor sunt abordate din perspectiva importanţei pe 
care evaluarea trăsăturilor de personalitate ale partenerilor o are în consilierea unui cuplu marital, care 
trece printr-o situaţie de criză. 
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Abstract 

The present research highlights age and gender differences in correct, incorrect, omitted visual 
and audio tasks/stimuli reactions and abstract figure comparison procedure. The participants were  
237 people aged between 18 and 58 years (Mean= 37.43; S.D.=3.87). They did not have a driving 
license at the moment of testing and some of them were about to apply to a driving school in 
Bucharest. The instruments were the determination test and Cognitrone test (Vienna Test System, 
2012). The results highlighted gender differences in incorrect and correct reaction time to multiple 
stimuli (p < 0.05) and also in abstract figure comparison (p < 0.05). Furthermore post-hoc tests 
showed statistically significant differences in incorrect time reaction to multiple stimuli and abstract 
figure comparison (p < 0.05) among age categories. Conclusions underline the importance of 
psychological testing for time reaction and cognitive development among age categories in order to 
maintain optimum performances in daily activities such as driving, working, walking or any other 
activity involving time reaction, figure recognition, analysis and comparison.  

Cuvinte-cheie: reacţii corecte, reacţii incorecte, reacţii omise, compararea figurilor abstracte. 

Keywords: correct reaction, incorrect reaction, omitted reaction, abstract figure comparison. 

1. THEORETHICAL FRAMEWORK 

In reaction time studies there are many types of reaction time measurements: 
reaction time associated with words (Baayen et al., 2006; Milin et al., 2009; 
Baayen, 2010), reaction time to visual and audio stimuli (Chan and Ng, 2009), 
reaction time related to cognitive tasks (Bosma et al., 2003; Kamitani et al., 2003). 

Gender and age differences in time reaction studies were a central point of 
reference either in international (Dane and Erzurumlugoglu, 2003; Der and Deary, 
2006; Tun & Lachman, 2008) or in Romanian studies (Chraif & Anitei, 2011; 
Chraif, 2012; Aniţei, 2007).  
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2. OBJECTIVE AND HYPOTHESES 

2.1. OBJECTIVES 

1) To highlight gender differences in correct, incorrect and omitted visual and 
audio tasks/stimuli reactions. 

2) To highlight age differences in correct, incorrect and omitted visual and 
audio tasks/stimuli reactions. 

3) To show gender and age differences in selection choice of similar visual 
tasks/stimuli reactions. 

2.2. HYPOTHESES 

General hypothesis 
1. There are statistically significant gender differences in time reaction to 

multiple choice tasks/stimuli. 
Specific hypotheses 
1.1. There are statistically significant gender differences in correct time 

reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds). 
1.2. There are statistically significant gender differences in incorrect time 

reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds). 
1.3. There are statistically significant gender differences in omitted time 

reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds). 
General hypothesis 
2. There are statistically significant age differences in time reaction to 

multiple choice tasks/stimuli. 
Specific hypotheses 
2.1. There are statistically significant age differences in correct time reactions 

to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds). 
2.2. There are statistically significant age differences in incorrect time 

reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds). 
2.3. There are statistically significant age differences in omitted time 

reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and audio, low and high sounds).  
General hypothesis 
3. There are statistically significant gender differences in choosing correctly 

while comparing abstract figures. 
4. There are statistically significant age differences in choosing correctly 

while comparing abstract figures. 

3. METHOD 

3.1. PARTICIPANTS 

The participants were 237 persons aged between 18 and 58 years (Mean = 
37.43; S.D.=3.87). They did not have a driving license at the moment of testing and 
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some of them were about to apply to a driving school in Bucharest. Participants 
structured by age and gender can be seen in table no. 1. 

Table no. 1 
Participants structured by age and gender 

Gender Age level 

female male < = 23 23.01–40 40.01 < = 
118 119 83 81 73 

3.2. INSTRUMENTS 

1) Determination test (Vienna Test System, 2012). The determination or 
multiple stimuli reactivity (DT) test is aimed at complex reactions, by successively 
presenting colored visual stimuli and acoustic signals every few milliseconds; the 
participant reacts by pressing the appropriate buttons on the control panel and using 
the foot pedals.  

 
Figure no. 1 – Determination test (Vienna Test System, 2012). 

2) Cognitrone psychological test (Vienna Test System, 2012). The test 
measures the number of correct abstract figures matched by comparison. The test 
involves the following thinking operations: analysis and comparison. 

 
Figure no. 2 – Cognitrone (Vienna Test System, 2012). 

3.3. PROCEDURE 

To complete the Determination test (figure no. 1) (time reaction to multiple 
stimuli) the participants are to follow the written instructions on the computer 
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screen. In the beginning there is an exercise phase with color and acoustic stimuli. 
In order to complete the Cognitrone test, the participants are to follow the 
instructions in the same way as for the Determination test. The test consists in 
comparing different abstract figures and choosing the correct match between them 
(figure no. 2).  

3.4. EXPERIMENTAL DESIGN 

The dependent variables for the Determination test are the following: correct 
reactions, incorrect reactions and omitted reactions. The dependent variable for the 
Cognitrone test is the correct number of matches between abstract figures 
presented in the figure comparison task. The independent variables for both tests 
are: gender and age (structured in three levels 18–23; 23–40 and 40–58). Hence, 
the independent variables are nominal categorial and the dependent variables are 
scale in percentile range. 

4. RESULTS 

The first statistical test applied was the Kolmogorov-Smirnov test for evidencing 
the normal distribution of data. In this way, by applying the Kolmogorov-Smirnov 
test, the data for the variables: correct reaction (p > 0.05), incorrect reactions (p > 
0.05), omitted reactions (p > 0.05) and the correct number of matches between 
abstract figures (p > 0.05), has been found to be normally distributed for each 
variable. Hence the parametric statistical tests can be used in testing the hypo-
theses.  

Table no. 2 shows descriptive statistics, t-test values and p-values.  

Table no. 2 
Descriptive statistics, t-test values and p-values 

Crt. Variable Gender  Mean Standard 
Deviation 

t-test 
value p-value 

1 Determination test 
2 female 48.62 21.57 
3 Correct reactions male 49.17 23.53 –0.18 0.85 

4 female 45.86 28.33 
5 Incorrect reactions male 28.30 24.90 5.04 0.0001 

6 female 26.78 22.05 
7 Omitted reactions male 17.29 16.66 3.74 0.0001 

8 Cognitrone test 
9 female 37.38 24.95 

10 
Number of correct 

abstract figure matches male 47.61 26.71 –3.00 0.002 

By analyzing table no. 2 Mean, Standard Deviation, t-test value and p-value 
for dependent variables can be observed, measured by the Determination test and 
the Cognitrone among gender.  
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The specific hypotheses were tested by using the t-test for independent 
groups (gender differences). The results highlight the followings: 

The first specific hypothesis „There are statistically significant gender 
differences in correct time reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and 
audio, low and high sounds)” is not confirmed (t = –0.18; p = 0.85 > 0.05). 

The second specific hypothesis „There are statistically significant gender 
differences in incorrect time reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and 
audio, low and high sounds)” is confirmed (t= 5.04; p < 0.001). 

The third specific hypothesis „There are statistically significant gender 
differences in omitted time reactions to multiple choice tasks/stimuli (visual and 
audio, low and high sounds)” is confirmed (t = 3.75; p < 0.001). 

Also, the hypothesis „There are statistically significant gender differences in 
correct choice among comparing abstract figures” is confirmed (t = –3.00; p = 
0.002 < 0.01) as can be seen in table no. 2. 

In order to test the second and the third general hypotheses, „There are 
statistically significant age differences in time reaction to multiple choice tasks/ 
stimuli and „There are statistically significant age differences in correct choice 
among comparing abstract figures”, one way ANOVA and Scheffe post hoc tests 
for mean differences were applied. 

Table no. 3 
Descriptive statistics, F test value and p value 

Crt. Variable Age 
category Mean Standard 

Deviation 
F test 
value p-value 

1 Determination test 
2 < 23.00 51.57 22.38 
3 23.01-40 47.37 22.65 
 

Correct reactions 
40.01< 38.14 21.54 

2.67 0.071 

 < 23.00 29.15 24.78 
4 23.01-40 42.84 29.22 
5 

Incorrect reactions 
40.01< 47.07 28.46 

8.21 0.0001 

 < 23.00 20.05 18.76 
6 23.01–40 22.26 21.22 
7 

Omitted reactions 
40.01< 29.42 16.64 

1.50 0.22 

8 Cognitrone test 

9 Number of correct 
abstract figure matches < 23.00 48.17 25.17 4.84 0.009 

10  23.01–40 38.26 27.27   
  40.01 < 34.21 21.82   

By analyzing table no. 3 Mean, Standard Deviation, F test value and p-value 
for dependent variables, measured by Determination test and Cognitrone among 
age category, can be observed. To evidence correct, incorrect and omitted time 
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reactions and abstract figure comparison among participant age groups the age 
distribution was binned into three categories according to the three levels of 
development (18–23; 23–40 and 40–58). 

Applying Scheffe post-hoc statistical test, the following mean differences 
were obtained: for the variable Incorrect reactions there are statistically significant 
differences between the first age category (under 23) and the second age category 
(23–40) (mean difference = –13.69; p < 0.001) and between the first age category 
and the third age category (over 40) (mean difference = –17.91; p < 0.001). Hence, 
the tested hypotheses were confirmed and there are statistically significant 
differences for multiple incorrect reaction stimuli between age categories.  

Analyzing the post-hoc test results, the hypotheses for omitted reactions and 
correct reactions were not confirmed. Hence, there are no statistically significant 
differences among (at) incorrect and correct reactions to the multiple reaction test 
(determination test) between age categories.  

Applying Scheffe post-hoc statistical test for the „Number of correct abstract 
figure matches” variable, the last general hypothesis has been confirmed. Hence, 
there are statistically significant differences between the first age category (under 
23) and the second age category (23–40) (mean difference = 9.90; p < 0.02) and 
between the first age category and the third age category (over 40) (mean 
differences = 13.95; p < 0.001). Furthermore, the numbers of correct abstract figure 
matches are statistically significant higher for the young age category in comparison 
with the other two older categories (table no. 3). 

5. CONCLUSIONS 

Taking into account the scientific literature presented in the introduction, the 
present study highlights statistically significant differences for incorrect and 
omitted reactions as well as for comparing abstract figures according to gender and 
age categories (18–23; 23–40 and 40–58). The results from tables 2 and 3 confirm 
the specific hypotheses for the variables: incorrect and omitted answers and figure 
comparison, according to age categories. As can be seen in table 2, the number of 
incorrect reactions in percentile is statistically significant higher for females than 
males) (45.86 > 28.30; p < 0.0001). Also, the number of omitted reactions in 
percentile is statistically significant higher for females compared with males (26.78 > 
17.29; p < 0.0001). Regarding the figure comparison, the number of correct figures 
selected as matched pares in percentile is statistically significant higher for males 
compared to females (47.61 > 37.38; p < 0.0001). In this way, the fact that females 
may execute multiple stimuli reaction tasks with a statistically significant higher 
level of incorrect and omitted reactions compared to males can be highlighted. 
Furthermore, males have a statistically significant higher ability to analyze and 
compare abstract figures in matching pares. Analyzing the post-hoc statistically 
differences obtained based on age categories (table 3), young males and females 
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(aged between 18 and 23) are having fewer incorrect reactions to multiple stimuli 
than the other age categories selected (23–40 and 40–58 years old) (29.15 < 42.84 < 
47.07). These findings show that youngsters have a statistically significant higher 
ability to respond to incorrect and omitted visual and audio stimuli compared to the 
other older age categories (48.17 > 38.26 > 34.21; p < 0.009).  
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REZUMAT 

Studiul de faţă evidenţiază posibile diferenţe de vârstă şi gen în timpul de reacţie la stimuli 
multipli având ca variabile: reacţii corecte, incorecte şi omise precum şi testul de comparare a 
imaginilor abstracte. Participanţii sunt un număr de 237 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi  
58 de ani (media = 37.43; A.S. = 3.87). Aceştia nu deţineau permis de conducere la momentul testării 
şi o parte dintre aceştia susţineau testul psihologic la şcoala de şoferi. Instrumentele sunt testul de 
reactivitate la stimuli multipli şi testul Cognitrone (Vienna Test System, 2012). Rezultatele obţinute 
evidenţiază diferenţe semnificative statistic pentru variabilele număr de reacţii incorecte şi omise în 
funcţie de gen precum şi la testul de comparare a figurilor abstracte (p < 0.05). De asemenea, au fost 
obţinute diferenţe semnificative statistic pentru variabilele reacţii incorecte (Testul de reacţie la 
stimuli multipli) şi compararea figurilor abstracte (p < 0.05) în funcţie de categoria de vârstă. 
Concluziile evidenţiază importanţa studiului timpului de reacţie la stimuli multipli, precum şi a 
operaţiilor gândirii (analiza, comparaţia), în dezvoltarea de-a lungul înaintării în vârstă, datorită 
solicitărilor zilnice cu care se confruntă individul uman în conducerea autovehiculului, la locul de 
muncă, precum şi multe alte activităţi zilnice ce solicită performanţe ridicate la aceste variabile. 
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Abstract 

The study of the cognitive and behavioral dimension of the anxiety and the reactivity to 
multiple stimuli, from a gender perspective proved to be very useful. This research aims at studying 
the impact of the gender differences on the response to multiple stimuli and cognitive and behavioral 
aspects of anxiety. The overall objective of the research is to highlight the link between gender and 
reactivity to multiple stimuli between gender and cognitive and behavioral aspects of anxiety. The 
first hypothesis of this research is that there are statistically significant evidence that gender 
influences reactivity to multiple stimuli. The second one is that there are gender differences regarding 
the level of cognitive and behavioral anxiety. In this research, it was an attendance of 90 subjects 
aged 18 to 24 years, students of the Faculty of Psychology, University of Bucharest, of both sexes  
(45 female students and 45 male students). Research participants filled in a questionnaire on anxiety, 
with a total number of 20 items covering the cognitive dimension and the behavioral dimension of 
anxiety, designed by the author, have conducted a test on the computer DT sample, Schuhfried (test 
of determination), which measures the reaction to stress tolerance, attention and speed of reaction. 
After statistical processing of the data, the results confirmed the first hypothesis of the research, 
meaning that there are gender differences regarding the multiple stimuli reactivity, but at the same 
time these results have not confirmed the second one, that there are gender differences between the 
cognitive and behavioral anxiety. 

Cuvinte-cheie: gen, anxietate, reactivitate, toleranţă la stres, atenţie.  

Keywords: gender, anxiety, reactivity, stress tolerance, attention. 

1. INTRODUCTION 

The gender differences have been studied by many authors. A study 
demonstrated that there are gender differences in terms of selective attention 
(Merritt et al., 2007). The results of another study have also shown that women use 
more attention resources to complete a task rather than men do. One possible 
explanation could be that women mature faster than men from the visual spatial 
attention view point. The authors found that this could help other gender-related 
 

∗  Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Şos. 
Panduri nr. 90; e-mail: vls.sebastian@yahoo.co.uk.  

Rev. Psih., vol. 59, nr. 1, p. 37–44, Bucureşti, ianuarie – martie 2013 



 Sebastian Vlăsceanu, Mihai Valentin Ciolacu 2 38 

differences in memory, thinking (Feng et al., 2011). In a study that used PASS, 
(planning, attention, successive cognitive model) the female population registered a 
better performance than the male population regarding the attention and planning 
tests (Warrick and Naglieri, 1993). The attention finds its role in different stages of 
sensory-motivation, facilitating and supporting complex processes and psychical 
mechanisms such as thinking and memory. The attention could be useful in a very 
wide range of psychical phenomena and processes. The role of attention is present 
in both the psychic sensory processes and mental perceptual processes. At the same 
time, the attention is important in activities that require the involvement of thinking 
and memory, and moreover it is present in all work processes regarding the 
construction and usage of skills. The attention has also complex neurophysiologic 
mechanisms, and besides the mechanisms that ensure its functionality, the attention 
has major implications in all the perceptive-cognitive activities. Through attention, 
it ensures the orientation and concentration of all our neurophysiologic resources in 
order to create a neurophysiologic report of external and internal events selection 
and processing. The attention, as a psychic mechanism of energy support, may be 
influenced by many factors. It is well-known that in different tasks, an individual 
can get different results. An important factor that might influence the attention is 
the nature of stimulus. Some people have a greater sensitivity to visual and auditory 
stimuli, unlike the other people who have a greater sensitivity to other stimuli.  

Matthews, Deary and Whiteman (2005), seeking to explain how anxiety 
affects individual performance, appeal to others authors as well. Thus, Williams 
and his colleagues (1988) believe that anxiety tends to influence the selective 
attention. Sarason et al. (1995) believe that anxiety disrupts the attention mechanisms. 
While (Geen, 1985), believes that anxiety disrupts the detection of visual signal. 
Some researchers also believe there are significant gender differences meaning that 
women are more likely to be associated with anxiety disorders. The authors noted 
that since the age of 6, girls are more likely than boys to experience anxiety 
(Lewinsohn et al., 1998). A study of anxiety sensitivity dimension was conducted 
in order to find gender differences regarding the anxiety sensitivity dimension. The 
authors studied gender differences on AS, observing that women are much more 
likely than men to be anxious (Stewart, Taylor and Baker, 1997). In a study that 
investigated the gender differences on the explicit and implicit anxiety, women had 
higher scores than men on both sides of anxiety (Egloff and Schmukle, 2004). 
Substantial evidence has shown that women are more susceptible to develop 
anxiety disorders than men. They reached this conclusion after investigating 
several aspects (biological influence, cognitive and environmental factors, response 
to stress) (Mc Lean and Anderson, 2009). Currently, the anxiety is a frequently 
encountered problem. The symptoms of anxiety are manifested both in somatic and 
psychological and behavioral plan. Usually, the anxiety is accompanied by psycho-
physiological reactions. Anxiety may be defined as a fear deprived of object. After 
the events, we can have acute anxiety states as well as generalized states of anxiety. 
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According to Aniţei (2010) a state of acute anxiety, assumes the existence of 
psychomotor symptoms, but also some negative thoughts, for a short period of 
time. The distinction between the states of generalized acute anxiety disorder is 
temporary. Therefore, regardless of the manifestation form acute generalized 
anxiety, this is accompanied by psychomotor changes and dysfunctional thoughts. 
However, we need anxiety to prepare us for action, as she warns us in situations 
involving a particular risk, or potential threats.  

