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STUDII ŞI CERCETĂRI 

RECIDIVĂ ŞI PROBAŢIUNE. STUDIU PILOT PE PERSOANE AFLATE SUB 
SUPRAVEGHEREA SERVICIULUI DE PROBAŢIUNE BUCUREŞTI 

DOINA-ŞTEFANA SĂUCAN ∗, MIHAI IOAN MICLE 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu Motru”, Departamentul de Psihologie 

Abstract 

The purpose of this study is to identify and to distinguish the re-offending (recidivism) risk 
factors. In order to identify these risk factors we elaborated a questionnaire (RREQ – Recidivism Risk 
Evaluation Questionnaire). This questionnaire was applied on 100 persons in a pilot study who started 
their probation period at the beginning of the research.  

Cuvinte-cheie: probaţiune, recidivism, factori de risc, predictori. 

Keywords: probation, recidivism, risk factors, predictors. 

1. RECIDIVĂ ŞI PROBAŢIUNE 

În contextul justiţiei penale, recidiva are loc când un individ se întoarce la un 
comportament infracţional, comite o nouă infracţiune, după ce a mai fost 
condamnat pentru o infracţiune anterioară, judecat şi se presupune că şi reeducat.  

Recidiva nu poate fi măsurată cu acurateţe, dar de mai mult timp se discută 
despre predicţie, în acest sens cercetându-se decelarea acelor factori care ar putea 
să ajute la o evaluare cât mai apropiată de realitate. Între cele mai folosite căi de 
măsurare pot fi menţionate: intervievarea infractorilor în vederea raportării 
comiterii de către aceştia a altor delicte de când au intrat într-un program de 
sancţionare; analizarea evenimentelor înregistrate instituţional de justiţia penală 
(arestări, condamnări, încălcări ale supravegherii sau condamnări la deţinerea în 
penitenciar); alcătuirea unor diagrame în care să apară o nouă infracţiune după o 
perioadă de timp prestabilit; măsurarea timpului scurs până la următoarea 
infracţiune (de exemplu, numărul de zile care au trecut până când un individ a fost 
rearestat după ce a fost eliberat din închisoare).  

Forth şi Mailloux (2000) spuneau că, atunci când un specialist în domeniul 
studiului personalităţii estimează că un individ va fi atât de „periculos” pentru 
comunitate încât va fi nevoie de intervenţia instituţiilor statului, el face de fapt trei 
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afirmaţii separate: individul care este examinat prezintă unele caracteristici; aceste 
caracteristici sunt asociate unei anumite probabilităţi de comportament violent; 
probabilitatea unui comportament violent este suficient de mare încât să justifice o 
intervenţie preventivă. Primele două din cele trei afirmaţii sunt de fapt judecăţi de 
ordin profesional în cadrul unei expertize a ştiinţelor sociale, judecăţi care pot fi 
desigur susţinute în faţa judecătorului. Cea de-a treia însă priveşte un enunţ 
sociopolitic de care specialiştii în domeniul comportamentului nu au nimic a spune, 
aşa cum nimic nu au a spune nici ceilalţi cetăţeni. Ceea ce pot face specialiştii 
constă în argumentare, în prezentarea şi apărarea unei estimări a unei probabilităţi 
conform căreia un individ sau altul s-ar angaja într-un nou comportament infracţional.  

Trebuie să specificăm însă că infractorii prezintă riscul de a deveni recidivişti 
în grade diferite. Cei care prezintă un risc major de recădere infracţională trebuie, 
în opinia noastră, cu precădere integraţi şi supravegheaţi în programe de prevenire 
şi reintegrare de către serviciile de probaţiune. Care sunt delincvenţii cu risc major 
de recidivă? În accepţiunea lui Douglas et al. (2005), aceşti infractori trebuie 
căutaţi între cei care: au atitudini, valori, credinţe şi stări emoţional-cognitive de tip 
antisocial; prezintă trăsături de personalitate predispozante (psihopatie, socializare 
precară, impulsivitate, control de sine redus, nelinişte/energie agresivă, egocentrism, 
inteligenţă verbală sub medie, abilităţi de rezolvare a problemelor şi de autoreglare 
reduse şi la nivel scăzut, căutarea riscantă a aventurii); preferă asocieri pro-
infracţionale şi izolarea voluntară de grupurile antiinfracţionale; au un istoric de 
comportament antisocial de la vârstă mică, în contexte diferite şi variate, cu 
numeroase şi diverse acte antisociale; provin din familii cu istoric infracţional în 
care afecţiunea, grija şi coeziunea sunt de nivel foarte scăzut sau lipsesc, supra-
vegherea parentală este slabă şi cu practici deficitare de disciplinare, iar neglijarea 
şi abuzul sunt foarte frecvente; prezintă niveluri scăzute de educaţie, vocaţional şi 
financiar; au abuzat de substanţe. 

Serviciile de Probaţiune în sistemul justiţiei penale joacă un rol dublu: pe de-o 
parte, consilierii de probaţiune au în vedere siguranţa publică, iar pe de altă parte 
reabilitarea persoanelor aflate sub supraveghere. Ca protectori ai siguranţei publice, 
consilierii acestor servicii acţionează ca angajaţi ai unei instituţii de aplicare a legii, 
fiind responsabili de monitorizarea infractorilor de care se ocupă, având obligaţia 
să se asigure că clienţii lor respectă condiţiile impuse de judecător în pedeapsa pe 
care a dat-o; în aceste condiţii, obligaţia lor este să aducă la cunoştinţa tribunalului 
care a pronunţat sentinţa însoţită de obligaţiile aferente orice încălcare a acestora 
(Clear, Dammer, 2000). Când se ocupă de reabilitarea delincvenţilor, consilierii de 
probaţiune acţionează mai degrabă ca nişte asistenţi sociali care au rolul să scadă 
riscul de recidivă. Persoanele aflate sub supravegherea serviciilor de probaţiune se 
confruntă frecvent cu abuzul de substanţe, au capacitate redusă de găsire a unui loc 
de muncă, nu au posibilitatea să-şi găsească o locuinţă. Multe din intervenţiile 
consilierilor de probaţiune se centrează pe satisfacerea acestor nevoi ca mijloc de 
prevenire a comiterii de noi infracţiuni (Worrall et al., 2001).  
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Care ar putea fi principiile unei intervenţii eficiente? Considerăm că un 
program de reabilitare a persoanelor aflate sub supravegherea serviciilor de probaţiune 
trebuie să aibă în vedere cel puţin trei obiective majore: evaluarea şi identificarea 
infractorilor cu risc major de reiterare a comportamentului infracţional; odată aceşti 
infractori identificaţi şi evaluaţi, ei devin grupul ţintă de beneficiari ai unor tratamente, 
servicii şi supraveghere intensive; evitarea includerii unor persoane aflate sub 
supraveghere care prezintă un risc scăzut de recidivă în programe dedicate celor cu 
risc ridicat (s-ar putea ca şi acestora să le crească riscul de a recidiva, apărând astfel 
eşecul în predicţionarea ratei acestui fenomen).  

2. RISCUL DE RECIDIVĂ LA PERSOANELE ADULTE AFLATE SUB SUPRAVEGHEREA 
SERVICIULUI DE PROBAŢIUNE BUCUREŞTI – FACTORI RELEVANŢI 

O sarcină majoră a oricărei instituţii penale este de a proteja comunitatea de 
delincvenţă. Timp îndelungat izolarea grupurilor de delincvenţi de restul populaţiei, 
deci închiderea lor, a reprezentat soluţia cea mai la îndemână. Cercetarea a 
demonstrat însă că această soluţie pare mai degrabă contraproductivă, dat fiind că 
rata recidivei a crescut, iar costurile deţinerii în penitenciar sunt considerabile.  

Sentinţele comunitare au devenit treptat o alternativă la abordarea penală a 
pedepsei cu închisoarea, stabilindu-se şi că eficienţa acestor măsuri depinde de 
existenţa instrumentelor de estimare a riscului de recidivă, dar şi de aplicarea unor 
programe eficiente de supraveghere în comunitate. 

Evaluarea infractorilor aflaţi în supravegherea serviciilor de probaţiune se 
realizează în prezent într-o manieră subiectivă şi nestructurată de către consilierul 
de probaţiune. Nu se vorbeşte în aceste evaluări despre riscul de recidivă, fiind 
utilizaţi indicatori nerelevanţi sau într-un mod neordonat (comportament la instanţă 
sau în penitenciar, numărul de fraţi, ocupaţia părinţilor etc.). 

Cercetarea noastră a avut la bază ideea că persoanele sancţionate pentru fapte 
penale prin ispăşirea pedepsei sub supravegherea serviciilor de probaţiune prezintă 
un risc ridicat, mediu sau scăzut de a se întoarce la comportamentul infracţional, 
dar nu există un instrument care să ofere coerenţă şi precizie evaluării gradului de 
risc. Proiectul din care face parte cercetarea de faţă este derulat de către 
Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin 
Rădulescu-Motru” al Academiei Române în parteneriat cu Ministerul Justiţiei – 
Direcţia de Probaţiune, respectiv Serviciul de Probaţiune Bucureşti.  

Având în vedere tendinţa de abordare a procesului de supraveghere pe baza 
managementului riscului, ne-am propus să dezvoltăm şi să aplicăm la nivel naţional 
un instrument de evaluare a riscului persoanelor aflate sub supravegherea serviciilor de 
probaţiune. În România, nu există un astfel de instrument în condiţiile în care în 
practica serviciilor de probaţiune din Europa de Vest, S.U.A. şi Canada se discută 
deja despre existenţa unei a treia generaţii de astfel de instrumente (Robinson şi 
Crow, 2009, p. 94).  
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Beneficiarii proiectului, respectiv cercetării, sunt mai cu seamă consilierii de 
probaţiune la îndemâna cărora urmează să se afle un instrument valid de estimare a 
riscului, dar şi persoanele aflate sub supravegherea serviciilor de probaţiune, deoarece 
intervenţia va viza şi satisfacerea nevoilor criminogene (prin intervenţii educaţionale, 
vocaţionale, de sănătate, programe cognitiv-comportamentale, servicii de tratare a 
adicţiilor, consiliere etc.), iar nu în ultimul rând comunitatea prin reducerea riscului 
de recidivă infracţională, cu consecinţa firească a creşterii gradului de securitate 
comunitară. 

Obiectivele specifice cercetării care face obiectul prezentului studiu constau 
în: identificarea şi clasificarea factorilor de risc, de orice natură ar fi ei, în cazul 
condamnaţilor care au recidivat; elaborarea unui instrument de evaluare a riscului; 
aplicarea instrumentului pe un eşantion pilot (Serviciul de Probaţiune Bucureşti) pe 
persoane condamnate care au intrat sub supraveghere la data începerii cercetării. 

Demersul metodologic 
Metodele folosite în acest demers de cercetare au fost următoarele: identificarea 

şi clasificarea factorilor de risc în cazul condamnaţilor care au recidivat; analizarea 
fenomenului recidivei, a metodelor de estimare a riscului prin consultarea literaturii 
în domeniu (Micle şi colab., 2012); identificarea factorilor care au favorizat 
recidiva la persoanele ale căror dosare au fost închise în termenul de încercare (s-a 
realizat prin studierea dosarelor – proceselor verbale şi planurilor de supraveghere, 
avându-se în vedere mai ales măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă; obiective/ 
nevoi criminogene stabilite de consilierul responsabil de caz); elaborarea unui 
instrument de evaluare a riscului de recidivă, pe baza rezultatelor cercetărilor 
menţionate în literatura de specialitate, dar şi ţinându-se seama de rezultatele 
obţinute din analiza dosarelor persoanelor care au recidivat.  

Chestionarul construit de noi şi numit Chestionar de evaluarea riscului de 
recidivă (ERR – Evaluarea riscului de recidivă) cuprinde 19 dimensiuni şi mai 
multe subdimensiuni, noi urmând să prezentăm mai jos rezultatele la 16 din ele, 
după cum urmează: istorie infracţională, analiză infracţională, date despre familia 
de origine a infractorului, date despre familia infractorului, situaţia locativă, 
educaţia infractorului, locul de muncă, venituri, grupul de prieteni, dependenţă de 
droguri, alcool, gândirea şi comportamentul infractorului, imagine de sine şi auto-
cunoaştere, stare emoţională şi sănătate mentală, stil de viaţă, capacităţi rezolutive, 
atitudinea faţă de infracţiune (cum se raportează infractorul la fapta sa penală), 
ierarhizarea problemelor de viaţă aşa cum le percepe infractorul, anticiparea 
posibilităţii de a comite o nouă infracţiune, priorităţi.  

Eşantionul a fost alcătuit din 100 de infractori intraţi sub supravegherea 
Serviciului de Probaţiune Bucureşti la începutul cercetării. Fiecare subiect a semnat 
un consimţământ informat, iar după aceasta a completat chestionarul propus de noi 
sub supravegherea şi îndrumarea consilierului de probaţiune. Pasul următor constă 
în estimarea gradului de risc în ceea ce priveşte recidiva de către consilierul de 
probaţiune în funcţie de o codificare prestabilită de risc mare, mediu şi scăzut 
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pentru fiecare infractor beneficiar, consilier care face şi o recomandare legată care 
apoi estimează gradul de risc din punctul de vedere al recidivei în funcţie de o 
codificare prestabilită în risc mare, mediu şi mic pentru fiecare infractor beneficiar, 
recomandând şi metoda de intervenţie adecvată gradului de risc. 

2.1. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În cele ce urmează vom face o trecere în revistă a rezultatelor obţinute de 
subiecţi pe dimensiunile chestionarului ERR. La dimensiunea „Istorie infracţională 
a persoanei supravegheate” structura lotului investigat a relevat următoarele tipuri 
de infracţiuni comise: 34% dintre subiecţi au comis infracţiunea de tâlhărie, 28% 
furturi, 26% infracţiuni la Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 
şi consumului de droguri. Numărul celor care au încălcat O.U.G. 195/2002 
republicată privind circulaţia pe drumurile publice este mult mai mic (4%), iar cei 
care au comis infracţiuni economice şi mai mic (2%). În categoria alte infracţiuni 
(6%) sunt incluse fapte de lovire şi alte violenţe, abuzul în serviciu contra intereselor 
publice, luarea de mită, fapte de încălcare a Legii nr. 39/2003 privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate. Din analiza datelor de mai sus, s-a evidenţiat 
că repartizarea pe procente a tipurilor de infracţiune a lotului investigat reflectă cu 
fidelitate structura pe ansamblu a totalului de 1806 persoane supravegheate aflate 
în evidenţa Serviciului de Probaţiune Bucureşti (SPB). Tot la această dimensiune, 
au fost avute în vedere şi alte infracţiuni anterioare intrării sub supraveghere, după 
împlinirea vârstei de 18 ani (14%), eventualele arestări în timpul minoratului (14%), 
amenzi administrative1 prin urmare istoria infracţională ca atare. 

„Analiza infracţională” a pus în evidenţă faptul că 94% din cei 100 de 
subiecţi investigaţi au săvârşit infracţiunea cu premeditare, iar motivul invocat de 
aceştia pentru a se disculpa este unul de natură economică (70%). De asemenea, tot 
la capitolul motive invocate pentru justificarea încălcării legii apare şi consumul de 
substanţe (22%). Deşi 12% dintre subiecţi se aflau la momentul comiterii faptei 
penale sub influenţa alcoolului, doar 2% recunosc dependenţa. Şi în cazul 
drogurilor lucrurile sunt asemănătoare, cu menţiunea că diferenţa procentuală între 
cei care se aflau sub influenţa drogurilor şi cei care recunosc dependenţa este 
semnificativ mai mică (40% faţă de 34%). Din experienţa consilierilor de probaţiune 
din SPB cât şi din literatura de specialitate (Prochaska şi DiClemente, 1986) rezultă 
că majoritatea persoanelor care consumă alcool îşi neagă dependenţa faţă de acesta. 
Datele de mai sus demonstrează că 52% dintre subiecţii lotului nostru comit 
infracţiunea sub influenţa unor substanţe care diminuează câmpul conştiinţei, 
capacitatea de analiză a raportului cost – beneficiu. 
 

1 Amenda administrativă este aplicată de organele de urmărire penală sau de instanţa de 
judecată acelor persoane cercetate/judecate pentru comiterea unor infracţiuni; în funcţie de gradul de 
pericol social al infracţiunii, de circumstanţele personale ale infractorului, acestuia i se poate aplica un 
tip de amendă în locul unei pedepse (amenda penală sau închisoare). 



 Doina-Ştefana Săucan, Mihai Ioan Micle 6 280 

Infracţiunile au fost comise în majoritatea cazurilor în grup (68%). Se remarcă în 
cazul persoanelor sub supravegherea SPB o creştere constantă a numărului persoanelor 
care comit infracţiunile în grup. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că modul 
de comitere a infracţiunilor împreună cu grupul căruia îi aparţin induce sentimentul 
de încredere, disipare a responsabilităţii, dar şi prin permeabilitatea la influenţele 
membrilor grupului.  

Şi dimensiunea „Familia de origine a infractorului supravegheat” scoate la 
iveală date relevante pentru predicţia riscului de recidivă: 62% fac parte din familii 
legal constituite, iar 38% din uniuni consensuale (concubinaj). Subiecţii au fost 
crescuţi fie de bunici (22%), de membri ai familiei lărgite – unchi şi mătuşi – 
(16%), 8% au crescut în centre de plasament, 7% provin dintre „copiii străzii”, iar 
4% au fost adoptaţi. Deşi majoritatea subiecţilor provin din familii organizate 
(62%), numai 43% au crescut beneficiind de suportul, valorizarea şi îndrumarea 
părinţilor. Relaţia dintre părinţii subiecţilor este normală în cazul a 36% din cazuri 
iar pentru 64% această relaţie este presărată cu violenţe, abuz sexual, gelozie etc.  

Rezultatele la variabila referitoare la relaţiile subiectului cu părinţii sau cu cei 
care s-au ocupat de creşterea lor au arătat că 48% dintre subiecţi nu au avut cu 
părinţii lor relaţii care să ofere un climat optim unei dezvoltări armonioase, de 
înţelegere. 34% au raportat că au fost victime ale abuzului fizic şi/sau psihologic. 

„Situaţia locativă” a beneficiarilor SPB, subiecţii s-au repartizat după cum 
urmează: 22% locuiesc într-o locuinţă proprietate personală, 24% în locuinţa 
părinţilor, 8% într-o casă închiriată, 24% în casa altor rude sau cu bunicii, 4% în 
casa partenerului de viaţă, iar 18% se încadrează la „alte situaţii” (pe stradă, 
imobile abandonate, locuinţe ocupate abuziv etc.). De asemenea, ei mărturisesc că 
în ultimii 5 ani au schimbat două sau mai multe adrese (44%). Este demn de reţinut 
că 70% din aceste persoane nu sunt mulţumite de locuinţa lor, invocând spaţiul 
redus, absenţa utilităţilor, tensiunile cu vecinii. Zona în care locuiesc este descrisă 
ca fiind una propice procurării de droguri (58%), în care siguranţa proprie este în 
pericol (58%), cu o rata mare de criminalitate (32%). 

Rezultatele la dimensiunea „Educaţie” arată că nivelul de instrucţie al 
beneficiarilor investigaţi este: 12% analfabeţi, 20% au absolvit şcoala primară, 
20% gimnaziu, şcoala profesională 12%, liceul 22%, şcoala postliceală 4%, 
universitatea 8%, masterat 2%. Faptul că majoritatea subiecţilor investigaţi (52%) 
au un nivel de instrucţie limitat sau acesta lipseşte cu desăvârşire îi plasează într-o 
situaţie de marginalizare pe piaţa forţei de muncă. 

În cazul dimensiunii „Loc de muncă” rezultatele au evidenţiat că 48% dintre 
subiecţi au fost angajaţi cu forme legale, 20% au trecut printr-o etapă de 
concediere. 90% au avut perioade când au lucrat „la negru”, respectiv fără forme 
legale, iar schimbarea frecventă a locului de muncă este semnalată de 66% dintre 
respondenţi. În perioada premergătoare faptei penale, 36% dintre subiecţi nu au 
desfăşurat nicio activitate lucrativă.  
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Această marginalizare profesională este validată şi în cazul dimensiunii 
referitoare la „veniturile condamnatului şi ale familiei sale”: 36% dintre subiecţi 
afirmă că veniturile lor sunt la nivel scăzut şi foarte scăzut, marea majoritate a 
acestor venituri fiind alcătuite din ajutoare sociale, alocaţiile copiilor, ajutor din 
partea părinţilor, a bunicilor sau a altor rude. 22% dintre subiecţi sunt mulţumiţi de 
veniturile lor şi ale familiei. 

Dimensiunea „Grupul de prieteni” ne-a ajutat să punem în evidenţă nu numai 
dacă subiecţii noştri au capacitatea de a stabili relaţii în afara familiei, dar şi în ce 
mediu: 90% se percep ca persoane capabile să stabilească relaţii interpersonale şi 
numai 10% se văd ca nişte persoane izolate social. 30% dintre respondenţi declară 
că cei mai mulţi dintre prietenii lor şi dintre cunoştinţe au comis sau comit la 
rândul lor infracţiuni. Ca o concluzie, am putea spune că persoanele din lotul 
analizat dispun de abilităţi de relaţionare, dar majoritatea anturajului lor este de 
factură delincvenţială. Subiecţii s-au structurat ca personalitate care aderă cu 
uşurinţă la grupuri infracţionale şi pentru care încălcarea legii devine un stil de 
viaţă. Subiecţii într-o pondere semnificativă apar ca fiind sugestionabili, permisivi 
şi toleranţi la influenţele negative ale grupului de egali. 

Dimensiunea a X-a a fost centrată pe explorarea unor aspecte privind „Consumul 
de droguri şi alcool”, respectiv comportamentul adictiv. În acest sens, 8% dintre 
subiecţi au afirmat că au avut probleme cu consumul de alcool de la vârste fragede 
(10–18 ani). Aparent acest procent este destul de scăzut, dar explicaţia constă în 
aceea că persoanele consumatoare şi dependente de alcool tind să nege problemele 
pe care le implică această dependenţă în perioada de negare (precontemplare) în 
care se găsesc. Ne putem gândi şi la faptul că nu conştientizează consumul obişnuit 
de alcool ca pe un pericol, ca pe un facilitator al comportamentului infracţional. 
Referitor la consumul de droguri însă, 40% dintre subiecţi recunosc consumul, iar 
debutul în acest comportament este raportat ca având loc în jurul vârstei de 10 ani 
(4%), dar mai ales între 14 şi 18 ani (84%). Avem de-a face cu o conştientizare a 
pericolului reprezentat de consumul şi dependenţa de droguri, mulţi dintre subiecţi 
fiind de-a dreptul îngrijoraţi de ceea ce li se întâmplă. Cu toate acestea numai 16% 
dintre subiecţi au urmat un tratament în vederea dezintoxicării. De asemenea, 26% 
au raportat că sunt conştienţi de faptul că acest comportament de tip adictiv a avut 
un impact mare şi foarte mare privind decizia de a comite un anumit tip de 
infracţiune, mai ales furt şi tâlhărie. 

