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STUDII ŞI CERCETĂRI 

ÎN CĂUTAREA CONSISTENŢEI MORALE: DIFERENŢE GENERALE  
ŞI DE GEN ÎNTRE JUDECATA ŞI CONDUITA MORALĂ 

ALEXANDRA SFÎCĂ∗ 
Universitatea din Bucureşti 

LUMINIŢA MIHAELA IACOB, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Abstract 

The present paper was designed to study general and gender differences between the moral 
evaluation of positive and negative dilemmas (the moral judgment condition) and to compare these 
results to moral decisions in positive and negative dilemmas (the moral conduct condition). The 
participants – 263 Psychology students located in Iasi or Bucharest, with ages ranging from 20 to 25 years 
old – were randomly assigned to one of the two experimental conditions described above by the link 
taking them to the Internet page were they would complete the requirements for each of the two 
dilemmas presented (one positive and one negative). The results confirm the hypotheses that moral 
judgment is harsher than moral conduct. Despite Gilligan’s theory (1982), tests have shown that girls 
punish more often than boys, suggesting that when it comes to moral decisions, gender is only one of 
the forces that influence decisions in moral judgment or moral actions. The results are discussed in 
view of recent studies from the moral scientific field, highlighting, all the while, our own limits. 

Cuvinte-cheie: judecată morală, conduită morală, diferenţe de gen, consistenţă morală. 

Keywords: moral judgment, moral conduct, gender differences, moral consistency. 

1. INTRODUCERE – PREMISE TEORETICE ÎN JUDECATA ŞI CONDUITA MORALĂ 

Diferenţa dintre gândire şi acţiune este una amplu studiată în domeniul psiho-
logiei, indiferent de contextul la care face referire (moralitate, emoţii, atitudini etc.). 
Acest fapt este unul uşor de înţeles, dacă ne gândim la importanţa consistenţei în 
viaţa de zi cu zi, fie aceasta la nivel cognitiv sau comportamental. Judecata morală 
a constituit dintotdeauna un interes special, teoriile clasice din domeniul moralităţii 
încercând să răspundă întrebărilor „De ce?” şi „Cum?” ajung indivizii să urmeze 
scopuri ce promovează interesele altor persoane şi ale societăţii în general, în loc să 
acţioneze în virtutea propriilor interese înguste.  

Drept posibil răspuns, teoriile nativiste au propus argumentul că emoţiile 
înnăscute, precum empatia, frica şi furia, aduc speciei noastre o înclinaţie către 
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comportamentul prosocial şi o îndepărtează de cel antisocial (Kagan, 1984). Teoriile 
învăţării au explicat achiziţionarea normelor comportamentale, a valorilor şi a 
obiceiurilor autoreglatoare prin citarea mecanismelor de observare, imitare şi 
recompensare (Bandura, 1969). Teoriile cognitive accentuează procesele de raţionare 
şi judecată, argumentând că, de obicei, comportamentul moral este o chestiune de 
alegere conştientă (Piaget, 1965; Kohlberg et al., 1983; Rest, 1983). Teoriile culturale 
consideră comportamentul moral ca fiind o moştenire a tradiţiilor societale ce se 
impun individului prin mesaje lingvistice, vizuale, interpersonale şi religioase de 
neîndepărtat (Shweder, Much, 1987). 

Teorii moderne ale moralităţii confirmă, pe de altă parte, influenţe neaşteptate şi 
contraintuitive asupra judecăţii morale, precum senzaţiile gustative (Eskine, Kacinik, 
Prinz, 2011), sau mai exact dezgustul, indus prin nivelul curăţeniei corporale şi al 
mirosurile din mediul ambiental (Schnall, Benton, Harvey, 2008; Schnall, Haidt, 
Jordan, 2008). Astăzi se cunosc, în mare, atât caracteristicile universale ale judecăţii 
morale (Kohlberg et al., 1983), cât şi specificităţile culturale sau ceea ce ţine de 
relativismul ei (Millar, Bersoff, 1992).  

Conduita morală, pe de altă parte, este o dimensiune mai dificil de surprins în 
laborator şi, astfel, mai greu de studiat. Inconsistenţa dintre judecată şi conduită 
este intens studiată şi nu s-au descoperit, încă, acei factori ce o pot explica sau 
ocoli. Determinarea diferenţelor dintre judecata şi conduita morală este şi unul din 
obiectivele studiului de faţă, acesta urmărind tocmai nivelul la care judecă oamenii 
o dilemă morală, pe de o parte, şi nivelul la care acţionează într-o aceeaşi dilemă 
morală, pe de altă parte. 

Presupunerile că există diferenţe de gen şi, în general, bias de gen în ceea ce 
priveşte judecata morală au fost subiectul unui interes considerabil, atât în filosofia 
morală, cât şi în psihologia morală. Într-adevăr, filosofii au perpetuat, de-a lungul 
timpului, ideea că bărbaţii sunt mai raţionali şi femeile se bazează mai mult pe grijă 
în judecata morală, însă această idee nu era acompaniată de susţinere empirică 
(You, Maeda, Bebeau, 2011).  

Gilligan (1982) a criticat teoria şi metoda lui Kohlberg orientate pe justiţie, 
motivând că există un bias de gen în favoarea băieţilor. Ea a introdus ideea unei 
„moralităţi a responsabilităţii şi îngrijirii”, asumând că aceasta este legată de gen, 
reprezentând „o voce diferită” a femeilor. Literatura ştiinţifică nu a ajuns la un consens 
în ceea ce priveşte relativitatea moralităţii la gen, deşi cele două tipuri de orientări 
(justiţie versus responsabilitate şi grijă) par să existe şi să reprezinte, într-adevăr, 
aspecte diferite ale moralităţii. O metaanaliză realizată recent arată că există,  
într-adevăr, un efect de gen în ceea ce priveşte sensibilitatea morală, ce nu poate fi 
explicat de diferenţe educaţionale, de instrumentul folosit în studiu sau de formatul 
de realizare a acestuia (You, Maeda, Bebeau, 2011), în timp ce alţi autori spun că 
diferenţele de gen în ceea ce priveşte raţionamentul moral ar putea fi doar 
situaţionale (Clopton, Sorell, 1993). 
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2. CONSISTENŢĂ MORALĂ ŞI VARIABILITATE DE GEN 

În această cercetare de tip experimental, s-a analizat modul în care judecă şi 
acţionează oamenii în cazul unor dileme morale echivalente. Ne-am propus să 
verificăm dacă există consistenţă între evaluarea unei decizii morale într-o situaţie 
cu valenţă pozitivă, respectiv într-una cu valenţă negativă. De asemenea, ne-am 
asumat să testăm asocierea propusă de Gilligan dintre gândirea morală bazată pe 
consecinţe (outcome-based moral thinking) şi femei, pe de o parte, şi gândirea 
morală bazată pe reguli (rule-based moral thinking) şi bărbaţi, pe de altă parte. 