The negative or positive perception of stimuli, stress factors are only 
individual and may be correlated with certain aspects such as vulnerability to 
stress, lack of adjustment focused either on emotion or on solution (Lazarus, 1991). 
Situational context and individual knowledge about the nature of stressful is 
another item that can define the tolerance to stress. The authors of a study 
examined whether poor perception of control contributed to stress generation (Low 
Perceived control). Teenagers (both girls and boys) reported different patterns of 
anxiety symptoms. The stress generation effect varies depending on gender. The 
interpersonal dependence stress related mediated the relationship between low 
perceive control and high levels of anxiety in girls. Boys, who had a low perception 
of control, had increased somatic anxiety level (Auerbach et al., 2012). Another 
paper studied gender differences on response to stress. The authors tell us that the 
response to stress is associated with various psychosomatic disfunctions, and also 
say that men and women react differently to stress (Verma, Balhara and Gupta, 
2011). Also, some researchers considered that gender is an important biological 
determinant of vulnerability towards psychosocial stress (Wang et al., 2007). In 
another study, Matud (2004) examined the gender differences regarding stress and 
coping. Author's results indicate that women score higher than men regarding 
chronic stress and minor daily stressors. Women as opposed to men have an 
emotional coping style, not a rational one.  

An article by Irwin W. Silverman in 2006 highlighted the results of a meta-
analysis consisting of changes over time regarding the importance of gender 
differences in simple visual TR. Study results support the prediction that differences 
between the sexes in terms of simple visual TR decreased in the last 70 years. If the 
magnitude of this deference will continue to decrease while maintaining actual 
speed value, differences will disappear. Instead, they consider gender differences 
exist in terms of time involved for choice reaction, joining the several authors who 
believe that men have better reaction times than women. Der and Deary (2006) 
consider that there are gender differences regarding the reaction time in matters of 
the decision making process. We know that the reaction time is involved in 
different mental operations and it is present in many contexts of our everyday life 
experiences. It is important to point out how it is formed the mental processes that 
are involved in his training. An important role plays the perception, sensory 
impulse, cortical projection and motor impulses transmission that have as their 
purpose the implementation. The reaction time is actually the response to the 
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changes of environment. Schuhfried (1992) splits the composed reaction time in 
decision time, the motor time and the reaction time. Therefore the reaction time is 
made of a decision time and a motor time. First time refers to the time required for 
recognition and action planning stimulus, when the motor is strictly connected to 
the time that passes from the occurrence of the stimulus until the appearance of the 
reaction. It is influenced by a number of factors, relating both to the nature of the 
stimuli and of the topic.  

2. OBJECTIVES AND HYPOTHESES 

2.1. THE PURPOSE OF RESEARCH 

This research aims at studying the impact of the gender differences on the 
response to multiple stimuli and cognitive and behavioral aspects of anxiety. 

2.2. RESEARCH HYPOTHESIS 

2.2.1. The first hypothesis of this research is that there is statistically 
significant evidence that gender influences reactivity to multiple stimuli. 

2.2.2. The second hypothesis of this research is that there is statistically 
significant evidence that gender influence the level of cognitive and behavioral 
anxiety dimension. 

3. METHOD 

3.1. PARTICIPANTS 

In this research it was an attendance of 90 subjects aged 18 to 24 years, 
students of the Faculty of Psychology, University of Bucharest, of both sexes (45 
female students and 45 male students).  

3.2. INSTRUMENTS 

3.2.1. CA-CC: I have developed an anxiety questionnaire divided in two 
dimensions: a cognitive and a behavioral one. The questionnaire has 20 items. The 
behavioral dimension contains 10 items and the cognitive one contains 10. The 
answers are being built on a Lickers scale, from 1 to 5, 1 meaning Seldom, 2 Quite 
Rare, 3 Sometimes, 4 Often and 5 Frequently. The purpose of this questionnaire 
was to measure on the one hand the level o anxiety of young students at the level of 
both dimensions and on the other hand to establish standards for the population of 
young Psychology students.  

3.2.2. DT: The participants have taken part at the DT, Schuhfried (2006). The 
determination test (DT) refers to the individual’s reactivity to multiple stimuli and 
consists in successive appearance, at intervals of milliseconds, of some colored 
stimuli and of certain acoustical signals. Therefore, the participants have positively 



5 Gender differences in anxiety and stimuli reactivity 41 

responded to the test’s requirements, pushing the buttons next to the answer panel 
and using the pedals. The determination test measures the tolerance reaction to 
stress, attention and reaction speed in situations that require continuity. The stress 
tolerance refers to the individuals’ ability to resist to the effect of the stimuli. In 
this regard we can talk about the individuals’ ability to use that specific behavioral 
pattern that allows him to cope with the situation. The respondent’s task is to react 
as fast as possible at the visual or acoustical stimuli pushing the corresponding to 
buttons on the answer panel. On the panel are situated five colored stimuli: white, 
yellow, red, green and blue, that appears at a higher or lower line. The reaction 
buttons assigned to these five colors are arranged on the answer panel in such a 
way that the respondent can use the both hands. There are used two additional 
stimuli, that appear on the corners of the screen, to which the respondent will have 
to react pushing the corresponding pedal (left or right) and two acoustic stimuli 
(high sound and low sound), that are assigned to the two sound buttons in the 
middle of the panel. The lower black rectangular button is used for a lower sound 
and the grey button for the higher sound. The visual stimuli are displayed on the 
screen and the acoustical ones through the headsets. 

3.2.3. WORKING PROCEDURE: Research participants filled in a questionnaire 
on anxiety, with a total number of 20 items covering the cognitive dimension and 
the behavioral dimension of anxiety, designed by the author, and have conducted a 
test on the computer, from the battery Schuhfried, DT (determination test).  

4. RESULTS 

In the first stage of the study I calculated the Cronbach Alpha internal 
consistency index for the two dimensions of the questionnaire. Thus, the statistical 
analysis of questionnaire items CA-CC showed that in both cognitive and 
behavioral dimensions, the Cronbach Alpha index is greater than > 0.7 for each 
item in the questionnaire, and this tells us that we have an internal consistency of 
statistically significant items. After testing the internal consistency of the 
questionnaire items CA-CC, I have performed standards for the two dimensions of 
the questionnaire for a population of young psychology students. Scores are 
interpreted as follows: the cognitive dimension score < 14 is a very low score on 
the cognitive dimension, a score between 15–16 is a low score on the cognitive 
dimension, a score between 17–20: average score on the cognitive dimension, 
score ranges from 21–27: high score on the cognitive dimension and a score > 28: 
score very high on the cognitive dimension. If behavioral dimension scores are 
interpreted as follows: < 13: score very low on behavioral dimension, 14–16: low 
score behavioral dimension between 17–18: average score, behavioral dimension 
between 19–23: high score on behavioral dimension score > 24: score very high on 
behavioral dimension. 
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Afterwards, I applied the test of Kolmogorov-Smirnov normal distribution. 
The normality of distribution was checked by gender. After applying the Kolmogorov 
Smirnov test for normal distribution, it showed that the research variables are 
normally distributed. For p > 0,05 variables are normally distributed: Cognitive 
dimension sum (p = 1.860); Cognitive Dimension Mean (p = 1.860); Behavioral 
dimension sum (p = 1.487); Behavioral dimension mean (p = 1.487); Correct (p = 
1.494); PR correct (p = 1.134); T correct (p = 0.0596); Incorrect (p = 1.092); PR 
Incorrect (p = 1.634); T Incorrect (p = 0.733); omitted (p = 0.881); PR Omitted  
(p = 2.301); T Omitted (p = 3.939); no. stimuli (p = 1.791), no. reaction (p = 1.751).  

Due to normally distributed data I applied the test for independent samples in 
order to calculate the differences between the average for male and for female 
subjects. For the following dependent variables of DT sample, it was accepted the 
first hypothesis of this research meaning that there are statistically significant 
evidence that gender influences reactivity to multiple stimuli: Correct: t (69,569) = 
–3,496 for p = 0,001 < 0,05; PR Incorrect: t (87,980) = –3,480 for p = 0,001 < 0,05; 
T Incorrect: t (84,766) = –4,968 for p = 0,000 < 0,05; PR Incorrect: t (87,980) =  
–3,480 for p = 0,001 < 0,05; TIncorrect: t (84,766) = –4,968 for p = 0,000 < 0,05; 
Omitted: t (88) = –4,968 for p = 0,393 > 0,05; PR Omitted: t (68,503) = –2,119 for 
p = 0,038 < 0,05; no. stimuli: t (78,596) = –3,516 for p = 0,001 < 0,05; no. reaction:  
t (69,509) = –3,503 for p = 0,001 < 0,05, and for the following dependent variables 
the first hypothesis was rejected: PR correct: t (88) = 0,789 for p = 0,432 > 0,05;  
T correct (88) = 0,701 for p = 0,485 > 0,05; Incorrect: t (88) = 1,729 for p = 0,087 > 
0,05; T Omitted: t (88) = 0,801 for p = 0,425 > 0,05. For the dependent variables of 
the CA-CC questionnaire, it was rejected the second hypothesis of this research, 
about the existence of statistically significant evidence which demonstrates that 
gender influences the level of cognitive and behavioral anxiety dimension. Thus, 
the dependent variables had the following values: Cognitive dimension sum: t (88) = 
0,600 for p = 0,550 > 0,05; Cognitive dimension mean: t (88) = 0,600 for p = 0,550 > 
0,05; Behavioral dimension sum: t (88) = –0,119 for p = 0,906 > 0,05; Behavioral 
dimension mean: t (88) = –0,119 for p = 0,906 > 0,05in order to assume of variance 
homogeneity, it was read the second line of the table for p < 0.05 and p > 0.05 first 
line of the table. 

5. CONCLUSION 

We proved to be a useful step to know the existence of gender differences as 
well as the level of anxiety and reactivity to multiple stimuli. Thus, we measured a 
range of psychological issues (anxiety, stress tolerance, attention, and speed of 
reaction). The results of the measurements for the psychology students showed that 
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there are gender differences regarding the response to multiple stimuli and have 
shown that there are no ender differences from the level of cognitive and 
behavioral anxiety perspective. It would be interesting to extend the study and see 
if it is just a characteristic of this population, or can be defined as an aspect of it. 

Received at: 17.12.2012 
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REZUMAT 

Studiul dimensiunilor cognitive şi comportamentale ale anxietăţii şi studiul reactivităţii la 
stimuli multipli, din perspectiva genului, se dovedeşte un demers util de cunoaştere. Cercetarea de 
faţă îşi propune să studieze diferenţele de gen din perspectiva reactivităţii la stimuli multipli şi din 
perspectiva dimensiunilor cognitive şi comportamentale ale anxietăţii. Obiectivul general al cercetarii 
constă în evidenţierea unei legături între gen şi reactivitatea la stimuli multipli pe de-o parte şi 
evidenţierea unei legături între gen şi aspectele cognitive şi comportamentale ale anxietăţii. Prima 
ipoteză a cercetării este aceea că genul influenţează semnificativ statistic reactivitatea la stimuli 
multipli. Cea de a doua ipoteză a cercetării este aceea ca există diferenţe de gen privind nivelul de 
anxietate cognitivă şi comportamentală. În cadrul acestei cercetări au participat un număr de 90 de 
subiecţi, cu vârstele cuprinse între 18 şi 24 de ani, studenţi ai Facultăţii de Psihologie, din cadrul 
Universităţii din Bucureşti, aparţinând ambelor sexe (45 de gen feminin şi 45 de gen masculin). 
Participanţii la cercetare au completat un chestionar privind anxietatea, cu un număr de 20 de itemi 
care vizează dimensiunea cognitivă şi dimensiunea comportamentală a anxietăţii (CACC) conceput 
de către autor, şi au efectuat o probă la calculator, proba DT (Schuhfreid), care măsoară reacţia de 
toleranţă la stres, atenţia şi viteza de reacţie. Rezultatele cercetării au confirmat prima ipoteză a 
cercetării, aceea că există diferenţe de gen privind reactivitatea la stimuli multipli, dar nu au confirmat 
cea de a doua ipoteză a cercetării, aceea că există diferenţe de gen privind nivelul anxietăţii cognitive 
şi comportamentale. 
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Abstract 

Previous research on the process of formation and development of gender identity highlights 
the children’s difficulty to understand the complexity of the gender as being one of the main concepts 
underlying the categorisation of individuals from birth. The study presented in this article shows that 
the understanding of gender constancy is related with the age of subjects, gender labels, gender 
identity, stability in time of the gender and the situational consistency of the gender representing key 
concepts of gender identity development. The research was carried out on a sample of 291 children 
aged 2 years and 8 months and 6 years and 11 months, with an average age of 60.69 months (SD = 
13.58): 141 girls, 150 boys. The results have proved an upward level of acquisitions of the concepts 
related to the gender constant, their understanding being facilitated by the cognitive development of 
the child with age increasing, except for only the gender consistency. Gender identity stage was 
characteristic to three years old children while at children aged four, five and six prevailed the 
answers related to genre stability stage. There have not been identified any differences based on 
subjects’ gender related to entering in a given stage of gender development. 

Cuvinte-cheie: identitate de gen, constanţa genului, identitatea genului, stabilitatea genului, 
consistenţa genului. 

Keywords: gender identity, gender constancy, identity of the gender, gender stability, gender 
consistency. 

1. INTRODUCERE 

Identitatea de gen este considerată a fi una dintre cele mai importante 
componente ale identităţii de sine prin care copiii încep să se definească, să se 
clasifice şi să se identifice pe sine precum şi pe ceilalţi membri ai societăţii. Iniţial 
identitatea de gen a fost definită ca măsura în care persoana conştientizează sau nu 
trăirea subiectivă de apartenenţă la genul feminin sau masculin (Eysenck, 2004,  
p. 555; Kohlberg, 1966; Shaffer, 2009, p. 249; Zucker, Bradley, 1995, p. 3). Kagan 
(1964) privea identitatea de gen ca fiind gradul în care cineva îşi percepe sinele 
prin conformarea la stereotipurile culturale relaţionate cu genul (Carver, 2003), în 
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timp ce Bem (1981) defineşte identitatea de gen ca măsura în care individul 
interiorizează presiunile societăţii pentru a se conforma normelor, valorilor şi 
credinţelor promovate la nivel socio-cultural (Bem, 1981). Kohlberg (1966, p. 93) 
consideră identitatea de gen ca fiind „probabil cea mai stabilă dintre toate 
identităţile sociale”, vârsta fiind singura identitate socială considerată a fi categorie 
socială care are o bază şi o claritate la fel ca genul, dar aceasta, spre deosebire de 
gen se află într-o continuă schimbare.  

Deşi la nivel naţional este recunoscut rolul identităţii de gen şi al conceptelor 
relaţionate cu genul în formarea şi dezvoltarea personalităţii, în integrarea şi 
adaptarea socio-culturală a individului totuşi abia în ultimii ani a fost remarcat un 
studiu intensiv al acestor aspecte ale vieţii umane (Anghel, 2009; Anghel, 2008; 
Malamidis, 2011; Mitrofan, Ciupercă, 2002), cercetarea prezentă fiind, din câte 
cunoaştem, printre primele din România care a avut ca obiect de studiu identitatea 
de gen la preşcolari. 

Una dintre cele mai reprezentative perspective teoretice asupra formării şi 
dezvoltării genului este cea a lui Lawrence Kohlberg (1966), abordarea sa 
cognitivă având un impact deosebit asupra cercetărilor din domeniu.  

Teoria cognitivă a genului acordă o importanţă majoră conceptului de constanţă 
a genului, considerând înţelegerea caracterului permanent al caracteristicilor 
genului indiferent de timp, spaţiu, situaţie sau activitate ca proces fundamental al 
dezvoltării genului. Conform teoriei lui Kohlberg, formarea şi dezvoltarea constanţei 
genului include trei stadii care reprezintă de fapt trei niveluri ale înţelegerii 
constanţei genului: identitatea primară a genului, stabilitatea genului şi consistenţa 
genului (Slaby, Frey, 1975). Identitatea primară a genului sau stadiul etichetării 
genului (2–3½ ani) necesită simpla abilitate de etichetare a propriei persoane şi a 
celorlalţi ca aparţinând unei categorii sau celeilalte a genului. În această perioadă 
copilul consideră genul ca având un caracter instabil în timp, fiind influenţat de 
situaţii sau modificări superficiale ale înfăţişării. Invariabilitatea în timp a genului 
este conştientizată pe parcursul perioadei de vârstă cuprinsă între 3½–4½ ani. 
Consistenţa genului, reprezentând caracterul permanent al genului de-a lungul 
timpului şi a situaţiilor este înţeleasă între 4½ şi 7 ani sau chiar mai mult, când 
nivelul de cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere a copilului sunt mult mai 
dezvoltate. Abia după această perioadă copilul poate să manifeste un comportament 
adecvat categoriei de gen căreia îi aparţine (Birch, 2000; Beal, Lockhart, 1989), 
conştientizând şi utilizând raţionamente de tipul: „Eu sunt fată/băiat şi, din acest 
motiv, trebuie să mă comport ca o fată/băiat” (Kohlberg, 1966, p. 89). 

Teoria lui Kohlberg a stat la baza a numeroase studii şi cercetări referitoare la 
dezvoltarea genului care au validat existenţa celor trei stadii, ordinea achiziţionării 
acestora şi asocierea dintre dobândirea consistenţei genului şi celelalte componente 
ale conceptului de conservare cognitivă descrise de către Piaget (Golomb, Vogel, 
1983; Munroe et al., 1984; Ruble et al., 2007; Szkrybalo, Ruble, 1999).  
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2. ASPECTE METODOLOGICE 

Studiul prezent face parte dintr-o cercetare mai amplă referitoare la procesul 
de formare şi dezvoltare a identităţii de gen a copiilor de vârstă preşcolară, 
investigând particularităţile identităţii de gen a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 
6/7 ani şi urmărind oferirea unei imagini comprehensibile asupra relaţiilor dintre 
conceptele relaţionate cu genul asociate acestei perioade de vârstă. Scopul cercetării a 
fost reprezentat de identificarea dinamicii, a caracteristicilor şi a factorilor ce 
influenţează formarea şi dezvoltarea identităţii de gen a copiilor de vârstă preşcolară. 
Ca obiectiv general al cercetării ne-am propus investigarea procesului de formare şi 
dezvoltare a constanţei genului, înţeleasă ca etichetare a genului, identitate a 
genului, stabilitate a genului şi consistenţă a genului, la preşcolari, din perspectiva 
particularităţilor de vârstă ale copiilor preşcolari. 