În dimensiunea „Gândire şi comportament” s-a încercat surprinderea modului în 
care cei intervievaţi percep, înţeleg şi interpretează realitatea şi comportamentul 
asociat deciziei lor de a comite o infracţiune. Astfel, 8% nu analizează niciodată în 
detaliu situaţia cu care se confruntă, înainte de a acţiona, 40% analizează de foarte 
puţine ori, 24% analizează şi nu analizează (se află deci la nivel mediu în această 
privinţă), iar 22% fac o analiză destul de detaliată a componentelor problemei cu 
care se confruntă şi numai 6% declară că au un algoritm de rezolvare a 
problemelor. 
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Pornind de la faptul că orice individ încearcă să aibă o reprezentare despre 
sine, pe care apoi încearcă să o valideze în planul realităţii obiective, în cadrul 
dimensiunii „Imagine de sine şi autocunoaştere”, am încercat să surprindem în ce 
măsură subiecţii din grupul investigat au conştientizat cine sunt (identitatea de 
sine) şi ce pot realiza indiferent de forma de exprimare. Rezultatele au relevat 
faptul că 12% dintre subiecţi consideră că abilităţile, deprinderile lor sunt la un 
nivel foarte scăzut, iar 26% la un nivel scăzut. În ceea ce priveşte încrederea în 
sine, conştientizarea capacităţii de a finaliza ceea ce îşi propun, 8% nu au deloc 
încredere în ei şi nici capacitatea de finalizare, 36% au puţină încredere în ei şi o 
capacitate redusă de finalizare, iar 36% se plasează la nivel mediu în această 
direcţie. 

În ceea ce priveşte capacitatea de a-şi evalua potenţialul şi de a se proiecta în 
viitor, în sensul îndeplinirii obiectivelor dorite sau, dimpotrivă, a fricii, temerii 
neîmplinirii acestora, 14% dintre subiecţi consideră că niciodată nu vor fi capabili 
să atingă obiectivele propuse, iar 42% cred că vor fi foarte rare cazurile când se va 
întâmpla aceasta. 

În cadrul celei de-a XIII-a dimensiune referitoare la „Starea emoţională şi 
mentală”, pornind de la definiţia OMS a sănătăţii mentale (stare de bunăstare 
fizică, mentală şi socială completă şi nu doar absenţa bolii şi infirmităţii) şi de la 
concepţia lui Beck – triada lui Beck – care consideră că între stimul, gândire, 
comportament şi depresie există o interdependenţă (depresia izvorăşte din imaginea 
negativă a sinelui, a lumii şi a viitorului; autodevalorizare, interpretarea negativă a 
evenimentelor de viaţă, expectanţă negativă) (Beck şi Clark, 1997), am încercat să 
surprindem starea emoţională şi mentală a subiecţilor investigaţi. Din acest punct 
de vedere, 36% dintre subiecţi consideră că de cele mai multe ori îi încearcă teama 
că nu vor realiza prea multe în viaţă, iar 40% au temeri şi griji întotdeauna fără a şti 
de ce (anxietate fără obiect). 24% dintre subiecţi declară că de cele mai multe ori 
au o stare de iritare, se percep ca fiind rataţi, au o stare proastă fără o cauză precisă, 
38% consideră că mediul înconjurător este descurajant, iar 34% au sentimentul că 
viitorul nu o să le aducă satisfacţii. Se evidenţiază un dezechilibru emoţional, o 
instabilitate comportamentală, precum şi unele distorsiuni cognitive, a unor gânduri 
disfuncţionale în cazul acestor subiecţi. 

În ceea ce priveşte „Stilul de viaţă”, mai mult de o treime din subiecţii 
investigaţi, respectiv 36%, desfăşoară activităţi gospodăreşti, 16% îşi petrec timpul 
liber cu copiii, 36% cu rudele, 10% acordă acest timp hobby-urilor, 18% urmăresc 
programele tv, 26% ascultă muzică, 20% desfăşoară activităţi sportive, 40% îşi 
pierd timpul în oraş cu persoanele din anturajul lor. 

La dimensiunea „Capacităţi rezolutive” rezultatele au evidenţiat că 58% 
dintre subiecţi nu iau decizii pe baza analizei consecinţelor faptelor lor, 50% nu 
sunt în măsură să identifice problema cu care se confruntă, iar 52% nu au abilităţi 
de culegere a informaţiilor relevante şi de stabilire a relaţiilor dintre componente. 
Incapacitatea rezolutivă a acestor indivizi reiese şi din faptul că ei nu sunt capabili 
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să evalueze rezultatele posibile ale soluţiilor propuse la problemele cu care se 
confruntă (52%), nu pot lua decizii logice şi bine încadrate în timp (52%) şi nu pot 
stabili şi implementa un plan de acţiune (56%). 

Rezultatele obţinute la dimensiunea „Atitudinea faţă de infracţiune” arată că 
88% dintre subiecţi regretă comiterea infracţiunii pentru care au fost condamnaţi. 
Acest procent mare poate fi explicat mai degrabă prin faptul că subiecţii din lotul 
nostru nu regretă atât că au comis o infracţiune, ci mai degrabă regretă că au fost 
prinşi şi condamnaţi pentru această faptă penală. Prin urmare, regretul are la bază 
condamnarea, faptul că au fost afectaţi pe diverse paliere ale vieţii lor. Cât priveşte 
modul în care familia infractorului îi atribuie acestuia vina de a fi încălcat legea 
penală, rezultatele ne arată că membrii familiei îl responsabilizează pe delincvent 
în 56% din cazuri, în timp ce numai în 12% din cazuri familia crede că alte 
persoane sunt vinovate de fapta comisă de ruda lor. 

3. CONCLUZII 

Bazându-ne pe identificarea, în cazul fiecărei persoane investigate, a factorilor de 
risc pentru recidivă, echipa de cercetare împreună cu consilierul responsabil de caz 
vor trece la reevaluarea lotului de subiecţi investigaţi iniţial la un an de la prima 
analiză, în vederea creşterii fidelităţii instrumentului elaborat şi folosit în etapa de 
studiu pilot. În acest sens, se va avea în vedere următoarea strategie: analiza 
rezultatelor (prin studierea celor 100 de dosare de supraveghere) şi stabilirea gradului 
de risc; stabilirea numărului persoanelor care au recidivat în această perioada de un 
an; analizarea eventualei corelaţii dintre motivele care au stat la baza recidivei şi 
nevoile criminogene identificate; reevaluarea riscului de recidivă pentru subiecţii 
care nu au recidivat; investigarea cauzelor care au determinat recidiva şi compa-
rarea cu existenţa sau inexistenţa unor variabile în instrumentul propus de noi; 
ajustarea chestionarului-instrument de evaluare în funcţie de rezultatele obţinute în 
urma analizei lotului de subiecţi; identificarea factorilor de risc care nu au fost 
surprinşi în elaborarea iniţială a chestionarului; surprinderea evoluţiei beneficiarilor 
incluşi în programe; evaluarea modului în care consilierul de probaţiune a asigurat 
managementul de caz (concordanţa risc – tip de intervenţie). 

Studiile privind recidiva sunt o cale obişnuită de măsurare a eficienţei diferitelor 
programe şi intervenţii ale justiţiei penale prin instituţiile sale, iar recidiva devine 
un indicator major de performanţă pentru sistemul justiţiei penale.  

Deşi aplicarea directivei cadru 2008/947/JHA din 27 noiembrie 2008 permite 
recunoaşterea şi monitorizarea măsurilor de probaţiune în statele membre ale 
Uniunii Europene, date fiind disparităţile între măsurile de probaţiune existente la 
nivel naţionale şi lipsa armonizării, succesul şi eficienţa acestei instituţii legale 
depinde în mare măsură de o înţelegere clară a acestor discrepanţe şi de o 
cunoaştere profundă a sistemului de probaţiune naţional (Flore et al., 2011). 
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După mai mult de trei decenii de cercetări privind eficienţa în reducerea ratei 
de recidivă rezultatele rămân nesigure. De asemenea, în ciuda importanţei progra-
melor de probaţiune, există relativ puţine dovezi ale eficienţei lor. Are probaţiunea 
acel rol în comunitate, rol de asigurare a siguranţei publice care să-i asigure un 
randament probat? Iată lucruri de care cercetarea în domeniu va fi obligată să 
răspundă în următorii ani. Se spune că, pe măsură ce acţionăm, devenim mai eficienţi.  

Primit în redacţie la: 15.VI.2013 
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REZUMAT 

Scopul acestei cercetări este acela de a identifica şi de a pune în lumină factorii de risc în 
recidiva penală. Pentru a identifica aceşti factori, am elaborat chestionarul ERR (chestionar de 
evaluarea riscului de recidivă). În cadrul unui studiu pilot chestionarul a fost aplicat pe o sută de 
persoane care şi-au început perioada de supraveghere la Serviciul de Probaţiune Bucureşti odată cu 
începerea cercetării.  
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Abstract 

This study investigated the predictive power of certain personality factors (agreeableness, 
emotional stability, assertivness) on consumer complaint behavior, testing the moderating effect of 
positive emotions on the relationship. Participants in this study were 173 in number. They completed 
the IPIP scale of agreeableness and emotional stability, a scale of 6 items for assertiveness, the 
PANAS questionnaire for positive emotions and a consumer complaint scale (Singh, 1988). The 
results show that there is a positive relation between agreeableness and consumer complaint behavior 
as well as between assertiveness and consumer complaint behavior; agreeableness is the only 
predictor of consumer complaint behavior; positive emotions do not moderate this relation. 

Cuvinte-cheie: stabilitate emoţională, agreabilitate, asertivitate, emoţii pozitive, comportamentul de 
nemulţumire al consumatorului. 

Keywords: emotional stability, agreeableness, assertiveness, positive emotions, consumer 
complaint behavior. 

1. INTRODUCTION 

1.1. CONSUMER COMPLAINT BEHAVIOR 

Understanding customer dissatisfaction and its effects plays an important role 
in customer retention and long-term relationship between the producer and the 
customer. A general definition of consumer complaint behavior is given by Singh 
(1988): “Consumer complaint behavior is a set of behaviors triggered by dis-
satisfaction arising from the purchase or use of a product or service”. Most authors 
group these behaviors into three categories. The first is abandonment which 
represents the permanent avoidance in the future of the company providing the 
service or product that caused dissatisfaction. The second category is a direct 
complaint to the producer, and the third category is spreading a negative image of 
the producer (Singh, 1990). A similar taxonomy, which differs slightly from that 
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given by Sigh is presented in the study of Sujithamrak & Lam (2005), the authors 
grouping complaint behavior into three categories – abandonment – complaint – 
loyalty.  

Yu-Su & Bowen, in a study conducted in 2009 are of the opinion that before 
a client develops a complaint against a vendor, he takes into account three factors. 
These are: (1) the amount of compensation obtained, (2) direct compensation and 
(3) the ease and convenience of getting compensation.  

1.2. THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, 
PERSONALITY TRAITS AND CONSUMER COMPLAINT BEHAVIOR 

On the theory above, the concept of consumer complaint behavior influences 
and is influenced by a number of factors. Authors have studied this concept like a 
dependent variable being influenced by demographic characteristics, national culture, 
personal values, educational level, socio-economic status, social pressure (Liu & 
McClure, 2001, cited in Hart & Coates, 2010; Voorhees & Brady, 2005; personality 
factors such as extraversion (Zain, 2011) and price conscientiousness (Zeithaml, 1984). 

In the text above we talked about the relation of consumer complaint 
behavior with other concepts. It can be seen that there are no studies that put this 
concept in relation with personality characteristics of the consumer, and factors of 
the Big Five model (McCrae & Costa, 2006; McCrae & John, 1990; John & 
Srivastava, 1999). Therefore, this study tested the influence of two of the Big Five 
factors (emotional stability and agreeableness) and assertiveness on consumer 
complaint behavior. 

2. OBJECTIVE AND HYPOTHESES 

2.1. OBJECTIVE 

The objective of this paper is to investigate the relation between personality 
factors (emotional stability, agreeableness, assertiveness), positive emotions and 
consumer complaint behavior. Based on the theory mentioned above it is expected 
to be a significant positive relation between agreeableness and consumer complaint 
behavior, a significant positive relation between assertiveness and consumer 
complaint behavior and a significant negative relation between emotional stability 
and consumer complaint behavior. Finally, the paper aims to identify whether 
agreeableness and emotional stability are predictors of consumer complaint behavior, 
and if positive emotions moderates this relation. 

2.2. HYPOTHESES 

The hypotheses of this study are: 
H1. There is a significant positive relation between agreeableness and complaint 

behavior. 
H2. There is a significantly negative relation between emotional stability and 

complaint behavior. 
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H3. There is a significant positive relation between assertiveness and complaint 
behavior.  

H4. Agreeableness, emotional stability and assertiveness are predictors of 
complaint behavior. 

H5. Positive emotions moderate the relation between personality factors and 
complaint behavior. 

3. METHOD 

3.1. PARTICIPANTS 

The questionnaires were completed by 173 participants (142 women, 31 men), 
students at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, aged between  
20 and 24 years (M = 20.97, SD = 1.02). For the purpose of the research, they were 
asked to mention if they attended restaurants in the last year. 

3.2. INSTRUMENTS 

International Personality Item Pool (IPIP) 
The two personality factors were assessed with the IPIP questionnaire which 

consists of 50 items, designed by Goldberg (1992). Of the 50 items, 20 were extracted 
to measure emotional stability and agreeableness. The emotional stability factor 
having a Cronbach alpha coefficient of .84. The next factor is agreeableness, with a 
Cronbach alpha of .73. Items to this test are answered using a Likert scale (1 – very 
inaccurate, 5 – very accurate). 

Assertiveness Scale (RAS) 
Assertiveness was measured with items drawn from the survey conducted by 

Nevid & Rathus (1978). Assertiveness scale measures how human relate, but also 
the individual's inner balance, compassion and common sense (e.g., Most people 
seem to be more aggressive and assertive than me, to be honest, often people take 
advantage of me). The scale consists of 6 items, it uses a Likert scale from 1 to 5  
(1 – very much unlike me, 5 – very much like me) and was developed by Rathus & 
Nevid (1978), having an alpha Cronbach coefficient of .92. 

PANAS 
This questionnaire consists of two scales, each of which contains of 10 items 

that measure positive emotions (PA) and negative emotions (NA) (Watson, Clark & 
Tellegan, 1988). For this study we only used the positive emotions scale. The 
answers are reported on a Likert scale from 1 to 5 (1 – very few and not at all, 5 – very 
much). Items are in the form of adjectives (e.g., interested, uninterested, irritated, 
alert), and participant answers depend on how one has emotionally felt lately. This 
test has an internal consistency which varies depending on the group studied, 
between .83 and .90 for positive emotions scale, and .85 – .90 for negative 
emotions scale. 
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Consumer complaint scale 
Consumer complaint behavior was measured by using a questionnaire 

developed by Singh (1988). It contains of 11 items, each with five response options 
(1 = strongly disagree, 5 = strongly agree). The questionnaire contains of 3 subscales. 
Voice responses which includes 4 items, private responses which also includes  
4 items, and third-party responses that includes 3 items. 

3.3. PROCEDURE 

All participants were informed about the nature and objectives of the study. 
All those who completed the questionnaire agreed without being constrained. 
Before completing the questionnaire the participants were asked to complete the 
questionnaires honestly. The procedure for the administration of the test was pen-
paper, and the database did not require the participants name or any identification. 

3.4. EXPERIMENTAL DESIGN 

This study is a non-experimental, cross-sectional one and the variables of the 
study are: Independent variables: agreeableness, emotional stability and assertiveness; 
Dependent variables: consumer complaint behavior. Moderating variables: positive 
emotions. 

4. RESULTS 

In Table no. 1 means, standard deviations, distribution symmetry indicators 
can be observed. The study variables are normally distributed, skewness and 
kurtosis values  being within normal parameters. 

Table no. 1 
Means, standard deviations, skewness, kurtosis for all study variables 

Variable M SD Skewness Kurtosis 
Age 20.97 1.02 1.10 1.06 
Emotional stability 29.93 4.84 -.28 .27 
Agreeableness 36.61 6.96 .28 -1.18 
Assertiveness 14.13 2.96 .86 .63 
Positive emotions 33.45 7.03 -.55 -.39 
Voice responses 10.41 2.83 -.22 -.23 
Private responses 15.82 2.88 -.16 -.98 
Third-party responses 4.82 2.06 1.49 2.05 
Complaint_behavior 31.06 5.11 .24 .81 

Table no. 2 shows the correlations between the study variables. Thus, it 
appears that hypothesis no. 1 which assumes a significant positive relation between 
agreeableness and consumer complaint behavior is confirmed, there being a 
positive statistically significant correlation (r = .26, p < .01) between agreeableness 
and consumer dissatisfaction. On hypothesis no. 2 which assumes a negative 
relation between emotional stability and consumer complaint behavior, this was not 
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confirmed, there being no statistically significant correlation. With regard to 
hypothesis no. 3 which assumes the existence of a significant positive relation 
between assertiveness and consumer complaint behavior, this is confirmed, there 
being a statistically significant correlation (r = .19, p < .05) between assertiveness 
and consumer complaint behavior. 

Table no. 2 
Pearson corelations among all study variables 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 
1) Emotional Stability -        
2) Agreeableness .24* -       
3) Assertiveness .12 .32** -      
4) Positive emotions .08 .20** .00 -     
5) Voice responses .09 .14 .04 .03 -    
6) Private responses -.02 .21** .19** .00 .01 -   
7) Third-party resp. -.13 .14 .13 .20** .39** .05 -  
8) Consumer complaint -.02 .26** .19* .10 .72** .59** .65** - 
* p < .05; ** p < .01 

Table no. 3 shows the prediction model for consumer complaint behavior. 
Thus hypothesis no. 4 which implies that agreeableness, assertiveness and emotional 
stability are predictors of consumer complaint behavior is confirmed. The model is 
statistically significant with F (3, 169) = 5.58 predicting 9% of the variance of the 
consumer complaint behavior. However, of the 3 factors, taken separately, only 
agreeableness predicts consumer complaint behavior (β = .24, p < .01). Assertive-
ness and emotional stability are not predictors of consumer complaint behavior. 

Table no. 3 
Linear regression for Consumer`s complaint behavior 

Variable R2 ∆ R2 β 
Consumer complaint behavior  .  
Model 1 .09* .09*  
Agreeableness   .24** 
Assertiveness    .12 
Emotional Stability   -.10 
** p < .01 

To test hypothesis 5, the positive emotions factor was inserted as a 
moderating variable (Baron & Kenny, 1986; Rose, Holmbeck, Coakley & Franks, 
2004). Thus, in the prediction model agreeableness was introduced as a predictor, 
being the only predictor of consumer complaint behavior, along with positive 
emotions. To prevent the effect of multi-colinearity among predictors, variables 
agreeableness and positive emotions were centered, deducting the mean value of 
the two variables. In Table no. 4 it is observed that the prediction model of the 
consumer complaint behavior consists of agreeableness and positive emotions and 
is statistically significant with F (3, 169) = 3.07 and explains 5% of the variance. 
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Hypothesis no. 5 which assumes that positive emotions moderates the relation 
between agreeableness and consumer complaint behavior is not confirmed because 
the moderator variable is not a significant predictor of consumer complaint 
behavior (β = .45, p > .05). Thus, the strength and direction of the relation between 
agreeableness and consumer complaint behavior does not change significantly 
when positive emotions are introduced in this relation. 

Table no. 4 
Linear regression and moderating analysis of positive emotions for consumer complaint behavior 

Variable R2 ∆ R2 β 
Consumer complaint behavior    
Model 1 .06* .05*  
Agreeableness   .18* 
Positive emotions   .56 
Agreeableness x Emotions   .45 
* p < .05 

5. CONCLUSION 

The study partially achieved its objective since it has been shown that 
agreeableness and assertiveness are predictors for consumer dissatisfaction. It has 
been proved that emotional stability does not predict consumer complaint behavior. 
It has also been proved that positive emotions do not moderate this relation.  

Therefore, the results of this paper are not supported by other studies, this 
being due to the lack of research on the subject and not due to differences in 
research findings. Therefore, from the results obtained, it can be concluded that 
people who are characterized by a high level of agreeableness tend to act when one 
is dissatisfied with the services provided by the restaurant industry. 

This is due to the fact that people characterized by agreeableness embrace 
perfectionism and are followers of a humanistic conception of life. Thus, when 
faced with a nuisance coming from a producer they do not leave things to chance 
and take action, considering this aspect intolerable.  

Some limitations of this study include the exclusive use of self-report 
instruments, which can lead to the phenomenon of social desirability. 

Received at: 17.06.2013 
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REZUMAT 

Acest studiu a investigat puterea de predicţie a unor trăsături de personalitate (agreabilitate, 
stabilitate emoţională, asertivitate) asupra comportamentului de nemulţumire al consumatorului, 
testând efectul de moderare al emoţiilor pozitive asupra acestei relaţii. Participanţii la acest studiu au 
fost în număr de 173. Aceştia au completat scalele de agreabilitate şi stabilitate emoţională din IPIP, o 
scală de 6 itemi pentru asertivitate, scala de emoţii pozitive a chestionarului PANAS şi Consumer 
complaint scale (Singh, 1988). Rezultatele studiului arată că există o relaţie pozitivă între agreabilitate 
şi consumer complaint behavior şi între asertivitate şi consumer complaint behavior, iar agreabilitatea 
este singurul predictor al comportamentului de nemulţumire al consumatorului, emoţiile pozitive 
nemoderând această relaţie.  
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Abstract 

This research explores the adaptive and disfunctional behavior of 78 Romanian adolescents 
described in literary productions themed around the topic of eliminating the Internet and telephone 
from their life. „Computer withdrawal” is forecasted as a painfull experience. As defining feelings 
described by the group of adolescents, there have poignantly been imposed the followings: alteration 
of the reality sense, incapacity of adapting, and suicidal tendences. Depressive ideation was also 
reflected by 60.25% of adolescents who have imagined their lives without computers, 14.1% 
mentioning suicidal act.  
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1. INTRODUCERE 

Dependenţa adolescenţilor de IT&C este un subiect fierbinte în cercetarea 
psihologică şi psihiatrică mondială. Se încearcă acreditarea dependenţelor de Internet şi 
de telefonie ca tulburări psihiatrice cu statut propriu, distinct de cel al altor dependenţe 
(Yellowlees, 2007), declararea acestora ca probleme de sănătate publică (Lu, 
2011), determinarea factorilor de risc implicaţi în noile comportamente adictive 
(Ko, 2010), validarea inventarelor privind abuzul şi dependenţa de internet (Gnisci, 
2011) şi elaborarea profilului dependentului (Lin, 2002). Potrivit acestor cercetări, 
dependenţele de tehnologia IT&C sunt cu atât mai puternice cu cât indivizii petrec 
mult timp în faţa calculatorului, cu cât au mai mulţi prieteni în reţelele de socializare, 
cu cât sunt mai inhibaţi în relaţiile interpersonale din viaţa reală. Persoanele care 
riscă să devină dependente de computer au, de asemenea, o personalitate premorbidă, 
vulnerabilă, dezvoltând şi alte comorbidităţi psihiatrice (tulburări ale impulsului, 
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dependenţe de droguri, tutun, alcool, jocuri de noroc), precum şi tulburări de somn 
(sunt studiate disomnia şi efectele privării de somn, ca urmare a excitaţiei psihice 
prelungite – Petit, 2011). Ţinând cont de aceşti factori de risc, inventarele privind 
dependenţa de internet explorează diverse caracteristici ale utilizatorilor precum 
extraversia, agreabilitatea, conştiinciozitatea, deschiderea către experienţă, onestitatea, 
emotivitatea etc. În Japonia, utilizarea „nesănătoasă” a internetului şi a telefoanelor 
mobile a devenit deja o problemă de sănătate publică, dovedindu-se că bărbaţii 
dezvoltă o dependenţă severă faţă de internet, iar femeile – faţă de SMS-uri. Cele 
două dependenţe sunt distincte factorial, deşi ambele se asociază cu depresia (Lu, 
2011). Studiul dependenţei de computer este important nu numai din perspectiva 
psihologiei clinice şi a psihiatriei, ci şi din cea a ştiinţelor economice, deoarece 
există pierderi mari de productivitate în companiile fără proceduri de gestionare a 
internetului.  