2.1. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

1. Observarea diferenţelor dintre nivelul şi severitatea cu care judecă oamenii 
o dilemă morală şi nivelul la care acţionează într-o aceeaşi dilemă morală. La 
nivelul raţionamentelor, oamenii judecă actele şi situaţiile morale în termeni de alb 
şi negru. Cercetările existente arată că la nivelul conduitei, pe de altă parte, acţiunile nu 
mai sunt la fel de polarizate şi pentru acestea se găsesc suficiente motivaţii şi justificări. 

2. Diferenţierea între importanţa acordată transgresiunii morale, în comparaţie cu 
importanţa acordată consecinţelor pe care le va înfrunta protagonistul dilemei din 
pricina transgresiunii sale. Cu alte cuvinte, am vrut să observăm dacă există o 
orientare umanistă în moralitate, în care ar conta prevalenţa consecinţelor pozitive, 
sau o orientare normativă, pentru care aspectul important ar fi existenţa şi urmarea 
regulilor.  

3. Evaluarea diferenţelor de gen în ceea ce priveşte moralitatea, mai specific, 
în cazul situaţiilor prezentate în experimentul de faţă. 

2.2. IPOTEZELE CERCETĂRII 

Ipotezele propuse spre verificare sunt următoarele: 
Ipoteza 1a: Există un efect principal al variabilei gen asupra răspunsului la 

dilema morală de recompensă; fetele vor oferi mai des recompensa. 
Ipoteza 1b: Există un efect principal al variabilei gen asupra răspunsului la 

dilema morală de pedeapsă; fetele vor pedepsi mai puţin frecvent decât băieţii. 
Ipoteza 2a: Există un efect principal al variabilei tipul deciziei asupra răs-

punsurilor la recompensă; în condiţia de conduită morală, recompensa va fi acordată 
mai des, iar în condiţia de judecată morală, aceasta va fi considerată mai acceptabilă. 

Ipoteza 2b: Există un efect principal al variabilei tipul deciziei asupra 
răspunsurilor la dilema-pedeapsă; în condiţia de conduită morală, pedeapsa va fi 
acordată mai rar şi în condiţia de judecată morală va fi considerată mai acceptabilă. 

Ipoteza 3a: Există un efect de interacţiune între variabila gen şi variabila tipul 
deciziei asupra răspunsului la dilema de recompensă; participanţii de gen feminin 
vor recompensa mai mult în condiţia de conduită morală, faţă de participanţii de 
gen masculin; în condiţia de judecată morală, participanţii de gen feminin şi cei de 
gen masculin vor avea răspunsuri asemănătoare în ceea ce priveşte acceptabilitatea 
recompensei.  
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Ipoteza 3b: Există un efect de interacţiune între variabila gen şi variabila tipul 
deciziei asupra răspunsului la dilema de pedeapsă; participanţii de gen masculin 
vor pedepsi mai mult în condiţia de conduită morală, faţă de participanţii de gen 
feminin; în condiţia de judecată morală, participanţii de gen feminin şi cei de gen 
masculin vor avea răspunsuri asemănătoare în ceea ce priveşte acceptabilitatea 
pedepsei. 

2.3. VARIABILE  

Variabile independente. Studiul de faţă a utilizat patru variabile, invocate sau 
manipulate, după cum urmează: 

1. Genul participanţilor, cu două niveluri: „masculin” şi „feminin”; 
2. Tipul de decizie cerut participanţilor, cu două niveluri: „judecată morală” 

şi „conduită morală”; 
3. Valenţa dilemei morale, cu două niveluri: „situaţie cu valenţă pozitivă” – 

recompensarea actorului şi „situaţie cu valenţă negativă” – pedepsirea actorului; 
4. Ordinea prezentării, tot cu două niveluri: „situaţia de pedeapsă, apoi cea de 

recompensă” versus „situaţia de recompensă, apoi cea de pedeapsă”. 
Variabile dependente. Acestea au fost două, operaţionalizate şi măsurate astfel:  
1. Răspunsul la situaţia de recompensă, ce însemna evaluarea acceptabilităţii 

recompensei în condiţia de judecată morală şi evaluarea gradului în care subiectul 
ar fi dispus să ofere recompensa în condiţia de conduită morală, ambele măsurate 
scalar, pe un continuum de la 1 la 9; 

2. Răspunsul la situaţia de pedeapsă, ce însemna evaluarea acceptabilităţii 
pedepsei în condiţia de judecată morală şi evaluarea gradului în care subiectul ar fi 
dispus să ofere pedeapsa în condiţia de conduită morală, măsurate scalar, pe un 
continuum de la 1 la 9; 

2.4. METODOLOGIA CERCETĂRII 

2.4.1. Planul cercetării  
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2.4.2. Prezentarea instrumentului 
În această cercetare s-a folosit o probă experimentală ce prezenta, pe rând, 

două situaţii morale, pentru care subiecţii aveau de luat o decizie. Astfel, una dintre 
situaţii avea valenţă pozitivă – actorul descris trebuia să primească o recompensă 
pentru îndeplinirea unei reguli, iar cealaltă avea valenţă negativă – actorul trebuia 
să primească o pedeapsă pentru încălcarea unei reguli.  

 Structura logică a dilemei morale era aceeaşi, indiferent de valenţa situaţiei. 
Astfel, situaţia creată de noi şi prezentată subiecţilor avea doi actori, profesorul şi 
elevul. Exista o regulă, pe care elevul fie o îndeplinea (în situaţia cu valenţa pozitivă, 
elevul scrie un eseu foarte bun), fie o încălca (în situaţia cu valenţa negativă, elevul 
se comportă urât la ore). Există ambiguitate în privinţa îndeplinirii sau transgresiunii 
regulii (în situaţia pozitivă se suspecta că elevul ar fi copiat, în timp ce în situaţia 
negativă se suspecta că ar fi fost provocat de colegi).  

În condiţia de conduită morală, povestea se încheia după prezentarea faptei 
elevului şi subiectul era rugat să decidă în ce măsură oferă sau nu recompensa/ 
pedeapsa, pe o scală de la 1 la 9, unde 1 însemna „Ofer recompensa”/„Pedepsesc”, 
iar 9 însemna „Nu ofer recompensa”/„Nu pedepsesc”. 