Ipoteza acestui studiu: Presupunem că nivelul de cunoaştere şi înţelegere a 
conceptelor ce stau la baza conservării genului este influenţat de vârsta subiecţilor. 

2.1. SUBIECŢI 

La acest studiu au participat 291 copii cu vârsta între 2 ani şi 8 luni – 6 ani şi 
11 luni, cu o vârstă medie de 60.69 luni (SD = 13.58): 141 de fete, 150 de băieţi. 
Pentru a facilita prelucrările statistice au fost alcătuite patru grupe de vârstă 
corespunzătoare celor patru grupe de grădiniţă (grupa mică, grupa mijlocie, grupa 
mare şi grupa pregătitoare) existente în instituţiile de învăţământ din România  
(3 ani: 3 ani şi 0 luni – 3 ani şi 11 luni; 4 ani: 4 ani şi 0 luni – 4 ani şi 11 luni; 5 ani: 
5 ani şi 0 luni – 5 ani şi 11 luni; 6 ani: 6 ani şi 0 luni – 6 ani şi 11 luni. Analiza 
statistică nu a indicat prezenţa unei diferenţe semnificative între vârsta subiecţilor 
de sex masculin şi a celor de sex feminin în cadrul fiecărui grup (Z3 = –.666, p = 
.506; Z4 = –.061, p = .952; Z5 = –1.764, p = .078; Z6 = –.361, p = .718)  

2.2. INSTRUMENTE DE LUCRU 

Pentru cunoaşterea genului a fost utilizată o sarcină de denumire/etichetare a 
genului realizarea acesteia constând în identificarea apartenenţei la o anumită 
categorie a genului a unor persoane (copii şi adulţi) prezentate într-un set de 
fotografii: 8 fotografii cu dimensiunea de 10 x 15 cm ale unor persoane adulte  
(4 femei şi 4 bărbaţi) şi 8 fotografii ale unor copii (4 fete şi 4 băieţi). Testul a fost 
adaptat după cel utilizat în studiul lui Leinbach şi Fagot (1986). Copiii trebuie să 
identifice genul persoanei din imagine şi să răspundă la întrebările experi-
mentatorului (ex. „Acesta este o fată sau un băiat?” şi întrebarea de verificare „Este 
un (sex opus) băiat / fată?”), genul persoanei din imagine fiind identificabil după 
înfăţişare şi îmbrăcăminte. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

Constanţa genului a fost realizată prin intermediul unei forme adaptate a 
interviului utilizat de Slaby şi Frey (1975, Gender Constancy Interview, GCI) 
căruia i-au fost adăugate două întrebări referitoare la simulare şi la relaţia dintre 
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dorinţa de a-şi modifica sexul şi posibilitatea realizării ei (utilizate de către Leonard 
şi Archer, 1989) pentru a evita posibilitatea de clasificare eronată a copiilor drept 
ne-constanţi. Interviul conţine 10 itemi-întrebări şi întrebări de verificare care 
evaluează cele trei stadii ale dezvoltării constanţei genului, în ordinea dobândirii lor 
conform teoriei lui Kohlberg: identitatea genului, stabilitatea genului şi consistenţa 
genului. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 

2.3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Consistenţa internă pentru interviul pentru constanţa genului este semnificativă 
statistic, obţinându-se atât pentru întregul test, cât şi pentru scalele acestuia, 
etichetare, identitate, stabilitate şi consistenţă a genului o valoare α-Cronbach de 
.89, .97, .81, .80, respectiv .93.  

Analizând răspunsurile copiilor la itemii referitori la etichetarea, identitatea, 
stabilitatea şi consistenţa genului se observă (figura nr. 1) o tendinţă descrescătoare 
a numărului de răspunsuri corecte, odată cu creşterea dificultăţii sarcinilor. Astfel, 
au demonstrat achiziţionarea conceptelor de etichetare, identitate, stabilitate şi 
consistenţă a genului 283 (97.3%), 278 (95.5%), 200 (68.7%), respectiv, 43 (14.8%) 
din cei 291 de subiecţi.  

Poate fi remarcată o relaţie inversă între numărul copiilor care au reuşit să 
răspundă în mod corect la itemii corespunzători scalelor GCI şi dificultatea 
conceptelor-cheie ce stau la baza achiziţionării fiecărui stadiu, în sensul în care cu 
cât sarcinile au necesitat resurse cognitive mai complexe, cu atât a scăzut rata 
răspunsurilor corecte acordate de copii. 

Stadialitatea formării şi dezvoltării genului presupune dobândirea conceptelor 
de bază ale fiecărui stadiu la o anumită vârstă, aspect evidenţiat în figura nr. 2.  

Conceptul de identitate a genului a fost achiziţionat de 88.31% dintre copiii 
de trei ani, de 93.75% dintre subiecţii de patru ani, 97.18% dintre cei de cinci ani şi 
de 97.47% dintre cei de şase ani. Aceeaşi tendinţă ascendentă poate fi observată şi 
în cazul înţelegerii caracterului stabil în timp al genului, pentru acesta oferind 
răspunsuri corecte 38.96%, 60.94%, 80.28%, 88.61% dintre copiii de trei, patru, 
cinci, respectiv şase ani. Doar 12.99%, 17.19%, 14.08% şi 15.19% dintre subiecţii 
de trei, patru, cinci şi şase ani au demonstrat înţelegerea invariabilităţii situaţionale 
a genului.  

Dobândirea conceptelor de identitate a genului şi stabilitate a genului are o 
tendinţă progresivă de la trei la şase ani, odată cu dezvoltarea cognitivă tot mai 
mulţi copii reuşind să înţeleagă şi să asimileze aceste concepte. Consistenţa 
genului, spre deosebire de celelalte concepte, a fost însuşită de mai puţin de 18% 
dintre subiecţi, indiferent de vârsta acestora. 

Dacă la vârsta de trei ani 49,4% dintre copii au acordat răspunsuri 
corespunzătoare încadrării lor în stadiul al 2-lea, al identităţii genului, la patru, 
cinci şi şase ani majoritatea copiilor testaţi (43,8%, 66,2%, respectiv 73,4%) ating 
nivelul stadiului stabilităţii genului (tabelul nr. 1).  
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Figura nr. 1 – Promovabilitatea generală a stadiilor constanţei genului  
conform rezultatelor obţinute la GCI (Gender Constancy Interview). 
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Figura nr. 2 – Dinamica nivelului de înţelegere a conceptelor ce stau la baza formării  

şi dezvoltării constanţei genului în funcţie de vârsta subiecţilor. 

Tabelul nr. 1 
Frecvenţa încadrării copiilor preşcolari într-un anumit stadiu al constanţei genului,  

în funcţie de vârstă, conform rezultatelor obţinute la GCI 

Vârsta Stadiul 0 Stadiul 1 
Etichetare 

Stadiul 2 
Identitate 

Stadiul 3 
Stabilitate 

Stadiul 4 
Consistenţă 

3 6 (7,8%)* 3 (3,9%) 38 (49,4%) 20 (26,0%) 10 (13%) 
4 1 (1,6%) 3 (4,7%) 21 (32,8%) 28 (43,8%) 11 (17,2%) 
5 1 (1,4%) 1 (1,4%) 12 (16,9%) 47 (66,2%) 10 (14,1%) 
6 0 2 (2,5%) 7 (8,9%) 58 (73,4%) 12 (15,2%) 

TOTAL 8 (2,75%) 9 (3,09%) 78 (26,80%) 153 (52,58%) 43 (14,78%) 
* număr cazuri (%) 

Situaţia promovabilităţii 
consistenţă 

Vârsta subiecţilor 
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Rezultatele obţinute ne permit să constatăm faptul că stadiul identităţii 
primare a genului este caracteristic majorităţii subiecţilor de 3 ani, aceştia identificând 
în mod corect categoria de gen a altor persoane precum şi pe cea a propriei 
persoane. Astfel, se dezvoltă conceptul de eu ca gen, identificarea propriei persoane ca 
aparţinând unei singure categorii a genului constituind baza pentru viitoarea 
identitate a genului. Conduita ulterioară, atitudinile şi credinţele individului sunt orientate 
spre dobândirea şi manifestarea unor comportamente adecvate cu categoria de gen. 

Odată cu dezvoltarea cognitivă copiii reuşesc, în mai mare măsură, să 
înţeleagă caracterul invariabil al genului, remarcându-se, în acest sens o tendinţă 
crescătoare a proporţiei celor care şi-au însuşit conceptul de stabilitate a timpului, 
de la 26% la 3 ani, la 73,4% la 6 ani.  

Analizând datele prezentate în tabelul nr. 1 se poate observa faptul că, spre 
deosebire de stadiul identităţii genului şi cel al stabilităţii genului unde influenţa 
vârstei este evidentă, în cazul stadiului consistenţei genului, care presupune înţelegerea 
completă a permanenţei genului, a caracterului invariabil indiferent de raportarea la 
timp, situaţie sau activitate nivelul promovabilităţii este de 13% pentru vârsta de  
3 ani, 17,2%, pentru 4 ani, 14,1% pentru 5 ani şi 15,2% pentru 6 ani.  

Conform rezultatelor obţinute se poate constata faptul că stadiul identităţii 
genului predomină în cazul subiecţilor în vârstă de trei ani, majoritatea celor de 
patru, cinci şi şase ani conştientizând, parţial, invariabilitatea genului, însă doar 
prin raportare la timp. Totuşi, dobândirea conceptului de stabilitate în timp a 
genului ar trebui să fie caracteristică doar subiecţilor cu vârsta cuprinsă între 3½ – 
4½ ani, ulterior, potrivit teoriei lui Kohlberg, trebuind să domine stadiul consistenţei 
genului, al înţelegerii conservării situaţionale a genului. Aceste rezultate contrazic 
asumpţia de bază a teoriei dezvoltării cognitive a genului potrivit căreia formarea şi 
dezvoltarea identităţii de gen are loc stadial. Mai mult, Interviul pentru constanţa 
genului a fost promovat, în totalitate, chiar şi de 13% dintre subiecţii de trei ani, 
aspect ce nu este explicat de teoria lui Kohlberg. În aceste situaţii nu putem afirma, 
cu certitudine, că succesul lor se datorează înţelegerii complete a conceptului de 
constanţă a genului, fiind necesare cercetări mai ample ale acestor rezultate şi ale 
altor factori, în afara dezvoltării cognitive, ce ar fi putut influenţa performanţa 
acestor subiecţi.  

Înţelegerea conceptului de consistenţă a genului a fost evaluată prin GCI, 
itemii corespunzători fiind „Dacă te-ai îmbrăca cu haine de (sex opus) băiat/fetiţă, 
ai fi un băiat sau o fetiţă ?” şi „Dacă ai juca un joc de (sex opus), ai fi un băiat sau 
o fetiţă?” şi cei inverşi, de confirmare, considerându-se că subiectul a înţeles 
invariabilitatea situaţională a genului prin acordarea unor răspunsuri corespunzătoare 
cu categoria genului propriu la toate întrebările. De asemenea, forma GCI utilizată 
în cadrul acestui studiu a inclus, pentru evaluarea acestui concept, şi un item ce 
evidenţiază posibilitatea simulării comportamentului specific genului opus („Chiar 
ai fi (sex opus) sau doar te prefaci că eşti (sex opus) băiat/fetiţă?”), acesta facilitând 
evaluarea nivelului real al comprehensiunii consistenţei situaţionale a genului. 
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Analizând răspunsurile oferite de subiecţi la aceşti itemi (figura nr. 3) se poate 
constata o diferenţă între rata promovabilităţii acestui stadiu conform evaluării 
tradiţionale şi a celei ce include şi varianta simulării. Astfel, dacă în prima situaţie 
au oferit răspunsuri corecte doar 43 (14,8%) subiecţi, prin răspunsurile acordate la 
itemul referitor la posibilitatea simulării 139 (47,8%) dintre subiecţi ar fi întrunit 
criteriile pentru demonstrarea achiziţionării conceptului de consistenţă a genului. 

Luând în considerare răspunsul corect oferit la itemul privitor la situaţia de 
simulare, 96 de subiecţi (32,99%) dintre participanţii la studiu care iniţial nu au 
îndeplinit criteriile pentru clasificarea lor ca aparţinând stadiului consistenţei 
genului au reuşit să ateste înţelegerea caracterului invariabil al genului, indiferent 
de timp, situaţii sau activitate. 

Studiul prezent confirmă rezultatele cercetărilor anterioare realizate asupra 
procesului de formare şi dezvoltare a identităţii de gen care au utilizat ambele 
forme ale GCI (Martin, Halverson, 1981; Martin, Little, 1990) constatându-se 
faptul că modul în care subiecţii interpretează itemii poate influenţa răspunsurile 
acordate la itemii referitori la invariabilitatea situaţională a genului. 

Se poate considera astfel că în cazul evaluării prin GCI tradiţional copiii au 
acordat răspunsurile (considerate iniţial greşite) prin raportarea la posibilitatea 
simulării transformării genului şi nu la transformarea reală a acestuia, adresarea 
întrebării ce urmărea simularea minimalizând efectul negativ al interpretării 
eronate a răspunsului acordat de copil. 
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Figura nr. 3 – Proporţia copiilor care (nu) au îndeplinit standardele referitoare la  

încadrarea în stadiul consistenţei genului prin metoda tradiţională  
şi cea modificată de calculare a punctajului obţinut la GCI. 

La itemul despre dorinţa de a-şi modifica sexul şi posibilitatea realizării ei 
(„dacă ai vrea, ai putea fi (sex opus) băiat/fetiţă?”), 187 (64,3%) dintre subiecţi au 
răspuns corect şi 104 (35,7%) au declarat posibilitatea realizării transformării 
genului propriu. Examinând răspunsurile lor în funcţie de vârstă se constată o 

Situaţia promovabilităţii 



 Rodica Ţocu 8 52 

scădere a celor eronate şi, bineînţeles, o creştere a celor corecte odată cu vârsta: de 
la 33 (42,9%) pentru 3 ani, la 41 (64,1%) pentru copiii de 4 ani, la 51 (71,8%) 
pentru subiecţii de 5 ani şi 62 (78,5%) pentru cei de 6 ani (figura nr. 4) 
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Figura nr. 4 – Proporţia răspunsurilor corecte/greşite la sarcina referitoare la relaţia dintre dorinţa  

de a-şi modifica sexul şi posibilitatea realizării ei în funcţie de vârstă. 

Asocierea dintre vârsta subiecţilor şi tipul de răspuns acordat a fost confirmată şi 
prin testul Chi-pătrat, χ2 (3) = 24.088, p < .005, fiind evidenţiate diferenţe semni-
ficative din punct de vedere statistic între cele patru categorii de vârstă. 

Aceeaşi tendinţă de creştere a răspunsurilor corecte a fost observată şi în 
cazul investigării relaţiei dintre răspunsurile subiecţilor la itemul referitor la dorinţa 
de a-şi modifica sexul şi posibilitatea realizării ei şi stadiile constanţei genului 
(figura nr. 5), complexitatea conceptelor-nucleu ale stadiilor constanţei genului 
fiind relaţionată cu nivelul de conştientizare a caracterului invariabil al genului, 
indiferent de dorinţa noastră.  
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Astfel, odată cu încadrarea în stadiile mai complexe ale dezvoltării genului, 
numărul celor care au reuşit să surprindă independenţa genului raportată la voinţa 
proprie a crescut, de la 4 (44.4%) dintre cei aflaţi în stadiul etichetării genului, la 
36 (46.2%) dintre subiecţii încadraţi în stadiul identităţii genului, la 109 (71.2%) şi 
38 (88.4%) dintre cei aflaţi în stadiile stabilităţii, respectiv consistenţei genului. 
Menţionăm faptul că nici unul dintre participanţii la studiu în stadiul 0 al constanţei 
genului nu au reuşit să acorde răspunsuri corecte la acest item. Diferenţele dintre 
stadii în funcţie de cele două categorii de răspunsuri oferite de copii sunt 
semnificative statistic, obţinându-se o valoare χ2 (1) = 12.862, semnificativă pentru 
p < .005. Deşi la vârste mici copiii cred în posibilitatea transformării genului 
propriu, frecvenţa acordării unui răspuns pozitiv la itemul „Dacă ai vrea, ai putea fi 
(sex opus) băiat/fetiţă?” scade odată cu creşterea vârstei subiecţilor, aspect ce 
subliniază rolul dezvoltării cognitive şi odată cu aceasta înţelegerea genului şi a 
trăsăturilor acestuia fiind mult mai profundă. 

Deşi prin ipoteza studiului nu a fost urmărită stabilirea unei relaţii între sexul 
subiecţilor şi stadiile constanţei genului, totuşi am considerat că investigarea 
acesteia poate oferi informaţii valoroase pentru cercetarea prezentă. Astfel, analizând 
datele prezentate în tabelul 2 pot fi observate diferenţe mici, nesemnificative din 
punct de vedere statistic, χ2 (2) = .95, p = .622. 

Tabelul nr. 2. 
Frecvenţa de încadrare a copiilor în stadiile constanţei genului, în funcţie de sexul subiecţilor 

Frecvenţa Sex Stadiul constanţei genului 
Nr. cazuri % 

nici unul 5 3.3 
etichetare 3 2.0 
identitate 39 26.0 
stabilitate 83 55.3 

masculin 

consistenţă 20 13.3 
nici unul 3 2.1 
etichetare 6 4.3 
identitate 39 27.7 
stabilitate 70 49.6 

feminin 

consistenţă 23 16.3 

Astfel, conform acestor rezultate formarea şi dezvoltarea identităţii de gen, 
privite din perspectiva relaţiei dintre genul subiecţilor şi achiziţionarea conceptelor 
ce stau la baza constanţei genului se desfăşoară în aceeaşi manieră pentru ambele 
genuri. 