În ciuda studiului intensiv al noilor dependenţe, „sevrajul informatic” este un 
fenomen puţin analizat în psihologia clinică. Din acest motiv ne-am propus să 
explorăm conduitele adaptative şi disfuncţionale ale unui grup de adolescenţi 
români, exprimate în cadrul unor producţii literare pe tema eliminării din viaţa lor a 
Internetului şi a telefoniei.  

2. PARTICIPANŢI ŞI METODOLOGIE 

Participanţi la studiu au fost 78 de adolescenţi înscrişi la secţiunea „Seniori” 
a concursului de creativitate organizat în 2012 de către Colegiul Naţional „Tudor 
Vianu” Bucureşti, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Institutului de 
Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”. Lotul a cuprins elevi la 
Colegiul Naţional „Tudor Vianu”, Colegiul Naţional „Sf. Sava”, Liceul „Ion Neculce”, 
Liceul „Nicolae Iorga”, Liceul de Arte „Nicolae Tonitza”, Liceul „Jean Monnet” şi 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”. Obiectivele cercetării au vizat prelevarea 
unor date cantitative privind dependenţa de IT&C, precum şi a unor date calitative 
referitoare la gândirea, emoţiile şi atitudinile adolescenţilor puşi în situaţia de a-şi 
imagina şi redefini viaţa lipsită de tehnologia IT&C. Au fost utilizate, cu consimţă-
mântul informat al subiecţilor, metoda anchetei pe bază de chestionar şi metoda 
analizei produselor activităţii („produsul activităţii, desprins de individ, devine 
oglinda creatorului său, iar prin analiza lui psihologică vom reuşi să aflăm mai 
multe despre însuşi creatorul său” – Zlate, 1996, p. 119). Subiecţii au avut ca sarcini 
completarea unui chestionar privind utilizarea Facebook şi redactarea unui eseu pe 
tema privării ipotetice, timp de 1 an, de atributele civilizaţiei, respectiv Internet şi 
telefonie, din cauza unui virus informatic extrem de puternic, care a paralizat 
calculatoarele din întreaga lume şi, implicit, a oprit furnizarea energiei electrice. 
Datele calitative au fost interpretate cu ajutorul unor grile categoriale de analiză, 
respectiv: 1. experimentarea unor niveluri ridicate de depresie; 2. experimentarea 
unor emoţii pozitive; 3. conduite antisociale şi 4. conduite adaptative. 
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3. REZULTATE 

3.1. DATE CANTITATIVE 

Internetul ocupă un loc central în viaţa celor 78 de adolescenţi. Astfel, 46,77% 
dintre ei accesează Facebook „de câteva ori pe zi”, 41,93% – o dată pe zi iar 
72,56% au peste 250 de prieteni virtuali. Circa 80,64% cred că Facebook este o 
lume distractivă, 56,45% admit că reţeaua este un loc „sincer”, necorupt de falsitatea 
de zi cu zi, 53,22% folosesc reţeaua ca antidot pentru singurătate, 14,51% susţin că 
pe Facebook este posibil să găsească oameni mult mai interesanţi decât în realitate, 
iar 17,74% nu-şi văd viaţa fără Facebook (Popa, Marhan, 2013). Datele cantitative 
prelevate din eseuri relevă că ideaţia depresivă este prezentă la 60,25% din subiecţii 
care îşi imaginează viaţa fără tehnologia IT&C. Actul suicidar este invocat de 
14,1% dintre subiecţi, atât în calitate de soluţie finală pentru propria persoană, cât 
şi ca variantă potrivită de curmare a suferinţelor colegilor sau ale altor oameni. 
Circa 23% din adolescenţii cuprinşi în studiu experimentează totuşi emoţii pozitive, 
mergând de la uimirea în faţa frumuseţilor simple ale naturii, similară cu cea a 
copilului care descoperă lumea, şi până la bucuria explozivă a dispariţiei tehnologiei 
IT&C din viaţa personală. Emoţiile pozitive sunt invocate de majoritatea 
subiecţilor în producţiile lor literare, după descrierea simptomelor unor depresii 
severe şi ale unui „sevraj informatic” extrem de puternic. Ele pot fi sinonime cu 
vindecarea sau cu resorturile profunde, adaptative, ale individului supravieţuitor al 
„Apocalipsei digitale”. Aceleaşi date cantitative prelevate din eseuri arată că 23% 
dintre adolescenţii investigaţi cred că dispariţia tehnologiei IT&C ar favoriza 
conduite antisociale generalizate, în timp ce 89,74% proiectează conduite adaptative 
pentru a se integra în noua viaţă. 

3.2. DATE CALITATIVE 

3.2.1. Experimentarea unor niveluri ridicate de depresie 
Tabloul emoţiilor negative, disfuncţionale, descrise de adolescenţi, înfăţişează o 

simptomatologie depresivă clasică, cu ideaţie suicidară dominantă, cu senzaţia de 
scăpare a frâielor propriei vieţi, de pierdere a minţilor, pe fundalul unor sentimente 
acute de deznădejde şi inutilitate, al retragerii şi neimplicării, al fatigabilităţii 
accentuate. Alterarea simţului realităţii este prezentă. Apar, în tabloul simptomato-
logic proiectat de subiecţi, senzaţia de sfârşit de lume, insomnia/hipersomnia, lipsa 
poftei de mâncare (sau, după caz, hiperfagia), abandonul de sine, precum şi 
contagiunea depresivă, epidemiile suicidare.  

Z.M. îşi descrie sugestiv şi detaliat posibilul gest suicidar: „Negura orbirii 
îmi inundă golul sufletului. Se simt frica în aer, veninul negru. Oamenii se închid 
în case cu feţe triste, strânse în marea de uitare, printre bucăţi de vise sfărâmate, 
inimi frânte, cioburi de oglinzi sparte. Maleficul joc al umbrelor se duce în inima 
moartă a timpului. Pe fundul lacului, la capătul lumii, îşi găsesc pieirea bucăţi 
inerte de zâmbete. Îmi închid ochii, îmi desfac aripile, mă înalţ la cer şi încep să 
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cânt”. Alte sintagme prin care adolescenţii redau actul suicidar sunt: „Bun venit în 
timpul trecut, sper că aveţi curajul să vă afundaţi în el. Eu nu-l am” (M.D.); „Mă 
simt presat la gândul că nu voi putea ieşi vreodată din starea asta de transă, încerc 
să evadez din mine, să scap de dezordine şi să biruiesc această boală care mă 
copleşeşte. Mă uit în gol. Nu, nu-mi voi continua viaţa în felul acesta” (F.I.). 
Resemnarea, retragerea, sentimentul puternic al fatalităţii prevestesc suicidul: „Mă 
simt foarte obosită, oricum cei slabi pier în faţa celor puternici, lumea e 
înnebunită, avem nopţi albe” (M.A.). B.T. descrie cum s-a hrănit cu tot ceea ce a 
apucat, a mâncat toate conservele, „aşteptând apoi antivirusul sau moartea”.  

Însă suicidul, ca unică modalitate de scăpare, este observat îndeosebi la alte 
persoane: „Un băiat a murit de foame stând în faţa calculatorului, aşteptând să se 
repornească” (V.I.); „O fată s-a aruncat de pe un bloc, strigând că nu asta e lumea 
în care vrea să trăiască” (B.G.); „Eu unul plâng mult. Unii au intrat în depresie şi 
chiar s-au sinucis. Deja au murit sute de milioane de oameni. Drogaţii s-au 
înmulţit groaznic de mult, majoritatea ajung să moară din supradoze” (N.I.); „Este 
o linişte înspăimântătoare, informaţiile se vând pe bani grei, suntem copleşiţi de 
panică şi de tristeţe, eşti ca şi pierdut, eşti disperat. Oamenii simţeau că mor 
oricum chiar dinainte de dezastru dacă stăteau fără telefon chiar şi o oră. Acum 
mor pe bune” (B.G.); „Pentru mulţi colegi, viaţa s-a sfârşit, deoarece himera se 
pare că a fost mai puternică decât absolutul şi a luat tot, lăsându-i pe mulţi în 
întuneric, în ambele sensuri” (L.A.).  

Sunt şi adolescenţi care proiectează imaginativ epidemii suicidare (depresia 
ca molimă): „Deprivarea de gustul internetului era devastatoare, o boală fatală 
asupra organismului umanitate. Precum fumătorii pasivi îi vedeam pe cei 
contaminaţi, simţeam izul minţilor lor distruse în mod ireparabil. Unii spun că ar 
trebui să le fie curmată suferinţa. Alţii, majoritatea, aleg să privească în altă parte, 
sperând că revenirea la stadiul de dinainte de virus va fi antidotul nebuniei lor. 
Oare vom reuşi să ne salvăm sau vom înnebuni încercând?” (E.R.); „Unii oameni 
şi-au pierdut minţile, suntem frânţi de oboseală, suntem pregătiţi pentru o extincţie 
în masă, o catastrofă, e o monotonie totală, nu ştiu cât timp voi mai putea rămâne 
lucid, oamenii au înnebunit şi au fugit care încotro, mă trezesc în fiecare zi cu 
durere de cap, pe duşumea am covor de praf” (T.A.); „Se simte o linişte 
atotprezentă, un aer de suspans, cum de nu toţi oamenii au înnebunit în această 
lume înceată şi primitivă?” (C.D.C.); „Timpul a devenit dintr-o dată atât de mare 
şi apăsător. A apărut acel sentiment oribil al neputinţei şi dezorientării care i-a 
făcut pe mulţi să-şi piardă minţile. Nu doresc nimănui să vadă această imagine a 
decadenţei umane (...) Încerc să-mi opresc lacrimile şi să înghit suferinţa şi 
tristeţea” (A.M.); „Zeci de milioane s-au sinucis, noi ne aşteptăm ipoteticul sfârşit 
alături de persoanele iubite” (I.I.).  

Intensitatea trăirilor depresive proiectate este diferită, însă ele au un conţinut 
similar: „Mergeam pe stradă îngândurată, prinsă într-o depresie nemărginită şi 
fredonam o melodie fiind conştientă că n-o s-o mai descarc niciodată de pe 
internet” (D.R.); „Când se însera, era semnalul să ne plictisim alături de părinţi 
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(...) am simţit frică şi dezamăgire totală având în vedere că eu eram dependentă de 
calculator. Uşor, uşor, depresia m-a cuprins” (V.I.); „Eram confuză, simţeam o 
tăcere adâncă, care paralizează mintea” (P.C.); „Îi cer lui Dumnezeu milă şi 
salvare, îmi vreau lumea înapoi, viaţa este un abis” (Z.F.); „E o barieră între mine 
şi lume, poate că ăsta e sfârşitul lumii, poate cei ce ne dirijează au ştiut cum să ne 
facă să depindem de tot ceea ce este fals, să ne transformăm vieţile în ceva ireal” 
(Ş.C.), „Suntem blocaţi într-o bulă temporală din care nu există scăpare” (V.L.), 
„Este o vreme de chin şi groază, cea mai nefericită perioadă a vieţii mele” (P.R.); 
„Nu se mai zăreşte nici un zâmbet, comunicarea ne-a fost furată” (P.R.); „Plâng şi 
mănânc” (N.I.); „Sunt deprimat şi mă doare cel mai tare că nu putem să ne mai 
uităm la meciuri şi că nu ne luăm referate de pe net. În treacăt fie spus au murit 
mulţi, dar s-au născut mulţi, fiindcă lumea are mai mult timp şi mai puţine 
distracţii” (T.C.); „Totul pare acum şters şi fără sens” (M.A.); „Se observă cu 
desăvârşire panica pe feţele oamenilor” (I.D.); „Acest eveniment mi-a distrus viaţa, 
mă cert cu părinţii, cu bunicii care sunt înapoiaţi oricum” (D.P.); „Înnebunesc sau 
revin la origini?” (S.V.); „Noaptea mă întâmpină cu braţele întunecate dezvelindu-şi 
colţii, nimic nu mai este la fel, leagănele atârnă jalnic în bătaia vântului” (S.T.).  

Oboseala, plictiseala, insomnia/hipersomnia sunt, de asemenea, descrise: 
„Este groaznic, plâng de plictiseală şi de nervi” (S.T.); „Sunt ca un autist, mă 
gândesc că e mai bine totuşi viu, fără curent electric, decât mort. Ajung acasă la 
fel de obosit pe cât am plecat, epuizat parcă de gândurile mele, mă culc trist, mai 
trist de atât nu se poate” (L.G.); „Lumea stă posomorâtă în case, dormind şi 
extrem de rar găsind o alternativă, cititul” (D.T.); „Stăteam închisă în casă, 
rugându-mă să nu vină seara pentru că atunci singurul lucru pe care îl puteam 
face era să dorm şi nu puteam să dorm” (D.A.).  

Sevrajul apărut ca urmare a dispariţiei lumii IT&C este unul dificil, dureros, 
atinge limita insuportabilului. În scrierile lor, adolescenţii tânjesc după internet, 
adoră calculatoarele ca pe iubite, le este „foame” de tablete, au coşmaruri cu 
conţinut informatic: „Am rămas în şoc după ce s-a oprit calculatorul, am avut o 
străfulgerare în mine după care n-am mai putut să fac nimic, mi-am dat seama că 
trec printr-o dezintoxicare, am avut nopţi de insomnii, internetul este de fapt un 
cancer pe care nu-l simţi până nu apare întâia durere, nu ştiu cât mai merge aşa, 
noaptea am nevoie de internet, nu vreau să mă mai gândesc la eşecurile mele” 
(A.F.); „Toţi insomniacii şi dependenţii de reţelele sociale au fost grav afectaţi, un 
dor aproape ucigător: aş vrea să mă las îmbrăţişată din nou de virtual, să-l iau în 
braţe ca pe viaţa în sine, să rămân împietrită în faţa nenumăratelor posibilităţi ale 
internetului, să trăiesc din nou prin calculator” (A.G.); „Visam că sunt pe 
calculator cu prietenii mei, am stat cu orele în faţa calculatorului, atât de multe 
sentimente de părere de rău, regret, depresie, simţeam cum fiinţa mi se degrada 
uşor, uşor, simţeam cum capul urma să-mi cedeze, nimeni nu era acolo să mă ajute 
sau să-mi fie alături. Prietenii mei nu erau nicăieri iar eu eram pe cale să cad în 
genunchi şi să lovesc pământul cu tot ce mai rămăsese din mine. Timpul s-a oprit 
în loc” (V.I.G.); „Ne rătăcim prin oraş fără GPS, suntem pierduţi, oamenii sunt 



6 Camelia Popa, Adela Ciobanu, Gheorghe Bănică 297 

nostalgici. Mi-e poftă de tableta mea, mi-e poftă s-o folosesc, mi-e poftă ca de 
mâncare” (P.T.A.); „Prefer să rămân singur. Până şi animalele sunt debusolate. 
Viaţa mea este un coşmar, e o lume în care totul îmi e străin, sunt în agonie. Mă 
doboară plictiseala, mi-e dor de un joc pe calculator” (M.N.); „Nu ştiam ce să fac, 
nu ştiam de ce îmi este rău, nu puteam să mă obişnuiesc. Omul nu mai valorează 
nimic, este incapabil. Eu sunt ca un îndrăgostit care-şi pierde marea iubire” 
(D.R.). Alte coşmaruri se referă la accesarea inevitabilă a lumii cărţilor, ocolită 
până acum: „Este o lungă perioadă de doliu în lumea noastră, lume ce constă în 
informare şi navigare. Ce aş putea face în legătură cu acest coşmar? Gândul că 
voi ajunge în lumea neagră a cărţilor, în care existau monştri înalţi cu ochelari, 
mă înfricoşa” (N.M.). 

Convalescenţa este şi ea chinuitoare, deşi stările de rău slăbesc în intensitate, 
iar vindecarea şi primele raze de speranţă ale unei vieţi fără computere încep să se 
întrevadă în producţiile literare: „Totul mi-e gol pe dinăuntru. Încă tânjesc după 
starea continuă de oboseală cu care mă luptam în fiecare zi, dar dieta bazată pe 
fructe şi legume proaspăt culese din grădină începe să-mi priască, iar gustul nu 
este rău nici el” (C.N.); „Nici nu ştiu în ce zi mă aflu, mă afund într-o comă a 
speranţei, am fost lăsat în chinuri, devorat de cele mai sumbre coşmaruri” (C.M.) – 
trezindu-se, acesta ia iniţiativa alimentării oraşului cu curent electric de la mii de 
biciclete dispuse în hale, la care pedalează oamenii; „Mă simţeam ca un cobai, 
pierdeam deja cursul zilelor, pierdeam mult timp dormind, mă simţeam pierdută 
într-o epocă primitivă, abia după jumătate de an am reuşit să mă adaptez la aceste 
condiţii şi să mă apuc de agricultură” (P.S.)  

 Dacă unii adolescenţi găsesc în ei înşişi resorturile depăşirii situaţiei, în cazul 
altora depresia înfăţişată în eseuri se agravează până la pulverizarea propriei fiinţe, 
prin destructurare organică, prin nestăpânirea propriului corp: „Unii oameni îşi 
pierdeau simţurile unul câte unul, începând cu gustul, mirosul şi tot aşa, văzul se 
pierdea ultimul, fiecare simţ fiind pierdut după o iraţională criză de isterie” (B.B.); 
„Mersul nostru este neadaptat pentru distanţe mai mari de 5 km. Cel mai rău este 
că propriile corpuri ne refuză, am rămas singuri cu noi înşine, dar cum este să-ţi 
dai seama că nu te mai ai nici măcar pe tine?” (F.S.); „Am simţit că mă prăbuşesc 
într-o prăpastie fără fund, nu mai pot respira, iar un tremur nervos îşi face 
apariţia în muşchi, mă simt slabă, neputincioasă” (Ţ.T.).  

3.2.2. Experimentarea unor emoţii pozitive 
Emoţiile pozitive exprimate în scris de tineri se asociază cu un mod realist, 

adaptativ, de gândire, cu reflecţii profunde asupra rolului şi rostului omului în 
Univers: „Ce egoist şi îngust la minte eram, mă gândeam doar că îmi lipsesc 
televizorul şi calculatorul şi mai ales Facebook-ul şi telefonul mobil (...) Acum îmi 
pasă de soarta lumii. În Apocalipsa electronică speranţa n-a murit încă, m-am 
obişnuit deja cu noua lume. Cu toate că posibilitatea de socializare a scăzut 
substanţial, suntem toţi mai uniţi. Cred că şi cele mai întunecate minţi se luminează în 
lipsa luminii electrice. Este mai uşor să te adaptezi de la o viaţă complicată la una 
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simplă, decât de la una simplă la una complicată” (I.A.); „Lucrurile mici sunt de 
fapt esenţa vieţii, este atât de plăcut să mă trezesc dimineaţa şi să privesc pe geam 
o lume mai bună. Mergeam pe un drum prost, acum am un drum mai simplu” 
(M.S.); „Am început să dorm, să nu mai pierd nopţile şi am realizat cât de obosită 
puteam să fiu tot timpul. Am mai mult timp pentru mine, am început să fac lucrurile 
pe care mi le-am dorit întotdeauna dar niciodată nu aveam timp pentru că exista 
Facebook şi îmi pierdeam ore întregi vizualizând prostii şi neputând să-l las 
deoparte” (M.F.); „În carne şi oase oamenii sunt mai buni, mai autentici, bârfele şi 
răutăţile pe care le vedeam zi de zi pe site-urile de socializare au dispărut” (V.I.).  

Adolescenţii care descriu, în scrierile lor, asemenea emoţii pozitive au numeroase 
revelaţii cognitive („descopăr mirosuri nemaiîntâlnite, mirosul unei pagini vechi de 
carte amestecat cu mirosul cafelei”, „în sfârşit pot să învăţ ce mi-am dorit”, „am 
început să găsesc înţelesul din spatele cuvintelor”), urmate de mulţumiri aduse 
virusului care a ucis viaţa artificială: „Mulţumim acelui virus care ne-a dat şansa 
să trăim o viaţă adevărată” (P.A.); „Iubesc ceea ce se întâmplă acum. Acest virus 
este salvatorul acestei lumi, temporar, spun ei, definitiv, sper eu. Lumea trebuie să 
înceapă să râdă din suflet, nu să mai văd la TV bărbaţi transpiraţi în maşini 
luxoase cumpărate în rate. Cred că poţi roşi în obraji şi fără să auzi cuvinte de 
natură sexuală” (M.A.); „Oamenii par mai fericiţi, corporatiştii nu mai sunt 
nevoiţi să stea toată ziua la birou, adolescenţii obsedaţi de socializarea virtuală au 
umplut parcurile. Şi eu sunt fericit, stau la bunicii mei, mâncarea creşte în grădină 
şi sursele de distracţie sunt cărţile” (P.A.). 

Unii adolescenţi recurg la fine explorări psihologice ale noului lor Sine, ca 
esenţă a unei fiinţe fundamental schimbate supusă unei „detoxificări” brutale, dar 
benefice: „Treizeci de zile i-au fost de ajuns caligrafiei mele să-şi recapete cursivitatea 
şi eleganţa pe care le avusese înainte de perioada în care imprimanta era cea care 
îmi scria eseurile” (A.I.); „Mă podideşte râsul, încerc să mă stăpânesc, însă este 
pentru prima dată după foarte mult timp când mă simt pe deplin relaxată şi 
împăcată cu mine însămi” (A.I.); „Ne redescoperim propria persoană. Detoxificarea 
de care am avut parte m-a făcut să mă cunosc mai bine” (S.I.); „Îmi place la 
nebunie să desenez, îmi iau o foaie, îmi ascut creioanele. Apoi, cum n-am fost 
niciodată la Braşov, aceasta este prima mea destinaţie” (G.E.); „Lipsa curentului 
electric a înlesnit puternic comunicarea. Am devenit mai dinamic, mai sociabil, cu 
mai multă energie” (Ş.D.); „Sunt mai frumoasă, mai fericită, fac jogging, privesc 
ore întregi cerul înstelat, începe să-mi placă, încep să-i mulţumesc lui Dumnezeu 
că a întrerupt aceste lucruri, copiii erau dependenţi de calculator” (M.F.); „Mulţi 
oameni au ajuns să aibă o condiţie fizică mai bună după ce au fost obligaţi zi de zi 
să urce la birourile de la etajele superioare ale clădirilor (...) Milionarii au devenit 
brusc oameni săraci după ce băncile au pierdut evidenţa conturilor. Oamenii au 
început să vorbească mai mult unii cu alţii şi conflictele s-au aplanat” (Ş.C.); 
„Lumea este mult mai unită, oamenii dorm adunaţi pentru a se încălzi” (N.M.); 
„Acum nu se mai pot deschide discuţii în contradictoriu cu părinţii despre 
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pierderea timpului pe internet, la telefon sau la TV” (C.A.); „Alţi oameni care 
acum se bucură sunt părinţii copiilor care stăteau toată ziua pe internet şi vorbeau 
cu necunoscuţi prin intermediul multiplelor reţele de socializare” (M.F.); „Începi 
să vezi în ochii celui cu care vorbeşti adevăratele sentimente, am descoperit 
pasiunea scrisului” (P.A.). 