În condiţia de judecată morală, situaţia se termină cu decizia profesorului de a 
urma regula şi de a-l recompensa/pedepsi pe elev. În continuare, subiectul era rugat 
să evalueze în ce măsură era de acord cu decizia profesorului, pe o scală de la 1 la 9, 
unde 1 însemna „Găsesc acceptabil faptul că profesorul a oferit recompensa/ 
pedeapsa”, iar 9 însemna „Găsesc inacceptabil faptul că profesorul a oferit recom-
pensa/pedeapsa”. 

Schema după care s-au construit situaţiile stimul este următoarea: 

 

Dilemele morale folosite pentru subiecţii de gen diferit au fost echivalate; 
astfel, situaţia prezentată fetelor a avut exclusiv actori de gen feminin, iar cea 
prezentată băieţilor a avut exclusiv actori de gen masculin. Dilemele de judecată şi 



 Alexandra Sfîcă, Luminiţa Mihaela Iacob 6 12 

conduită au fost diferite în ceea ce priveşte cuvintele folosite, însă au păstrat 
aceeaşi schemă de construcţie a situaţiei. Două dintre situaţiile folosite în condiţiile 
experimentale sunt prezentate în Anexa 1. 

2.4.3. Subiecţi 
Participanţii au fost 263 de studenţi la Psihologie, în anul III, din Bucureşti şi 

Iaşi, cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de ani. Prin alegerea unui lot relativ omogen 
de participanţi, s-a încercat reducerea unor eventuale efecte, ale educaţiei – de 
exemplu – sau ale unei orientări stabilite prin educaţie. Deşi construirea lotului a 
fost una de convenienţă, distribuirea participanţilor în grupuri experimentale a fost 
randomizată, întrucât link-ul ce ducea la probă stabilea în mod aleatoriu ce condiţie 
experimentală să fie afişată pentru fiecare. 

2.4.4. Procedură 
Fiecare participant a intrat pe Internet în vederea autoaplicării probei, având 

şanse egale de a fi în condiţia de judecată, respectiv conduită morală, sau de a 
începe cu situaţia de pedeapsă ori cu cea de recompensă. Iniţial, participanţii citeau 
un mesaj de întâmpinare prin care li se explica ce vor avea de făcut şi li se asigura 
confidenţialitatea datelor. Subiecţii alegeau un număr de la 1 la 9 pentru fiecare 
situaţie, apoi erau rugaţi să completeze rubricile privind genul şi vârsta în vederea 
organizării datelor. La sfârşit, respondenţilor li se mulţumea pentru participare.  

2.5. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Prima analiză şi cea mai relevantă, la un anumit nivel, pentru pertinenţa ideii 
de cercetare a acestei lucrări a fost verificarea existenţei unui efect de ordine al 
prezentării dilemelor morale. Astfel, am realizat Testul T pentru eşantioane inde-
pendente pentru a verifica influenţa variabilei ordinea prezentării asupra celor 
patru variabile dependente ale studiului. Testul a arătat că nu există niciun efect al 
acestei variabile, ceea ce înseamnă că ordinea în care au fost prezentate dilemele 
morale (fie pedeapsă–recompensă, fie recompensă–pedeapsă) nu a afectat răspunsurile 
date de subiecţi la aceste dileme.  

În continuare, prezentăm rezultatele şi câteva discuţii pe marginea acestora, 
analizând, de asemenea, posibilele motive ale confirmării sau infirmării ipotezelor 
propuse. 

2.5.1. Răspunsul la dilemele morale 
Metoda ANOVA Univariate 2 (Gen: Masculin, Feminin) X 2 (Tipul deciziei: 

Judecată, Conduită) asupra răspunsului la dilema de recompensă demonstrează 
obţinerea unui efect principal în cazul tipului deciziei, F(1, 262) = 73.04, p < 0.001, 
şi în cazul interacţiunii dintre cele două variabile, F(1, 262) = 52.56, p = 0.001, dar 
nu şi în cazul efectului principal al genului, F(1, 262) = 3.715, p = 0.055.  

Metoda ANOVA Univariate 2 (Gen: Masculin, Feminin) X 2 (Tipul deciziei: 
Judecată, Conduită) asupra răspunsului la dilema de pedeapsă demonstrează 
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obţinerea unor efecte semnificative în cazul genului, F(1,262) = 58.92, p < 0.001, şi 
al tipului de decizie F(1, 262) = 79.69, p < 0.001, dar nu şi în cazul interacţiunii 
dintre cele două variabile, F(1,262) = 13.54, p = 0.076. Date suplimentare despre 
analiza varianţelor pentru Metoda Anova în cazul răspunsului la pedeapsă şi al 
celui la recompensă pot fi consultate în Anexa 2, Tabelul nr.1. 

Ipoteza 1a prezicea că există un efect principal al variabilei gen asupra 
răspunsului la dilema cu valenţă pozitivă, fetele oferind mai des recompensa. 
Această ipoteză nu s-a confirmat, diferenţele dintre fete şi băieţi în ceea ce priveşte 
răspunsul la recompensă nefiind semnificative statistic, F(1,262)=3.715, p = 0.055.  

Ipoteza 1b prezicea un efect principal al variabilei gen asupra răspunsului la 
pedeapsă, în sensul că fetele vor pedepsi mai puţin frecvent decât băieţii şi vor 
considera pedeapsa mai inacceptabilă decât aceştia. Această ipoteză nu numai că s-
a infirmat, dar s-a dovedit semnificativă statistic în sensul invers decât cel aşteptat: 
femeile consideră acordarea pedepsei mai acceptabilă decât bărbaţii şi acordă 
pedeapsa mai frecvent decât aceştia, t(261) = 6.58, p < 0.001. Putem pune acest 
efect pe o reprezentare mai amplă a stilului justiţiar la femeile acestui lot şi pe o 
reprezentare mai amplă a stilului bazat pe îngrijire la bărbaţi, fapt ce i-a împiedicat 
să acorde pedepse la fel de des. 

Deşi contraintuitiv, acest rezultat poate fi explicat prin prisma socializării. 
Astfel, fetele sunt crescute în virtutea unui sistem de acordare de pedepse şi recom-
pense ce păstrează ordinea şi prin care se poate obţine controlul. De asemenea, ele 
observă în familie că mama este cea care acordă cel mai frecvent pedepsele, în 
procesul de creştere a copiilor (Day, Peterson, McCracken, 1998), cu care mediul 
educaţional formal (în calitate de context pentru dilemele folosite în acest studiu) 
se poate asemăna destul de mult. Este posibil ca prin acest proces fetelor să le fie 
mai greu să renunţe la sistemul de reguli care le garantează controlul şi să ia mai 
puţin în considerare consecinţele suportate de actorul dilemei. 