Analiza calitativă a răspunsurilor oferite de preşcolari la itemii GCI a relevat 
următoarele aspecte: (1) la vârsta de 3–3½ copiii întâmpină dificultăţi în 
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recunoaşterea/folosirea termenilor ce desemnează persoanele adulte ca aparţinători 
ai unei categorii sexuale („bărbat”/„femeie”) ei utilizând în acest sens alte cuvinte: 
„mamă”, „tată”, „om”, „oamă”, „domn”, „doamnă”; (2) 69.3% dintre subiecţii care 
nu au reuşit să acorde răspunsurile adecvate pentru încadrarea în stadiul stabilităţii 
genului au oferit răspunsuri incorecte la itemul ce evidenţia stabilitatea genului în 
timp prin raportarea la o situaţie viitoare („voi fi ca mama şi ca tata”), în timp ce 
61.7% au oferit răspunsuri greşite la itemul 4, corespunzător raportării la trecut (ex. 
„băiat, aveam părul scurt”, sau „eram cocuţă”); (3) la itemii corespunzători 
evaluării nivelului de înţelegere a consistenţei genului copiii care nu au înţeles 
conservarea situaţională a genului au acordat răspunsuri ca: „dacă mă îmbrac cu 
haine de fetiţă/băiat sunt fetiţă/băiat”, „nu mă îmbrac”, „nu mă joc”, „nu-mi plac 
rochiţele”); (4) în general, la itemii ce vizau posibilitatea de transformare a genului 
propriu în gen opus copiii au oferit răspunsuri ce evidenţiau nu numai respingerea 
acestei posibilităţi ci şi a genului opus (ex. „nu vreau să fiu băiat/fată”, „vreau să 
fiu doar băiat/fată”, „nu-mi plac fetele/băieţii), fiind remarcate, la câteva cazuri, 
răspunsuri ce subliniau forţe supranaturale ce ar putea influenţa apartenenţa la o 
anumită categorie a genului (ex. „dacă m-ar ajuta Dumnezeu”, „eu n-am o magie 
ca să mă schimb”). 

3. CONCLUZII 

Înţelegerea naturii complexe a genului are loc în condiţiile unei dezvoltări 
cognitive şi a unor experienţe sociale care să permită cunoaşterea şi însuşirea 
apartenenţei proprii şi a celorlalţi la o singură categorie a genului, a caracterului 
invariabil al genului de-a lungul timpului, indiferent de situaţia sau activitatea în 
care este implicat individul. Astfel, vârsta şi nu apartenenţa la una dintre categoriile 
genului îşi pune amprenta asupra nivelului de comprehensiune a caracteristicilor 
genului, la începutul preşcolarităţii definitivându-se formarea conceptului de eu ca 
gen, urmând ca ulterior, odată cu creşterea vârstei şi a dezvoltării cognitiv-sociale 
să fie conştientizată constanţa genului, cu toate componentele ei. 

Primit în redacţie la: 26.X.2012 
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REZUMAT 

Cercetările anterioare asupra procesului de formare şi dezvoltare a identităţii de gen 
evidenţiază dificultatea copiilor de a înţelege complexitatea genului, genul fiind unul dintre 
principalele concepte ce stau la baza categorizării indivizilor încă de la naştere. Studiul prezentat în 
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cadrul acestui articol arată că înţelegerea constanţei genului este relaţionată cu vârsta subiecţilor, 
etichetele genului, identitatea genului, stabilitatea în timp a genului şi consistenţa situaţională a 
genului reprezentând concepte-cheie ale dezvoltării identităţii de gen. Cercetarea a fost realizată pe un 
eşantion format din 291 de copii cu vârste cuprinse între 2 ani, 8 luni şi 6 ani, 11 luni cu o vârstă 
medie de 60.69 luni (SD = 13.58): 141 de fete, 150 de băieţi. Rezultatele au evidenţiat o traiectorie 
ascendentă a nivelului de achiziţionare a conceptelor relaţionate cu constanţa genului, înţelegerea 
acestora fiind facilitată de dezvoltarea cognitivă a copilului odată cu creşterea în vârstă, excepţie 
făcând doar consistenţa genului. Stadiul identităţii genului a fost caracteristic copiilor de trei ani, în 
timp ce, la vârstele de patru, cinci şi şase ani au predominat răspunsurile corespunzătoare stadiului 
stabilităţii genului. Nu au fost identificate diferenţe în funcţie de genul subiecţilor referitoare la 
încadrarea într-un anumit stadiu al dezvoltării genului. 
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Abstract 

The impact of the religiosity on the emotional sphere of child’s life generates feelings, emotions 
and specific sentiments influencing his or her personality. The empathy is extremely important, its own 
development contributes to the diminishment or to the inhibit of antisocial behaviour. The benefits of the 
emotional development in children lead to an increased ability of being more sensitive to other’s 
feelings, to a higher perception in reading other's level of interest in the speech and to a better 
understanding of each other's mistakes or of the unwritten or conventional rules. Empathy, feature of the 
emotional intelligence, is also a characteristic of religiosity and it is a key element in establishing 
harmonious relations between children. Adult religiosity it is very different from the one of a child, but 
this does not mean that God is less inaccessible to the little one’s cognition and discovery. Children are, 
by the nature of their being, those who are closest to God, through their own innovative, courageous and 
lack of inhibitions way in which they try to picture Him. They are not obstructed by conventionalism or 
barriers created in our very limited mind. They freely express their rich and spontaneous imagination 
having that unique innocence and beauty of their wonderful age. Child’s meeting with God can be 
achieved by specific experiences, but also in the imaginative and reflective activity. The representation 
of God is an essential prerequisite in the process of creating a child’s personal relationship with Him, the 
child needing more than the adult, a concrete image of God. 

Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, empatie, religiozitate, reprezentările la preşcolar. 

Keywords: emotional intelligence, empathy, religiosity, representations at preschool. 

1. INTRODUCERE 

Marii filosofi şi oameni de ştiinţă din toate timpurile au considerat că există o 
legătură deplină între sensul vieţii noastre şi divinitate, nevoia de a fi religios, 
aspiraţia continuă spre infinit fiind înnăscută fiinţei umane. Homo sapiens este mai 
întâi de toate homo religiosus. Se constată că religia este inseparabilă de viaţa 
umană, fiind legată atât de manifestarea exterioară, cât şi de universul spiritual 
interior. Mircea Eliade (1981) afirma: „Conştiinţa unei lumi reale şi semnificative 
este strâns legată de descoperirea sacrului. Prin experienţa sacrului, spiritul uman a 
sesizat diferenţa dintre ceea ce se revela ca fiind real, puternic, bogat şi semnificativ 
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şi ceea ce este lipsit de aceste calităţi, adică curgerea haotică şi periculoasă a 
lucrurilor, apariţiile şi dispariţiile lor fortuite şi vide de sens. (...) A fi, sau mai 
degrabă a deveni om, înseamnă a fi religios”.  

Omul religios este acela care îşi asumă o existenţă teocentrică, cel care 
subsumează toate scopurile cotidiene şi însăşi viaţa sa apropierii de Dumnezeu, 
comuniunii cu El, înţelegând că viaţa terestră este trecătoare, este numai o etapă 
sau o treaptă din ceea ce reprezintă adevărata viaţă, eternitatea. Aşadar, omul este 
ontologic religios, fiind creat cu dorinţa de a transcede viaţa de zi cu zi către un 
plan spiritual, superior, deşi în societatea actuală se observă tot mai mult 
zdruncinarea sistemului axiologic şi pervertirea valorilor spirituale autentice. 

Psihologii contemporani definesc omul ca fiinţă bio-psiho-socio-spirituală şi 
susţin că omul are necesităţi specifice fiecărei dintre cele patru dimensiuni 
(Jankowski, 2002). Religiozitatea este un fenomen psihic caracteristic fiinţei umane, 
fie că mărturiseşte sau nu o anumită credinţă religioasă. În psihicul fiecărui om există 
noţiunea de sacru, pe care o atribuie valorilor transcendente (Buzalic şi Buzalic, 
2010, p. 30). E. Durkheim (apud Mânzat, 1997, p. 20) susţine că „omul trăieşte în 
chip religios”, apreciază că experienţa religioasă este prea puternică pentru a fi 
iluzorie, iar majoritatea filosofilor şi psihologilor au considerat religia ca pe o înălţare 
a omului, întrucât aceasta caută valorile spirituale, se întreabă de rostul vieţii, de 
continuitatea ei după moarte, de existenţa unui Creator. Religia îi deschide spiritului 
uman noi orizonturi pe drumul care îl conduce spre conştiinţa de sine a fiinţei umane.  

Religia aduce o serie de emoţii pozitive benefice individului, dar totodată, ea 
influenţează şi viaţa celor de lângă noi. O serie de cercetări confirmă faptul că 
religia are un rol important în dezvoltarea unui comportament suportiv faţă de 
semenii noştri (Mihalache, 2009), dărnicia, altruismul, empatia, fiind manifestări 
concrete ale practicanţilor vieţii religioase autentice. Religia face oamenii mai buni. 

2. LITERATURA DE SPECIALITATE 

Din perspectivă ontogenetică, psihologii au explicat evoluţia religiozităţii 
individului, raportându-se la procesul maturizării sale biopsihice. E. Starbuck (1899) 
a studiat evoluţia vieţii religioase la individ, considerând că religia este o funcţie a 
fiinţei umane (apud Cuciuc, 2006, p. 33), susţine că în fiecare etapă de vârstă este o 
religiozitate specifică, care evoluează odată cu dezvoltarea naturală a fiecăruia. În 
urma cercetărilor sale, a ajuns la concluzia că fenomenul religios este la fel ca oricare 
alt fenomen psihic, poate fi studiat ca şi celelalte manifestări psihice. 

Încercările de abordare a problemei dezvoltării religiozităţii la copilul preşcolar 
sunt foarte puţine, se cunosc aplicări ale modelului piagetian al dezvoltării logice la 
conţinuturile religioase (Elkind, 1971; Goldman, 1964), care au încercat să 
conceptualizeze dezvoltarea religioasă ca o combinare a Self-ului, moralităţii, logicii 
şi preceselor de construire a sensului (Fowler, 1974, 1981). 

Dezvoltarea psihologiei cognitive a dus la crearea unui mediu teoretic care 
ulterior a fost adoptat şi aplicat în sfera experienţei religioase, cu privire la 
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dezvoltarea gândirii religioase. Teoria lui Piaget referitoare la dezvoltarea cognitivă 
a avut o remarcabilă influenţă în cercetările din domeniu, în ultimii 50 de ani. 
Astfel, mai mulţi cercetători au adoptat şi au aplicat rezultatele lui în diverse sfere 
ale psihologiei, inclusiv în concepţia privind dezvoltarea credinţei şi a religiei. 
Dintre aceştia, se remarcă: R. Goldman, cu lucrarea Religious thinking from 
childhood to adolescence, 1964; J. Deconchy, cu lucrarea The idea of God, 1965; 
D. Long, D. Elkind and B. Spilka, cu lucrarea The child’s conception of prayer, 
1967; J. Fowler, cu lucrarea Stages of faith, 1981; N. Wakefield, cu lucrarea 
Children and their theological concepts, 1986; L. Steele, cu referire la dezvoltarea 
spirituală, în lucrarea Developmental psychology and spiritual development, 1986, 
ca şi D. Helminiak, care abordează aceeaşi temă, un an mai târziu, în cartea 
Spiritual development; R. Oser şi Gmünder, cu lucrarea Religious judgement, 1991. 

Cornwall, Albrecht, Cunningham şi Pitcher (1986) vorbesc despre existenţa a 
trei componente ale religiozităţii: cunoaşterea (cogniţia), sentimentul (afectivitatea) 
şi a face sau faptele (comportamentul). Aceste componente pot exista individual, 
deşi ideal ar fi să se regăsească toate trei în structura religiozităţii persoanei. 

Există şi câteva studii mai recente cu privire la dezvoltarea religioasă a 
copiilor, dintre care amintim: Robert Coles, în The Spiritual Life of Children (1990) 
explorează spiritualitatea la copii, prin intermediul desenelor realizate de aceştia. 
David Hay şi Rebecca Nye, în The Spirit of Child (2006), timp de 3 ani au cercetat şi 
explorat natura spiritualităţii la copii. Ei au descoperit că şi copiii sunt capabili de a 
avea profunde şi semnificative experienţe spirituale încă de la o vârstă fragedă. 

David Heller, în The Children’s God (1986), îşi începe cercetarea cu o 
întrebare: „Cum şi-l pot imagina copiii pe Dumnezeu?”. Donald Ratcliff şi Marcia 
McQuitty în cartea Children’s Spirituality prezintă câteva perspective creştine 
asupra spiritualităţii la copii, explorează o serie largă de subiecte incluzând teorii 
teologice, definiţii ale spiritualităţii la copii, precum şi modalităţi de încurajare şi 
susţinere a spiritualităţii la copii acasă, la Biserică, şcoală sau în alte contexte. 

3. METODOLOGIA INVESTIGĂRII 

Definirea termenilor: 
Inteligenţa emoţională reprezintă capacitatea individului de a înţelege 

emoţiile proprii, capacitatea de a percepe trăirile şi emoţiile celuilalt şi de a te putea 
transpune în locul celuilalt, inteligenţa emoţională este cea care ne ajută să creăm 
relaţii, să comunicăm în diferite medii şi ocazii, să ne adaptăm. Emoţiile au un rol 
major în viaţa omului, ele pot afecta mai multe funcţii şi pot fi sursa care generează 
acţiunile noastre.  

Inteligenţa emoţională cuprinde următoarele capacităţi specifice: conştiinţa 
de sine a propriilor emoţii: introspecţia, recunoaşterea unui sentiment; stăpânirea 
emoţiilor: identificarea unor metode de a face faţă emoţiilor; motivarea interioară: 
canalizarea emoţiilor şi sentimentelor în direcţia realizării unui scop propus, 
însoţită de control emoţional; empatia: capacitatea de a manifesta sensibilitate şi 
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grijă faţă de problemele altora, de a te transpune în situaţia celuilalt; stabilirea şi 
dirijarea relaţiilor interumane: cunoaşterea, analiza şi controlul emoţiilor altora 
(Roco, 2004, p. 141). 

Reprezentările religioase reprezintă un sistem de decodificare şi de transpunere 
în plan fizic a realităţii religioase, sub forma unui ansamblu de idei, cunoştinţe, 
imagini, ca obiecte materiale, simboluri, practici, scrieri; reprezentările religioase nu 
sunt doar o simplă reflectare a realităţii, ci prin intermediul lor se încearcă transferul 
din lumea îndepărtată a divinului în cea imediată, cu ajutorul materialului profan 
(Cuciuc, 2006, p. 12). În felul acesta credinţa se dezvăluie în numeroase forme 
perceptibile. Reprezentarea sacrului este o creaţie profană. „A reprezenta un lucru 
sau o stare nu înseamnă, de fapt, a o dedubla, a o raporta sau a o reproduce, înseamnă 
a o reconstitui, a o retuşa, a-i schimba configuraţia” (Moscovici, 1994, p. 46). Spre 
deosebire de alte categorii, „obiectele” din sfera religioasă sunt inaccesibile experienţei 
empirice sau sensibile, de aceea omul nu poate ajunge la ele decât printr-o 
transpoziţie care să-i dea o formă accesibilă reprezentării. 

Pentru a evidenţia relaţia dintre inteligenţa emoţională şi reprezentările religioase 
la copilul preşcolar, şi influenţa pe care acestea o au una asupra celeilalte şi asupra 
personalităţii în formare a copilului, cercetarea de faţă îşi propune următoarele: 

Ip: Presupunem că toţi copiii de vârstă preşcolară mare au formată o 
reprezentare a lui Dumnezeu proprie, unică, individualizată; 

Ip: Presupunem că reprezentările religioase la copiii preşcolari sunt însoţite 
de trăiri şi emoţii specifice, precum şi de caracteristici ale inteligenţei emoţionale, 
cum ar fi empatia. 

Ca instrumente de investigare, adaptate specificului temei, cât şi particularităţilor 
de vârstă ale copiilor preşcolari, s-au folosit: desenul cu temă religioasă; testul 
„asociaţie-liberă”, pentru a obţine o listă de cuvinte pe care copiii le asociază unor 
cuvinte religioase date şi pentru a evidenţia bogăţia de termeni religioşi a vocabularului 
lor; interviul; observaţia, folosită pentru a surprinde aspectele nonverbale referitoare la 
atitudinea copiilor la începutul, în timpul şi la sfârşitul activităţii de desen cu temă 
religioasă. 

Cele patru instrumente de investigare a reprezentărilor religioase la copilul 
preşcolar au fost aplicate unui număr de 50 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 
ani, din mai multe grupe pregătitoare dintr-o grădiniţă din oraşul Târgovişte, în 
perioada aprilie-mai 2011. Aceşti copii provin din familii diferite din punct de 
vedere social, cultural şi educaţional, singurul criteriu de selecţie constituindu-l 
prezenţa la grupă în acea perioadă.  

4. PREZENTAREA REZULTATELOR 

Desenul religios reprezintă pentru copiii preşcolari o activitate plăcută, 
creativă, care le oferă posibilitatea de a-şi exprima grafic cunoştinţele referitoare la 
acest subiect, dar şi atitudinile şi trăirile interioare pe care le au faţă de Dumnezeu, 
precum şi o modalitate de proiecţie inconştientă a dorinţelor şi nevoilor acestora 
faţă de Fiinţa atotputernică, pe care ei adesea o asociază unuia dintre părinţi. 
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Exemple de reprezentări religioase realizate de preşcolari mari: 

 
ŞTEFANIA P. – 7 ani 

„Iisus pe cruce răstignit, un înger, Maria Magdalena tristă, cu un coş cu ouă lângă cruce” 

 
ALEXIA P. – 6 ani 9 luni 

„Iisus răstignit, un înger care vine la El, soarele este trist pentru că L-au răstignit” 

Ca şi concluzii în urma realizării desenelor, pot fi surprinse următoarele: toţi 
copiii au respectat tema dată, respectiv realizarea unui desen în care să arate cum îl 
văd ei pe Dumnezeu; în fiecare desen apare cel puţin un simbol religios, fapt care 
demonstrează că ei au formată o reprezentare unică, proprie, individualizată a lui 
Dumnezeu; majoritatea desenelor fac referire la un eveniment plin de încărcătură 
afectivă din viaţa Mântuitorului Hristos, respectiv la Răstignirea Acestuia, marcant şi 
impresionant pentru copiii de vârstă preşcolară. Unii copii îşi transpun propriile 
sentimente şi trăiri în desen, personificând anumite lucruri şi obiecte, cum ar fi: 
soarele, care plânge pentru că L-au răstignit pe Iisus Hristos, flori triste, nori cenuşii 
etc. Experienţa lor religioasă este reflectată în desene prin intermediul elementelor 
grafice care redau aspecte din viaţa copiilor şi a familiilor lor, cum ar fi mersul la 
Biserică, mersul la cimitir, cu flori şi lumânări etc. Paleta cromatică a desenelor este 
bogată, copiii uitilizând atât culori vii, vesele, în redarea elementelor de decor (flori, 
fluturi, iarbă, cer, soare), cât şi culori cu tonalitate afectivă negativă (cenuşiu, negru 
pentru norii – exprimând tristeţea). Câţiva dintre copii s-au desenat pe ei sau membri 
ai familiei lor, fapt care indică existenţa unei legături conştientizate între aceştia şi 
Dumnezeu, Dumnezeu fiind perceput ca un personaj din viaţa lor.  