3.2.3. Conduite antisociale 
După cum am arătat, 23% dintre adolescenţii investigaţi cred cu tărie că 

dispariţia tehnologiei IT&C ar putea determina revoltă, dezordine socială, atrocităţi 
de nedescris şi băi de sânge, pe un fundal sonor de huiduieli, împuşcături, ţipete şi 
zgomote de arme, într-o lume a bestiilor, piraţilor, hoţilor, jefuitorilor, teroriştilor, 
violatorilor, deţinuţilor, incendiatorilor, criminalilor şi animalelor sălbatice fugite 
de la Zoo. Conduitele antisociale (descrise pe larg în eseuri) sunt atribuite altor 
persoane, majoritatea subiecţilor adoptând conduite defensive în acest „al treilea 
război mondial”, pe care îl descriu, cu trei excepţii care înfăţişează conduite antisociale 
proprii, explicite: S.M. – „am decis să devenim piraţi”; I.A. – „am devenit o bestie 
primară, acea bestie din care reuşisem să evoluez acum multe mii de ani, sunt 
decis să-i omor pe vinovaţi într-o clipă” şi D.T. – „forţele de ordine au blocat 
oamenii, după care au început să se răzvrătească, totul seamănă cu o Revoluţie, e 
al treilea război mondial, trebuie să pornim o revoltă în acest haos de Ev Mediu. 
Oamenii fură de oriunde, până şi din biserici, în Rusia şi în Orientul Mijlociu se 
comit atrocităţi pentru resurse, suntem mai barbari ca niciodată”.  

Dezordinea socială generează teroare, izolare: „Nopţile se fac băi de sânge 
iar cei care nu şi-au găsit un adăpost până la lăsarea întunericului sunt ucişi, 
urletele străzilor sunt cumplite, ne e frică de ziua de mâine, mi-e frică de posibilitatea 
de a nu mai vedea niciodată lumea cum era înainte” (P.A.); „Este dezordine 
maximă, s-a distrus moralitatea, a început agonia” (T.I.); „Ucigaşii sunt pe străzi. 
It-işii sunt incapabili să facă ceva, să se integreze într-un loc de muncă, ei se 
apucă de furat şi de băut, este anarhie” (S.M.).  

Adolescenţii înfăţişează „Apocalipsa” cu detaşare, fără a experimenta teama 
la un nivel paroxistic. Descrierile lor corespund mai mult unui joc violent de pe 
calculator, mutat pe viu, în stradă: „Bande întregi de criminali jefuiesc în linişte, 
erau localităţi întregi care arseseră din temelii după ce răufăcătorii dăduseră foc 
unei case” (Ş.C.); „Am ucis un urs cu placa de bază a calculatorului şi l-am jupuit 
folosind o lamă de ras, îmi construiesc arme, capcane. Folosesc ventilatorul 
computerului, şireturile de la pantofi, carcasa televizorului, un lansator de CD-uri, 
am făcut un boomerang din telefonul mobil, am răpus un animal feroce, m-am 
luptat cu un tigru scăpat de la Zoo, am reuşit să-l răpun, ne înarmăm cu arme şi 
topoare deoarece ies deţinuţii şi mi-am cumpărat doi câini plus lupul” (N.Ş.) sau 
„Oamenii s-au asociat în haite precum lupii, fiind clasificaţi ca masculi sau femele 
alfa, s-au sălbăticit, vânează, fură pentru familiile lor” (I.A.).  

Nesupunerea civică, vagabondajul şi absenţa oricărui control penal sunt şi ele 
menţionate: „Hoţii s-au plictisit să fure, dacă nu este nimeni să-i oprească, toată 
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crima devine fără rost, s-ar putea să se fi furat atât de mult încât acum lumea nu 
mai are ce să ia” (I.A.); „În jungla urbană mă trec fiorii, sunt umbre care mi se 
par că se preling pe pereţi, nimeni nu mai vrea să meargă la muncă” (R.C.); 
„Acţiunile teroriste fără precedent au impus aplicarea legii marţiale; eu am fugit 
până nu am mai putut, dar brusc totul a devenit negru” (D.T.). 

O posibilă explicaţie a acestor conduite antisociale este avansată de J.C.: „Mă 
simt groaznic, respectul meu pentru umanitate nu mai există”.  

3.2.4. Conduite adaptative 
Circa 89,74% dintre adolescenţi dezvoltă conduite adaptative, ei prezentând 

diverse modalităţi de integrare în noua viaţă. Nu-şi imaginează astfel de modalităţi 
de adaptare doar acei adolescenţi care manifestă în eseuri o ideaţie depresivă/ 
suicidară pregnantă (aceştia mărturisesc că preferă să moară, să agonizeze, fiind a 
priori obosiţi şi lipsiţi de orice iniţiativă). Acţiunile proiectate de adolescenţi sunt 
variate. Astfel, pentru bunul mers al comunităţilor, adolescenţii îşi imaginează folosirea 
liniilor de curent pe post de linii de telegraf, descriu că se fac fermieri şi crescători 
de animale (chiar dacă aceasta presupune „să renunţăm la logaritmi”), că vânează 
iepuri prin păduri sau că instalează panouri solare. Alţii fac lobby pe lângă guverne 
să subvenţioneze înlocuirea acoperişurilor caselor cu unele de sticlă, brevetează 
invenţii, amplasează lumânări gigantice în localităţi, folosesc harta în loc de GPS, 
construiesc ceasuri solare, organizează spectacole în aer liber, înfiinţează cluburi de 
teatru şi lectură, trupe de circ, colectează apa de ploaie, purifică râurile, lucrează ca 
dactilografi sau poştaşi, folosesc energia vântului, cumpără cai şi căruţe pentru 
transportul public. Interesant este că, în producţiile lor literare, adolescenţii extind 
activismul lor şi asupra altor persoane. Practic, ei construiesc un Facebook „pe 
viu”, o reţea socială cu oameni în carne şi oase, pe care îi cooptează în demersul 
comun de supravieţuire: „Am înfiinţat o societate secretă pentru a doborî geniul 
malefic, virusul care a oprit toate dispozitivele noastre era făcut să activeze puteri 
latente în oameni” (M.N.); „Încercăm din răsputeri să ne adaptăm noilor timpuri, 
natura este un tot cu existenţa noastră, îmi adun familia, prietenii, să ajut oamenii, 
să luptăm împreună. Mă mut la ţară într-o comună din judeţul Galaţi, familia 
noastră e mai unită ca niciodată, gătim în sobă, cinăm la lumina lumânărilor, 
mâncăm sănătos, găsim alimente în pădure” (P.L.); „Am convocat oamenii pentru 
a participa la reconstruirea unor vieţi frumoase, am mers cu scrisori din uşă în 
uşă, am luat legătura cu NASA” (H.M.); „Am făcut o maşină a timpului, am ajuns 
cu ea mult în viitor, am învăţat limba băştinaşilor care deja creaseră înlocuitori 
pentru produsele realizate pe bază de tehnologie” (N.B.).  

În plan personal, adolescenţii conştientizează că au nevoie de hobby-uri noi 
pentru a umple golurile lăsate de ipotetica dispariţie a tehnologiei IT&C şi a 
combate plictiseala. Ei îşi imaginează că încep să practice diverse sporturi („Tinerii 
joacă acum în realitate fotbal, sunt copii normali” – C.M.; „Am creat şapte jocuri 
de strategie pe viu, m-am apucat de aikido, karate, judo, box şi chitară” – N.Ş.), să 
danseze, să coasă, să împletească brăţări, să citească, să picteze, să creeze haine sau 
să devină vegetarieni. 
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4. CONCLUZII 

Studiul nostru poate oferi sugestii valoroase cadrelor didactice interesate de 
cunoaşterea modului de a gândi al elevilor în diferite situaţii de viaţă şi a intereselor 
acestora. Credem că asocierea celor două metode – ancheta pe bază de chestionar şi 
analiza produselor activităţii – se dovedeşte potrivită pentru obiectivarea însuşirilor 
psihologice ale grupurilor studiate, cu condiţia folosirii unor grile categoriale de 
analiză şi a unei interpretări structurate a datelor recoltate.  

Examinarea imaginaţiei elevilor este de natură a spori cunoaşterea lor psiho-
logică, dat fiind că acest proces psihic poate fi analizat atât sub unghiul funcţiilor 
cognitive ale individului (conţinutul informaţional al imaginilor), cât şi sub cel al 
funcţiilor afective, motorii şi volitive. Valoarea imaginaţiei în cercetarea psihologică 
este cu atât mai mare cu cât „imaginaţia este subiectivă, personală, antropocentrică, 
pornită din interiorul individului, reglată de interioritatea subiectului” (Ribot, apud 
Zlate, 1999); imaginile ei fac parte din „temele interne” ale persoanei” (Popescu-
Neveanu, 1977). Cu alte cuvinte, acest proces psihic desemnează însăşi realitatea 
intimă a individului, care poate fi explorată prin analiza produselor activităţii.  

În studiul prezentat, stimularea imaginaţiei elevilor, prin intermediul producţiilor 
literare, a oferit informaţii valoroase despre dependenţa de tehnologia IT&C a grupului 
studiat, chiar dacă manifestările psihologice prezentate nu sunt unele reale, ci 
numai unele proiectate de subiecţii puşi să-şi imagineze o lume post-digitală, total 
schimbată faţă de cea a zilelor noastre. Această dependenţă pare a fi una severă, 
dată fiind simptomatologia depresivă înfăţişată în eseuri de 60,25% dintre copii, cu 
ideaţie suicidară pregnantă, cu frică transfixiantă şi panică atotstăpânitoare. Din 
această perspectivă, noul tip de dependenţă ar trebui monitorizat cu atenţie atât de 
cadrele didactice, cât şi de părinţi, în condiţiile în care s-a demonstrat în cadrul 
altor studii (Robu, 2013) că riscul suicidar în rândul adolescenţilor se asociază 
pozitiv cu atitudinea favorabilă faţă de suicid. Suicidul este văzut ca modalitate 
acceptabilă de soluţionare a unor probleme de viaţă insuportabile şi aparent insur-
montabile. Mai mult, atitudinea pozitivă faţă de suicid reprezintă un factor de risc 
pentru conduita suicidară mai ales atunci când adolescenţii se confruntă cu 
solicitări stresante acute, experimentând dispoziţii emoţionale disfuncţionale (stări 
emoţionale negative – sentimentul deznădejdii), niveluri ridicate de depresie sau 
atunci când parcurg experienţe de viaţă negative (Gibb, apud Robu, 2013). Pe de 
altă parte, este posibil ca în cazul adolescenţilor cu stimă de sine scăzută, susceptibili la 
depresie, utilizarea intensivă a Internetului – asociată cu refugiul în reţelele de 
socializare – să accentueze problemele de sănătate mentală (Farahania, 2011).  

Deşi considerăm că metodele utilizate şi-au atins scopul propus, dovedindu-şi 
productivitatea, credem că în viitoarele studii pe această temă ar trebui utilizate şi 
inventare specifice privind evaluarea dependenţei de internet. 

Primit în redacţie la: 15.VI.2013 
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REZUMAT 

Această cercetare explorează conduitele adaptative şi disfuncţionale ale unui grup de 78 de 
adolescenţi români, descrise în cadrul unor producţii literare pe tema eliminării din viaţa lor a 
Internetului şi a telefoniei. „Sevrajul informatic” este proiectat ca o posibilă experienţă dureroasă. Ca 
trăiri definitorii descrise de grupul de adolescenţi s-au impus, prin pregnanţă, alterarea simţului 
realităţii, incapacitatea de adaptare şi tendinţele suicidare. Ideaţia depresivă a fost reflectată de 
60,25% dintre subiecţii care şi-au imaginat viaţa fără tehnologia informatică, 14,1% invocând actul 
suicidar.  
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Abstract 

The present article focuses on power as an individual phenomenon from the perspective of a 
controversial age: adolescence. The basic hypothesis of the study states there are notable differences 
in the manifestation of the three types of power – power over, power to and power with – depending 
on variables such as self-disclosure predominant behaviour, internalization of gender roles, locus of 
control, self-acceptance, but also other biological or socio-educational characteristics. By applying a 
methodology specific to correlational studies, the emerging results sketch both the profiles of 
teenagers expressing power differently and a number of correlations that emphasize the positive, 
constructive involvement of this phenomenon in teenage life. 

Cuvinte-cheie: putere, power over, power to, power with, adolescenţi. 

Keywords: power, power over, power to, power with, teenagers. 

1. INTRODUCERE 

Deosebit de amplu şi general, prezent în toate relaţiile umane, guvernând şi 
determinând natura raporturilor dintre indivizi, fenomenul puterii înglobează o 
multitudine de abordări atât din partea cercetătorilor din domeniul psihologiei 
sociale, cât şi din partea teoreticienilor din alte domenii conexe.  

Puterea a determinat o luptă permanentă de-a lungul zbuciumatei istorii a 
umanităţii, iar evoluţia acestui fenomen constă în însăşi evoluţia societăţii, de la o 
lume a dominaţiei prin forţă fizică la o lume în care supremaţia o are puterea 
informaţiei. Puterea are o atracţie irezistibilă, iar de multe ori indivizii ar fi dispuşi 
să folosească orice mijloace pentru a o câştiga. Acest fenomen devine interesant de 
studiat mai ales la vârsta adolescenţei, o vârstă a crizei, dar şi a mobilizării şi 
afirmării, perioadă în care apar atât puseuri de exaltare, implicare socială intensă, 
definire a identităţii, dar şi o perioadă dramatică de trăiri intense negative, de 
revoltă împotriva părinţilor, profesorilor, normelor şi împotriva lumii, în general.  
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Studiul reprezentării sociale a puterii (Marinescu, 2011) a arătat că adolescenţii 
se raportează la putere ca la un fenomen mai mult individual şi personal. Acest 
fenomen pare că le aparţine şi îi reprezintă. Totuşi, în rândul tinerilor adulţi, puterea 
comportă şi o dimensiune mai generală, de natură socială (Iacob şi Neculau, 2009). 
Elementele centrale ale reprezentării puterii în rândul adolescenţilor (inteligenţă, 
iubire, perseverenţă şi cunoaştere), valorizate pozitiv, proiectează de fapt idealurile 
acestei vârste. Aşadar, apare fenomenul de identificare cu atributele puterii şi chiar 
cu puterea însăşi, adolescenţii comportându-se ca şi cum ei ar fi în postura de a 
deţine puterea (Marinescu, 2011). În acest context, studiul de faţă vine în completarea 
datelor amintite, constituindu-se într-o analiză corelaţională a diferitelor tipuri de 
putere adoptate de către adolescenţi, în funcţie de caracteristicile identităţii psiho-
logice sau socio-educaţionale. 

2. PUTEREA, SUB DIVERSE FORME 

„Puterea suscită emoţii particulare, veritabile pasiuni. Ea provoacă de 
asemenea ambivalenţe. Asta pentru că suntem tentaţi uneori să ne imaginăm o 
societate fără putere. Dar o societate fără putere ar fi de neconceput. Însuşi 
conceptul de societate îl implică pe cel de putere. Fără putere nu ar rămane decât 
haosul. Puterea există plecând de la aceasta diadă. O lume fără putere ar fi un 
univers al oamenilor singuri” (Galli şi Nigro, 1992, p. 222). 

Perspectivele teoretice şi practice reliefează o multitudine de forme ale 
puterii, dar acestea pot fi grupate în jurul următoarelor axe: a) puterea legată de 
informaţie şi de competenţă implicând referirea la sistemul cognitiv; b) puterea 
bazată pe utilizarea forţei, pedepselor, recompenselor şi c) puterea care decurge din 
conţinutul afectiv al relaţiilor interpersonale şi legitimitatea bazată pe sistemul de 
valori, norme şi drepturi (Fortin, 2001).  

2.1. POWER OVER, POWER TO ŞI POWER WITH 

În contextul relaţiilor inegale determinate de putere, în care o persoană sau un 
grup are acces privilegiat la anumite resurse sau la autoritate, se reliefează ideea 
exercitării puterii asupra altor grupuri/engl. power over (Brunner, 1998; Mountford, 
2004). Dahl (1971) a teoretizat foarte clar acest tip de relaţie: A are putere asupra 
lui B în măsura în care îl face pe B să facă ceva ce nu ar fi făcut altfel. În dorinţa 
de a menţine acestă poziţie de superioritate, grupul dominant iniţiază un proces al 
diferenţierii, trasând cu claritate distincţia ei-noi, în care eticheta alţii este inferioară şi, 
prin urmare, se creează condiţiile legitimităţii exercitării puterii asupra lor (Dominelli, 
2002).  

Power over presupune exercitarea puterii prin control şi dominare, în care 
deţinătorul îi determină pe ceilalţi să facă ceea ce vrea el să facă, apelând la 
constrângere, ameninţare şi chiar violenţă. În astfel de relaţii, cei care sunt asupriţi 
vor suferi anumite inhibiţii în a-şi dezvolta şi exersa capacităţile şi în a-şi exprima 



3 Exprimarea puterii la adolescenţi 305 

nevoile, gândurile şi sentimentele şi întotdeauna pentru fiecare grup oprimat există 
un grup privilegiat (Young, 1990). De asemenea, membrii grupului privilegiat nu 
sunt neapărat conştienţi de intenţiile de a-i asupri pe alţii şi, la fel, membrii 
grupului subordonat pot fi doar vag conştienţi de situaţia de asuprire, având doar 
sentimente de frustrare, nemulţumire sau tendinţa de a-i blama pe ceilalţi pentru 
situaţiile neplăcute create (Tew, 2006). 

Spre deosebire de power over care presupune exercitarea influenţei şi forţei 
asupra altora, power to desemnează capacitatea de a fi şi de a face, abilitatea de a 
valorifica propriile resurse şi de a descoperi mereu altele, capacitatea de a lua 
decizii independent, de a stabili obiective clare şi de a le îndeplini (Dowding, 2004). 
Weber (1968) a definit puterea drept capacitatea unui individ de a-şi realiza intenţiile 
chiar intrând în opoziţie cu alţii (această definiţie include şi puterea individuală, dar 
şi puterea asupra celorlalţi). Aceasta este asociată cu trăsături precum curajul, 
convingerea, creativitatea sau autocontrolul. Noţiunea de power to a fost relaţionată 
şi cu trăsături masculine precum competitivitatea şi realizarea de sine.  

În contrast cu modelul individualizat al power to, intervine o altă strategie 
care aduce oportunităţi de schimbare şi dezvoltare, implicând cooperarea cu ceilalţi, 
pentru a construi o relaţie de reciprocitate. Aceasta este power with (Brunner şi 
Schumaker, 1998; Dowding, 2004). Power with presupune cooperarea cu ceilalţi în 
rezolvarea unor probleme comune, capacitatea de a lucra în echipă, de a negocia, 
de a empatiza şi de a-i înţelege pe ceilalţi, de a-i ajuta din dragoste pentru aceştia, 
de a-i convinge să schimbe un comportament sau o atitudine disfuncţională. 
Această viziune asupra puterii îşi are originea în psihologia feministă, power 
together fiind înţeleasă mai mult ca solidaritate, în sensul de reciprocitate şi alianţă 
(Miller, 1976).  

2.2. STUDII EMPIRICE ASUPRA PUTERII ÎN RELAŢIE CU UNELE TRĂSĂTURI DE 
PERSONALITATE 

De-a lungul cercetărilor asupra fenomenului puterii, acest concept a fost 
asociat cu anumite trăsături de personalitate. Astfel, în legătură cu localizarea 
controlului, datele empirice sugerează că persoanele externaliste, cărora li se induce un 
sentiment intens de neputinţă, tind să folosească mai mult puterea coercitivă, 
comparativ cu persoanele internaliste, cărora nu li se induce sentimentul neputinţei 
(Goodstadt şi Hjelle, 1987). Acelaşi studiu sugerează că un control intern se asociază 
cu un nivel ridicat al autocontrolului, influenţabilitate scăzută, independenţă, în 
timp ce un control extern este corelat cu sentimentul lipsei de putere. De asemenea, 
persoanele cu un nivel înalt al eficacităţii de sine au de regulă performanţe 
educaţionale şi profesionale, îşi exprimă stările afective negative prin comportamente 
funcţionale, dezirabile şi fac faţă presiunilor exercitate de ceilalţi (Kirsh, 2006). 

Nevoia individului de a controla mediul, de a avea putere, este reliefată de 
diverse concepte, astfel încât, localizarea controlului, corelată cu stima de sine şi 
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actualizarea de sine (Goodstadt şi Hjelle, 1987), vin să definească multidimensiona-
litatea discursului asupra puterii individuale şi să justifice atenţia cercetătorilor 
asupra analizei modului în care puterea este investită. 

3. METODOLOGIA CERCETĂRII 

3.1. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE STUDIULUI 

Obiectivul general al acestui studiu este analiza comparativă în ceea ce 
priveşte manifestarea tipurilor de putere (power over, power to şi power with) de 
către adolescenţi, în funcţie de anumite caracteristici ce ţin de identitatea bio-socio-
educaţională, pe de o parte, şi de identitatea psihologică, pe de altă parte.  

Ipoteza generală. Există diferenţe în ceea ce priveşte manifestarea tipurilor 
de putere de către adolescenţi, în funcţie de identitatea psihologică, reliefată de 
conduita adolescentină predominantă autodezvăluită, nivelul acceptării de sine, 
localizarea controlului şi interiorizarea rolurilor de gen şi de identitatea bio-socio-
educaţională a subiecţilor, reliefată de genul acestora, mediul de provenienţă, etapa 
adolescenţei şi rezultatele şcolare. 

Ipoteze de cercetare. Se estimează: 
a. adoptarea diferită a tipurilor de putere în funcţie de variabilele independente 

implicate, în sensul că adolescenţii vor manifesta preferinţa pentru adoptarea puterii de 
tip power to dacă au un nivel crescut al acceptării de sine, sunt internalişti şi au 
rezultate şcolare bune, dar şi în sensul că aceştia vor manifesta predominant power 
with dacă sunt de gen feminin şi se află în a doua etapă a vârstei; 

b. obţinerea unor asocieri între cele trei tipuri de putere şi cele trei conduite 
adolescentine (power over – revoltă, power to – afirmare, power with – afirmare); 

c. obţinerea unor asocieri între cele trei tipuri de putere şi rolurile de gen 
interiorizate (power over/power to – rolul masculinităţii, power with – rolul 
feminităţii). 

3.2. LOTUL DE SUBIECŢI 

Pentru stabilirea mărimii lotului de subiecţi, s-au utilizat recomandările 
pentru cercetări care presupun analize corelaţionale cu t = 2 şi e = 3%, unde t este 
valoarea ce corespunde nivelului de probabilitate (în cazul nostru 0,95) şi e este 
eroarea standard (Mărginean, 2000), deci cu un număr total de 1083 subiecţi. 
Numărul efectiv utilizat în cercetare a fost 1098 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 
15 şi 18/19 de ani, 690 fete şi 408 băieţi, provenind atât din mediul urban (N = 
626), cât şi din mediul rural (N = 472). Subiecţii erau elevi ai unor filiere teoretice, 
vocaţionale şi tehnologice, având diverse profiluri şi specializări. Selectarea 
subiecţilor s-a realizat după proceduri neprobabilistice, vizând 9 licee din Buzău, 
Bacău, Bârlad, Constanţa, Piatra Neamţ, Sărmaşu Mare.  
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3.3. VARIABILELE STUDIULUI 

Diferenţele în ceea ce priveşte adoptarea diferitelor tipuri de putere de către 
adolescenţi au fost explorate în funcţie de mai multe variabile independente, după 
cum urmează (Tabelul nr. 1): 

Tabelul nr. 1 
Variabilele independente ale studiului 

Nr. 
crt. 

Variabile independente Modalităţi 

feminin 1 genul subiecţilor masculin 
de început (14/15 – 16 ani) 2 etapa adolescenţei a doua (17 – 18/19 ani) 

revoltă 
închidere în sine 3 conduita adolescenţei predominată autodezvăluită 

afirmare  
internă 4 localizarea controlului externă 
feminin 5 interiorizarea rolurilor de gen masculin 
scăzută 6 acceptarea de sine crescută 

Se vor realiza diferenţe între valorile variabilei dependente şi în funcţie de 
celelalte variabile independente invocate: rezultatele şcolare (s-a luat în calcul 
media şcolară anuală din anul şcolar anterior), mediul de provenienţă. 