Ipoteza 2a postula că, în condiţia de conduită morală, recompensa va fi 
acordată mai des, iar în condiţia de judecată morală, aceasta va fi considerată mai 
acceptabilă. Ipoteza s-a confirmat statistic doar parţial, t(261) = 8.38, p < 0.001; 
astfel, subiecţii au acordat mai des recompensa în condiţia de conduită, însă au 
considerat-o mai inacceptabilă în cazul condiţiei de judecată morală. Raţionamentul 
moral este antrenat să se bazeze pe reguli în evaluarea actelor morale, astfel ipoteza 
noastră a presupus că subiecţii nu vor lua în calcul ambiguitatea din cadrul situaţiei, 
în condiţia de judecată morală. Când judecăm, luăm o poziţie obiectivă faţă de 
situaţie, încercând să nu ne lăsăm influenţaţi de aspecte situaţionale sau superficiale 
ale dilemei prezentate. Într-un fel, poziţia de evaluator acordă celui ce evaluează 
putere, fapt ce face salientă raportarea la norme şi reguli (Lammers, Stapel, 2009). 
Cu toate acestea, participanţii la studiul de faţă par să fi luat în calcul ambiguitatea 
din dilema cu valenţă pozitivă şi au decis să nu acorde recompensa din pricina 
acestei ambiguităţi. 
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Ipoteza 2b s-a confirmat în sensul aşteptat, t (261) = –7.945, p < 0.001. 
Subiecţii acordă mai rar pedeapsa în condiţia de conduită, în timp ce în condiţia de 
judecată o consideră mai acceptabilă. Am discutat deja despre cum autoritatea cu 
care vine poziţia de evaluator poate induce un stil de gândire morală deontologic. 
Ambiguitatea cu care este încălcată regula este trecută cu vederea în condiţia de 
judecată pentru dilemele cu valenţă negativă, însă această ambiguitate pare să fie 
luată în calcul atunci când vine vorba despre o posibilă recompensă. 

Astfel, subiecţii testaţi în condiţia de judecată morală au considerat mai 
degrabă inacceptabilă oferirea recompensei, însă acceptabilă acordarea pedepsei. 
Acest lucru se poate datora şi situaţiei în sine. În situaţia prezentată participanţilor, 
profesorul pierde mai mult dacă recompensează elevul când acesta a copiat, la fel şi 
în cazul în care nu pedepseşte elevul, iar acesta continuă să fie obraznic. Este 
posibil ca respondenţii să fi considerat raportul de pierderi–câştiguri, înclinând în 
direcţia nerecompensării şi pedepsirii elevului, astfel încât să fie păstrată ordinea. 
Ne întoarcem astfel la conceptele de menţinere a controlului, putere şi menţinerea 
ordinii, concepte la care vom mai face apel şi pentru interpretarea ipotezelor ulterioare. 

Ipoteza 3a tratează efectul de interacţiune în cadrul dilemei cu valenţă pozitivă şi 
nu s-a confirmat în sensul aşteptat. S-a observat că, în cazul acestei dileme, atât 
fetele, cât şi băieţii au judecat recompensa mai inacceptabilă, oferind-o însă destul 
de frecvent în condiţia de conduită morală. Comparaţii suplimentare au arătat că 
fetele consideră recompensa mai inacceptabilă decât băieţii şi o oferă mai puţin 
frecvent decât aceştia. Nu s-a demonstrat un efect de interacţiune între tipul deciziei şi 
genul participanţilor în cadrul dilemei cu valenţă negativă, astfel infirmându-se şi 
ipoteza 3b. 

Un rezultat oarecum contraintuitiv al cercetării de faţă este faptul că subiecţii 
de gen feminin consideră pedeapsa mai acceptabilă decât cei de gen masculin. Mai 
mult decât atât, în condiţia de conduită morală, fetele au răspuns mai frecvent că ar 
pedepsi decât băieţii.  

Acest rezultat contrazice teoria lui Gilligan (1982), care stipula că fetele sunt 
socializate într-o moralitate a îngrijirii şi bunăvoinţei, spre deosebire de băieţi care 
sunt socializaţi într-o moralitate a justiţiei. De asemenea, rezultatele de faţă contrazic şi 
cercetările ulterioare care au demonstrat cum diferenţele dintre moralitatea femeilor şi 
a bărbaţilor dispar atunci când nivelurile educaţionale şi ocupaţionale sunt menţinute 
constante (Millar, Bersoff, 1992). Putem spune că nivelul educaţional al partici-
panţilor este asemănător, însă nu putem garanta echivalenţa nivelului lor ocupaţional. 
Comparaţiile suplimentare prin teste T, precum şi mediile şi abaterile standard ale 
grupelor experimentale discutate mai sus, se regăsesc în Anexa 2, în Tabelul nr. 2. 

3. CONCLUZII 

Un prim obiectiv propus a fost determinarea nivelului la care judecă şi 
acţionează oamenii, interesându-ne dacă judecăţile morale sunt mai aspre decât 
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conduita în sine, fapt confirmat statistic. Oamenii tind să vadă judecata morală în 
termeni de alb şi negru, îndepărtându-se de actorul pe care-l evaluează moral şi 
raportându-se constant la un set strict de norme, fără să ia în calcul specificitatea 
situaţională a dilemei. Ei tind să folosească euristici în evaluare, deoarece se 
raportează doar la unele concepte-cheie, precum elev – încălcarea regulii – 
pedeapsă. În condiţia de conduită morală, pe de altă parte, faptul real de a realiza o 
acţiune îi împiedică pe oameni să se polarizeze la capetele scalei. Prudenţi, aceştia 
oferă recompense şi evită să acorde pedepse.  

În situaţiile în care se impune o acţiune morală (şi nu o judecată), importante 
sunt consecinţele pe care le va suporta actorul. Valenţa situaţiei colorează afectiv 
dilema, fiind mai uşor pentru subiecţi să ia o decizie cu care să fie, subiectiv, 
confortabili, aceştia procesând doar superficial informaţia descrisă în dilemă. 

În mod neaşteptat, concluziile prezentate în paragrafele de mai sus se potrivesc 
mai degrabă participanţilor de gen masculin din studiul de faţă, şi nu celor de gen 
feminin, aşa cum s-ar fi aşteptat Carol Gilligan cu peste 30 de ani în urmă. 
Dimensiunile acestui studiu nu ne permit să punem acest rezultat pe seama amplei 
transformări sociale de care a avut parte rolul feminin în ultimele decenii, sau, 
dimpotrivă, pe seama unui hazard al constituirii lotului. Deşi neaşteptat, acest trend 
ne poate servi ca punct de plecare în studii viitoare, care să-şi propună o mai clară 
expunere a ceea ce ar trebui să însemne moralitatea bazată pe îngrijire asociată cu 
femeile. Într-adevăr, confirmarea ideii că femeile afişează, de obicei, o moralitate a 
bunăvoinţei, însă pot, de asemenea, să se dovedească mai aspre decât subiecţii de 
gen masculin în anumite situaţii, poate constitui o adevărată provocare din punct de 
vedere metodologic şi, în final, ştiinţific. 