Testul asociaţiei libere descoperă aspecte interesante referitoare la reprezentarea 
lui Dumnezeu, dar şi la volumul de cunoştinţe şi noţiuni religioase pe care copiii 
preşcolari le au. Astfel: toţi copiii au respectat regula jocului, răspunzând într-un timp 
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cât mai scurt unor cuvinte-stimul, cu primul cuvânt apărut în minte; se poate observa 
diversitatea şi bogăţia de cuvinte religioase folosite de copii, ceea ce indică faptul că ei 
au un vocabular de cuvinte dezvoltat, cunoştinţe şi noţiuni religioase diverse, variate, 
precum şi experienţă de viaţă în ceea ce priveşte domeniul religios; Tatăl şi Fiul, 
respectiv Mântuitorul Iisus Hristos sunt cunoscuţi, însă cea de-a treia Persoană a Sfintei 
Treimi, Duhul Sfânt, nu apare în reprezentările copiilor; cuvântului stimul „Dumnezeu” 
copiii i-au asociat cel mai des cuvinte precum: Iisus Hristos, cruce, Biserică, dar şi 
atribute precum iubire, ajutor, bunătate; cuvântului stimul „Iisus Hristos” copiii i-au 
asociat cel mai des cuvinte precum: răstignit, cruce, Dumnezeu, Paşte, sau Fecioara 
Maria; cuvântului stimul „cer” copiii i-au asociat frecvent cuvinte precum: nori, soare, 
albastru, dar şi Dumnezeu, Iisus Hristos, înger sau Maica Domnului, ceea ce indică 
corelaţia dintre cer şi divinitate stabilită în reprezentările copiilor; cuvântul stimul 
„suflet” este asociat de copii cu termeni precum: inimă, iubire, mama, bunica, şi uneori 
cu Dumnezeu, ceea ce arată legătura dintre sentimentele lor şi fiinţele cele mai dragi, 
respectiv mama sau bunica, dar şi Dumnezeu; cuvântului stimul „Biserică” copiii i-au 
atribuit cuvinte precum: preot, icoană, cruce, casă, precum şi alte obiecte de cult, dar şi 
Dumnezeu, ceea ce arată că ei văd Biserica drept loc concret în care îl întâlnesc pe 
Dumnezeu, chiar dacă nu Îl pot vedea şi fizic; cuvântul stimul „cruce” este asociat de 
copii cu termeni precum: răstignit, Iisus sau Biserică, legătura dintre aceşti termeni 
fiind şi mai puternic evidenţiată în această perioadă, în preajma sărbătorii de Paşte; 
cuvântul stimul „Biblie” este asociat de majoritatea copiilor cu cuvântul carte, ceea ce 
arată că le este cunoscută. 

Se poate concluziona că există un fond de cuvinte religioase de bază, pe care 
majoritatea copiilor le au, precum: Dumnezeu, Iisus Hristos, Fecioara Maria, cruce, 
Biserică, înger etc., dar şi o serie de termeni religioşi specifici (altar, mir, parastas, 
mănăstire, Noul Testament etc.), mai puţin întâlniţi în viaţa de zi cu zi, ceea ce arată 
că există o participare şi o implicare în sfera religioasă, aceasta fiind încă o valoare 
autentică conştientizată de părinţi, bunici, cu rol major în formarea personalităţii 
copilului. 

Interviul a adus un plus de informaţii referitoare la cunoştinţele pe care le au 
copiii de vârstă preşcolară despre Dumnezeu şi raportul Lui cu lumea. Astfel, cei 
mai mulţi copii consideră că Dumnezeu este o Fiinţă Atotputernică, Atotvăzătoare, 
diferită de noi şi totuşi asemănătoare omului, care locuieşte în cer (toţi copiii 
surprind acest aspect), şi care are grijă de oameni, îi vindecă şi, uneori îi pedepseşte 
(doar puţini copii surprind acest aspect), cei mai mulţi dorind să-L întâlnească, să-L 
vadă sau să-I mulţumească, ori să-I spună că-L iubesc. 

Din grila de observaţie folosită reiese faptul că cei mai mulţi preşcolari au 
manifestat atitudini de entuziasm la începutul activităţii, respectiv la aflarea temei 
de desen, spontaneitate pe parcursul realizării temei şi satisfacţie la încheierea ei, 
alte atitudini constatate la un număr mic de copii fiind cele de cooperare sau 
formulare de întrebări, niciun copil nu a refuzat subiectul temei de desen, nici nu a 
manifestat vreo atitudine de respingere, fapt care reflectă deschiderea şi interesul 
pe care copiii îl au faţă de religie. 
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5. CONCLUZII 

În dezvoltarea personalităţii copilului etapa sau vârsta preşcolarităţii este una 
deosebit de importantă. Acum se însuşesc o serie de comportamente şi conduite care 
stau la baza construirii caracterului moral şi se conturează o viziune proprie asupra 
vieţii, aceasta este perioada „celor 7 ani de acasă”, temelia unui caracter frumos. Însă 
această vârstă este una a contrastelor: copilul este extrem de receptiv şi de interesat de 
tot ceea ce este nou, vrea să descopere cât mai mult, dar insuficienta maturizare a 
proceselor gândirii creează o disonanţă între dorinţele şi aspiraţiile sale şi posibilităţile 
reale de satisfacere a acestora. Totuşi, acum este momentul oportun în care copilul 
poate şi trebuie să fie familiarizat cu noţiunile religioase şi totodată trebuie încurajate 
strategiile de dezvoltare a inteligenţei emoţionale, deopotrivă, la fel de importante, una 
pentru echilibrul sufletesc, spiritual, iar cealaltă pentru reuşita în viaţă. 

 Din cercetarea relaţiei dintre inteligenţa emoţională şi reprezentările religioase 
la copilul preşcolar reies următoarele concluzii: 

Toţi copiii de vârstă preşcolară mare sunt familiarizaţi cu noţiuni religioase 
elementare, fapt constatat din desenele lor, dar şi din celelalte metode de investigare 
utilizate, reprezentările lor religioase fiind unice, individualizate, îmbogăţite cu 
elemente din experienţa lor de viaţă. Aceste valori religioase sunt amprenta legăturii 
părinţilor cu Dumnezeu, familia fiind, după cum spun marii teologi, „Biserica de 
acasă”. Grădiniţa nu este cu precădere mediul în care religiozitatea se dezvoltă, 
întrucât, ca şi disciplină de studiu, religia are caracter opţional, puţinele cunoştinţe 
care se transmit copiilor sunt cele care fac referire la marile sărbători creştine 
(Paştele, Crăciunul). 

O altă concluzie a cercetării o constituie faptul că reprezentările religioase la 
copiii preşcolari sunt însoţite de trăiri şi emoţii specifice, precum şi de caracteristici ale 
inteligenţei emoţionale, cum ar fi empatia, ceea ce favorizează dezvoltarea conştiinţei 
morale şi a caracterului copilului, a sentimentelor nobile, umane. Considerând că 
rădăcinile moralităţii se află în empatie, putem desprinde concluzia că, pe măsură ce 
oamenii sunt mai empatici, ei favorizează principiile, atitudinile şi comportamentele 
morale. Astfel, învăţământul preşcolar trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor 
religioase ale copiilor şi, sub forma jocului, pe care copiii nu-l refuză niciodată, şi 
utilizând inteligenţa emoţională, să urmărească hrănirea şi îmbogăţirea universului 
interior, spiritual, pentru că principalul element care îl deosebeşte pe om de orice altă 
fiinţă creată este sufletul său. 

Primit în redacţie la: 19.VII.2012 
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REZUMAT 

Impactul religiozităţii în sfera afectivă a vieţii copilului preşcolar generează trăiri, emoţii şi 
sentimente specifice şi influenţează personalitatea copilului. Empatia este extrem de importantă, 
dezvoltarea ei contribuie la reducerea sau inhibarea comportamentelor antisociale. Beneficiile 
dezvoltării emoţionale la copii conduc la creşterea capacităţii de a fi mai sensibili la sentimentele 
celorlalţi, de a citi nivelul de interes din vorbirea celuilalt, de a înţelege greşelile celuilalt, a regulilor 
nescrise sau convenţionale. Empatia, ca trăsătură a inteligenţei emoţionale, este în acelaşi timp o 
caracteristică a religiozităţii şi constituie un element cheie în stabilirea relaţiilor armonioase dintre 
copii. Religiozitatea unui adult diferă foarte mult de cea a unui copil, însă acest lucru nu înseamnă că 
Dumnezeu este inaccesibil cunoaşterii şi descoperirii de către cei mici. Copiii sunt, prin natura fiinţei 
lor, cei care se pot apropia cel mai mult de Dumnezeu, prin modul lor inedit, curajos şi lipsit de 
inhibiţii de a încerca să şi-L reprezinte. Ei nu se lasă opriţi de convenţionalisme sau de bariere create 
de însăşi mintea noastră limitată, ci dau expresie şi frâu liber imaginaţiei lor bogate şi spontane, cu 
inocenţa şi frumuseţea acestei vârste minunate. Întâlnirea copilului cu Dumnezeu se poate realiza prin 
experienţele specifice, dar şi în activitatea imaginativă sau reflectorizantă. Reprezentarea lui 
Dumnezeu constituie o condiţie esenţială în procesul de formare a unei legături personale cu Acesta, 
copilul având nevoie, mai mult decât adultul, de o imagine concretă a lui Dumnezeu.  
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Abstract 
Background: genetic testing is part of routine prenatal care. The identification and characterization 

of genes for hearing loss help the understanding of the causes of condition, and increase the availability 
of genetic tests for its specific forms. For parents the genetic tests provide the opportunity to make medical 
and personal choices that may have a profound effect upon their lives and the lives of their babies. 
Objectives: to assess the psychological impact that the prenatal test might have on the parents child trios; 
to explore the psychological burden of the unexpected positive result. Subjects and methods: from 2009 
to 2010, 97 hearing pregnant women were enrolled for participation in this interview and questionnaire 
study. Interview included both before and after test results sessions. Study documents the psychosocial 
issues of undesired results on prenatal hearing screening. Results: Overall, the pregnant women had positive 
attitudes toward prenatal screening for hearing loss including both invasive and non-invasive procedures. 
Compared with pregnant women who received a negative result (n = 93), the pregnant women in the 
positive result group (n = 4) experienced anxiety, depression, anger, and feelings of guilt and shame. All 
four women declared themselves unprepared for the result. Despite their feelings and after genetic 
counseling none of the couples decided to terminate the pregnancy for religious reasons. Conclusions: 
the expectant parents want to be informed in time about all the prenatal tests available, advantages, related 
risks and limitations. They asked for a better counseling system and appropriate support. The prenatal 
testing should be taken voluntarily and not mandatorily.  

Cuvinte-cheie: screening prenatal, pierderea auzului, reactii psihologice.  
Keywords: prenatal screening, hearing loss, psychological issues. 

1. INTRODUCTION 

Nowadays genetic testing is part of routine prenatal screening and diagnosis, 
especially, for aneuploidies and monogenic disorders. Prenatal screening for hearing 
loss (HL) is not included in the current set of screened conditions in many countries 
because of lack of epidemiological evidence, economic restrictions or ethical 
considerations. However, some countries included HL in the national neonatal screening 
program because HL continues to be one of the most common birth defects (ASHA 
website, 2012). The aim of neonatal screening is the identification of newborns at risk, 
and for them, genetic diagnostic test is available. Early diagnosis, early management of 
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hearing aids, and an early start on special education programs and using assistive, 
adaptive and rehabilitative devices could help improvement of child’s hearing.  

Since 2004, in Romania newborn hearing screening is performed in newborn 
intensive care units (NICU) in few hospitals from Bucharest, Timişoara, Iaşi and 
Cluj, as a pilot study. Although in Romania molecular testing for non-syndromic 
HL is available it is sporadically performed.  

Some studies consider HL as a disability more than a medical condition or 
disease (Chandrasekharan and Fiffer, 2010). So, prenatal screening for HL in the 
general population is considered not medically necessary or of unproven benefits 
(CIGNA website, 2012).  

We performed a prenatal screening in general population in order to assess 
the carrier frequency of the most common mutations at the DFNB1 gene locus. The 
test was offered free of charge to 350 unrelated normal hearing pregnant women 
who have received prenatal screening test with a suspected fetal chromosomal or 
structural anomaly (Dragomir et al., 2011).  

The present study analyzed the experiences of pregnant women undergoing 
prenatal hearing test and provided information about adverse psychosocial 
consequences of screening and adjustment of pregnant women carrying an affected 
fetus. The data could be a reference point for health professionals. 

Our study was approved by the Ethics Committee with the Carol Davila 
University of Medicine and Pharmacy (Bucharest) and is a part of the Program 4 – 
“Partnerships in priority areas” supported by National Authority for Scientific 
Research of Romania. 

2. SUBJECTS AND METHODS 

A total of 350 pregnant women received information and consent form about the 
interview study at their genetic counseling visit in order to recruit participants. Only 97 
of 350 (27.71%) replied agreeing to be enrolled. The consent form was written.  

All 97 participants, aged between 21 and 39 years, had normal hearing. 
Participants came from several regions of the country and represented different 
economic classes, educational levels, ethnicities, religious traditions and belief 
system. These pregnant women comprised three groups:  

Group 1: Pregnant women with no previous pregnancy and no screening history 
(n = 36); 

Group 2: Pregnant women with one or more previous prenatal diagnosed 
pregnancies resulting in viable offspring (n = 14); 

Group 3: Pregnant women with one or more previous pregnancies and no 
prenatal diagnosis (n = 47). 

An interviewing method was used to collect information on pregnant 
women’s perceptions and experiences. Each participant was administered a 
questionnaire that included basic demographic information such as age, ethnicity, 
annual income, prenatal screening history, marital status and education. Most of 
participants asked confidentiality and wanted their data to be anonymous and 
individuals could not be identified. 
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The responses of all three groups were analyzed and compared. The interviews 
were conducted over one year period, from March 2009 to April 2010. 

Two separate sessions were needed for the interview and questionnaire study: 
first visit before the prenatal test and the second one after the test result. Few 
participants were interviewed at their homes (the interview was audio taped and 
transcribed) and others wanted to attend the session with their husbands or partners 
and refused to be interviewed separately. 

ETHICAL CONSIDERATIONS 

Written informed consent was obtained from all couples and provided to the 
Ethics Committee of the Carol Davila University of Medicine and Pharmacy – 
Bucharest, who approved the conduct of this study in accordance with the Helsinki 
Declaration. All authors had full access to all data. 

3. RESULTS 

Overall, a return rate of 27.71% (97/350) was achieved but interviews were 
completed for all 97 participants who returned the consent forms and questionnaires.  

Table no. 1 
Demographic data for the pregnant women (n = 97) 

Pregnant women Group 1 
n (%) 

Group 2 
n (%) 

Group 3 
n (%) 

Age 
21–29 
30–39 

 
15 (15.46%) 
21 (21.64%) 

 
  2 (2.06%) 
12 (12.37%) 

 
15 (15.46%) 
32 (32.38%) 

Number of children 
None 
One  
Two 

 
36 (37.11%) 

– 
– 

 
– 

11 (11.34%) 
  3 (3.09%) 

 
– 

40 (41.23%) 
  7 (7.21%) 

Education 
Elementary 
High School 
Higher Education 

 
– 

10 (10.30%) 
26 (26.80%) 

 
– 

  6 (6.18%) 
  8 (8.24%) 

 
  1 (1.03%) 
27 (27.83%) 
19 (19.58%) 

Religion 
Orthodox 
Roman Catholic 
Protestant 
Others 

 
35 (36.08%) 

– 
– 

  1 (1.03%) 

 
14 (14.43%) 

– 
– 
– 

 
42 (43.29%) 
  2 (2.06%) 
  3 ((3.09%) 

– 
Ethnicity 

Romanian 
Hungarian 
German 
Romani 
Others 

 
32 (32.38%) 

– 
– 

  3 (3.09%) 
  1 (1.03%) 

 
14 (14.43%) 

– 
– 
– 

 
45 (46.39%) 

– 
  1 (1.03%) 
  1 (1.03%) 

– 
Family 

Married parents 
Unmarried parents 
Single-parent 

 
29 (29.89%) 
  6 (6.18%) 
  1 (1.03%) 

 
14 (14.43%) 

– 
– 

 
39 (40.20%) 
  8 (8.24%) 

– 
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Graph no. 1 
Global view of demographic data. 

 
There were differences in level of anxiety, depression, parenting stress, or 

worry about baby between groups. The differences were not significant. There 
were few missing data for “blame other” item. 

 
Table no. 2 

 

Psychological outcomes of the 97 respondents: before and after test results 
 

Group 1 
n (%) 

Group 2 
n (%) 

Group 3 
n (%) Pregnant women 

Before After Before After Before After 

Anxiety 27/97 
(27.83%) 

5/97 
(5.15%) 

3/97 
(3.09%) 

1/97 
(1.03%) 

32/97 
(32.98) 

9/97 
(9.27%) 

Depression 3/97 
(3.09%) 

2/97 
(2.06%) 

– – 5/97 
(5.15%) 

2/97 
(2.06%) 

Parenting stress 20/97 
(5.55%) 

5/97 
(13.88%) 

2/97 
(2.06%) 

2/97 
(2.06%) 

37/97 
(38.14%) 

7/97 
(7.21%) 

Worry about child’s hearing 
and feeling of guilty 

29/97 
(80.55%) 

2/97 
(5.55%) 

7/97 
(7.21%) 

– 26/97 
(26.80%) 

3/97 
(3.09%) 

Blames others – 2/97 
(2.06%) 

– – – 2/97 
(2.06%) 

4. DISCUSSION 

Prenatal screening, as part of routine antenatal care, provides the parents with 
an estimation of the risk that their child may have a particular health problem. The 
decision to undergo further more invasive diagnostic tests based on this probability 
then rests with the parents. Women undergoing prenatal screening/diagnostic 
procedures experience more psychological distress, which may be currently 
underestimated (Allison et al., 2011). 
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Some literature studies suggest that this adverse psychological consequence of 
screening can be avoided or reduced by increasing the level of pregnant women’s 
knowledge of the screening test prior to testing (Crocket et al., 2006; Show et al., 
1999). Few other intervention studies aimed at increasing knowledge to prevent 
anxiety have yielded mixed results. So, further research into the relationship between 
knowledge and psychological implications of screening is warranted (Green et al., 
2004; Marteau et al., 1996). 