Variabila dependentă este exercitarea puterii de către adolescenţi, raportată 
la cele trei tipuri de putere: power over, power to şi power with. 

3.4. METODELE CERCETĂRII 

Chestionarul pentru evaluarea predominanţei în exercitarea puterii. 
Pentru măsurarea celor trei tipuri de putere (power over, power to şi power with) pe 
care adolescenţii le pot manifesta, s-a pornit de la distincţiile conceptuale realizate 
de Tew (2006), construindu-se un chestionar cu 30 de itemi (câte 10 itemi pentru 
fiecare tip de putere). Chestionarul a fost pretestat pe un lot de N = 60 adolescenţi, 
obţinându-se valori bune ale coeficientului α: scala power over –0.80, scala power 
to – 0.85 şi scala power with – 0.86. 

Chestionarul CAPA (Marinescu, 2011) cuprinde 24 de itemi la care subiecţii 
pot răspunde pe o scală de tip Likert în şapte trepte (de la 1 – dezacord total la  
7 – acord total), care măsoară tendinţa adolescenţilor de a adopta predominant una 
dintre cele trei conduite (revoltă, închidere în sine şi afirmare) descrise de Rousselet 
(1969). Pretestarea chestionarului (pe un lot de 60 de adolescenţi) a dus la 
următoarele valori ale coeficientului α: revoltă – 0.82, închidere în sine – 0.78 şi 
afirmare – 0.78. 
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Chestionarul de internalitate – externalitate, elaborat de J.B. Rotter, tradus 
şi adaptat de Băban (1998), cuprinde 29 de afirmaţii cu privire la relaţia dintre 
propriile sale acţiuni şi consecinţele pe care acestea le pot avea, pe care un subiect 
o poate percepe. La fiecare item, subiectul poate răspunde cu DA sau NU, în 
funcţie de felul în care simte şi gândeşte de obicei. Distribuirea subiecţilor în cele 
două clase s-a realizat în funcţie de medii, eliminându-se scorurile medii +/– o 
abatere standard. 

Chestionarul BSRI (Bem Sex Role Inventory), elaborat de Bem (1974), 
permite măsurarea a trei dimensiuni referitoare la predominanţa în ceea ce priveşte 
identificarea cu rolurile specifice unui anumit gen: masculinitatea, feminitatea şi 
androginitatea bărbaţilor şi femeilor. Chestionarul cuprinde o listă cu 60 de trăsături 
(20 feminine, 20 masculine şi 20 neutre) pe care subiecţii trebuie să le evalueze pe 
o scală de la 1 la 7, în funcţie de cât de mult consideră că îi caracterizează o trăsătură 
sau alta. În studiul de faţă s-au utilizat toate cele trei scale, iar pentru grupul de faţă 
s-au obţinut următoarele valori ale coeficientului α: feminitate – 0.80, masculinitate – 
0.82 şi androginitate – 0.78. 

Scala acceptării de sine. Variabila acceptarea de sine a fost măsurată cu 
ajutorul scalei Sa (Self-Acceptance) din cadrul Inventarului Psihologic California 
(CPI), care a fost proiectat şi dezvoltat iniţial de Gough (1957). Pentru studiul de 
faţă, s-a utilizat versiunea CPI – 260 (Pitariu, 2006). Împărţirea subiecţilor în cei cu 
acceptare de sine crescută/ridicată s-a realizat după aceleaşi proceduri ca la 
variabila localizarea controlului. 

4. PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

4.1. ADOPTAREA CELOR TREI TIPURI DE PUTERE  

Analiza statistică a datelor a pornit de la cunoaşterea măsurii în care cele trei 
tipuri de putere sunt adoptate de către adolescenţi. Pentru a realiza această 
comparaţie, s-a aplicat analiza de varianţă pentru scoruri corelate sau măsurători 
repetate, deoarece am avut trei seturi de rezultate relaţionate – mediile pe care 
adolescenţii le-au obţinut la cele trei tipuri de putere. 

Tabelul nr. 2 
Tendinţe în rândul adolescenţilor investigaţi, în ceea ce priveşte preferinţa  

pentru exprimarea celor trei tipuri de putere 

Tipul de putere Media F p Perechea t p 
Power over 3,218 power over–power to –53,025 .000 
Power to 5,129 power with–power over 48,350 .000 

Power with 5,260 
59184,482 .000 

power to–power with –5, 807 .000 

Analiza statistică a identificat o diferenţă semnificativă între medii, astfel 
încât se observă tendinţa adolescenţilor de a adopta diferenţiat cele trei tipuri de 
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putere, în ordinea power with, power to şi power over, reliefându-se în acest fel 
caracterul pozitiv al manifestării puterii de către acest grup de vârstă. 

4.2. RELAŢIA DINTRE TIPURILE DE PUTERE MANIFESTATE DE ADOLESCENŢI, 
CAPA ŞI INTERIORIZAREA ROLURILOR DE GEN 

Pentru a explora relaţia dintre tipurile de putere power over, power to şi 
power with şi conduitele adolescentine – conduita revoltei, a închiderii în sine şi 
cea a afirmării, se vor realiza corelaţii Pearson între acestea. 

Tabelul nr. 3 
Matricea de corelaţie între tipurile de putere şi CAPA 

Variabile  Revoltă Închidere în sine Afirmare 
Power over 0.49*** 0.05 0.12*** 
Power to 0.22*** 0.15*** 0.52*** 
Power with 0.02 0.16*** 0.51*** 
 *** p < 0.001 

Între tipurile de putere şi conduitele adolescentine propuse de Rousselet 
(1969) există corelaţii pozitive în următoarele perechi: power over – conduita 
revoltei, power to – conduita afirmării şi power with – conduita afirmării. Astfel, 
cei care sunt revoltaţi, extravaganţi, care nu respectă regulile, au tendinţa de a-şi 
impune opiniile şi drepturile prin dominare, forţă, prin crearea unei relaţii inegale, 
în care ei sunt, bineînţeles, superiori. Adolescenţii care adoptă conduita afirmării, 
care îşi valorifică resursele, îşi exprimă opiniile, se implică în activităţi, manifestă 
cu precădere puterea de tip power to şi power with.  

Reluând analiza în ceea ce priveşte relaţia dintre manifestarea celor trei tipuri 
ale puterii şi interiorizarea rolurilor de gen, se obţin rezultate interesante (Tabelul 
nr. 4): 

Tabelul nr. 4 
Matricea de corelaţie între tipurile de putere şi rolurile de gen 

Variabile  Masculinitate Feminitate  Androginitate 
Power over 0.40*** - 0.10*** 0.15*** 
Power to 0.48*** 0.17*** 0.39*** 
Power with 0.25*** 0.36*** 0.38*** 
*** p < 0.001 

Corelaţii semnificative s-au obţinut între power over şi masculinitate, între 
power to şi masculinitate, dar şi androginitate şi, în final, între power with şi 
feminitate, şi androginitate. Astfel, cu cât adolescenţii au tendinţa să manifeste 
puterea unilaterală prin forţă şi ameninţare, conform unei gândiri de tipul „am 
capacitatea de a-i determina pe alţii să facă ce vreau eu să facă”, cu atât aceştia îşi 
interiorizează mai mult rolul de gen masculin. Exercitarea tipului power to, 
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caracterizat prin manifestarea capacităţilor, valorificarea resurselor personale, 
luarea deciziilor în mod independent, asumarea de responsabilităţi este însoţită de 
interiorizarea rolului masculin, dar şi de situaţia în care cele două roluri nu sunt 
bine diferenţiate. În sfârşit, cu cât adolescenţii au tendinţa de a manifesta power 
with, adică îi ajută pe alţii, lucrează bine în grup, comunică şi colaborează cu 
ceilalţi, cu atât rolul feminităţii şi androginităţii sunt mai bine interiorizate. 

4.3. MANIFESTAREA TIPURILOR DE PUTERE ÎN FUNCŢIE DE CELELALTE 
VARIABILE 

Pentru a aprecia manifestarea celor trei tipuri de putere – power over, power 
to şi power with – în funcţie de variabilele independente ale identităţii bio-socio-
educaţionale şi ale identităţii psihologice s-a folosit analiza de varianţă multifactorială 
(MANOVA), pentru a afla efectele principale ale fiecărei variabile independente, 
precum şi a efectelor de interacţiune dintre acestea asupra variabilelor dependente. 
Prezentăm în continuare o sinteză a principalelor rezultate semnificative:  

Tabelul nr. 5 
Sinteza rezultatelor semnificative statistic 

Variabile Power over Power to Power with 
Identitatea psihologică 

Localizarea 
controlului 

 Internaliştii manifestă 
mai mult acest tip de 
putere decât externaliştii, 
F 1, 161 = 9,356, p ≤ .001 

Internaliştii manifestă 
semnificativ mai mult 
power with decât 
externaliştii, F 1, 161 = 
5,305, p < .05 

Acceptare de 
sine 

Adolescenţii care au un nivel ridicat 
al acceptării de sine manifestă 
power over semnificativ mai mult 
decât adolescenţii care au un nivel 
scăzut, F 1, 161 = 8,115, p < .05 

Cei care au un nivel 
ridicat al acceptării de 
sine manifestă power to 
semnificativ mai mult 
decât adolescenţii care 
au un nivel scăzut,  
F 1, 161 = 4,590, p < .05 

 

Efect de interacţiune între locul controlului şi acceptarea de sine se manifestă: 
– asupra power over (F 1, 161 = 4,520, p < .05) 
– asupra power to (F 1, 161 = 9,900, p < .01) 
– asupra power with (F 1, 161 = 5,978, p < .05) 

Identitatea bio-socio-educaţională 
Gen    Fetele manifestă mai 

mult puterea de tip 
power with decât băieţii 
t 1096 = 7,951, pentru 
un prag p < .001 

Etapă de 
vârstă 

  Adolescenţii aflaţi în a 
doua parte a acestei 
vârste adoptă conduita 
mai puţin decât cei 
aflaţi în prima etapă a 
adolescenţe F 2, 867 = 
7,207, p ≤ .001 
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Tabelul nr. 5 (continuare) 
Mediu de 
provenienţă 

 Adolescenţii din mediul 
urban manifestă mai 
mult acest tip de putere 
decât cei din mediul 
rural F 1, 867 = 3,326  
p < .001 

Adolescenţii din mediul 
urban adoptă mai 
frecvent acest tip de 
putere decât cei din 
mediul rural F 1, 867 = 
12,837 

Caracteristici 
educaţionale 

Adolescenţii cu rezultate şcolare 
scăzute manifestă mai mult acest tip 
de putere decât cei cu performanţe 
medii sau mari F 2, 867 = 19,409,  
p < .001 

Adolescenţii cu 
performanţe şcolare 
bune manifestă mai mult 
acest tip de putere decât 
cei cu rezultate medii 
sau slabe F 2, 867 = 6,089 
p < .001 

Adolescenţii cu 
performanţe şcolare 
bune manifestă mai 
mult acest tip de putere 
decât cei cu rezultate 
medii sau slabe F 2, 867 = 
6,140 p < .001 

Efect de interacţiune asupra power over: media şcolară*mediul de provenienţă, F 2, 867 = 21,116, p < .001 
Efecte de interacţiune asupra power to: etapa adolescenţei*genul biologic (F 1, 867 = 2,831, p < .05), 
genul biologic*media şcolară (F 2, 867 = 3,618, p < .05) şi mediul de provenienţă*media şcolară 
(F 2, 867 = 1,995, p < .05) 
Efecte de interacţiune asura power with:  

Media şcolară*mediul de provenienţă (F 1, 867 = 4,480, p < .05) 
Gen biologic*media (F 2, 867 = 6,189, p < .05) 
Vârstă*media (F 2, 867 = 3,868, p < .05) 
Vârstă*mediul de provenienţă (F 1, 867 = 8,510, p < .05) 
Gen biologic*vârstă (F 1, 867 = 4,480, p < .05) 
Gen biologic*vârstă*media (F 2, 867 = 3,292, p < .05) 
Vârstă*media*mediu (F 2, 867 = 2,236, p < .05) 

Confirmând prima ipoteză, rezultatele sugerează tendinţa adolescenţilor de a 
manifesta diferit cele trei tipuri de putere, în funcţie de intervenţia unor variabile ce 
ţin de anumite aspecte ale identităţii acestora. Asupra puterii with, cea predominantă, 
se observă efecte principale din partea variabilelor: localizarea controlului, mediul 
de provenienţă, etapa adolescenţei şi media şcolară (unele dintre acestea intrând în 
interacţiune). Acest tip de putere este mai bine evidenţiat la adolescenţii care au un 
control intern, la cei proveniţi din mediul urban şi la cei cu medii mari. De 
asemenea, power with este manifestată mai mult de către fete în etapa de început a 
adolescenţei decât de către băieţi în cea de-a doua etapă a acestei vârste (tabelul nr. 5). 

Preferinţa adolescenţilor pentru manifestarea puterii alături de ceilalţi ar 
putea fi pusă în relaţie cu beneficiile sociale pe care acest tip de putere le suscită. În 
procesul socializării, adolescentul va îndeplini sugestiile de comportament ale 
prietenilor sau grupului pentru întăririle sociale primite în schimb – statut, laude, 
recunoaştere, admiraţia întregului grup (Muss, 2006). Pe de altă parte, adoptând 
predominant un astfel de comportament, adolescentul nu face altceva decât să 
îndeplinească una dintre cele mai importante sarcini ale dezvoltării la această vârstă – 
aceea de a-şi dezvolta şi lărgi relaţiile sociale, bazate pe încredere, cooperare şi 
respect. 

Datele obţinute sugerează, de asemenea, că, în rândul adolescenţilor, preferinţa 
pentru exprimarea puterii de tip power to ar putea fi influenţată de nivelul 
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acceptării de sine, predominanţa în ceea ce priveşte locul controlului, mediul de 
provenienţă şi media şcolară. Acest tip de putere este mai evident la adolescenţii cu 
un nivel crescut al acceptării de sine, care au un control intern, la cei care provin 
din mediul urban şi la cei cu medii mari (tabelul nr. 5). Manifestarea acestui tip de 
putere sugerează că adolescentul îşi formează un comportament responsabil, bazat 
pe autonomie emoţională, decizională şi comportamentală, achitându-şi în acest fel 
alte sarcini ale dezvoltării. 

Manifestarea puterii de tip power over ar putea fi influenţată de nivelul 
acceptării de sine şi al mediei şcolare, în sensul în care tinde să fie adoptată mai 
mult de adolescenţii cu medii mici şi cu un nivel ridicat al acceptării de sine. 

Cea de-a treia ipoteză a anticipat existenţa unor corelaţii între adoptarea celor 
trei tipuri de putere şi interiorizarea rolurilor de gen. Corelaţii medii şi puternice  
s-au obţinut între power over şi masculinitate, între power to şi masculinitate, dar şi 
androginitate şi, în final, între power with şi feminitate şi androginitate. Asociată cu 
hard power (specifică acţiunilor militare, Wagner, 2005) de către Dominelli, 2002, 
power over presupune utilizarea forţei, a violenţei pentru a-i domina şi controla pe 
alţii; aceste caracteristici sunt specifice psihologiei masculine.  

5. CONCLUZII 

Acest studiu corelaţional pune în legătură cele trei forme ale puterii (power 
over, power to şi power with) adoptate de adolescenţi cu diferite aspecte ale 
identităţii lor (psihologică şi socio-educaţională). Astfel, adolescenţii care adoptă 
tipul power over au tendinţa de a manifesta predominant conduita revoltei, au 
interiorizat rolul masculinităţii şi au rezultate şcolare scăzute. Cei care îşi valorifică 
propriile resurse (adoptarea conduitei power to) au interiorizat rolul masculinităţii, 
au un control intern, un nivel crescut al acceptării de sine, manifestă preponderent 
conduita afirmării, sunt din mediul urban şi au rezultate şcolare foarte bune. În 
sfârşit, adolescenţii care îşi manifestă puterea prin cooperarea şi negocierea cu 
ceilalţi, deci cei care adoptă power with, au interiorizat rolul feminităţii, dar şi pe 
cel al androginităţii, au un control intern, sunt de gen feminin, se află spre sfârşitul 
adolescenţei, din mediul urban şi cu rezultate şcolare foarte bune.  

Privind în ansamblu rezultatele acestui studiu, se observă din nou (după 
studiul lui Marinescu, 2011) reliefarea caracterului pozitiv al manifestării puterii la 
adolescenţi, de această dată în sensul că aceştia adoptă cu precădere puterea alături 
de ceilalţi şi nu împotriva celorlalţi. Plasat în contextul relaţiilor cu ceilalţi, 
adolescentul accentuează latura constructivă, pozitivă a puterii, care se manifestă 
cu precădere prin comunicare, prin exprimarea fără constrângeri şi fără violenţă a 
opiniilor, sentimentelor, prin cooperare şi negocierea permanentă: puterea nu se 
produce decât acolo unde cuvântul şi acţiunea se susţin mutual (Arendt, 1964).  

Limitele studiului sunt date, pe de o parte, de aspectele ce ţin de modalităţile 
de eşantionare şi de posibilitatea de generalizare a rezultatelor obţinute, iar pe de 
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altă parte, de specificitatea analizelor corelaţionale, de aceea abordarea experimentală a 
acestor tipuri de putere atât la vârsta adolescenţei, cât şi la alte vârste, ar fi 
valoroasă în cercetări ulterioare. 

Primit în redacţie la: 25.II.2013 
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REZUMAT 

Articolul de faţă abordează tematica puterii ca fenomen individual din perspectiva unei vârste 
a controverselor: adolescenţa. Ipoteza de bază a studiului prevede existenţa unor diferenţe notabile în 
manifestarea celor trei tipuri de putere – power over, power to şi power with – în funcţie de anumite 
variabile precum conduita predominantă autodezvăluită, interiorizarea rolurilor de gen, locul 
controlului, acceptarea de sine, dar şi de alte caracteristici de ordin biologic sau socio-educaţional. 
Aplicând o metodologie specifică studiilor corelaţionale, rezultatele conturează, pe de o parte, 
profiluri de adolescenţi care îşi exprimă diferit puterea, iar pe de o altă parte, o serie de corelaţii care 
reliefează caracterul pozitiv, constructiv, al implicării acestui fenomen în viaţa adolescentină. 



PRELIMINARII METODOLOGICE LA ABORDAREA UNUI PROFIL 
COGNITIV-PERSONOLOGIC ÎN ADOLESCENŢĂ (I) 

NICOLAE GHIŢĂ MĂLĂIAŞI∗ 

Abstract 

This study presents the preliminaries of the research concerning the elaboration of the teenager 
psychological profile. We described the objectives and the hypothesis, the methods, and the subjects 
(N = 300 adolescents). We also aim to present the results of the primary analysis on the inteligence 
and creativity scores for the adolescents investigated.  

Cuvinte-cheie: adolescenţă, personalitate, profil personologic. 

Keywords: adolescence, personality, personological prophile.  

1. PREAMBUL 

Cercetarea, în ansamblul ei, a fost proiectată şi susţinută ca teză de doctorat∗∗. 
Extrasul de faţă reprezintă secvenţa finală a tezei, având ca obiectiv prezentarea 
tabloului dinamic al factorilor explicativ-determinativi ai profilului adolescentului, 
pe stadii de vârstă şi specializări şcolare. Obţinerea unui astfel de tablou cunoaşte 
în literatura psihologică abordări felurite, mai concis sau mai amplu concepute, în 
funcţie de modelele investigative utilizate. Pentru această secvenţă de cercetare, am 
conceput un model metodologic în două părţi: una preliminară, fondată pe rezultatele 
oferite de analiza primară (scoruri medii per teste şi specializări şcolare), şi alta 
centrată pe analiza corelaţională. Rezultatele obţinute au fost puse în lumină pe 
aceste temeiuri.  

Ca obiectiv ţintă am proiectat obţinerea câtorva configuraţii factoriale „centrale”, 
constante şi cvasi-comune loturilor studiate, surse incontestabile ale profilului de 
personalitate adolescentin, reflectând anumite direcţii de dezvoltare susceptibile de 
a ilustra particularităţi de convergenţă, de variabilitate şi de continuitate (Popescu-
Neveanu, 1978). Spre a se înţelege mai deplin demersul nostru, am socotit utilă 
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operatori de eficienţă, Bucureşti, Institutul de Filozofie şi Psihologie al Academiei Române 
(Conducător ştiinţific prof. univ. dr. Gheorghe Neacşu), 2011, 197 p.  
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consemnarea unor rezultate-cadru premergătoare analizei factoriale, în termeni de 
parametri metodologici – subiecţi, metode şi matrice selective de pornire a acestei 
analize.  

1.1. SUBIECŢI 

Am recurs la răspunsurile a şase loturi de subiecţi, fiecare întrunind câte  
50 de „examinaţi”, adică un număr de 300 de subiecţi, în total. Am procedat la 
alegerea a două specializări – socio-uman şi tehnico-ştiinţific, astfel că subiecţii 
noştri de bază au fost grupaţi în două specializări prin comasare: adolescenţi mici 
socio-uman, adolescenţi mici tehnico-ştiinţific, adolescenţi mari socio-uman, 
adolescenţi mari tehnico-ştiinţific, flancaţi, la vârsta mică, de preadolescenţi şi la 
vârsta mare de studenţi. Important este că diferenţele reale dintre specializări au 
putut fi puse în evidenţă în condiţii mulţumitoare, mai ales în cazul elevilor de cea 
mai mică vârstă.  

Problema criteriului vârstă sau „treaptă” nu pare a fi nici astăzi perfect 
rezolvată. Am optat pentru intervale frecvent utilizate în cercetări anterioare de gen 
(Popescu-Neveanu, 1978; Dincă, 2002; Dumitrescu, 2012). Dincă (2002) pune în 
discuţie problema unor criterii mai consistente privind încadrarea adolescenţilor, 
referindu-se la intervalele de timp care „separă” nivelurile de dezvoltare a acestora, 
mai precis la schema treptelor şi a preceptelor identitare. În cercetările menţionate 
se pune corect problema depăşirii tipologiilor accentuat descriptive (în cadrul 
studiilor mai vechi se ofereau drept „identităţi” ale treptelor cunoscute terminologii 
tipologice din perspective formale), dar şi cea a conjugării aspectelor formale cu 
cele de conţinut; totodată, se face trimitere, în legătură cu adolescenţii, şi la un 
criteriu de fond: organizarea vieţii interioare a subiecţilor. Dumitrescu (2012) 
invocă şi un punct de vedere parţial diferit care – este drept – ţine să încadreze 
adolescenţa într-un tablou sinoptic, şi anume în intervalul dezvoltării de la 10 la 20 
de ani, după K. Strunz. Fazele-trepte sunt în număr de cinci: copilăria târzie (10–
13 ani), preşcolaritatea (13–15 ani), pubertatea (15–17 ani), criza de tinereţe (17 ani) 
şi adolescenţa (18–20 ani). Nivelurile de mai sus sunt propuse pentru băieţi. În 
cazul fetelor se ia în considerare o diminuare a nivelurilor cu 1–2 puncte, pentru 
treptele intermediare. Nu putem evita observaţia că opinia lui K. Strunz nu respectă 
cum se cuvine o anumită rigurozitate metodologică; în primul rând, denumirile etapelor 
descrise nu trimit la o identitate psihologică (excepţie face cuvântul „adolescenţă”), 
iar în al doilea rând, printre caracteristicile psihologice, sunt inserate particularităţi 
de ordin fiziologic şi altele. Conţinutul psihologic al treptelor este astfel neglijat, 
ceea ce ne face să credem că o soluţie de ordinul definiţiei inteligenţei s-ar impune 
în acest caz: „omul inteligent este acela care nu amestecă niciodată punctele de 
vedere” (Ralea, 1957). Nu ne-am angajat într-o polemică de tip criteriologic, însă 
credem că trebuie să ne situăm corect în cercetarea noastră, pe o traiectorie 
plauzibilă, către o normă de consens a îmbinării orientării formale cu una de 
conţinut.  
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1.2. METODE 

Metodele au fost selectate dintre cele mai frecvent utilizate în diferite 
investigaţii psihologice, deci ele sunt multiplu verificate şi apte să răspundă unor 
exigenţe metodologice complexe. Mizăm pe potenţialul lor de a servi corect 
cercetarea pe subiecţi şcolari, de la preadolescenţi la studenţi. Ele sunt chemate să 
dea seama despre coeziunea variabilelor provenind din sferele a patru dimensiuni 
psihice. Astfel, pentru dimensiunea (general) cognitivă, am optat pentru „Chestionarul 
de inteligenţă” Eysenck; pentru (sub)dimensiunea creativă am selectat două teste 
suficient de „productive”, anume „linii paralele” şi „cercuri”; pentru dimensiunea 
personologică, ne-am orientat către „Chestionarul 16 PF – Cattell”, iar pentru 
dimensiunea axiologică, am ales „Inventarul de valori profesionale” al lui D. I. Super.  