Prin aspectele expuse mai sus, s-a atins şi al doilea obiectiv al lucrării de faţă, 
şi anume diferenţierea între importanţa dilemei morale în sine şi importanţa conse-
cinţelor pe care le va înfrunta actorul în urma deciziei morale. În mod ironic, chiar 
şi la vârsta de tineri adulţi, pentru participanţi contează mai mult cantitatea de 
pagube care ar fi produsă de acţiunea lor (o pedeapsă acordată greşit, de exemplu) 
decât calitatea morală intrinsecă a unui act (faptul de a urma regulile impuse 
indiferent de circumstanţe). Acest aspect l-ar contraria pe Piaget (1965), care considera 
că o astfel de orientare îşi pierde relevanţa de la o anumită vârstă. O abordare 
transculturală ne-ar putea lămuri în ce măsură este aici şi cazul unor specificităţi 
axiologice de macro-context. Statutul moralei şi moralităţii la români, în raport cu 
alte culturi naţionale, a fost pus în discuţie nu de puţine ori (Benedict, 1946/1972; 
Iacob, 2009). 

Ne-am propus, de asemenea, evaluarea unor eventuale diferenţe de gen în ceea 
ce priveşte importanţa valenţei pozitive sau negative a dilemei morale. Ipotezele 
noastre nu s-au verificat în sensul documentat de Gilligan (1982), existând însă 
diferenţe semnificative. Cu toate acestea, nu considerăm aceste diferenţe ca fiind 
relevante şi posibil de generalizat, deoarece maniera de constituire a lotului 
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reprezintă o limită a cercetării. Mai mult decât atât, situaţia stimul în sine ar fi putut 
suscita aceste diferenţe, care să nu fie neapărat datorate rolului de gen, ci unui rol 
social, de exemplu. 

Ca direcţii de cercetare viitoare, se poate gândi la îmbunătăţirea demersului 
metodologic prezentat mai sus prin crearea unei situaţii care să permită comparaţii 
intersubiect pentru timpul de procesare. Această variabilă, ca element al procesului 
decizional, poate oferi informaţii preţioase despre importanţa pe care o acordă 
participanţii dilemelor morale, mai exact pe ce anume se axează aceştia atunci când 
procesează o dilemă morală. Există termeni-cheie care, formând un gestalt, oferă 
participantului o soluţie de necontestat pentru dilema respectivă? Este dilema în 
sine o variabilă ce afectează timpul pe care-l petrece individul gândindu-se la ea? 
Putem delimita posibilităţi prin care să folosim timpul de reacţie pentru a ne 
răspunde la acest gen de întrebări? 

Cât despre caracteristicile dilemei folosite, trebuie să ne raportăm la faptul că 
aceastea au fost de un singur tip, făcând referire la contextul şcolar. Nu putem 
generaliza rezultatele subiecţilor pornind de la un singur tip de dilemă, deoarece un 
set de scoruri totale de la un număr extins de situaţii conflictuale, din punct de 
vedere moral, ar putea genera o direcţie diferită a rezultatelor. Rezultatele studiului 
de faţă ar putea fi diferite, iar studiul ar putea fi îmbunătăţit prin folosirea unui set 
de dileme morale cu referire la un număr extins de contexte sociale diferite de cele 
folosite deja. 

Un alt aspect demn de a fi menţionat este faptul că studiile realizate pe 
Internet determină un context de aplicare eterogen şi o plajă vastă de subiecţi ce 
aduc cu sine diferitele variabile parazite, precum cele prezentate mai sus, încât noi 
nu putem controla standardizarea situaţiei de aplicare pentru aceşti subiecţi. 

În ciuda acestor limite, noutatea adusă de această cercetare este dată, în 
primul rând, de rezultatele particulare în ceea ce priveşte diferenţele de gen în 
judecata şi conduita morală. Deşi există studii care să confirme moralitatea îngrijirii şi 
bunăvoinţei pe care Gilligan o asocia cu fetele (Gump, Baker, Roll, 2000; Watt, 
Frausin, Dixon, Nimmo, 2000) sau care să o infirme (Friedman, Robinson, Friedman, 
1987; Clopton, Sorell, 1993), studiul de faţă aduce rezultate cu adevărat neaşteptate, 
băieţii oferind mai des recompensa decât fetele, iar acestea din urmă oferind mai 
des pedeapsa.  

În plus, studiul de faţă confirmă un trend al inconsistenţei morale între 
judecata şi conduita morală, descoperind cum participanţii tind să fie mai aspri în 
condiţia de judecată morală, pe de o parte, şi să ia decizii mai benefice pentru 
actorii din dilemele morale în condiţia de conduită morală, pe de altă parte. 

Primit în redacţie la: 25.XI.2013 
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REZUMAT 

Lucrarea de faţă îşi propune să releve diferenţe generale şi de gen în evaluarea morală a unor 
dileme cu valenţă pozitivă şi negativă (condiţia de judecată morală) şi compararea acestor rezultate cu 
deciziile morale luate în aceleaşi situaţii (condiţia de conduită morală). Participanţii – 263 de studenţi 
la Psihologie, din Bucureşti şi Iaşi, cu vârste între 20 şi 25 de ani – se puteau afla în una dintre cele 
două condiţii expuse mai sus şi intrau pe Internet în vederea completării probei. Rezultatele confirmă 
ipoteza ce presupune că judecata morală este mai aspră decât conduita morală propriu-zisă. Contrar 
teoriei lui Gilligan (1982), datele noastre au arătat că fetele acordă pedepse mai des decât băieţii, 
sugerând că, în cadrul judecăţii sau conduitei morale, există forţe mai mari decât genul care să 
guverneze deciziile morale. Rezultatele sunt discutate în acord cu studii recente din domeniul 
moralităţii, subliniindu-se, în acelaşi timp, limitele cercetării de faţă. 
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ANEXA 1 

Exemple de situaţii prezentate participanţilor 
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ANEXA 2 

Tabelul 1 
Sumar al analizei varianţelor 

 

Tabelul 2 
Mediile şi abaterile standard ale grupurilor experimentale.Teste T suplimentare 
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Abstract 

After establishing some theoretical elements regarding cognitive scripts and schemas in 
everyday life, this article analyzes them from a cinematographic point of view, assessing theoretical 
connections between the life script, the cognitive script and the film script. The cinema theory, 
realism of cinema and media contamination dig in the influence that the media industry has on human 
beings in general. The experimental part of the article is dedicated to the evaluation of the relation 
between the types of scripts mentioned above and the discovery of the influence of movie scripts on 
individual people’s life views.  