All participants declared that psychological state of the pregnant woman has 
important implications for the development of newborn. The present study indicated 
that psychological consequences of prenatal screening/diagnosis were influenced by 
the information given, level of education, religion, or prior experiences with prenatal 
procedures (test results, the outcome of the pregnancy). However, the test result played 
the most important role in reducing anxiety or parental stress of prenatal screening. 

Most of the participants declared that they should be prepared before taking 
the test and want to understand the reasons for undertaken it and what to do after 
taking the test. Moreover, all participants asked for individual information in time 
about benefits, cost, or risks involved in taking the tests. They spoke about the right 
to accept or refuse to take the test asking for informed choice and social support by 
law (public insurance). In general, blame was directed at the healthcare system. 
Whatever the reasons women have for accepting or rejecting prenatal testing, these 
should be taken into account when providing prenatal services to women. Women 
should be able to say what medical procedure they wish to undergo in their 
pregnancy. Women do not wish to be blamed or held responsible if their decision 
not to undergo prenatal testing has a negative outcome. The emotional support of 
pregnant women’s husbands was evidenced. 

The most interesting result is the attitude towards the pregnancy termination. 
The positive test result affected maternal feelings towards the unborn child with 
HL. The pregnant women felt guilt and shame but refused the termination of 
pregnancy based on their religion traditions. They believe that early identification 
of the HL of their child was a chance and appropriate support and professional 
information given at an early stage will help the future development of the child.  

The results of the present study strongly recommend the professional genetic 
counseling and psychological support before any prenatal test is done, whether it is 
a screening test or a diagnostic test.  
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REZUMAT 

Introducere: testele genetice au fost incluse în îngrijirea prenatală de rutină. Identificarea şi 
caracterizarea genelor responsabile de producerea pierderii auzului ajută la înţelegerea cauzelor surdităţii 
şi cresc posibilitatea utilizării testelor genetice pentru detectarea acestei dizabilităţi. Testele genetice 
oferă părinţilor oportunitatea unor opţiuni medicale şi personale care pot marca atât viaţa lor cât şi a 
copilului lor. Obiective: evaluarea impactului psihologic al testelor genetice prenatale asupra triadei 
mamă–copil–tată; studiul încărcăturii psihologice şi emoţionale a femeii însărcinate în cazul unui 
rezultat pozitiv al acestora. Subiecţi şi metode: pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au participat 97 femei 
însărcinate cu auz normal; studiul a folosit metoda convorbirii şi a interviului şi metoda anchetei pe bază 
de chestionar. Rezultate: atitudinea pozitivă a femeilor însărcinate faţă de screening-ul prenatal, 
indiferent de metodele folosite (invazive sau neinvazive), a fost motivată de dorinţa mamelor de a naşte 
un copil sănătos. Spre deosebire de femeile însărcinate care au primit un rezultat negativ (n = 93), cele la 
care rezultatul a fost pozitiv (n = 4) au prezentat stări psihice diferite exprimate prin anxietate, depresie, 
furie, sentiment de vinovăţie sau ruşine. Toate cele patru femei însărcinate s-au declarat nepregătite 
pentru un rezultat pozitiv. În ciuda rezultatului pozitiv şi a stărilor psihice diferite şi în urma procesului 
de consiliere genetică niciunul dintre cupluri nu a solicitat întreruperea sarcinii. Concluzii: genitorii 
consideră că trebuie informaţi din timp asupra testelor prenatale disponibile, avantajele, riscurile şi 
limitările acestor teste. În opinia majorităţii cuplurilor, testele prenatale nu trebuie să fie obligatorii, ci 
voluntare. 
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Abstract 

The present study consists of a theoretical synthesis over the major procedures of situational 
testing, focusing on the psychological perspective and their validation, on the driving behavior for 
amateur drivers. The development and validation of a test battery for amateur drivers in real conditions 
for psychological evaluation consists of a long term process, which involves validation procedures of 
criteria as well as experimental validation methodology and practical strategies for subjects, positioned 
in real testing conditions, where the evaluation is conducted in their natural work environment. The 
analyzed articles and reviews inside this theoretical framework put into discussion the main theme of 
validation procedures and development strategies for creating a situational test battery and the 
situational evaluation in the case of amateur drivers. In conclusion, the present paper underlines the 
features of the statistical apparatus and the validation procedures when evaluating the proposed dimensions, 
with a trans-cultural and longitudinal perspective, offering a different perspective for testing variables 
in research studies.   
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1. INTRODUCERE 

Psihologia aplicată în domeniul transporturilor se confruntă astăzi mai mult 
ca oricând cu provocările eficientizării sistemului om – vehicul – mediu, acolo 
unde factorul uman rămâne cheia decisivă în adaptarea dinamică la structurile 
mobile, fiind veriga care poate fi „modelată” pentru obţinerea performanţei în 
activitatea de conducere auto alături de inovaţiile tehnologice şi de infrastructură. 

Literatura de specialitate actuală prezintă un interes deosebit pentru aprofundarea 
subiectelor legate de evaluarea situaţională, definită ca aplicarea cunoştinţelor legate de 
conducerea auto şi tendinţelor comportamentale (ex. dimensiuni de personalitate, 
atitudini, credinţe etc.) aplicate evaluării situaţiilor din trafic, incluzând aici 
cunoştinţele legate de cele mai adecvate comportamente de conducere în aceste situaţii. 
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În raport cu evaluările situaţionale, multiple cercetări au adus în discuţie 
conceptul gradului de conştientizare a situaţiei din trafic şi percepţia hazardului. 
Aceste concepte sunt definite drept percepţia asupra celorlalţi participanţi la trafic 
şi a caracteristicilor de mediu, comprehensiunea asupra semnificaţiei acestora în 
stare de izolare sau nu, precum şi predicţia asupra propriului status în viitorul 
apropiat. În cazul percepţiei hazardului, acesta poate fi definit drept abilitatea de a 
repera şi identifica în trafic situaţii cu potenţial periculos pentru activitatea de 
conducere auto, cât mai repede posibil. 

În ceea priveşte evaluarea situaţională, literatura de specialitate prezintă 
metodologii standard pentru testarea acestui concept prin administrarea de 
chestionare formale, ce descriu o situaţie, cu oferirea unor comportamente 
alternative, din care subiecţii aleg o variantă sau mai multe, în funcţie de proba 
aplicată. Problema în aplicarea acestui tip de evaluări se referă la dificultatea şi 
efortul necesare creării şi aplicării corecte a acestora, pentru ca rezultatele obţinute 
să devină buni predictori ai performanţei în domeniul investigat (Aniţei şi Chraif, 
2008). De aceea, pentru a construi o baterie de testare psihologică eficientă este 
necesară combinarea mai multor teste aptitudinale, situaţioale şi de personalitate,  
aplicarea acestora pe grupuri experimentale de subiecţi şi alegerea combinaţiei cu 
validitatea predictivă cea mai ridicată pentru obţinerea performanţelor optime în 
traficul rutier (Schuhfried et al., 2010 a; Schuhfried et al., 2010 b; Aniţei et al., 
2011). 

Cu toate acestea, utilizarea probelor situaţionale pentru testarea capacităţii de 
evaluare situaţională în cazul categoriei conducătorilor auto amatori prezintă o 
serie de avantaje faţă de instrumentele tradiţionale de selecţie precum interviurile, 
testele pentru evaluarea abilităţilor cognitive, incluzând aici şi cele destinate pentru 
o mai bună predicţie a performanţei în execuţia unor sarcini. Motivaţia pentru 
utilizarea cu o frecvenţă mai crescută a testelor situaţionale astăzi survine şi în 
urma faptului că aceste probe evaluează atât tendinţele comportamentale şi factorii 
de personalitate implicaţi pentru a performa cât şi cunoştinţele şi abilităţile 
necesare pentru acest lucru (Horswill şi McKenna, 2004). 

Un alt avantaj desprins din literatura de specialitate asupra probelor situaţionale 
se referă la faptul că acestea sunt mai adecvate din punct de vedere cultural şi 
adaptate grupurile minoritare decât probele de abilităţi cognitive, primele reuşind 
să descrie şi să identifice mult mai bine anumite dimensiuni specifice grupului 
evaluat, la o scară mult mai exactă şi în funcţie de cultura de apartenenţă. În schimb, 
în prezent cercetările în domeniul psihologiei transporturilor menţin probele 
situaţionale formale în registrul cercetării ştiinţifice şi experimentale, acolo unde se 
poate menţine un control strict asupra variabilelor prezentate, inserarea acestor 
instrumente în programele practice de pregătire şi evaluare a conducătorilor auto 
rămânând în fază de proiect, iar validarea acestora pentru uzul la scară largă 
necesitând cercetări viitoare. 
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Evaluările situaţionale implică conştientizarea conducătorilor auto asupra 
atitudinilor din trafic şi percepţiei corecte a abilităţilor, astfel încât subiecţii care 
calibrează în mod eronat abilităţile necesare actului de conducere a autovehiculului 
(cei care supraestimează propriile deprinderi şi subestimează solicitările procesului 
de conducere), vor corecta aceste disonanţe, adoptând un comportament destinat 
conducerii auto în condiţii de siguranţă. 

2. METODOLOGIA CONDUCERII AUTO ÎN REGIM AMATOR 

În literatura de specialitate, se menţine variabila ce vizează experienţa 
conducătorului auto în şofat, drept unul din cei mai buni predictori pentru 
evaluarea riscului de accident rutier. Tocmai din această cauză există un consens în 
ceea ce priveşte conducătorul amator începător şi conducătorul amator cu 
experienţă, între cele două categorii realizându-se o delimitare clară, acolo unde 
prima categorie de conducători auto prezintă anumite lacune în organizarea clară a 
abilităţilor cognitive, în special a percepţiei hazardului, la care se adaugă setul de 
credinţe şi atitudini corelate cu un comportament riscant la volan. Într-un studiu 
realizat de Horswill şi McKenna (2004), se prezintă clar relaţia dintre abilitatea de 
percepţie a hazardului în trafic şi experienţa conducătorului auto, cu scăderea 
riscului de accident rutier. 

2.1. TESTELE SITUAŢIONALE 

Acest tip de instrumente provine din domeniul organizaţional, acolo unde şi 
astăzi sunt folosite pentru selecţia şi evaluarea angajaţilor la locul de muncă. În 
acest cadru li se oferă subiecţilor un scenariu prestabilit şi un set de soluţii 
alternative din care aceştia trebuie să selecteze o variantă, motivând alegerea 
făcută. 

Un exemplu în acest sens ar fi: 
„În urma unui interviu de angajare, un manager trebuie să selecteze unul din 

cei doi candidaţi prezenţi, pentru ocuparea unui post de contabil într-o companie. 
Primul candidat este o persoană cu experienţă în domeniu, dar care în ultimii 3 ani 
nu a mai participat la cursuri de formare în aria de expertiză. De asemenea, acesta 
nu locuieşte în localitatea unde se află sediul companiei pentru care a aplicat. Al 
doilea candidat este o persoană debutantă în domeniu, cu puţină experienţă, dar 
care are numeroase stagii de specializare şi proiecte în care este implicată în 
prezent. De asemenea, acesta urmează cursurile unei instituţii de învăţământ 
superior într-o altă localitate. Managerul ar trebui: 

a) să opteze pentru prima persoană având în vedere vechimea şi abilităţile 
acesteia testate în timp. 

b) să opteze pentru al doilea candidat având în vedere interesul manifestat 
pentru formare continuă şi dezvoltare personală. 
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c) să investească în primul candidat, cu condiţia inserării acesteia în cursuri 
suplimentare de formare profesională la distanţă. 

d) să opteze pentru al doilea candidat cu iniţierea unui perioade de probă de 
minim 6 luni, cu activarea sa graduală pe toate ariile de muncă specifice postului 
pe care îl ocupă”.  

Prin urmare, probele situaţionale pot fi construite şi adaptate registrului 
transportului, cercetările în domeniu arătând că acestea prezintă o adaptare mai 
bună grupurilor minoritare, fiind sensibile la variabila cultură, faţă de alte 
instrumente psihometrice (Urbina, 2004).  

După cum a fost amintit şi anterior, pe lângă percepţia hazardului, conştientizarea 
situaţională joacă un rol fundamental în testarea situaţională a conducătorului auto 
amator. Endsley (1988) prezenta într-un studiu faptul că conştientizarea situaţională 
se referă la percepţia elementelor din mediul extern, în timp şi spaţiu, înţelegerea 
semnificaţiei acestora şi proiectarea statusului lor în viitorul apropiat. Această 
explicaţie transpusă practic în domeniul psihologiei transportului şi al abordării 
situaţionale poate fi descrisă prin următoarea situaţie din trafic ce se referă la 
conducătorul auto aflat în mers, care observă înainte de intersecţie un alt autovehicul 
parcat pe dreapta, înainte de o trecere de pietoni şi de intersecţia care urmează. 
Această situaţie de identificare se constituie în primul nivel de conştientizare 
situaţională. Nivelul 2 al conştientizării s-ar putea referi la înţelegerea conducătorului 
auto că maşina blochează vizualizarea în întregime a trecerii de pietoni de care se 
apropie. În acest stadiu conducătorul auto poate ajunge la nivelul 3 de conştientizare 
situaţională, acolo unde presupune că un pieton ar putea încerca sa traverseze prin 
faţa autovehiculului staţionar, astfel un comportament de siguranţă ar fi reducerea 
vitezei, asigurarea traversării şi evitarea unui posibil eveniment în trafic. 

Fie că se discută despre conştientizare situaţională, percepţia hazardului sau 
conducere verbalizată, evaluarea situaţională, derivată din selecţia de personal, 
păstrează drept obiectiv identificarea acelor constructe psihologice care prezic 
performanţa într-o anumită acţiune sau sarcină, calitatea acestor predictori oferind 
validitatea unei probe. Astfel, pe lângă probele situaţionale, testele psihologice care 
măsoară aptitudinile reprezintă baza construirii bateriilor de testare psihologică atât 
pentru şoferii amatori cât şi pentru cei profesionişti (Schuhfried et al., 2010 a; 
Schuhfried et al., 2010 b; Aniţei et al., 2011). 

2.2. ASPECTE METODOLOGICE ALE TESTELOR SITUAŢIONALE 

În cele ce urmează sunt necesare câteva precizări de sorginte metodologică 
privind construirea testelor situaţionale în domeniul transporturilor şi al categoriei 
conducătorilor auto amatori. 

McDaniel şi Whetzel (2005) sugerează într-un studiu, faptul că construirea şi 
validarea unei baterii de teste situaţionale implică în primul rând fidelitatea tematicii 
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selectate. Cu alte cuvinte, subiectul ales trebuie să prezinte în mod exact şi cât mai 
fidel situaţia descrisă. În acest sens, resursele de prezentare a materialului pot 
influenţa în sens pozitiv sau negativ fidelitatea (ex. prezentarea unui material pe un 
suport de hârtie – fidelitate scăzută – versus  prezentarea acestuia sub un format 
video – fidelitate ridicată etc.). 

Aceiaşi autori atrag atenţia asupra complexităţii temei prezentate, a 
dimensiunilor ei şi gradului de comprehensiune din partea subiecţilor, atunci când 
cercetătorul construieşte o probă situaţională. Tot în acest sens, atunci când se 
construieşte un instrument de evaluare situaţională, experimentatorul trebuie să ia 
în considerare conexarea dacă este cazul a subiectului sau situaţiei pentru evaluare 
cu contextul din care face parte. 

Din punct de vedere metodologic, un alt aspect care poate afecta construirea 
unei probe situaţionale se referă eterogenitatea itemilor, acolo unde proba propusă 
poate verifica constructe multiple. 

Din aceste considerente, următorii paşi sunt necesari în construirea şi 
validarea unui test situaţional: 

− selectarea incidentelor critice pentru situaţia de evaluat. Specific pentru 
categoria conducătorilor auto amatori, este recomandată organizarea unor focus-
grupuri cu experţi din acest domeniu, evaluatori etc., care să construiască o listă de 
incidente critice iar un alt grup să recomande categoriile de răspuns; 

− sortarea incidentelor critice. Categorizarea acestor situaţii este necesară 
pentru o mai bună separare a tematicilor de investigat şi evitării dedublărilor 
subiectelor tratate; 

− transformarea incidentelor critice în subiecte de rezolvat. Este o procedură 
anevoioasă, de durată, acolo unde cercetătorul trebuie să se asigure de claritatea 
formulării şi relevanţa temei pentru respondenţii din studiu; 

− generarea şi editarea alternativelor de răspuns la situaţia stimul; 
− crearea instructajelor orientate fie spre tendinţele comportamentale fie spre 

setul de cunoştinţe deţinut de subiect. 

2.3. INSTRUMENTE ŞI APARATE DE EVALUARE PSIHOLOGICĂ  
PENTRU CONDUCĂTORII AUTO AMATORI 

În cele ce urmează, în tabelul nr. 1 sunt prezentate o serie de instrumente 
pretabile a fi folosite în evaluarea psihologică a conducătorilor auto amatori atât în 
condiţii experimentale de laborator cât şi în condiţiile naturale de testare 
psihologică.  