Am utilizat următoarele modalităţi de analiză a datelor: semnificaţia scorurilor 
medii, scorurile intra-corelativităţii variabilelor (per test) şi ale inter-corelativităţii 
variabilelor (per ansamblul metodelor), cărora le va urma analiza factorială 
propriu-zisă. În ordinea enunţării metodelor, urmează să constatăm interacţiunile 
dintre: cinci variabile de inteligenţă generală, şase de creativitate, 16 factori 
personologici şi 15 valori profesionale. Montajul investigativ s-a bazat deci pe un 
număr total de 51 de variabile (dintre acestea, vor fi selecţionate pentru matricea de 
pornire a analizei factoriale cele mai interactive, implicate în interacţiuni cu un cert 
coeficient de coeziune inter-variabile).  

1.3. OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

În perspectivă teoretică, ţinem să punctăm o anumită dezvoltare a explicaţiei 
mai nuanţate a relaţiei dintre vârsta subiecţilor preadolescenţi şi modul în care 
aceştia izbutesc trecerea de la gândirea concretă la gândirea abstractă, mai precis la 
operaţiile formale, caracteristice adolescenţilor. Pentru aceasta, soluţiile factoriale 
pot face să iasă la iveală mecanisme psihice şi cristalizări de stare cu elemente mai 
discret reliefate. De asemenea, apare ca fiind de real interes noutatea pe care 
contăm – şi pe care o aşteptăm – în explicarea consecinţelor de formativitate ale 
elevilor sub influenţa specializărilor şcolare.  

Practic, ne aşteptăm să realizăm premise certe pentru portrete psihologice 
(mai exact – profiluri personologice), pe trepte de vârstă şi specializare şcolară, din 
care să extragem o anumită dinamică a evoluţiei adolescenţilor, în ceea ce priveşte 
dimensiunile psihice studiate şi cu ajutorul metodelor prezentate. Ceea ce vom 
realiza în direcţia acestui obiectiv, prin procedura transversală, poate să răspundă în 
mare măsură trebuinţei de constituire a unui profil personologic ale cărui date ar fi 
investigate prin metoda longitudinală.  

2. ANALIZĂ PRIMARĂ 

Am explicat, în subcapitolul anterior, proiectarea montajului investigativ. 
Analiza cu care debutăm în secvenţa de faţă este dedicată expunerii paşilor necesari 
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pentru aprecierea premiselor şi aspectelor sine qua non ale cercetării. Ţinem să ne 
rezumăm la reperele indispensabile pentru analiza factorială, în spaţiul căreia 
posibilităţile de mişcare ale autorului devin sever „limitate”. Vom înfăţişa succint, 
în tabele, analiza scorurilor medii pentru toate cele patru dimensiuni investigate – 
cognitivă, creativă, personologică şi axiologică. Similar vom prezenta, într-un 
viitor articol, esenţialul din analiza corelaţională, spre a susţine valabilitatea primei 
aşteptări cu privire la scorurile medii, şi anume creşterea mărimii acestora odată cu 
vârstele cronologice şi cu specializările şcolare, precum şi a celei de-a doua 
aşteptări – obţinerea structurilor factoriale determinative. Vom reţine îndeosebi 
acele date care ne conduc la identificarea factorilor, finalizare pentru care punem 
accent pe agregarea în unităţi de sinteză cu vocaţia de a îmbina cele două laturi 
constitutive – structurală (factorială) şi evolutiv-„dinamică”. 

Tabelul nr. 1 
Scoruri medii în sfera dimensiunii cognitive 

adolescenţi mici adolescenţi mari  Subiecţi 
 
 
 

Variabile 

pre-
adolescenţi socio-uman tehnico-

ştiinţific 
socio-
uman 

tehnico-
ştiinţific 

studenţi 

Inteligenţă verbală 5,69 6,93 6,79 7,20 6,90 7,32 
Inteligenţă figurală 3,91 4,17 4,37 4,27 4,98 5,81 

Inteligenţă numerică 3,98 4,41 4,58 4,50 4,57 4,49 
Vivacitate intelectivă 5,62 6,20 6,38 7,03 6,86 7,29 

TOTAL 
(inteligenţă generală) 19,20 21,71 22,12 23,08 22,70 24,89 

Scorurile medii înfăţişează performanţele experimentale dintr-o perspectivă 
preponderent cantitativă. Pe aceasta se bazează analiza primară. Avem de-a face cu 
nivelurile de punctaj obţinute la teste, de la preadolescenţi la studenţi, diferenţiate 
pe componente de inteligenţă generală – verbală, figurală, numerică şi vivacitate 
intelectivă (această ultimă variabilă este, de fapt, factorul B din 16 PF Cattell). 
Observăm că, de la preadolescenţi la studenţi, scorurile urmează un parcurs 
crescător, începând de la primul lot (pre-adolescenţi = 19,20) şi încheind cu 
„ultimul” lot (studenţi = 24,89), între care se situează subiecţii loturilor de bază ale 
cercetării – adolescenţii.  

La aceştia din urmă, în suita scorurilor intervine o incongruenţă care determină 
decizia de a renunţa la una dintre componentele inteligenţei generale, şi anume 
inteligenţa numerică, deoarece aceasta excede „logicii” creşterii scorurilor în paşi 
mici, dar consecvenţi (o regulă general-aşteptată, de natură a reflecta o micro-
formalizare a mersului evolutiv-dinamic odată cu vârsta şi specializarea şcolară), în 
ceea ce-i priveşte pe adolescenţii mici, mari şi pe studenţi (v. Tabelul nr. 1). Dată 
fiind această incongruenţă, putem anticipa că matricea inter-corelaţiilor variabilelor 
testării ar putea etala coeficienţi de corelaţie de natură a scădea semnificativ 
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rezultatul general, dacă ea ar cuprinde variabila de inteligenţă numerică. Am 
procedat, prin urmare, la înlocuirea inteligenţei numerice cu vivacitatea intelectivă 
o variabilă din „16 PF”, anume factorul B din acest test.  

Vivacitatea intelectivă ne apare ca o coordonată aparte, fie şi numai pentru 
că, în mare parte din situaţiile de răspuns, nivelul intelectiv al întrebării ca şi al 
răspunsului emis de subiect vizează nivelul de cunoştinţe şi de operare cu noţiunile 
la un grad de generalitate înalt. Răspunsul subiectului presupune existenţa unor 
achiziţii/proprietăţi care necesită o capacitate de elaborare şi formalizare, de înaltă 
subtilitate cognitivă (aceasta implică operativitatea relaţională, gândirea abstractă şi 
iscusinţa mentală pentru eficienţă academică – Popescu-Neveanu, 1978). Inteligenţa 
figurală dispune, la rândul ei, de un număr scăzut de probleme de rezolvat. 
Scorurile per subiecţi sunt alcătuite prin punctajele de la „problemele” de acest 
gen, în cazurile de reuşită a răspunsurilor. Scorurile sunt încadrate la nivelurile de 
„performanţă” per subiect şi per categorii de subiecţi. Inteligenţa figurală asumă în 
mare, o evoluţie ascendentă a scorurilor medii, precum în cazul inteligenţei verbale.  

Încheiem descrierea sumară a Tabelului nr. 1 prin renunţarea la inteligenţa 
numerică. Obţinem astfel un nou TOTAL (inteligenţă generală) care arată astfel: 
preadolescenţi = 15,22; adolescenţi mici „socio-uman” = 17,30; adolescenţi mici 
„tehnico-ştiinţific” = 17,54; adolescenţi mari „socio-uman = 18,58; adolescenţi 
mari „tehnico-ştiinţific” = 18,13; studenţi = 20,30.  

Tabloul mediilor celor şase loturi se prezintă aproape în totalitate crescător, 
pe ansamblul celor trei modalităţi ale inteligenţei. Subliniem că scorul total este un 
rezultat cu totul orientativ. Cea mai cursivă, în sensul ascendenţei, este vivacitatea 
intelectivă. La nivelul inteligenţei verbale şi al celei figurale întrevedem anumite 
„încălcări” ale aşteptării unor trenduri „ideale” sub forma unor oscilaţii date de 
mărimea scorurilor. Nu ne oprim la acest ultim aspect, abaterile sunt slabe, ecarturile 
sunt reduse, însă ne putem gândi la o cauză care apare mai pregnant în sfera 
creativităţii, şi anume la ipoteza unei moderate sincope în trecerea adolescenţilor 
„mici” de la gândirea concret-intuitivă la gândirea abstractă. Fenomenul ni se pare 
totuşi mai pregnant în sfera creativităţii decât în cea a inteligenţei verbale.  

Vivacitatea intelectivă parcurge o cale uşor distinctă: trend crescător de la 
preadolescenţi la adolescenţii mici (3,91; 4,17; 4,37), pentru ca apoi, la adolescenţii 
mari, să întâlnim o schimbare de ritm ascendent (4,98; 4,27; 5,81). Să fie acest fapt 
un caz de influenţă nemijlocită asupra scorurilor adolescenţilor mari doar pe 
segmentul de vârstă 17–20 ani? Vom încerca un răspuns ipotetic în cazul vivacităţii 
intelective în planul adolescenţilor mari. 

2.1. SCORURI MEDII PENTRU CREATIVITATE  

Vom trece în revistă scorurile medii pentru creativitate, redate în Tabelul nr. 2, 
într-o măsură mai sintetică decât în cazul inteligenţei generale. O primă imagine 
ne-o oferă totalurile consemnate pe ultimul rând al tabelului: 71,86 la preadoles-
cenţi; 82,80 – la adolescenţii mici de la socio-uman; 81,72 – la adolescenţii mici de 
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la specializarea tehnico-ştiinţifică; 95,46 – la adolescenţii mari de la socio-uman; 
98,60 – la adolescenţii mari de la tehnico-ştiinţific şi 110,26 – la studenţi. Scorurile 
surprind ecarturile din perspectiva criteriilor enunţate, respectiv vârstă şi specializare 
şcolară.  

Tabelul nr. 2 
Scoruri medii de creativitate 

adolescenţi mici adolescenţi mari Subiecţi 
 
 
 
 

Variabile 

pre-
adolescenţi socio-

uman 
tehnico-
ştiinţific 

socio-
uman 

tehnico-
ştiinţific 

studenţi 

Fl. v. 13,96 16,40 17,50 18,44 18,36 20,18 
Fx. v. 10,96 12,18 12,00 11,14 14,80 17,28 
Or. v. 14,46 17,54 16,38 17,62 15,19 18,76 

Total verbal 38,58 46,12 45,88 47,20 48,30 56,22 
Fl. nev. 11,62 13,16 11,32 16,09 17,10 18,98 
Fx. nev. 8,26 9,30 8,98 14,18 13,20 15,96 
Or. nev. 13,42 14,22 15,54 18,04 20,00 22,10 

Total neverbal 33,30 36,68 36,84 48,26 50,30 54,04 
Total creativitate 71,86 82,80 81,72 95,46 98,60 110,26 

Fluiditatea creativă, ca şi originalitatea neverbală, sunt lejer scăzute la ambele 
specializări pentru adolescenţii mici, însă ele recâştigă teren în cazul adolescenţilor 
mari. Important este faptul că diminuările la adolescenţii mici, pentru aproape toţi 
parametrii măsurabili, prezintă o „refacere” de scoruri semnificativă la adolescenţii 
mari, îndeosebi în formă neverbală. Credem că „depresiunea” relativă a scorurilor 
şi oscilaţiile în plan neverbal, constatate la nivelul inteligenţei verbale reprezintă un 
fenomen „modal”, cu „recuperări” ferm constatate, probabil până în perioada post-
studenţie, prin reinstituirea trendului crescător al scorurilor de creativitate.  

Surprinderea trecerii de la gândirea concretă la gândirea abstractă nu se poate 
realiza însă numai în baza analizei primare a scorurilor, deşi aceasta a relevat o 
anumită dinamică a evoluţiei adolescenţilor, reflectată în creşterea scorurilor în paşi 
mici, dar consecvenţi, în funcţie de vârstă şi specializarea şcolară. În consecinţă, în 
cadrul unui viitor articol, vom trece la un nivel metodologic mai înalt de 
complexitate, anume cel al corelativităţii variabilelor, prelucrare integral necesară 
în vederea înţelegerii şi extragerii factorilor definitorii în baza cărora vom răspunde 
obiectivului major al cercetării: a preleva constantele unui posibil personologic al 
adolescenţei, care ar putea rezulta din suita de portrete specifice eşantioanelor 
investigate.  

Primit în redacţie la: 25.III.2013 
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REZUMAT 

În acest studiu ne ocupăm de preliminariile cercetării privind elaborarea unui profil psihologic 
al adolescentului. Sunt descrise: obiectivele şi ipotezele, metodele, subiecţii (N = 300 de adolescenţi). 
Prezentăm, totodată, rezultatele analizei primare a scorurilor de inteligenţă şi de creativitate ale 
adolescenţilor investigaţi.  
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Abstract 

This paper presents a mean of producing a list of stimulus-words for the assessing of 
autobiographical memory, in children and adults. This method is used as a main tool for the evoking 
and analysis of autobiographical memories in experimental conditions. The process of producing the 
list consists of three main steps: the lexical step, the inter-evaluation step and the refining step.  
A practical example is provided.  

Cuvinte-cheie: memorie autobiografică, metodă, cuvânt-stimul. 

Keywords: autobiographical memory, method, stimulus-word. 

1. METODE FOLOSITE ÎN STUDIEREA MEMORIEI AUTOBIOGRAFICE 

În studiul memoriei autobiografice au fost folosite în ultimii ani mai multe 
tipuri de instrumente – chestionare autobiografice, teste asociative, interviuri – 
toate având ca scop sesizarea unor aspecte specifice ale acestui tip de memorie. 
Vom prezenta în această secţiune unele dintre aceste tipuri de instrumente, pentru a 
avea o idee completă despre abordarea metodologică specifică.  

Piolino, Desgrange şi Eustache (2000, p. 87–96) realizează un inventar al 
metodelor memoriei autobiografice, ca parte integrantă a memoriei de lungă durată. 
Conform cu clasificarea realizată de aceştia, metodele autobiografice se împart în 
patru mari categorii: listele de cuvinte stimul (primele utilizate în domeniu), testele 
de memorie semantică personală, chestionarele autobiografice şi probele de fluenţă 
verbală autobiografică. 

Testele de memorie semantică personală au fost folosite în principal pentru 
acele tipuri de informaţii care puteau fi verificate cu uşurinţă de cercetători. Exemple 
de astfel de teste ar putea fi: recunoaşterea feţelor unor foşti colegi de liceu sau de 
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facultate, verificarea cunoştinţelor de limbă spaniolă sau verificarea unor cunoştinţe de 
tip vizuo-spaţial („Fargo Map Test” – Beatty şi al., 1988). Mai multe informaţii 
asupra acestor tipuri de teste pot fi în Bahrick şi Phelds, 1987, Bahrick şi al., 1975.  

Chestionarele autobiografice au o lungă istorie. Colegrove, în 1899, a fost 
primul care a folosit tehnica chestionarului în studiul amintirilor personale. În literatură 
sunt menţionate mai multe chestionare autobiografice standardizate, utilizate în 
principal în practica neuropsihologică: chestionarul lui Kopelman et al., 1989 în 
Anglia, chestionarul lui Borrini et al., 1989 în Italia şi chestionarul lui Piolino et al., 
1999, Eustache et al., 2000, în Franţa.  

Probele de fluenţă verbală autobiografică au fost elaborate de Dritschel et al. 
(1992). Ele urmăreau obţinerea de două tipuri de informaţii autobiografice, legate 
de semantica personală (nume de persoane apropiate, prieteni, profesori) şi de 
memoria episodică (evenimente personale). Aceste informaţii erau legate de trei 
perioade din viaţa persoanei: copilăria (grădiniţa, şcoala primară, şcoala gimnazială), 
vârsta adultă şi perioada recentă şi trebuiau produse în 90 de secunde.  

Prin această probă autorii au încercat să creeze o alternativă rapidă în aplicare 
la instrumentele deja existente, în special la chestionarul autobiografic, la care 
durata de aplicare este considerabil mai lungă (între una şi două ore) şi care 
necesită uneori retestare. În cazul probei de fluenţă verbală autobiografică nu se fac 
verificări ale amintirilor evocate, şi nici nu se cer detalii în legătură cu acestea. 
Proba a fost utilizată cu modificări şi de alţi autori şi se ia în calcul etalonarea ei. 

Listele de cuvinte stimul au fost pentru prima dată folosite de Crovitz şi 
Schiffman (1974) – vezi şi Rubin, ed., 1983, p. 21 – şi au constituit, la acel 
moment, o adaptare a metodei lui Galton. Galton, spre deosebire de Freud, a cărui 
abordare este acum considerată „biografică”, urmărea mai curând clasificarea 
amintirilor după diverse criterii şi viza şi modalităţi de investigare de tipul 
asocierii. Din acest punct de vedere Galton este acum considerat „botanist”.  

2. METODA LISTEI DE CUVINTE-STIMUL 

În esenţă, metoda listei de cuvinte-stimul constă în prezentarea succesivă a 
unor cuvinte care sunt frecvent folosite în limba respectivă şi pot fi uşor obiectivate 
de către subiecţi. Acestora li se cere să evoce, oral sau în scris, pentru fiecare 
cuvânt în parte, acele amintiri personale care le vin în minte mai întâi, apoi să le 
dateze.  

Faţă de paradigma de bază au apărut mai multe variante, diferite prin cuvinte 
şi prin numărul lor. Întâlnim o listă de 20 de cuvinte la Crovitz şi Schiffman 
(1974), 12 la Robinson (1976), 10 la Zola-Morgan et al. (1983) etc. Spre exempli-
ficare prezentăm în continuare lista lui Zola-Morgan: pasăre, drapel, copac, maşină, 
vapor, băiat, fluture, stea, ceas, masă. Comună tuturor listelor este lipsa precizării 
modului în care s-a ajuns la acele cuvinte.  
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Cu toate că a fost şi este intens utilizată, metoda a fost criticată, reproşându-i-se 
caracterul artificial (se condiţionează reamintirea unor evenimente personale a 
căror relevanţă, pentru subiect, nu este obligatoriu foarte mare; nu avem informaţii 
certe despre cele mai intens emoţionale sau relevante amintiri pentru subiect), 
criteriile de alegere a cuvintelor stimul (pentru a contracara acest inconvenient, 
anumiţi autori, de exemplu Conway şi Bekerian, 1987, propun înlocuirea cuvintelor cu 
fraze stimul, care evocă situaţii sau acţiuni), cotarea amintirilor (care se centrează 
în principal pe aspectele de ordin cantitativ, fără a lua în considerare natura 
amintirii; la cotarea amintirilor se folosesc de obicei scale de evaluare de la 1 la 3 
sau de la 1 la 5, în funcţie de autor şi de scopul cercetării), controlul conţinutului 
amintirilor, precum şi controlul datării amintirilor (o amintire poate declanşa 
alte amintiri, mai vechi sau mai noi decât prima; amintirile secundare pot fi evocate 
în test, fără a se face vreo referire la cea care le-a declanşat).  

În ciuda acestor critici, metoda cuvintelor stimul rămâne cea mai utilizată în 
neuropsihologie, atunci când se investighează componenta autobiografică în amnezia 
retrogradă, şi în psihologia experimentală, pentru urmărirea modului în care evoluează 
temporal amintirile, maniera de organizare a acestora etc. Mai nou, numeroşi autori 
încearcă să surprindă relaţia care există între amintirile autobiografice evocate şi 
diferite caracteristici de reactualizare ca valoarea emoţională a amintirii, vivacitatea 
imaginilor mintale, viteza de reactualizare etc. (Conway et al., 1994; Cohen et al., 
1994). Recomandarea în utilizarea cuvintelor stimul ca metodă ţine de combinarea 
ei cu alte metode, în vederea creşterii fiabilităţii rezultatelor obţinute. 

Analiza datelor privind modalitatea de realizare a acestor liste, precum şi 
necesităţile cercetării memoriei autobiografice ne-au determinat să stabilim trei 
etape în realizarea lui: etapa lexicală, etapa inter-evaluatori şi etapa de rafinare.  

2.1. ETAPA LEXICALĂ 

Această etapă presupune generarea de liste pornind de la analiza celor mai 
importante dicţionare ale limbii, în cazul nostru DEX (2009).  

De la bun început se stabileşte pasul de căutare în dicţionar. Se poate alege 
varianta selectării a unui singur cuvânt de pe o pagină, sau a mai multor cuvinte de 
pe o pagină. Trebuie să ţinem cont de faptul că un dicţionar are în jur de 800 de pagini, 
ceea ce înseamnă că alegerea unui cuvânt/pagină conduce la o listă extinsă de aproxi-
mativ 800 de cuvinte, două cuvinte/pagină la una de aproximativ 1600 cuvinte etc.  

Cuvintele sunt selectate în funcţie de scopurile cercetării. În memoria 
autobiografică cuvintele sunt, de obicei, frecvent folosite în limba română şi au 
referenţial concret (emoţional sau non-emoţional).  

2.2. ETAPA INTER-EVALUATORI 

În această etapă se stabilesc criteriile de analiză a listei de cuvinte. Evaluatorii 
analizează lista de cuvinte realizată în etapa anterioară în baza criteriilor şi stabilesc 
o ierarhie a acestora.  

În urma evaluării rezultă atâtea liste câţi evaluatori au fost. Se calculează 
mediile scorurilor obţinute de fiecare item şi se face ierarhia finală a acestora. 
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Rezultă, deci, o listă ierarhizată de cuvinte, ale căror proprietăţi sunt evaluate 
conform cu nevoile cercetării noastre. Din această listă sunt extrase doar cuvintele 
care satisfac în cea mai mare măsură criteriile de analiză şi sunt incluse în lista 
finală.  

2.3. RAFINAREA LISTEI 

În literatură, pentru memoria autobiografică, listele de cuvinte stimul au 
lungimi cuprinse între 10 şi 20 de cuvinte. Alegerea cuvintelor din lista mare 
reprezintă un demers care trebuie să ţină cont în fiecare moment de scopurile 
iniţiale ale cercetării. Pentru a pune în practică acest aspect, este importantă stabilirea 
ordinii importanţei criteriilor de evaluare. Un criteriu va fi considerat decisiv în 
alegerea unui cuvânt, în detrimentul altuia, celelalte criterii fiind orientative.  

În cele din urmă se conturează lista finală de cuvinte.  