Cuvinte-cheie: schemă, scenariu, film, cognitiv, media. 

Keywords: schema, script, film, cognitive, media. 

1. SCHEME ŞI SCENARII COGNITIVE – DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Schemele cognitive sunt „blocuri de cunoştinţe care se definesc prin ele însele, 
neavând nevoie de raportarea la alte cunoştinţe”, neputând fi reduse la componentele 
lor (Zlate, 1999, p. 251). Ele nu necesită accesarea unei întregi reţele semantice 
pentru categorizarea şi înţelegerea lor, asemeni conceptelor. Astfel, decodarea 
percepţiei unor obiecte ale lumii înconjurătoare este activată nu de însuşirile 
acestora, ci de contextul situaţional în care au fost întâlnite, de relaţiile existente 
între elementele lor componente, implicând o procesare automată a informaţiei 
preluată din anumite situaţii în detrimentul analizei fiecărui element de real din 
fiecare situaţie de viaţă. Faptul că întreg procesul se desfăşoară automat (şi controlat, la 
un moment dat, pe principiul cost-beneficiu) creează o economie semnificativă în 
ansamblul proceselor gândirii.  

În 1979, Bower, Black şi Turner (apud Smith et al., 2005; Stillings et al., 
1995) au reluat un experiment mai vechi al lui Bartlett – cel care a vorbit pentru 
prima oară despre scheme cognitive – şi au demonstrat că, dacă oamenii citesc o 
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povestire despre o situaţie comună de viaţă (cineva care mănâncă într-un restaurant, de 
exemplu), aceştia îşi amintesc detalii care nu au fost, de fapt, menţionate în text. 
Informaţia citită se confundă cu cea existentă în scenariul/schema cognitivă, pentru 
că deseori unele detalii par „de la sine înţelese”.  

Acurateţea devine, în acest context, un fenomen relativ, pentru că fiecare 
individ interpretează informaţiile din natură în funcţie de propriile sale scheme, 
încercând să le structureze şi să le categorizeze cât mai eficient în raport cu experienţa 
sa. Astfel, schemele cognitive conţin un element fix, un „nod” informaţional 
abstract şi unul variabil, depinzând de context (Stillings et al., 1995). Principiul 
este cel al identificării elementelor relevante din natură şi al respingerii, ignorării 
celorlalte (Smith, 2005). 

Schemele cognitive au un rol adaptativ şi creator pentru că ele facilitează 
înţelegerea şi revelarea semnificaţiilor, prin reanalizarea experienţei vechi în vederea 
acceptării informaţiilor noi şi a dezvoltării unor previziuni legate de lume şi viaţă. 

Fiecare om îşi construieşte scheme legate de propriul comportament afişat în 
anumite situaţii, despre modul de interacţiune cu ceilalţi sau cu diferite aspecte ale 
vieţii. Centrul schemei despre sine se află în informaţiile fundamentale pe care un 
individ le are despre sine: nume, aspect fizic, relaţia cu familia. Schema despre sine 
presupune că ceva e important pentru respectivul individ. 

Într-un experiment realizat de Rogers, Kuiper şi Kirker în 1977 (în Smith et al., 
2005), unui grup de subiecţi i s-a cerut să răspundă prin apăsarea unor butoane de 
„da” sau „nu” la 40 de întrebări, dintre care primele 30 erau neutre din punct de 
vedere emoţional (exemplu: Cuvântul X este scris cu majusculă?), iar ultimele 10 
aveau legătură cu ei. Rezultatele au arătat că ultimele 10 întrebări au primit răspunsuri 
mai rapide datorită activării schemelor despre sine şi că au fost reamintite mai 
târziu cu o mai mare uşurinţă, demonstrând că ceea ce are legătură direct cu 
persoana este accesat mai rapid decât ceea ce este indiferent. Scenariul cognitiv nu 
necesită conceptualizare sau procese psihice proprii datorită apartenenţei la categoria 
de „schemă cognitivă”. În accepţiune psihologică, „scenariul” desemnează un 
fenomen cognitiv complex şi de mare importanţă în gândirea şi adaptarea umană. 
Termenul se referă la „cunoştinţele pe care individul le deţine deja” (Zlate, 1999,  
p. 253; Aldama, 2006, p. 197–213), la ghidarea comportamentului uman în anumite 
situaţii de viaţă, la limitarea reacţiilor individului la ceea ce îi este familiar, la ceea 
ce este validat deja prin experienţă. Elementul de necunoscut tinde să fie respins, 
de aici şi caracterul limitativ al conceptului.  

Aşadar, scenariul poate fi definit, ca „structură de date/cunoştinţe care descriu o 
secvenţă tipică de evenimente, corespunzătoare unui anumit context” (Miclea, 
1994, p. 364). Iată câteva astfel de situaţii: „petrecere aniversară”, „a merge la dentist”, 
„a traversa strada”, „şedinţă de afaceri” – pentru acestea există un cadru general în 
care se aşteaptă ca toate aceste evenimente să aibă loc, dar şi particularităţi 
semnificative care le diferenţiază. 
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1.1. RELAŢIA DINTRE SCENARIUL COGNITIV ŞI CEL CINEMATOGRAFIC 

Reprezentările facilitează percepţia unui produs cinematografic aşa cum fac 
şi în cazul oricărei acţiuni intenţionale; printre ele, schemele cognitive sunt funda-
mentale pentru recunoaşterea evenimentelor narative (în special prin silogismul 
practic). Mandler şi colab. (apud Rusu, 2008) sugerează că există anumite scheme 
prototipice (mai ales pentru filmele de gen) implicate în procesarea naraţiunilor 
care prezintă, dincolo de aspectele dramaturgice, câteva elemente într-o ordine 
standard: descrierea iniţială a timpului şi a spaţiului acţiunii, pregătirea evenimentelor 
care se vor derula ulterior, evoluţia propriu-zisă a evenimentelor (reacţiile simple 
ale personajelor care declanşează acţiuni imediate, dar şi deciziile care presupun 
parcurgerea unui drum de-a lungul întregii poveşti), atingerea unor obiective de 
către personaje.  