Prin urmare, probele amintite mai sus sunt validate şi etalonate pe eşantioane 
reprezentative din Uniunea Europeană (Risser et al., 2008) şi sunt utilizate conform 
legislaţiei europene în reprezentarea modalităţilor aprobate prin lege de a testa 
psihologic personalul care conduce autovehicule dar şi conducătorii auto amatori. 
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Tabelul nr. 1 
Instrumente şi aparate de evaluare psihologică 

Crt. 
În condiţii 

experimentale, de 
laborator 

Autori 
În condiţii naturale, 

de evaluare 
psihologică 

Autori 

1 Aparatul Visiotest-
Campitest EAP, 1992 Proba Matricilor 

Adaptative Varianta 24  
Hornke, Etzel şi 

Rettig, 1999 

2 Testul de percepţie 
periferică Schuhfried, 1988 Proba de reactivitate la 

stimuli multipli 
Schuhfried, 
2002b; 2006 

3 
Proba DEST de 

apreciere a vitezelor şi 
distanţelor 

Schuhfried, 1992 Timpul de reacţie la 
stimul culoare galbenă 

Schuhfried, 
2006c 

4 
Proba de timp de 
reacţie compus la 
culoare galbenă 

Schuhfried, 2002b Proba psihologică 
Cognitrone 

Schuhfried,  
2007 

5 

Chestionar de 
evaluare a 

performanţelor 
conducătorului de 

autovehicul 

CEPCA, 2008 

Proba tahistoscop de 
percepţie a detaliilor cu 

limită de timp în 
traficul rutier 

Schuhfried, 
2006 

6 Testul B-53 Bonnardel, 1971 Aparatul Visiotest-
Campitest EAP, 1992 

7 Testul BG-9 Bonnardel, 1970 

Chestionar de evaluare 
a performanţelor 

conducătorului de 
autovehicul 

CEPCA, 2008 

 
Cu alte cuvinte, probele situaţionale şi aptitudinale destinate evaluării 

psihologice a conducătorilor auto amatori pot fi completate de instrumentele deja 
validate pe populaţie europeană, în registrul în care prima categorie de instrumente 
poate aduce un plus de valoare demersului de cercetare ştiinţifică prin optimizarea 
calibrării comportamentului conducătorului auto.  

Crearea şi validarea testelor situaţionale prezintă un impact major asupra 
evidenţierii diferenţelor individuale între subiecţi, vizând evaluarea obiectivă a 
unor patternuri de aptitudini, deprinderi, interese, motivaţii şi cunoştinţe ale celor 
examinaţi. Acestea reuşesc, prin menţinerea unui nivel de sensibilitate ridicată, să 
surprindă diferenţe de detaliu, de profunzime, între subiecţii testaţi. 

Când se discută despre validitatea de conţinut, conceptuală, predictivă sau 
concurentă, criteriile selectate pentru construirea probelor situaţionale trebuie să fie 
utilizabile, fie că se referă strict la factorul uman (conducătorul auto amator), fie că 
urmăresc şi rezultatele acţiunii de conducere şi interacţiunea cu mediul extern.  

În acest sens, un criteriu corect definit poate fi reprezentat prin valori 
cantitative, evaluează corect performanţa în actul conducerii şi reflectă tendinţele 
comportamentale atât în condiţii normale, cât şi în incidente critice din trafic 
(Risser et al., 2008). 
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Probele situaţionale aplicate astfel în cadrul evaluării conducătorilor auto 
amatori pot optimiza acurateţea inferenţelor şi deciziilor luate de către subiecţi în 
procesul de conducere, identificarea acelor elemente decisive din procesul decizional în 
situaţii date cu o evaluarea mai precisă a tendinţelor comportamentale şi cunoştinţelor 
persoanelor testate, cu evitarea riscurilor legate de apariţia determinanţilor falşi 
pozitivi sau negativi. 

3. CONCLUZII 

În prezent, literatura de specialitate din domeniul psihologiei transporturilor 
manifestă un interes aparte pentru problematica creării şi validării testelor 
situaţionale în cazul evaluării conducătorilor auto. 

Scurtul itinerar teoretic scoate în evidenţă faptul că acest tip de instrumente 
prezintă o serie de avantaje faţă de probele tradiţionale de evaluare acolo unde:  

− probele situaţionale reliefează în mod acurat aspecte de detaliu în analiza 
răspunsurilor subiecţilor testaţi, reuşind să evidenţieze diferenţe interindividuale, 
sensibile la situaţia de testare;  

− de asemenea, acest tip de instrumente oferă o mai mare accesibilitate 
respondenţilor privind înţelegerea şi aprofundarea sarcinilor solicitate spre rezolvare, 
motivând şi stimulând într-un grad mult mai mare interesul acestora pentru acest tip de 
probe; 

− în prezent, tematicile de interes pentru studiul situaţional se concentrează 
asupra proceselor legate de conştientizarea situaţiei din trafic şi percepţia hazardului; 

− conceptul de conducere verbalizată vizează completarea procesului de evaluare 
situaţională, acolo unde subiectul va conştientiza mult mai bine prin verbalizare, 
elementele specifice mediului din trafic în timpul actului de conducere a autovehiculului 
şi a lua deciziile necesare pentru aplicarea la volan a unui comportament în condiţii 
de siguranţă. 

Primit în redacţie la: 12.XII.2012 

BIBLIOGRAFIE 

1. ANIŢEI, M., CHRAIF, M., Designing a test battery for predicting the driver behaviour, în volumul 
Conferinţei Internaţionale „Education and Creativity for a Knowledge Society”, Universitatea „Titu 
Maiorescu”, Bucureşti, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, 2008, p. 11−19. 

2. ANIŢEI, M., CHRAIF, M., SCHUHFRIED, G., SOMMER, M., The validation of Expert System 
Traffic psychological assessment to Romanian Driving Schools, în ÖNGEN, D. E., HÜRSEN, Ç., 
HALAT, M., BOZ, H. (Coord.), Proceedings of 2nd World Conference on Psychology, 
Counselling and Guidance, Elsevier Publisher, 30, 2011, p. 457−464. 

3. ENDSLEY, M. R., Design and evaluation for situation awareness enhancement,  Proceedings of 
the Human Factors Society, 32nd Annual Meeting, Santa Monica, Human Factors Society 
Publishers, 1988, p. 97−101.  



 Vlad Hiera 8 78 

4. HORSWILL, M. S., McKENNA, F. P., Drivers hazard perception ability: situation awareness on 
the road, în BANBURY, S., TREMBLAY, S. (coord.), A cognitive approach to situation 
awareness: Theory and application, Burlington, Ashgate Publishing, 2004. 

5. McDANIEL, M. A., WHETZEL, D. L., Situational judgement test research: informing the debate 
on practical intelligence theory,  Intelligence, 33, 2005, p. 515−525. 

6. RISSER, R., CHALOUPKA, C., GRUNDLER, W., SOMMER, M., HAUSLER, J. şi 
KAUFMANN, C., Using non-linear methods to investigate the criterion validity of traffic 
psychological test batteries. Accident Analysis and Prevention, 40, 1, 2008, p. 149−157. 

7. SCHUHFRIED, G., SOMMER, M., ANIŢEI, M., CHRAIF, M., A model of driving tests battery 
validation, Revista de psihologie, 56, 3–4, 2010 a, p. 243−250. 

8. SCHUHFRIED, G., SOMMER, M., ANIŢEI, M., CHRAIF, M., The validation methodology of a 
psychological assessment battery for drivers’ schools in Romania, Romanian Journal of Applied 
Experimental Psychology, 1, 1, 2010 b, p. 5–14. 

9. URBINA, SUSANA, Essentials of psychological testing,  New Jersey, John Wiley and Sons 
Publishers, 2004.  

REZUMAT 

Studiul de faţă se constituie drept o sinteză teoretică asupra principalelor proceduri de testare 
situaţională, vizând abordarea psihologică şi validarea acestora în ceea ce priveşte comportamentul de 
conducere la categoria conducătorilor auto amatori. Construirea şi validarea unei baterii de testare a 
conducătorilor auto amatori în condiţii reale de evaluare psihologică reprezintă adesea un proces de 
durată, ce implică procedee de validare a criteriilor, precum şi metodologii de validare experimentală 
şi practice asupra subiecţilor aflaţi în  situaţii de testare reale, acolo unde evaluarea acestora se 
realizează în mediul natural. Articolele utilizate şi analizate în realizarea acestei sinteze teoretice pun 
în discuţie tematica procedurilor de validare şi construire a unor baterii de testare situaţională, precum 
şi a problematicii evaluării situaţionale în cazul conducătorilor auto amatori. În concluzie, lucrarea de 
faţă subliniază caracteristicile aparatului statistic şi procedurilor de validare în evaluarea dimensiunilor 
propuse, în mod trans-cultural şi longitudinal, oferind o perspectivă diferită asupra testării variabilelor 
în cazul cercetărilor de specialitate. 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

MARIA CORNELIA BÂRLIBA, Retorica. Expresivitate şi persuasiune, Bucureşti, 
Editura Printech, 2011, 292 p. 

În peisajul comunicării discursive  a apărut, la finele anului 2011,  cartea 
intitulată Retorica, cu subtitlul Expresivitate şi persuasiune, autor Maria Cornelia 
Bârliba, Bucureşti, Editura Printech, 292 p.  

Autoarea, Maria Cornelia Bârliba este profesoară de filosofie şi comunicare la 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Departamentul de Ştiinţe Sociale şi Umaniste. 
Este la cea de a 12-a carte despre comunicare. Din referinţele sale în domeniu cităm 
Filosofie şi comunicare (2000), Diplomaţia cuvintelor. Nicolae Titulescu – vocaţia 
unui orator (2001), Comunicare şi adevăr. Orizonturi semantice (2004), Introducere 
în retorică (2007). 

Cartea de faţă ne prezintă  elemente de bază ale artei discursului şi ale  elocinţei 
unor oratori celebri şi le utilizează pentru a prezenta  tehnici de compoziţie a discursului. 
În paginile volumului, cititorul va găsi elementele esenţiale care fundamentează valoarea 
persuasivă, explicativă şi comunicativă a exerciţiului oratoric. Maria Cornelia Bârliba  
ne ţine spiritul treaz şi mereu în alertă pe parcursul celor patru capitole intitulate direct 
Orator şi auditoriu,  Oratoria – dincolo de cuvinte, Elocinţă  şi literatură şi Spaţiu – 
timp în oratorie. 

Primul capitol, Orator şi auditoriu analizează relaţia dintre orator şi publicul său, 
tratându-l pe acesta din urmă ca un receptor care asigură potenţarea demersurilor 
oratorului. Vom găsi o tipologie auditorială  care ne confruntă cu caracteristicile 
auditoriului unic dar şi ale auditoriului universal (niciodată real, niciodată actual), unul 
căruia se adresează peste prezenţa celui existent (,,Socrate şi astăzi pledează” – 
conchide autoarea în construirea profilului auditoriului universal). Aşa de pildă, se face 
distincţia între Socrate ca figură istorică şi Socrate ca gânditor  platonic. Astfel, Socrate 
pledează în ,,Dialoguri” la nivel de conştiinţă colectivă: o dată Socrate cel existent 
pledează în calitate de Socrate-personaj (creat de Platon) şi, în al doilea rând, Platon cel 
existent pledează în calitate de creator al dialogurilor sale prin Socrate personaj. 

Este accentuată necesitatea adaptării discursului la asistenţă prin sintagma 
,,vocaţia adaptării”. Înţelegem că aceasta se realizează pe trei dimensiuni: adaptarea 
tematică (structurarea conţinutului, formei, stilului şi duratei alocuţiunii), geografică 
(oratorul ţine cont de specificul spaţiului în care se află) şi psihologică (capacitatea 
oratorului de a crea comuniune afectivă cu publicul, cu atenţie asupra feedback-ului 
acestuia, asupra formării unui echilibru psihologic între propria persoană şi public, 
prin relaxarea barierelor de autoritate şi accentuarea vectorilor de atenţie). 
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Capitolul Oratoria – dincolo de cuvinte se ocupă de comunicarea non- şi 
paraverbală. Mimica şi pantomimica nu sunt înfăţişate doar în sensul decriptării 
unor semnificaţii aşa cum apare în cărţile despre limbajul trupului, expunerea lor 
este presărată cu expresivitatea unor oratori consacraţi, astfel încât în finalul 
capitolului ne este propusă o paradigmă extraverbală aplicată la acţiunea oratorică 
din perspectiva ipostazei oratorului în relaţia sa cu publicul.  

 În aceiaşi măsură este analizată elocinţa tăcerii, practicată cu ,,atentă selecţie 
şi intuire a Kairos-ului” (p. 97), arătându-se când este necesară: atunci când este 
nevoie de  cooperarea  auditorului, ca ,,frontieră” între idei, după interogaţii retorice, la 
finele discursului  etc.  

Un capitol special este Elocinţă şi literatură. În acest cadru sunt analizate 
discursurile unor personaje literare imaginate de autori universali şi naţionali. 
Maria Cornelia Bârliba decelează tripla proiecţie a scriitorului asupra personajului 
pe care-l creează: acesta gândeşte psihologia personajului care trebuie să interpreteze 
un rol, îi creează un discurs pe măsură şi, în al treilea rând, un public care nu este 
acelaşi cu receptorul creaţiei (cititorul sau spectatorul). În acelaşi timp, pentru 
discursul integrat în operă sunt analizate criterii ale teoriei retoricii precum relaţia 
vorbitor – public, procedee persuasive, feedback-ul la nivelul auditoriului etc.  Prin 
urmare, din opera lui Homer este desprinsă retorica lui Ulysses, a lui Achile, 
Nestor, Agamemnon – personaje de acţiune dar care au excelat şi prin meditaţie şi 
persuasiune, dar şi cea a unor personaje feminine, Andromaca, Hecuba şi Elena, 
exprimată în discursuri funebre.  

Din opera unor scriitori universali sunt extrase spre analiză personaje care 
excelează în arta de a convinge prin actul retoric: Marcus Antonius a lui 
Shakespeare, iscusitul Don Quihote al lui Cervantes şi retorica sa existenţialist-
filosofică ş.a. Sunt analizate procedeele folosite de Henrik Ibsen  în disputele oratorice, 
discursul prometeic la André Gide, capacităţile de expresie ale  lui Beranger, 
personajul lui Eugen Ionesco, în faţa auditoriul uni-personal, retorica unui personaj 
alegoric ca Ciuma al lui Albert Camus.  Discursul ca act artistic este investigat şi în 
operele unor scriitori români care au introdus oratoria imaginară a unor personaje 
istorice în drame literare (Barbu Ştefănescu Delavrancea, Constantin Negruzi, 
Alexandru Kiriţescu) sau au pus discursuri în gura unor animale antro-pomorfizate 
(Grigore Alexandrescu). 

În ultimul capitol, Spaţiu-Timp în oratorie este relevată strânsa conexiune 
dintre  oratorie – istorie – geografie. Profesoara de filosofie ne poartă de la agora 
ateniană – semn distinctiv al democraţiei – la Independence Hall, de la Forum 
Romanum la Tribuna Societăţii Naţiunilor Unite din Geneva, de la oratoria 
cafenelelor (Penny University – şcoală a învăţăturii sociale ce instituie actul 
oratoric colectiv) la elocinţa vorbitorilor care au contribuit la fondarea Uniunii 
Europene (discursurile din Hotel de Ville/Luxemburg  când a luat fiinţă CECO – 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, cele de la Finlandia Hall/Helsinki 
de la CSCE – Conferinţa pentru Securitate si Cooperare Europeană).           
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Autoarea realizează descrierea spaţiului fizic, face un istoric a lui, şi 
analizează câteva cuvântări reprezentative aşa cum sunt consacraţi ca prezenţă 
istorică Churchill în Camera Comunelor, Papa Ioan Paul al II-lea şi Papa Benedict  
al XVIII-lea în Piazza San Pietro sau Mahatma Gandhi în marea piaţă din Bombay, 
Gowalia Tank Maidan. De asemenea, aduce în prim plan locuri mai puţin 
cunoscute pentru oratoria contemporană, spaţii excentrice ca Speakers’ Corner-ul 
din Hyde Park, cel din Finsbury Park sau ceremonia meselor condusă de un 
Tamada (maestru al toasturilor) din Georgia, Caucaz, modelele discursive din 
cafenelele londoneze şi pariziene din sec. XVII şi XIX.  Este de menţionat că 
autoarea nu doar s-a documentat  în privinţa locurilor expuse din cele scrise de 
alţii, ci le-a studiat pas cu pas la faţa locului. ,,Toate aceste spaţii – arată autoarea – 
au consemnat în timp strălucite exerciţii de persuasiune care au lăsat amprenta 
asupra identităţii locurilor respective printr-o firească îngemănare între geografie şi 
istorie” (p. 274).  

Adunând într-o sferă destul de extinsă a retoricii elemente de tehnică, de 
interpretare, volumul Retorica. Expresivitate şi persuasiune este un eveniment 
ştiinţific ce vine cu clarificări importante în universul artei retorice. Faptul că în 
demersul de sistematizare teoretică autoarea relevă fineţe, harul imaginii potrivite 
şi judecăţi care se reţin, nu face decât să împlinească respectiva carte cu darul 
expresivităţii.  

Beatrice Balgiu 
 



 



IN MEMORIAM 

ADRIAN NECULAU  
(30 august 1938 – 20 decembrie 2012) 

Tristeţea adâncă produsă de dispariţia lui Adrian 
Neculau am împărtăşit-o cu mulţi dintre cei care l-au 
cunoscut. M-a impresionat mult Silviu Lupescu, care 
conduce Editura Polirom, la care Adrian Neculau a 
publicat şi de a cărei soartă a fost preocupat, care a 
spus despre el că era „un om fără cusur şi de un optimism 
incurabil”. Aşa m-am gândit şi eu la el.  