2.4. LISTA FINALĂ  

Lista rezultată conţine cuvinte care îndeplinesc criteriile cercetării – sunt 
lungi/scurte, neutre sau încărcate emoţional, frecvente sau rare în limba română etc. 
De asemenea, numărul lor este corespunzător caracteristicilor loturilor de subiecţi 
(dacă subiecţii sunt copii, lista este mai scurtă; viceversa, dacă subiecţii sunt 
adulţi). În acest moment se stabileşte instructajul de administrare a instrumentului.  

Lista de cuvinte stimul este un instrument care se administrează în scop de 
cercetare. Nu are limită de timp. Fiecare cuvânt al listei este folosit ca stimul pentru 
declanşarea unei amintiri autobiografice. Amintirea rezultată este notată de către 
experimentator sau de către subiect însuşi (în cazul copiilor, experimentatorul notează 
răspunsul subiectului). Toate amintirile trebuie datate, fie şi prin aproximare, de 
către subiect.  

O variantă de administrare a acestui instrument este cea orală, în care 
subiecţilor li se citeşte fiecare cuvânt al listei iar aceştia generează o amintire pe 
care o povestesc oral. Avantajul administrării orale este acela al surprinderii com-
ponentei emoţionale din tonul vocii, care completează analiza tonalităţii afective a 
cuvintelor utilizate.  

Amintirile autobiografice pot fi ulterior analizate din perspectiva caracteristi-
cilor lingvistice (substantive, adjective, verbe, adverbe), a conţinuturilor (cognitive, 
afective etc.), a relaţiei cu personalitatea etc. La fel ca şi în cazul analizei inter-
evaluatori de mai sus, se pot folosi evaluatori pentru cotarea amintirilor autobio-
grafice pe scale-interval.  

3. UN EXEMPLU PRACTIC DE REALIZARE  
A LISTEI DE CUVINTE-STIMUL 

Mai jos vă prezentăm un exemplu practic de realizare a unei liste de cuvinte 
stimul. Lista rezultată a fost utilizată ca metodă de lucru într-o cercetare de tip 
privind conţinutul emoţional al memoriei autobiografice.  
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Scopul acestui demers a fost, deci, identificarea cuvintelor-stimul care pot 
satisface, simultan, mai multe criterii: o frecvenţă mare de utilizare în limba 
română, o încărcătură afectogenă controlată (dat fiind specificul cercetării în care 
lista urma să fie utilizată), precum şi o lungime mai redusă a cuvintelor (dat fiind 
că subiecţii unei liste urmau să fie copii).  

3.1. ETAPA LEXICALĂ 

Prima etapă de lucru se referă la extragerea din Dicţionarul explicativ al 
limbii române (DEX, 2009) a acelor substantive care fac referire la stări emoţionale 
(durere, bucurie, nervozitate etc.), la obiecte sau persoane familiare care pot induce 
stări emoţionale (casă, familie, sat, mamă etc.), extrase din toate secţiunile sale. 
Echipa de lucru a fost formată din 10 persoane.  

Sarcina momentului pentru echipa de lucru a fost realizarea unei liste de 
aproximativ 200 cuvinte/membru al echipei, care include cuvinte cât mai diverse, 
de la toate literele alfabetului. Au fost folosite substantive, şi nu alte părţi de 
vorbire pentru că listele de cuvinte-stimul menţionate în literatură şi utilizate în 
cercetările de până acum sunt formate, fără excepţie, din substantive. Ele permit o 
raportare mai generală la o trăire emoţională anume care poate să includă mai 
multe evenimente specifice de acelaşi tip (de exemplu, mai multe momente sau 
evenimente din viaţă care pot fi asociate cu tristeţea). În plus, listele nu conţin doar 
cuvinte care se referă la stări emoţionale, ci şi cuvinte cărora li se poate asocia o 
trăire emoţională, uneori chiar puternică (de exemplu „mamă”).  

După ce fiecare membru al echipei a realizat câte o listă, acestea au fost 
unificate şi s-a realizat o listă comună. Lista rezultată a avut peste 1500 de cuvinte. 
În cadrul acesteia unele cuvinte apăreau de mai multe ori, altele doar o singură 
dată. Au fost păstrate în lista finală cuvintele care au avut o frecvenţă de evocare 
mai mare sau egală cu 3 (aceasta fiind valoarea mediană a frecvenţelor de apariţie a 
cuvintelor în listele iniţiale). Lista „comprimată” rezultată a conţinut 159 cuvinte.  

3.2. EVALUAREA INTER-EVALUATORI 

În această etapă lista comprimată de cuvinte a fost evaluată de către un grup 
de evaluatori voluntari, format din cinci persoane (altele decât cele din etapa 
anterioară). Aceştia au avut ca sarcină evaluarea fiecărui cuvânt după două criterii: 
semnul şi intensitatea trăirii emoţionale pe care o poate declanşa (pe o scală de la – 5, 
intens emoţional negativ, la +5, intens emoţional pozitiv), pe de o parte, iar pe de 
altă parte frecvenţa estimativă de utilizare în limba română (pe o scală de la 1, rar 
folosit în limba română, la 5, frecvent folosit în limba română). La finalul acestei 
etape au rezultat cinci evaluări diferite, realizate de cinci evaluatori independenţi, 
cu privire la aceeaşi listă. 

Demersul ulterior a constat în stabilirea mediilor obţinute pentru frecvenţa de 
utilizare şi pentru intensitatea şi semnul trăirii emoţionale pe care le poate declanşa 
fiecare dintre cuvinte. În urma acţiunii de evaluare a rezultat deci o ierarhie a 
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cuvintelor din listă, întinsă de la itemul cotat cel mai intens pozitiv (scorul cel mai 
apropiat de +5: „iubire”= 4.66) la cel mai intens negativ cotat item (cel mai 
apropiat de –5: „criminal”= –4.42). Criteriul frecvenţei de utilizare a fost folosit 
drept criteriu de departajare în cazul cuvintelor cu încărcătură afectivă relativ egală. 
Exemplificăm cu un fragment din tabel: 

Studiind listele de cuvinte-stimul utilizate şi menţionate până în acest moment în 
literatură, am constatat că lungimea listei/numărul de cuvinte utilizat de cercetători 
variază între 10 cuvinte (Robinson, 1976; Zola-Morgan, 1983) şi 20 cuvinte (Crovitz şi 
Schiffman, 1974), cu o medie de 15 cuvinte (Graham şi Hodges, 1997) (apud 
Piolino et al., 2000). Ţinând cont de acest aspect, am stabilit ca lungimea listei 
standard pe care urma să o utilizăm în cercetare să fie de 15 cuvinte.  

În pasul următor am împărţit lista de 159 de cuvinte în 15 părţi aproximativ 
egale (10–11 cuvinte/secţiune – vezi tabelul nr. 1, cu un extras din lista comprimată). 
În interiorul fiecărei secvenţe am considerat că intensitatea trăirii emoţionale 
evaluate variază atât de puţin încât poate fi considerată constantă. În acest moment, 
raportându-ne la fiecare grup de cuvinte, criteriul de selectare a cuvântului care 
intră în lista finală este frecvenţa de utilizare în limba română (cel mai mare scor la 
acest criteriu, între cuvintele din acelaşi grup de zece). 

Tabelul nr. 1 
Cuvinte evaluate ca semnificaţie afectivă şi frecvenţă de utilizare – extras din lista comprimată 

 
… Cuvânt Semnificaţia afectivă Frecvenţa de utilizare Rezultat  

128  frumuseţe 3.515789474 3.6   
129  curcubeu 3.526315789 1.936842105   
130  bunic 3.557894737 3.431578947   
131  cadou 3.568421053 3.421052632   
132  pace 3.589473684 3.305263158   
133  minune 3.610526316 2.673684211   
134  casă 3.652631579 4.308510638   
135  dorinţă 3.663157895 3.2   
136  soare 3.694736842 3.505263158   
137  copilărie 3.757894737 3.442105263   
138  tata 3.768421053 4.315789474 tata 
139  primăvara 3.778947368 3.536842105   

3.3. ETAPA DE RAFINARE 

Itemii sunt astfel uniform distribuiţi pe scala intensităţii emoţionale pe care o 
pot declanşa, de la cel mai intens emoţional negativ item (–4.42) la cel mai intens 
emoţional pozitiv item (+4.66). Putem, de asemenea, considera că itemii sunt 
distribuiţi relativ uniform în trei clase: pozitivi emoţional (5), neutri emoţional (5) 
şi negativi emoţional (5) şi sunt cuvinte cu frecvenţă mare de utilizare în limba 
română.  
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În consecinţă, lista finală rezultată este următoarea: 1. noapte, 2. profesor,  
3. sărăcie, 4. frig, 5. foame, 6. greşeală, 7. mâncare, 8. tată, 9. suferinţă,  
10. moarte, 11. uşă, 12. televizor, 13. acasă, 14. pat, 15. doctor.  

3.4. ADMINISTRAREA LISTEI DE CUVINTE-STIMUL 

Testele pilot realizate în prealabil, pentru a vedea care este cea mai bună 
formă de prezentare a itemilor, au demonstrat că forma în casetă (tip tabel) este cea 
mai productivă şi mai uşor de aplicat – subiecţii completează în casete preformate 
pe foaia instrumentului. D easemenea, am preferat relatarea orală a amintirii, urmată de 
datarea ei aproximativă în timp, şi transcrierea celor relatate în foaia testului. 

Durata medie de aplicare a listei de cuvinte stimul, conform testelor pilot, 
este de 20–25 minute, ceea ce face ca proba să poată fi încadrată între instru-
mentele cu viteză medie de aplicare (precizăm aici că durata de aplicare a unui 
instrument de evaluare a memoriei autobiografice poate să varieze între 90 de 
secunde – testele de memorie semantică personală –, şi 2 ore – chestionarele de 
memorie autobiografică).  

Lista a fost administrată cu un instructaj propriu: Te rog să-mi spui de ce 
anume îţi aduci aminte atunci când îţi spun … (primul cuvânt). Dar… Dar… 
(pentru următoarele cuvinte). Instructajul se administrează verbal iar răspunsurile 
se consemnează de către experimentator întâi în formă orală, apoi sunt transcrise pe 
foaia testului. Pentru fiecare item se cere în mod expres datarea aproximativă a 
amintirii.  

Interpretarea rezultatelor se face luându-se în discuţie mai mulţi parametri: 
numărul de cuvinte (se contorizează numărul de cuvinte din care este formată 
amintirea); frecvenţa lingvistică (este un indicator compus, format din substantive, 
adjective, verbe şi adverbe; toate acestea sunt „contorizate” separat unele de altele); 
valoarea cognitivă (calitatea informaţională a amintirii: cât de complexă şi dinamică 
este reprezentarea pe care o generează amintirea evocată); acest parametru este 
evaluat de către patru evaluatori diferiţi şi se calculează o medie a evaluărilor 
acestora; valoarea emoţională a amintirii (valoarea emoţională de ansamblu a 
amintirii; acest parametru se evaluează pe o scală de la –5 la +5); şi în cazul valorii 
emoţionale există 4 evaluatori, care acordă separat note – la sfârşit se face media. 

Proba poate fi adaptată unor multiple scopuri de cercetare, prin schimbarea 
modului în care se extrag şi se prelucrează informaţiile. Poate, de asemenea, fi 
utilizată în cercetarea şi practica neuropsihologică, caz în care se impune standar-
dizarea şi etalonarea ei.  

4. CONCLUZII 

Memoria autobiografică este cel mai recent şi mai complex sistem mnezic 
uman. Studierea ei implică utilizarea unor metode noi, faţă de cele folosite în 
celelalte sisteme. Construcţia de instrumente pentru memoria autobiografică este 
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un demers metodologic minuţios. Evaluarea ulterioară a parametrilor memoriei 
autobiografice este direct legată de calitatea instrumentului folosit. În literatura de 
specialitate sunt prezentate mai multe metode de măsurare a parametrilor memoriei 
autobiografice, fără însă a specifica paşii care trebuie urmaţi pentru a construi 
instrumentul.  

În acest material este prezentat un demers practic de realizare a unei liste de 
cuvinte-stimul, utilizat ulterior în două cercetări asupra unor subiecţi adulţi şi copii. 
Acesta este motivul realizării a două versiuni. 

Primit în redacţie la: 29.V.2013  
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REZUMAT 

În acest articol am prezentat o modalitate de realizare a unui instrument de evaluare a 
memoriei autobiografice, şi anume lista de cuvinte-stimul. Literatura de specialitate arată necesitatea 
unui astfel de instrument în producerea de amintiri autobiografice. Nu există însă referiri privind 
modul de realizare practică a acestuia. Am împărţit demersul în trei etape: lexicală, inter-evaluatori, 
de rafinare. Pentru ilustrare am prezentat un exemplu practic. 
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1. PROBLEMATICA ISTORIOGRAFICĂ ÎN PSIHOLOGIA ROMÂNEASCĂ 

Cu mici excepţii, problematica istoriografică ocupă un spaţiu restrâns în 
psihologia românească. Uneori se aduce ca argument faptul că psihologia ar fi o 
ştiinţă relativ tânără în România, deşi în anul 1893, pe când Eduard Gruber înfiinţa 
la Iaşi primul laborator românesc de psihologie experimentală, Victor Henri menţiona 
doar 10 ţări europene care mai dispuneau de un asemenea laborator (Bejat, 1972). 
De asemenea, atât Eduard Gruber, cât şi Constantin Rădulescu-Motru sau Florian 
Ştefănescu-Goangă, fondatorii primelor laboratoare de psihologie exprimentală la 
Bucureşti (1906), respectiv Cluj-Napoca (1921), şi-au obţinut doctoratul sub 
îndrumarea lui Wilhelm Wundt la Leipzig, unde acesta înfiinţa în anul 1879 primul 
laborator de psihologie experimentală din lume şi care în scurt timp a devenit un 
adevărat nucleu pentru dezvoltarea psihologiei ştiinţifice pe întreg mapamondul 
(Mânzat, 2007). Aşadar, psihologia ştiinţifică românească se află în cel de-al 120-lea 
an de existenţă, iar întreprinderile istoriografice ar putea ocupa în cadrul comunităţii 
ştiinţifice un spaţiu mult mai larg, pe de o parte, din cauza lipsei unor lucrări care 
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tratează sistematic psihologia după cel de-al Doilea Război Mondial, iar pe de altă 
parte, mai ales datorită rolului pe care l-ar putea juca în procesul consolidării 
identităţii ştiinţifice a psihologiei autohtone.  

2. METODOLOGIA CERCETĂRII 

2.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

În cadrul lucrării de faţă ne-am propus în primul rând să realizăm o succintă 
analiză a celor mai importante surse istoriografice, iar mai apoi să evidenţiem un 
posibil model general al evoluţiei psihologiei româneşti, desprins din sursele luate 
în seamă. 

2.2. METODE 

Au fost analizate lucrările autohtone dedicate istoriei psihologiei româneşti, 
capitolele care tratează istoria psihologiei în România din lucrările de istorie a 
psihologiei universale, lucrările cu caracter biografic, lucrările care fac parte din 
categoria memorialisticii şi anchetele jurnalistice. Acestea au fost selectate prin 
prisma faptului că reprezintă, în mare parte, sursele secundare cel mai des utilizate 
în trimiterile bibliografice. Criteriile analizei întreprinse sunt desprinse din „Noua 
istorie a psihologiei” (Lovett, 2006). Conform acestei abordări, evaluarea demersului 
istoriografic are loc prin raportarea cercetării la utilizarea surselor primare sau 
secundare, la adoptarea perspectivei istoriste sau a celei prezentiste şi la măsura în 
care investigaţia implică abordarea critică sau descriptivă.  

Analiza lucrărilor va fi realizată progresiv şi vom încerca evidenţierea doar a 
elementelor originale regăsite în fiecare lucrare, în raport cu publicaţiile precedente.  

3. ANALIZA PRINCIPALELOR LUCRĂRI ISTORIOGRAFICE 

3.1. CERCETAREA ISTORIOGRAFICĂ PÂNĂ ÎN ANUL 1989 

Mihai Ralea şi Constantin Botez, prin întreprinderea lor de pionierat Istoria 
psihologiei (1958), au trasat liniile de câmp ale domeniului, însă analizând sintetic 
metodele istoriografice ale acestora, putem afirma în primul rând că relatarea 
istorică este raportată la fundamentele doctrinei materialist-dialectice, chiar din 
debutul lucrării menţionându-se faptul că „s-a urmărit mai ales dezvoltarea unei 
psihologii ştiinţifice materialiste, sau mai bine zis a materialismului în psihologie” 
(Ralea, Botez, 1958, p. 7). Sunt prezentate contribuţiile timpurii ale lui Titu Maiorescu, 
Vasile Conta, Constantin Leonardescu, Ştefan C. Michăilescu, Ioan Popescu, iar în 
ceea ce priveşte psihologia ştiinţifică, autorii afirmă că „se poate vorbi la noi în ţară 
de psihologie ca domeniu autonom de cercetare ştiinţifică şi ca disciplină de 
învăţământ, abia începând cu Constantin Rădulescu-Motru” (Ralea, Botez, 1958,  
p. 681). Este menţionată şi contribuţia lui Nicolae Vaschide, iar în încheiere sunt 
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prezentate succint şcolile de la Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca şi activitatea unor 
psihologi reprezentativi, precum Gheorghe Zapan, Ioan M. Nestor, Constantin 
Georgiade, Mihai Ralea, Vasile Pavelcu, Florian Ştefănescu-Goangă, Liviu Rusu, 
Alexandru Roşca, Lucian Bologa sau Mihai Beniuc. Faptul că lucrarea a apărut în 
anul 1958 ar putea explica omiterea contribuţiei unor autori precum Ştefan Odobleja, 
Dimitrie Drăghicescu, poate şi pe cea a lui Eduard Gruber, la fel şi critica dură la 
adresa lui Florian Ştefănescu-Goangă sau omiterea lui Nicolae Mărgineanu (în anii 
’50 atât Florian Ştefănescu-Goangă, cât şi Nicolae Mărgineanu, au fost arestaţi şi 
întemniţaţi). Desigur că această chestiune merită o interpretare atentă, în sensul că 
practica prezentistă, care presupune emiterea unor judecăţi asupra trecutului în 
raport cu prezentul, domina încă spaţiul istoriografiei psihologice al anilor ’50, iar 
în cadrul regimurilor totalitare reprezenta chiar un imperativ ideologic, impus de 
cele mai multe ori cu forţa (Kiss, 2013). 

Următoarea lucrare, aparţinându-i lui Marian Bejat, Geneza psihologiei ca 
ştiinţă experimentală în România (1972), a fost publicată într-un context politic 
marcat de o oarecare relaxare în ceea ce priveşte controlul ideologic. Lucrarea este 
împărţită în două mari părţi, prima parte fiind consacrată etapelor premergătoare 
psihologiei ştiinţifice, iar în cea de-a doua parte este prezentat procesul constituirii 
psihologiei ca ştiinţă experimentală în România. Autorul descrie elementele de 
psihologie regăsite în primele lucrări filosofice, punând accent pe scrierile lui 
Dimitrie Cantemir în care acesta promova empirismul. Rolul societăţilor ştiinţifice 
şi al periodicelor româneşti este descris pe larg în raport cu popularizarea cunoştinţelor 
psihologice în secolul XIX. Vor fi analizate lucrările lui Ioan Popescu, sau scrierile 
lui Pavel Vasici, Ion Pop-Florantin, Constantin Leonardescu şi Ion Găvănescul, 
reflectând spiritul eclectic (idealist-empiric) al vremii. Titu Maiorescu este descris 
prin prisma preocupărilor sale ca unul dintre cei mai importanţi susţinători ai 
psihologiei, iar concepţiile psihologice ale lui V. Conta şi Ştefan C. Michăilescu 
vor fi analizate în detaliu. Partea a doua a lucrării începe prin prezentarea amănunţită a 
activităţii şi vieţii lui Eduard Gruber, care a înfiinţat primul laborator şi a ţinut 
primul curs de psihologie experimentală la Iaşi în anul 1893, fiind cunoscut şi 
apreciat de mari cercetători ai vremii, precum Wilhelm Wundt, Cesare Lombroso, 
Francis Galton, William James sau Alexander Bain. În continuare, un subcapitol 
aparte este dedicat cursului de „Psihologie experimentală”, ţinut de către Alfred 
Binet în România, la Universitatea din Bucureşti, în anul 1895, precum şi impactul 
major pe care psihologul francez l-a avut asupra lui Nicolae Vaschide, influen-
ţându-i destinul ştiinţific. Activitatea lui Constantin Rădulescu-Motru este prezentată 
într-un mod complex, Marian Bejat focalizându-se pe formaţia iniţială a acestuia, 
aspect care clarifică parcursul şi poziţiile sale ulterioare în problemele privind 
psihologia. Înfiinţarea laboratorului de psihologie experimentală de la Universitatea din 
Bucureşti, în anul 1906, sub conducerea acestuia este de asemenea interpretată ca 
un moment esenţial pentru psihologia românească. Un alt demers pozitiv al lui 
Marian Bejat este acela al recuperării contribuţiei lui Dimitrie Drăghicescu în aria 
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psihologiei sociale. Autorul se apleacă apoi pe momentul înfiinţării primului 
institut de psihologie din România, la Universitatea din Cluj, în anul 1922, care a 
fost rezultatul noului spirit practic impus de abordarea psihologică a lui Florian 
Ştefănescu-Goangă, reabilitat în această lucrare. Aflăm aici informaţii preţioase 
despre Nicolae Mărgineanu, Alexandru Roşca, Mihai Beniuc, Dimitrie Todoran 
sau Liviu Rusu. În final, un subcapitol este dedicat formaţiei şi activităţii lui Mihai 
Ralea în cadrul Universităţii din Iaşi, mai apoi în cadrul Universităţii din Bucureşti 
(Kiss, 2013).  

Lucrarea este în primul rând caracterizată de ceea ce am numi interpretarea 
istoristă, fiind lipsită de emiterea unor judecăţi de valoare raportate la contextul 
prezent. Pe baza acestei lucrări, autorul a elaborat împreună cu Alexandru Roşca în 
anul 1976, Istoria ştiinţelor în România. Psihologia, care continuă prezentarea 
evoluţiei psihologiei în ţara noastră până în preajma anilor ’70, sintetizând cele mai 
importante lucrări apărute în anii de după cel de-al Doilea Război Mondial. De 
asemenea, lucrarea scurtă, în limba engleză, a autorilor Alexandru Roşca şi 
Constantin Voicu, A Concise History of Psychology in Romania, publicată în anul 
1982, are la bază în mare parte informaţiile apărute deja în celelalte lucrări prezentate.  