Dincolo de acest gând ar fi să caut în mintea mea 
ce mi-a lăsat mie Adrian Neculau, lucruri pe care le-am 
discutat şi de care ne-am frământat într-un acord tacit greu de trăit în compania 
altora. Aş zice, într-o ordine deloc ierarhică, că mi-a lăsat conceptul de servitute 
voluntară, căruia i-a dedicat o carte, Psihologia servituţii voluntare, apărută la 
Polirom, în 2011. De unde i-a venit acest concept? Din faptul că oamenii se supun 
voluntar, chiar loial, unor idei care-i fac să adopte manifestări şi comportamente 
reprobabile, dacă nu chiar josnice. Ce altceva ne poate lămuri de ce n-ar fi chiar 
natura umană. Acesta era răspunsul lui. Am discutat cu el adesea acest subiect 
delicat. Eu îi spuneam de Isaiah Berlin, care consideră că unii oameni acceptă să fie 
josnici pentru privilegii. Ei sunt de neacceptat. Alţii, acceptă să cadă, cum şi-ar fi 
dorit, pentru că sunt torturaţi, fizic, şi implicit, psihic. Amândoi am consimţit că 
Isaiah Berlin avea dreptate. Servitutea voluntară a fost o temă care l-a interesat 
mult. A mers zile întregi la CNSAS să studieze dosare ale victimelor comunismului, a 
văzut dosarele unor oameni extraordinari ca N. Mărgineanu, V. Pavelcu, Petre 
Botezatu şi alţii, faţă de care avea un adânc respect. Am fost în comisia de doctorat 
a Cristinei Anisescu care lucra la CNSAS şi a cărei teză era condusă de Adrian 
Neculau. Ne-am amuzat amar când vorbeam despre un informator care a aceptat 
rolul său pentru un privilegiu meschin, minor, acela de a avea permis de pescuit sau 
o butelie de aragaz. Nu făceam altceva decât să punem în discuţie contextul 
ideologic şi situaţional în care individul se situa în plasa psihosocială a puterii. 
Stătea zile întregi studiind dosarele, stând în Bucureşti, în pensiune şi apoi alte zile 
întregi după ce pleca, gândind destinul acestor mari personalităţi ale psihologiei 
româneşti. De la el am aflat multe despre N. Mărgineanu, care a devenit pentru 
mine una dintre marile figuri ale psihologilor-eroi, victime ale comunismului, dar 
de o frumuseţe morală desvârşită. 
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Adrian Neculau mi-a lăsat termenul de socioză, creat de V. Pavelcu pentru a 
defini contagiunea socială, pe care astăzi o numim psihoză colectivă (aviara, 
apocalipsa etc.). Din păcate, termenul acesta pe care Adrian Neculau nu-l uita şi pe 
care mi l-a transmis mie nu este prezent în discursul profesional actual. 

Adrian Neculau mi-a lăsat conceptul de amănunt biografic. Timp mult, atât 
cât puteam, am discutat despre amănuntul biografic, eu citindu-l în cărţile pe care 
le-am scris. Definit ca ceva care se întâmplă în viaţa cuiva şi care îi schimbă 
acestuia destinul, traiectoria vieţii, amănuntul biografic îl interesa pe Adrian 
Neculau mai degrabă în dimensiunea lui socială. Deportările, închisoarea, războiul, 
epurările şi disgraţia erau rupturi care făceau ca viaţa cuiva să „deraieze”. Eu eram 
mai interesată de amănuntul biografic din perspectivă individuală, personală, el era 
mai interesat de perspectiva socială, de context. Dar, am ajuns la un acord comun, 
considerând că ambele perspective au ca implicită pe cealaltă, fie ea socială, fie ea 
psihologică. Indiferent de unde vine, din exterior sau interior, amănuntul biografic 
este resimţit şi din interiorul fiinţei umane. Urma chiar să scriem împreună o carte 
despre amănuntul biografic. N-a fost să fie. 

Adrian Neculau era un om extrem de clar la minte. Chiar dacă nu era de 
acord cu cineva, el ştia că-l va pune de o parte, dar nu se manifesta deloc agresiv. 
Simţea că cineva care are dorinţa puternică de a avea ultimul cuvânt nu-i poate fi 
apropiat. Era fascinat de psihologie şi era şi un romantic. Îşi dorea nespus ca 
psihologia socială să ajungă regina ştiinţelor sociale şi umaniste. A călătorit mult şi 
ceea ce făcea în călătorii era să observe. Să privească cu atenţie strada şi oamenii. 
Ce vorbesc, cum vorbesc, cum se poartă, ce fac. Era mereu curios şi-şi dorea ca 
ceea ce vedea undeva şi îi plăcea, să fie şi la noi. Trăia într-o continuă reflecţie a 
lumii din jur. 

A legat prietenii după 1990 cu mulţi psihologi din Europa, sperând ca 
psihologia socială românească să se integreze în comunitatea cercetării europene. 
Cu ambiţie şi efort a contribuit la acest lucru, fondând Laboratorul de psihologie 
socială şi editând prima revistă academică de psihologie socială din ţara noastră – 
Psihologia socială. Buletinul Laboratorului „Psihologia câmpului social”. A 
organizat simpozioane şi conferinţe internaţionale la Iaşi, la care au conferenţiat 
psihologi europeni de prestigiu ca Willem Doise, Michel-Louis Rouquette, André 
Sirota, Gilles Ferréol, care i-au apreciat bonomia, intelectul neliniştit şi dorinţa ca 
psihologia socială românească să fie la înălţime. Pentru psihologia socială 
europeană el a fost România, iar Iaşiul a fost ceea ce unii au dorit să fie Bucureşti. 
În dorinţa lui de a fi om, înainte de toate, pe unii i-a invitat la Bârnova, la casa lui 
de la ţară, de lângă Iaşi, unde modestia şi iubirea de natură spuneau totul despre el. 
A fost un bun prieten al lui Serge Moscovici, dezvoltându-i domeniul reprezen-
tărilor sociale şi insuflând tinerilor psihologi interesul pentru acest domeniu.  
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A publicat împreună cu psihologi europeni recunoscuţi cărţi importante ca 
Violenţa. Aspecte psihosociale (co-editor G. Ferréol), Psihosociologia crizei (împreună 
cu Jaqueline Barus-Michel, 2011). Este greu de menţionat producţia lui ştiinţifică, 
pentru că a fost foarte harnic şi extrem de motivat, două condiţii care fac dintr-un 
cercetător un om „mântuit”. 

Ar trebui, totuşi, să menţionez, efortul lui de a edita volumul Viaţa cotidiană 
în comunism, apărut la Polirom, în 2004. O carte, în care încearcă să arate că 
indiferent de context sau, mai degrabă, dincolo de context, oamenii trăiesc, îşi văd 
de viaţă. Aş putea să scriu mult despre Adrian Neculau, pe care l-am cunoscut mai 
bine în ultimii doi ani. Nu doresc să scriu un CV al lui, nici să enumăr producţia lui 
ştiinţifică, vreau doar să spun că el ar fi trebuit să fie sprijinit să facă ce a făcut, să 
nu lupte cu morile de vânt, să aibă acces la posibilităţi care ar fi făcut ca psihologia, 
în general, şi psihologia socială în special, să ne aducă în Europa, ca instituţii şi nu 
ca indivizi. 

Aşa este, era un om fără cusur şi de un optimism incurabil. 

Aurora Liiceanu 
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ADRIAN NECULAU 
(30 august 1938 – 20 decembrie 2012) 

Profesorul Adrian Neculau nu mai este printre 
noi… Un fulger negru a despicat cerul îngheţat al 
acestui decembrie şi a răpus viaţa psihosociologului 
cu vocaţie, a profesorului de excepţie, a povesti-
torului de psihologie dăruit, a cărturarului autentic, 
a soţului şi părintelui exemplar şi, mai presus de 
toate, a omului de omenie care a fost Adrian 
Neculau. În marţea când inima lui generoasă a încetat 
să mai pulseze, era – îmi imaginez – senin ca o zi de 
primăvară: aşa l-am cunoscut în urmă cu 45 de ani, 
aşa mi-l voi aminti mereu.  

Adrian Neculau s-a născut în comuna Ungureni din judeţul Botoşani, într-o 
familie de învăţători. Despre ţinutul natal şi despre părinţii săi a vorbit cu smerenie. 
A urmat şcoala primară în comună, dar, aşa cum mărturisea, l-a şcolit mama sa, 
icoană de învăţătoare. Copilăria, alături de cei doi fraţi şi o soră, i-a fost 
strâmtorată, dominată de teamă: părinţii săi, în anii luptei de clasă, fiind când daţi 
afară din învăţământ, când reintegraţi, când detaşaţi la alte şcoli din alte comune. 
Acest lucru l-a marcat social, a învăţat de copil să practice limbajul dublu pentru a 
supravieţui profesional – după cum mi s-a destăinuit. A absolvit Liceul „A.T. 
Laurian” din Botoşani, promoţia 1956. În 1962, obţine licenţa în Pedagogie – 
Limba şi Literatura Română la Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul 
Universităţii din Iaşi. Nu a „prins” un loc în învăţământul superior, deşi a fost un 
student strălucit. A fost repartizat ca profesor în Chişineu-Criş (la 72 km de 
Oradea). A continuat să studieze, şi-a conturat un orizont cultural remarcabil. 
Înainte de a „pătrunde” în Catedra de Psihologie a Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, a funcţionat ca psiholog la Laboratorul de psihologie C.F.R. din Iaşi. În 
1974, şi-a susţinut doctoratul cu o teză având titlul, inedit la acea dată, Liderii în 
dinamica grupurilor, care l-a consacrat ca specialist în psihosociologia grupului. 
Conducătorul ştiinţific al tezei sale de doctorat, academicianul de mai târziu Vasile 
Pavelcu, i-a rămas mentor. Când lumea (foştii studenţi şi doctoranzi) părea să-l fi 
uitat pe profesorul Vasile Pavelcu, prietenul meu Adrian Neculau continua să-l 
viziteze, mângâindu-i bătrâneţea şi izolarea. Evenimentele din decembrie ’89 îl 
găsesc pe Adrian în poziţia de conferenţiar. Devine profesor în 1990, apoi şeful 
Catedrei de Psihologie şi în 1993 prorector al Universităţii „Alexandru Ioan 
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Cuza” (şi-a încheiat mandatul în 2000). Deşi a dobândit înalte demnităţi 
academice, profesorul Adrian Neculau a rămas „nenea Adrian”. Îmi spunea că i-a 
„rămas la suflet” complimentul pe care i l-a făcut o doamnă secretară de la 
universitatea ieşană în vremea când era prorector: „Am lucrat aici cu mulţi domni 
prorectori. Toţi s-au transfomat după ce au intrat în funcţie. Dumneavoastră nu v-
aţi schimbat”. Era conştient de valoarea sa: „La Iaşi, eu am început primul, după 
Mihai Ralea, să predau psihologie socială, în 1972. Eram un autodidact, nu aveam 
modele”. În timp, a devenit el „un model” pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi. 
Nu este puţin lucru! 

Dincolo de activitatea didactică de titular al cursurilor de „Psihologie socială”, 
„Dinamica grupului”, „Grup şi organizaţii”, „Istoria comunismului”, profesorul 
Adrian Neculau, îndrăgit şi respectat de studenţi şi de doctoranzi, ca şi de toţi (sau 
aproape de toţi) colegii, a desfăşurat şi o intensă activitate instituţională. A fondat 
„Laboratorul de psihologie socială” şi a editat prima revistă academică de 
psihologie socială din ţara noastră (Psihologia socială. Buletinul Laboratorului 
„Psihologia câmpului social”). În „Argument” la primul număr al revistei, Adrian 
Neculau schiţa programul construcţiei sale: „Scopul nostru este să facem cunoscute 
cercetările româneşti în domeniul psihologiei sociale, să stimulăm analiza societăţii 
româneşti din perspectiva disciplinei noastre, să valorificăm cercetările laboratorului 
nostru de psihologie socială. Dar şi să facem cunoscute modele de abordare de vârf, 
personalităţi, cărţi, direcţii de cercetare afirmate sau recent impuse în laboratoare şi 
centre de cercetare similare”. A urmărit acest scop cu obstinaţie. Spunea despre 
sine: „Eu am fost stahanovist: am lucrat, într-o vreme, mai mult de 10 ore pe zi. 
Acum [în 2003, când am înregistrat discuţia – n.n.], motoarele s-au mai răcit, dar 
tot citesc 4-5 ore zilnic. Uneori, stau la calculator câte 6 ore”. Exemplar! Îşi 
pregătea prelegerile cu minuţie şi respecta orele de curs cu sfinţenie. Şlefuia cu 
acribie studiile destinate revistelor din ţară şi din străinătate, precum şi comunicările 
ştiinţifice pentru reuniunile la care participa ca invitat de onoare. La rândul său, a 
organizat simpozioane şi congrese internaţionale la Iaşi, la care au conferenţiat unii 
dintre cei mai marcanţi psihosociologi europeni (Willem Doise, Gilles Ferréol, 
Pierre de Visscher, Juan Antonio Pérez, Michel-Louis Rouquette, André Sirota 
ş.a.). Adrian Neculau a prezentat cu succes, fără a clama, psihologia socială în 
afara ţării. A făcut mai mult ca oricare dintre noi pentru a conecta psihosociologia 
românească la fluxul de idei din Europa. Nu numai atât, în faţa psihosociologilor 
europeni a reprezentat România. Nu întâmplător, decanul psihologiei sociale din 
Europa – l-am numit pe Serge Moscovici, născut la Brăila în 1925 – spunea „…le 
retour de la Romanie dans ma vie a un nom et un visage: Adrian Neculau” (vezi 
Psihologia socială şi Noua Europă. In honorem Adrian Neculau, Iaşi, Editura 
Polirom, 2003, p. 15). 

Numele profesorului Adrian Neculau, în calitate de unic autor, este tipărit pe 
coperta multor cărţi de referinţă în domeniu. Dintre acestea, amintesc (selectiv): 
Liderii în dinamica grupurilor (Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1977), Grupurile de 
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adolescenţi (Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977), A fi elev (Bucureşti, 
Editura Albatros, 1983), A trăi printre oameni (Iaşi, Editura Junimea, 1989), 
Pedagogie socială. Experienţe româneşti (Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 
1994), Memoria pierdută (Iaşi, Editura Polirom, 1999), Educaţia adulţilor (Iaşi, 
Editura Polirom, 2004), Dinamica grupului şi a echipei (Iaşi, Editura Polirom, 
2007), Un psiholog în Agora (Iaşi, Editura Polirom, 2007), Psihologia servituţii 
voluntare (Iaşi, Editura Polirom, 2011). Dintre cărţile coordonate de profesorul 
Adrian Neculau, s-au impus atenţiei specialiştilor în ştiinţele socioumane: Compor-
tament şi civilizaţie (Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987), Cultură 
şi personalitate (Bucureşti, Editura Militară, 1991), Reprezentările sociale (Bucureşti, 
Editura Ştiinţă şi Tehnică, 1995), Minoritari, marginali, excluşi (Iaşi, Editura 
Polirom, 1996), Psihologie socială. Aspecte contemporane (Iaşi, Editura Polirom, 
1996), Câmpul universitar şi actorii săi (Iaşi, Editura Polirom, 1996), Psihologia 
schimbării sociale (împreună cu G. Ferréol, Iaşi, Editura Polirom, 1998), Psihologia 
rezolvării conflictului (împreună cu Ana Stoica Constantin, Iaşi, Editura Polirom, 
1998), Aspecte psihosociale ale sărăciei (împreună cu G. Ferréol, Iaşi, Editura 
Polirom, 1999), Analiză şi intervenţie în grupuri şi organizaţii (Iaşi, Editura 
Polirom, 2000), Dinamica grupurilor (împreună cu P. De Visscher, Iaşi, Editura 
Polirom, 2001), Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul 
învăţământului obligatoriu (împreună cu L. Vlăsceanu, D. Potolea şi A. Miroiu, 
Iaşi, Editura Polirom, 2002), Violenţa. Aspecte psihosociale (împreună cu G. Ferréol, 
Iaşi, Editura Polirom, 2003), Viaţa cotidiană în comunism (Iaşi, Editura Polirom, 
2004, republicată la Editura L’Hermattan, Paris, 2008, cu „Prefaţă” de Serge 
Moscovici), Psihosociologia crizei (împreună cu Jacqueline Barus-Michel, Bucureşti, 
Editura Trei, 2011). Profesorul Adrian Neculau a coordonat două manuale de 
psihologie socială (pentru învăţământul universitar şi preuniversitar), a publicat 
peste 75 de studii în volume şi mai mult de 100 de articole în reviste de specialitate 
din ţară şi din străinătate. La Editura Polirom a coordonat colecţiile „Collegium – 
Psihologie” şi „Psihologie aplicată”. 

Creator al şcolii româneşti a reprezentărilor sociale, profesorul Adrian Neculau 
s-a bucurat de o recunoaştere binemeritată. A fost vicepreşedinte al Asociaţiei 
Psihologilor din România, a primit titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii de 
Vest (Timişoara), a fost redactor-şef adjunct al Revistei de psihologie (editată de 
Academia Română), a făcut parte din colegiul de redacţie al revistei Sociologie 
românească (editată de Asociaţia Sociologilor din România) şi al altor reviste 
editate de universităţile înfiinţate după 1989. A fost membru în comitetele de 
redacţie ale unor reviste internaţionale prestigioase (Cahiers internationaux de 
psychologie sociale; Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe; Psychologie 
et société. Nouvelle revue de psychosociologie). 

Profesorul Adrian Neculau a fost membru şi membru fondator al unor asociaţii 
profesionale europene de profil (L’Observatoire Européen des Représentations 
Sociales, European Association of Experimental Social Psychology, Association 
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pour la Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie Sociale, Centre 
International de Recherche, Formation et Intervention Psychosociologique). A 
activat ca membru în comitetul executiv al consorţiului European PhD on Social 
Representations and Communication and So.Re.Com.THEmatic NETwork, Università 
degli studi di Roma ‘La Sapienza’, care organizează doctoratul european în 
psihologie socială. 

Adrian Neculau, aş putea spune, mi-a fost prieten de-o viaţă. Am scris împreună 
primul curs universitar de psihosociologie industrială, pe care l-am intitulat 
Elemente de sociologie industrială (Iaşi, Tipografia Universităţii „Al. I. Cuza”, 
1975). Am colaborat la câteva dintre volumele pe care le-a coordonat, mi-a prefaţat 
Un secol de cercetări psihosociologice (Iaşi, Editura Polirom, 2002). Deşi nu 
gândeam la fel rostul psihosociologiei, m-a ajutat să public în colecţiile de care se 
îngrijea la Editura Polirom. Am împărtăşit aproape aceleaşi griji, speranţe şi 
idealuri şi, chiar dacă umbra politicii a înnegurat în ultimul timp relaţiile dintre noi, 
l-am simţit mereu prezent în gândurile mele şi imaginea sa îmi va rămâne 
permanent vie. Nu voi uita zâmbetul lui care exprima împăcarea cu sine şi cu 
lumea, bucuria unei vieţi împlinite, atingerea scopului mărturisit al activităţii sale 
de după decembrie ’89: conectarea cercetării psihosociologice româneşti la câmpul 
de cercetare european, ajutarea tinerilor să „iasă în lume” şi să devină nume 
cunoscute în psihologia socială, iniţierea unei construcţii instituţionale solide în 
acest domeniu.  

Septimiu Chelcea 



 