În anul 1980 apare Cultura psihologică românească, lucrarea lui Traian 
Herseni care va aduce o schimbare în ceea ce priveşte perspectiva de înţelegere a 
istoriei psihologiei în România. Autorul va încerca să surprindă parcursul psihologiei 
româneşti, urmărind evoluţia concepţiilor privitoare la suflet, pe care le legă de 
practica socială şi de contextul cultural al timpului. Psihologia, ca fenomen cultural, 
este prezentată în forma sa de manifestare implicită, ca psihologie poporană, 
psihologie clericală, psihologie enciclopedică şi psihologie filosofică, pentru ca 
forma explicită să fie reprezentată de psihologia ştiinţifică. Metoda folosită de către 
Traian Herseni pentru cercetarea psihologiei poporane este cea a analizei folclorice 
sau a cercetării semnificaţiei unor termeni în practica socială de-a lungul timpului. 
Referitor la psihologia clericală, autorul analizează concepţiile regăsite în manuscrisele 
teologico-religioase greceşti, româneşti sau slavone. În ceea ce priveşte psihologia 
enciclopedică, Traian Herseni abordează elementele de psihologie implicită care se 
găsesc în scrierile istorice, geografice, biologice, medicale, antropologice, etnografice, 
legislative sau diplomatice. Grăitor în acest sens este demersul portretistic iniţiat de 
cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin şi Ioan Neculce, sau scrierile de etno-
psihologie ale lui Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir sau Dinicu Golescu. Ultima 
expresie a psihologiei care a existat într-o formă implicită este psihologia filosofică, 
despre care Traian Herseni (1980) afirmă faptul că îşi face simţită prezenţa în 
cultura românească abia de prin secolul al XVII-lea, ca urmare a influenţei majore 
pe care au avut-o Academiile domneşti (de la Iaşi şi Bucureşti), care răspândeau 
curentul empirist, dar şi cel idealist kantian. Capitolul referitor la psihologia ştiinţifică 
prezintă rolul ştiinţelor conexe sau a publicaţilor naturaliste care promovau ideile 
materialiste şi raţionalismul ca metodă, încheindu-se prin prezentarea celor trei 
centre de psihologie, de la Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi (Kiss, 2009). 
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Lucrarea, prin evidenţierea elementelor de psihologie implicită, a îmbogăţit 
repertoriul metodologic al cercetării istoriei psihologiei în România, deschizând noi 
oportunităţi de cercetare în această arie. De altfel, Traian Herseni a avut numeroase 
contribuţii editoriale axate pe istoriografia psihologiei din ţara noastră. Amintim 
Psihologia lui Vaschide, apărută în anul 1973, focalizată pe biografia psihologului 
român Nicolae Vaschide, care se afirma pe plan internaţional la începutul secolului 
al XX-lea. 

3.2. PERSPECTIVELE CERCETĂRII ISTORIOGRAFICE DUPĂ ANUL 1989 

Marea majoritate a lucrărilor istoriografice, publicate după anul 1989 şi care 
abordează la modul general istoria psihologiei în România, se bazează în principal 
pe informaţii obţinute din surse secundare. Dintre autorii care au publicat în acest 
domeniu, îi menţionăm pe Ion Mânzat, Gheorghe Brătescu, Pavel Petroman, Voicu 
Lăscuş, Rodica Popa, Grigore Nicola, Constantin Edmond Cracsner, Mihai Aniţei, 
Mihai Iosif Mihai sau Ursula Şchiopu.  

În anul 1994, Gheorghe Brătescu publică Freud şi psihanaliza în România, o 
cercetare fundamentală în cadrul istoriografiei psihologice româneşti, care însă, 
într-un mod cu totul inexplicabil, nu e citată în cadrul următoarelor lucrări. Autorul 
îşi structurează incursiunea în istoria psihanalizei în România, analizând începuturile 
receptării curentului psihanalitic în prima parte a secolului XX, procesul oarecum 
greoi al afirmării acesteia în cadrul culturii române, soarta psihanalizei în perioada 
totalitară, precum şi încercările de revigorare a acestui curent după anul 1989. 
Lucrarea aduce o contribuţie semnificativă, în primul rând prin prisma faptului că 
Gheorghe Brătescu întreprinde o cercetare istorică pe baza analizei surselor primare, 
ceea ce conferă lucrării o notă pregnantă de originalitate. Însă o altă contribuţie 
importantă este şi analiza critică, în premieră, a interferenţei ideologice în ştiinţă 
din perioada totalitară. Autorul a analizat nu doar evoluţia concepţiilor ştiinţifice 
ale psihanalizei în spaţiul românesc, ci şi reverberaţia acesteia pe parcursul perioadei 
analizate, în cultură şi în societate.  

Următoarea carte, apărută în anul 1996, îi aparţine lui Pavel Petroman şi este 
intitulată Incursiuni în istoria psihologiei universale şi româneşti de la origini 
până în prezent. Autorul începe prin prezentarea elementelor de psihologie 
implicită care preced psihologia ştiinţifică, pentru a continua cu prezentarea celor  
3 mari şcoli de psihologie de la Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi, folosindu-se de 
sursele secundare deja publicate. Aceluiaşi autor îi aparţin şi lucrările Devenirea 
psihologiei – Psihologie implicită, apărută în anul 2001, şi Afirmarea psihologiei – 
Direcţii şi orientări în cadrul psihologiei explicite, din anul următor. Este interesantă 
încercarea lui Pavel Petroman, în cadrul acestui ultim volum, de a delimita 
specificul şcolilor cu tradiţie şi a noilor centre de psihologie înfiinţate după anul 
1989. Astfel, caracterul şcolii de la Bucureşti este considerat a fi unul tradiţional-
clasic, al şcolii de la Iaşi, sociologic, iar şcoala de la Cluj-Napoca ar fi puternic 
marcată de curentul cognitivist. Noile centre, precum Timişoara, Sibiu sau Oradea, 



 Julien-Ferencz Kiss 6 336 

sunt considerate ca având un pronunţat caracter tradiţional-aplicativ. De asemenea, 
Pavel Petroman şi Zoltan Bogathy vor publica, începând cu anul 1999, seria de 
lucrări Psihologia astăzi. Lui Pavel Petroman îi aparţine şi lucrarea Începuturile 
psihologiei la Timişoara, care va fi publicată în anul 2001.  

Voicu Lăscuş publică în anul 1997 cartea intitulată Natura umană şi condiţia 
ei socio-culturală. Dialoguri cu Nicolae Mărgineanu, în care regăsim unele relatări 
interesante (în urma unui amplu interviu) ale lui Nicolae Mărgineanu, cu privire la 
evoluţia psihologiei în România. Acestea sunt marcate totuşi de faptul că interviul 
a fost realizat în anii ’70, pe când libertatea de exprimare avea încă de suferit. În 
anul 2000 apare lucrarea Istoria psihologiei. Curente, şcoli, direcţii, perspective, 
autoarea, Rodica Popa, prezentând psihologia în România din perspectiva a ceea ce 
am numit „structura clasică”. Grigore Nicola, în lucrarea intitulată Istoria psihologiei, 
apărută în anul 2001, realizează o sinteză asupra evoluţiei psihologiei româneşti 
după cel de-al Doilea Război Mondial, prezintă dezvoltarea Institutului de Psihologie 
al Academiei Române şi apariţia Revistei de psihologie, relevând şi unele inter-
ferenţe pe care psihologia le-a suportat în perioada regimului totalitar. Lucrarea va 
cunoaşte câteva reeditări în anii următori (Kiss, 2009). 

Începând cu anul 2004, vor apărea o serie de lucrări biografice. Doina Vintilescu. 
O viaţă în slujba lui Psyche, a omului şi a şcolii, coordonată de către Anca 
Munteanu, Zoltan Bogathy şi Pavel Petroman, deschide calea în această direcţie. 
Din aceeaşi categorie, fac parte şi Lucian Bologa. Viaţa şi opera, lucrare ce-i 
aparţine Elenei Macavei, publicată în anul 2005, Alexandru Roşca (1906–1996): 
omul, savantul, creatorul de şcoală, volum coordonat de către Ioan Berar, ce va 
apărea în anul 2006, ori lucrarea Marianei Caluschi, apărută tot în anul 2006, 
intitulată In memoriam Ion Holban – psiholog umanist.  

În anul 2005, Constantin Edmond Cracsner va publica lucrarea intitulată 
Istoria psihologiei militare româneşti, în paginile căreia tratează amănunţit evoluţia 
psihologiei militare în România. Abordarea specializată este binevenită şi reprezintă un 
pas înainte din punct de vedere metodologic, în contextul în care odată cu 
dezvoltarea ştiinţei, încercările individuale de sinteză atotcuprinzătoare devin din 
ce în ce mai dificile. De asemenea, autorul realizează o scurtă prezentare a 
Colegiului Psihologilor din România. Anul 2007 este marcat de apariţia a nu mai 
puţin de patru lucrări de istorie a psihologiei. Mihai Aniţei, în lucrarea Istoria 
psihologiei, consacră ultimul capitol psihologiei în România, prezentând pe scurt 
gândirea psihologică în cultura românească şi dezvoltarea psihologiei ca ştiinţă 
experimentală, precum şi figurile reprezentative, până la Mihai Ralea. Tot pe 
parcursul anului 2007, autorul, alături de Marian Popa, Cornel Laurenţiu Mincu şi 
Ana-Maria Pap, va coordona volumul Centenarul psihologiei la Universitatea din 
Bucureşti 1906–2006. În acelaşi an, Ion Mânzat alocă un capitol amplu istoriei 
psihologiei româneşti, în lucrarea de referinţă intitulată Istoria psihologiei universale. 
Structura clasică de construcţie se regăseşte şi în această lucrare, fiind însă 
îmbunătăţită prin prezentarea, de multe ori în premieră, a unor aspecte biografice 
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ale psihologilor români, dar şi prin aprofundarea unor teme psihologice recurente 
regăsite în cultura românească. Autorul prezintă de asemenea şi primele iniţiative 
postdecembriste întreprinse de către psihologii români în vederea înfăptuirii 
revirimentului psihologiei. Tot în anul 2007 apare şi lucrarea lui Mihai Iosif Mihai, 
Istoria psihologiei. Altar al cunoaşterii psihologice, capitolul referitor la psihologia 
românească aducând anumite lămuriri în ceea ce priveşte condiţia psihologului în 
epoca totalitară. Ultima lucrare inclusă în această succintă analiză aparţine Ursulei 
Şchiopu, intitulându-se Istoria psihologiei. Deşi este construită pe o structură 
atipică în raport cu celelalte lucrări amintite, ne sunt prezentate şcolile de psihologie şi 
informaţii inedite referitoare la unii psihologi români şi cercetările semnificative 
ale acestora (Kiss, 2009). 

3.3. MEMORIALISTICA ŞI ANCHETELE JURNALISTICE 

După 1989 îşi vor face apariţia şi lucrările cu caracter memorialistic sau 
anchetele jurnalistice, care au adus lămuriri suplimentare în ceea ce priveşte 
evoluţia psihologiei în România, de multe ori informaţiile provenite pe această cale 
clarificând aspecte dificil de interpretat, în special din perioada totalitară, dar nu 
numai.  

Prima lucrare de acest gen îi aparţine lui Nicolae Mărgineanu şi apare postum 
în anul 1991, intitulându-se Amfiteatre şi închisori. Autorul îşi descrie parcursul 
biografic, concentrându-se în principal asupra perioadei de 16 ani de închisoare 
politică pe care a executat-o între 1948–1964. Vom regăsi aici o seamă de informaţii 
privind contextul în care Nicolae Mărgineanu a fost întemniţat, acesta fiind la acea 
dată psihologul român cu cea mai mare perspectivă de afirmare pe plan inter-
naţional, pregătind proiecte ambiţioase şi stabilind relaţii cu cei mai importanţi 
psihologi din Europa şi S.U.A. Autorul se va focaliza în special asupra perioadei 
nefaste pe care a petrecut-o în penitenciar. Începând cu anul 1996, va apărea, în 
mai multe volume (2001a, 2001b, 2000, 1999, 1998a, 1998b, 1996a, 1996b), jurnalul 
lui Constantin Rădulescu-Motru, intitulat Revizuiri şi adăugiri. Acesta conţine o 
serie de informaţii inedite cu privire la intrigile din cadrul şcolilor de psihologie 
româneşti, în perioada anilor ’40, dar şi aspecte ale interferenţelor ideologice care 
au urmat după anul 1948 în special, când Rădulescu-Motru a devenit persona non-
grata în noul context politic. Afacerea meditaţia transcendentală, scrisă de către 
Doina Jela, Cătălin Strat şi Mihai Albu, publicată în anul 2004, este caracterizată 
de un demers de tip anchetă jurnalistică asupra unei etape a psihologiei din 
România, marcată încă de controverse puternice. Ne sunt relevate condiţiile de 
existenţă ale ştiinţei în contextul totalitar, ceea ce conferă lucrării un loc central în 
ceea ce priveşte chestiunea în cauză. Autorii se folosesc de nenumărate surse 
primare, interviuri cu personalităţi direct implicate în nefastul episod, precum şi 
documente care conţin discuţiile din cadrul şedinţelor de partid sau din presa anilor 
’80. Toate acestea reflectă şocul pe care l-a resimţit psihologia pentru o perioadă 
îndelungată, după desfiinţarea Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice 
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din cadrul Academiei şi persecutarea unor psihologi reprezentativi. O întreprindere 
similară îi aparţine Cristinei Anisescu, care în lucrarea Nicolae Mărgineanu: un 
psiholog în temniţele comuniste, apărută în anul 2006, realizează o anchetă 
amănunţită asupra destinului tragic al lui Nicolae Mărgineanu în epoca totalitară. În 
anul 2009 va apărea lucrarea biografică a Aurorei Liiceanu, intitulată Prin perdea, 
care ne relevă o privire „din interior” asupra contextului ştiinţific al anilor ’80, 
interesantă fiind perspectiva psihologului afectat de episodul „Meditaţia Trans-
cendentală”. În anul 2010, Adrian Neculau va publica volumul Un psiholog în Agora, 
relevându-ne, într-o notă autobiografică, aspecte inedite ale psihologiei româneşti, 
dincolo de cadrul oficial sau modul formal regăsit în alte lucrări (Kiss, 2013).  

4. CÂTEVA POSIBILE REPERE ALE EVOLUŢIEI PSIHOLOGIEI ROMÂNEŞTI 

Vom încerca în cele ce urmează să schiţăm, la modul general, un posibil 
model al evoluţiei psihologiei româneşti, desprins din abordările istoriografice 
analizate.  

Aşadar, dacă analiza psihologiei implicite, după modelul lui Traian Herseni 
(1980), poate fi întreprinsă prin cercetarea surselor etnografice, culturale sau a 
ştiinţelor conexe, până în preajma celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX, etapa 
constituirii şi consolidării psihologiei ca întreprindere ştiinţifică poate fi cuprinsă 
între anii 1893–1938 (Bejat, 1972; Roşca, Bejat, 1976). În această etapă, în jurul 
unor figuri emblematice precum Eduard Gruber, Constantin Rădulescu-Motru sau 
Florian Ştefănescu-Goangă, s-au consolidat primele „şcoli” de psihologie româneşti la 
Iaşi, Bucureşti şi Cluj-Napoca. Tot atunci au fost înfiinţate societăţile ştiinţifice de 
psihologie, jurnalele de psihologie, institutele psihotehnice şi de cercetare. Momentele 
cheie care pot fi considerate repere ale delimitării acestei etape, sunt înfiinţarea 
primului laborator de psihologie experimentală de către Eduard Gruber la Iaşi, în 
anul 1893, şi recunoaşterea psihologiei autohtone pe plan internaţional, România 
fiind în anul 1938 prima ţară non-occidentală propusă pentru a găzdui Congresul 
Internaţional de Psihologie, cel mai prestigios eveniment ştiinţific din psihologie la 
acea dată (Kiss, 2012). Apoi, o nouă etapă poate fi cuprinsă între anii 1938 şi 1947, 
când psihologia românească a ajuns la un grad ridicat de maturizare, după cum este 
reflectat în activitatea ştiinţifică a vremii şi am putea spune chiar că a fost foarte 
aproape de a-şi consolida un important statut internaţional (Bejat, 1972). Însă 
contextul celui de-al Doilea Război Mondial şi mai ales interferenţele politice au 
frânat afirmarea unei generaţii de excepţie (Brătescu, 1994; Kiss, 2013; Rădulescu-
Motru, 1996b, 1998b, 1999). Etapa următoare, pe care o putem cuprinde între anii 
1948 şi 1955, a fost una dramatică pentru psihologie, având în vedere faptul că 
transformările politice ale vremii au dus la desfiinţarea tradiţiei psihologice clasice, 
care abia îşi consolidase statutul în cultura ştiinţifică românească. Schimbările nu 
au vizat doar anumite instituţii sau persoane din aria psihologiei, ci a fost impus un 
nou model spiritual ca obiect al psihologiei, în raport cu ideologia oficială de după 



9 Istoria şi istoriografia psihologiei în România 339 

anul 1948 (Kiss, 2013). Dacă până la acea dată s-a încercat conferirea unei identităţi 
instituţionale psihologiei în cadrul societăţii româneşti, după 1948 şi până la sfârşitul 
etapei, psihologia, cel puţin cât a mai rămas din ştiinţa psihologică propriu-zisă, a 
fost folosită (la fel ca alte discipline) ca şi pârghie de impunere a noii ideologii 
(Kiss, 2013). Etapa cuprinsă între 1955–1964, poate fi interpretată în contextul 
politic al vremii, caracterizat într-o oarecare măsură de diminuarea influenţei 
sovietice (în raport cu etapa precedentă), apariţia unor instituţii precum Institutul de 
Psihologie în cadrul Academiei Republicii Populare Române, reviste – Revista de 
psihologie şi Revue roumaine de sciences sociales. Serie de psychologie – edituri 
sau Asociaţia Psihologilor din România (1964), care au permis un uşor reviriment 
(legat în mare parte de numele lui Mihai Ralea), însă condiţiile se păstrează totuşi 
vitrege până spre sfârşitul acestei etape. Etapa 1965–1976 este caracterizată de 
efectul schimbărilor care au avut loc după moartea liderului stalinist Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în anul 1965, în condiţiile în care o nouă generaţie de psihologi 
ajungea la maturitate după reformele iniţiate de către Mihai Ralea în jurul anilor 
1955/1956, iar deschiderea uşoară spre lumea occidentală de după anul 1965 a 
prilejuit revenirea psihologiei pe un făgaş firesc al evoluţiei, nefiind stingherită de 
factori politici sau de altă natură. După anul 1970 însă, situaţia generală s-a 
degradat treptat în România, majoritatea cercetărilor istorice relevând o legătură 
între acest fapt şi trăsăturile megalomane exacerbate ale lui Nicolae Ceauşescu. 
Renunţând la unii dintre consilierii săi în a doua jumătate a anilor ’70, care sunt 
creditaţi ca fiind de fapt responsabili de măsurile liberale luate începând cu anul 
1965, politica acestuia a revenit la o formă primitivă de totalitarism de tip stalinist 
(Georgescu, 1992), implicându-se direct chiar şi în politicile educaţionale şi insti-
tuţionale care priveau psihologia, după cum relevă unele anchete deja prezentate în 
acest articol (Jela, Strat, Albu, 2004). Unele relatări scot în evidenţă o ambiguitate 
generală în ceea ce priveşte raportul stat – psihologie, sau chiar posibilitatea unei 
subminări voite a acesteia (Gheorghiu, 2004; Nicola, 2004). În raport cu un astfel 
de context, am putea delimita etapa 1977–1989, când pe lângă decizia controversată a 
regimului de a desfiinţa facultăţile de psihologie (1977), a avut loc un moment 
nefast, aşa-numitul episod „Meditaţia Transcendentală” (1982), care a culminat cu 
desfiinţarea Institutului de Cercetări Pedagogice şi Psihologice. Cert este că 
activitatea psihologică a continuat în pofida măsurilor luate, s-au publicat lucrări 
valoroase în continuare, iar Revista de psihologie, Revue roumaine des sciences 
sociale. Serie de psychologie şi Asociaţia Psihologilor din România au fost menţinute 
prin eforturile unor psihologi, asigurându-se astfel un cadru organizaţional şi 
posibilitatea supravieţuirii comunităţii ştiinţifice chiar şi în aceste condiţii ostile 
(Kiss, 2013). După Revoluţia din decembrie 1989 şi abolirea regimului totalitar, au 
urmat o serie de schimbări majore în cadrul societăţii româneşti. Măsurile pentru 
înfăptuirea revirimentului psihologiei caracteristice etapei 1990–2004, puternic 
zguduită ca întreprindere instituţională după momentele 1977 şi 1982, au apărut 
încă de la începutul anului 1990 (Mânzat, 2007), aşadar comunitatea ştiinţifică a 
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rămas încă bine închegată şi gata să relanseze psihologia în noul context. Mielu 
Zlate (2004) elaborează o sinteză foarte clară asupra direcţiilor pe care psihologia 
românească le va urma începând cu anul 1990. Prima este „psihologia academică”, 
aceasta fiind caracterizată de rigurozitate metodologică şi care trezeşte interes strict 
în rândul oamenilor de ştiinţă. Apoi, autorul identifică aşa-numita „psihologie 
spectacol”, caracterizată în special de lucrările de popularizare, care prezintă într-un 
mod intuitiv, facil, anumite informaţii, iar o a treia formă este cea a psihologiei „de 
tarabă”. Aceasta, conform lui Mielu Zlate, prejudiciază adevărata psihologie. 
Desigur, problema celor 3 forme ale psihologiei româneşti postdecembriste rămâne 
deschisă, important însă pentru această etapă fiind modul în care comunitatea 
ştiinţifică a întreprins diverse acţiuni în vederea consolidării locului psihologiei în 
societatea românească. Specifice pentru ultima etapă propusă, cea de după anul 
2005, sunt eforturile organizatorice ale psihologilor de-a lungul primilor 15 ani în 
perioada postdecembristă şi care s-au concretizat în Legea 213 din anul 2004 
privind exercitarea profesiei de psiholog şi înfiinţarea Colegiului Psihologilor din 
România (Kiss, 2013).  

5. CONCLUZII 

Etapizarea propusă a fost întocmită pe baza conţinutului surselor analizate, 
care însă nu sunt singulare. O seamă de articole, documente şi lucrări conexe 
istoriografiei sau chiar psihologiei, pot îmbunătăţi perspectiva istorică, însă atât din 
lipsă de spaţiu, cât şi din considerente metodologice ne-am focalizat strict asupra 
lucrărilor „reper”. În acelaşi timp, neincluderea acestora în cercetarea actuală 
limitează validitatea modelului de evoluţie desprins din etapizarea pe care am 
realizat-o. De asemenea, o altă limitare fundamentală, pe care ne-o asumăm ţine de 
faptul că sursele primare nu au fost luate în seamă. În acest punct însă, considerăm 
ca fiind esenţială observaţia conform căreia demersul istoriografic poate căpăta 
validitate metodologică doar prin intermediul unei abordări colective, specializate, 
încercările individuale de a interpreta calitativ evoluţia fiecărui domeniu al psiho-
logiei fiind inadecvate.  

Conform analizei întreprinse, constatăm că, în raport cu actualele surse 
istoriografice, imaginea generală asupra evoluţiei psihologiei autohtone după anii 
’40 ai sec. XX este fragmentară şi slab conturată. Depăşirea acestei situaţii ar putea 
sprijini comunitatea psihologilor în procesul de consolidare a identităţii ştiinţifice, 
atât de necesară în ceea ce priveşte continuitatea şi conturarea unor curente şi 
„şcoli” stabile în psihologia românească.  

Primit în redacţie la: 6.IV.2013 
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REZUMAT 
 

Pe parcursul acestui articol am încercat să analizăm succint sursele istoriografice de bază prin 
prisma cărora s-a consolidat imaginea actuală asupra istoriei psihologiei în România. Focalizându-ne 
atât asupra perioadei acoperite în cadrul lucrărilor cercetate cât şi asupra unor aspecte generale 
privind metodologia istoriografică, putem concluziona că marea majoritate a acestora abordează în 
special evoluţia psihologiei autohtone până în momentul constituirii şi consolidării acesteia ca ştiinţă, 
iar lucrările lui Marian Bejat (1972) şi Traian Herseni (1980) stau la baza celor mai multe 
întreprinderi ulterioare. Dezvoltarea psihologiei după anii ’40 ai sec. XX este tratată mai degrabă 
schematic şi fragmentar, lipsind cercetările sistematice asupra acestei perioade. Golurile sunt într-o 
oarecare măsură completate în special de publicaţii apărute după anul anul 1989, iar pe baza tuturor 
acestor surse am încercat în finalul articolului conturarea unui model general al evoluţiei psihologiei 
româneşti, propunându-ne să delimităm cele mai semnificative etape în raport cu reperele istorice 
esenţiale. 
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