Schemele acţionează aşadar ca un cadru în care se produc aşteptări legate de 
poveşti şi care determină posibilitatea rememorării unui număr cât mai mare dintre 
acestea. Poveştile care „se abat de la regulă” devin „canonizate” în procesul 
reamintirii, la fel cum se întâmplă şi cu distorsionarea percepţiei asupra lumii reale, 
în încercarea inconştientă de a o sincroniza cu experienţa anterioară a individului. 
„E posibil să tratăm schemele poveştii ca exemple de procesare algoritmică” (Rusu, 
2008, p. 169). 

Televiziunea, filmul, audio-vizualul sunt domenii care au capacitatea de a 
modela comportamente, de a forma noi atitudini, „nu atât prin mesajele pretext pe 
care ni le transmite – cât prin elementele specifice atmosferei pe fondul căreia se 
desfăşoară acţiunea” (Gheorghe, 2005, p. 211). Mesaje subînţelese, anumite valori 
aparent inexistente sunt inoculate spectatorului la nivel inconştient (Berliner & Cohen, 
2011, p. 44), astfel că el „se va trezi” la un moment dat promovând şi aplicând un 
sistem de valori cu surse necunoscute, care pare a exista dintotdeauna, dar care nu 
găseşte explicaţie în experienţa directă a individului. „Industria culturii, care se 
adresează unei mase generale de consumatori, în mare parte străină de com-
plexitatea vieţii culturale specializate, e înclinată să vândă efecte gata confecţionate, să 
prescrie, odată cu produsul, condiţiile de întrebuinţare, iar prin mesaj reacţia pe 
care el trebuie să o provoace” (Eco, 2008, p. 84). Se observă aici o asemănare cu 
scenariile şi schemele cognitive. Ele sunt, prin definiţie, „străine de complexitatea 
vieţii” pe care o schematizează şi o eliberează de sensuri, oferă informaţii „gata 
confecţionate” şi generează reacţii specifice faţă de mediul înconjurător, nu în 
funcţie de percepţia actuală, ci de experienţa trecută. Atât în poveste, cât şi în 
scenariile cognitive, raportarea la experienţe viitoare se face pe baza aşteptărilor. 
După cum am specificat şi mai sus, fiecare scenariu cinematografic are un 
protagonist – prin comparaţie, omul este protagonistul propriei vieţi. Personajul de 
film are întotdeauna un scop pe care trebuie să îl atingă pe parcursul poveştii. 
Forţele antagonismului, întotdeauna la fel de puternice sau chiar mai puternice 
decât el, încearcă să îl oprească generând conflicte interioare, personale sau extra-
personale prin apariţia unor neconcordanţe între acţiunile personajului şi reacţia 
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lumii înconjurătoare la acestea. Personajul ajunge uneori, în funcţie de miza lui, în 
puncte de cotitură de amploare diferită care îi determină acţiunile şi deciziile 
ulterioare. Designul clasic al poveştii (structura clasică a filmelor hollywoodiene) a 
devenit unanim acceptat pentru că el corespunde imaginilor oamenilor despre ei 
înşişi, dorinţelor lor, călătoriei lor prin lume (Van Dijk, 2008, p. 72–87). De fapt, 
pe ecran se urmăreşte acelaşi destin universal, fără ca el să devină însă tipic: 
„Raportul de receptare dintre personaj şi «cititor» e o recunoaştere (sau o proiecţie) 
pe care cititorul o realizează faţă de personaj” (Eco, 2008, p. 198). Tipicitatea se 
defineşte în raport cu personajul, şi nu independent de el, în funcţie de „utilizarea” 
acestuia în plan subiectiv. Personajul renaşte prin prisma experienţelor sale, se 
schimbă la fel ca oamenii, modificându-se interior, transformând scenariile 
cognitive care îi ghidează.  

1.2. CONTAMINAREA PSIHOLOGICĂ 

Toate aceste condiţii favorizează contaminarea psihologică. „Într-o formă 
simplă, contaminarea psihologică se referă la modul în care informaţiile care conştient 
nu dorim să ne influenţeze comportamentul, deciziile-gândirea sau emoţiile, ne 
influenţează, totuşi, în mod inconştient. Dramatic este faptul că această influenţă 
există în ciuda faptului că subiectul încearcă să o blocheze conştient şi voluntar şi, 
mai mult, el nu îşi dă seama că este influenţat” (Michael Nash, în prefaţa cărţii lui 
David, 2004, p. 15). 

Uitarea intenţionată specifică şi instrucţia ignorării cognitive sunt ineficiente 
în blocarea unor reacţii comportamentale ce apar în situaţii de viaţă. Atunci când 
un om îşi însuşeşte o informaţie fără să bănuiască că aceasta este falsă, o preia ca 
atare. Pe această bază se formează schema. Dacă ulterior informaţia este contrazisă 
şi apare ca falsă sau nerelevantă, atunci schema ar trebui să se modifice, dar se pare 
că informaţia nouă se înscrie în completarea celei vechi (Berliner & Cohen, 2011, 
p. 44; Van Dijk, 2008, p. 72–87); informaţia există concomitent şi se activează 
simultan, făcând posibil procesul contaminării – reacţia inconştientă primează 
întotdeauna. Cu cât informaţia falsă sălăşluieşte mai mult în psihicul uman, cu atât 
ea va fi mai dificil de eliminat (David, 2004).  

1.3. TERAPII PRIN CINEMA (CINEMATERAPII) 

„Toată lumea e de acord că cinematograful a devenit una dintre cele mai 
importante industrii – ca material uman întrebuinţat şi capital investit – şi este azi o 
realitate socială şi economică. În afară şi mai presus de aceste două unghiuri, 
cinematograful ne interesează însă pe noi mai ales fiindcă este o incontestabilă 
realitate psihologică şi artistică”. Aşa scria Ion Cantacuzino în 1935 (p. 11), înainte 
ca a şaptea artă să devină principalul mediu de propagare a culturii moderne.  

Poveştile (pe care, de altfel, omul le cunoaşte din copilăria timpurie) au 
efecte terapeutice în diferite planuri: ele disciplinează, stârnesc emoţii, sunt surse 
de inspiraţie, au forţa de a schimba lucrurile, de a crea abilităţi mentale sau puteri 
vindecătoare. Burns (2012, p. 33), autorul care susţine şi demonstrează forţa 
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poveştilor în cea mai recentă carte a sa, continuă: „Poveştile au forţa de a uni 
relaţii, de a întreţine şi de a învăţa. În trecut, oamenii obişnuiau să hrănească şi să 
adăpostească povestaşul din sat pentru plăcerea lor de a-i asculta poveştile. În ziua 
de azi, facem din starurile de cinema – povestaşii noştri moderni – eroi populari şi 
oameni milionari”.  

2. OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII 

Obiectivul prezentului studiu îl constituie compararea a 3 tipuri de scenarii 
posibile: scenariul standard (cum ar trebui să se întâmple ceva), scenariul real (cum 
se întâmplă, într-un anumit context) şi scenariul cinematografic (cum este acea 
situaţie dramatizată prin film). Deoarece schemele cognitive sunt parte a scenariilor 
ce se vor comparate experimental, nu se va realiza o analiză a impactului filmului 
asupra schemelor cognitive, ci doar asupra scenariilor.  

Vom încerca demonstrarea legăturii dintre scenariile de viaţă şi scenariile de 
film, prin constatarea similarităţilor şi deosebirilor, de fapt, dintre film şi viaţă. Ca 
exemplificare, am ales cinematograful românesc contemporan, din mai multe 
motive: 1. El pare să releve contemporaneitatea; 2. Poartă numele generic de 
„realist” sau „neorealist”; 3. Cercetările comparative sunt dificil de realizat în lipsa 
unuia dintre elementele cercetării: pentru producţiile mai vechi, membrii societăţii, 
subiecţii, nu mai există – sau dacă există, vor reflecta societatea pe care şi-o 
amintesc, nu pe care o trăiesc. 

2.1. IPOTEZELE ŞI MODELUL CERCETĂRII 

Ipoteza cercetării susţine că există o relaţie directă între povestea filmului şi 
scenariile cognitive individuale. Există opinii de specialitate (Visch & Tan, 2008, 
p. 301–315) care au demonstrat deja acest fapt. Elementul de noutate aici este însă 
comparaţia dintre cele trei tipuri de scenarii: standard, real şi cinematografic, 
pentru o situaţie dată.  

Pe de o parte, se vor compara cele trei tipuri de scenarii (scenariul standard 
vs. scenariul real, scenariul standard vs. scenariul cinematografic, scenariul real vs. 
scenariul cinematografic), iar pe de altă parte, se va stabili influenţa scenariului 
cinematografic asupra eşantioanelor.  

2.2. EŞANTIONUL CERCETĂRII 

Cercetarea cuprinde 40 de persoane alese pseudoaleatoriu din oraşul 
Bucureşti, împărţite în două loturi: 20 de subiecţi cu vârste cuprinse între 20–40 de 
ani (N=20); 20 de subiecţi cu vârste cuprinse între 41–60 de ani (N=20). Distribuţia 
pe sexe este relativ echilibrată: N1 = 22 femei, N2 = 18 bărbaţi. Selecţia subiecţilor 
s-a făcut pe bază de voluntariat, vârsta fiind criteriul de încadrare. 

Elementul cel mai pregnant al variabilelor expuse este experienţa subiectului, 
având în vedere faptul că scenariile şi schemele cognitive – formarea şi 
modificarea lor – depind aproape exclusiv de aceasta. 
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2.3. DESCRIEREA METODELOR DE INVESTIGAŢIE 

Pentru identificarea relaţiei dintre scenariul standard şi scenariul real, a fost 
realizat un chestionar preliminar pentru identificarea principalilor paşi care ar 
trebui urmaţi în cazul în care are loc o situaţie medicală de urgenţă. 

Pentru identificarea relaţiei dintre scenariul real şi scenariul cinematografic, 
am folosit aceleaşi etape de mai sus, validate într-un studiu pilot aplicat preliminar 
cercetării propriu-zise; diferenţa constă în faptul că diferenţele au fost analizate în 
contextul etapelor observate în scenariul cinematografic, şi nu în cel real.  

Tabelul nr. 1 
Relaţia dintre scenariul real şi cinematografic 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
DA 26 70,3 70,3 70,3 
NU 14 29,7 29,7 100,0 

Valid 

Total 37 100,0 100,0  

Pentru identificarea relaţiei dintre scenariul real şi scenariul cinematografic, a 
fost realizat, independent, un chestionar cu 4 variante de răspuns pe scală Likert, 
conţinând mai multe categorii de itemi: 5 itemi care studiază percepţia subiecţilor 
înainte de vizionare; 5 itemi care studiază percepţia subiecţilor după vizionare;  
6 itemi care studiază scenarii alternative pentru domnul Lăzărescu; 5 itemi care 
studiază percepţia subiecţilor faţă de spitalele din Bucureşti în urma vizionării;  
8 itemi care studiază percepţia subiecţilor legat de cine este vinovat pentru moartea 
domnului Lăzărescu; 14 itemi care vizează empatia şi identificarea subiecţilor cu 
domnul Lăzărescu.  

3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI DISCUŢII 

Din totalul respondenţilor, N = 26 (70,3%) susţin că au trăit experienţe 
medicale traumatizante, iar N = 14 au răspuns negativ. Experienţa pe care cele  
40 de persoane o expun în chestionare a fost pentru 21 dintre ei una personală, 
pentru 10 a unui cunoscut şi pentru restul de 9 persoane (21,6%) a unui cunoscut, 
dar fiind şi ei de faţă.  

Presupunerea că odată cu vârsta (considerată aici variabilă dependentă) creşte 
şi măsura în care persoanele care au o problemă bruscă de sănătate apelează 
serviciul 112, s-a dovedit imposibil de verificat experimental.  

În ceea ce priveşte raportul vârstă–externare, situaţia arată diferit: externarea 
pentru persoanele între 20 si 40 de ani s-a făcut cu recomandări legate de concediu 
şi de programări pentru noi „vizite” la spital. În schimb, la persoanele mai în 
vârstă, externarea s-a făcut cu tratament ambulatoriu şi birocraţie mai mare. 

Scenariul real al persoanelor cu vârste cuprinse între 20–40 de ani şi a celor 
între 41–60 de ani diferă de cel teoretic, standard. Experienţele lor se dovedesc a fi 
diferite faţă de structura impusă de sistem. Cei tineri sunt mai rezervaţi în ceea ce 
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priveşte solicitarea ambulanţei, de exemplu, decât adulţii. Abordarea lor în perioada 
de internare este diferită, la fel şi formalităţile necesare odată cu externarea din spital. 
De aceea, se poate concluziona că scenariile cognitive pe care aceştia şi le fac în 
privinţa situaţiilor medicale de urgenţă diferă în funcţie de vârstă, pentru că şi 
atitudinea cadrelor medicale (demonstrată aici ca proceduri, nu neapărat ca 
relaţionare directă cu pacienţii în cauză) este diferită. Dacă toţi subiecţii de vârste 
avansate au decis să sune la ambulanţă şi să solicite ajutor sau măcar să anunţe pe 
cineva drag, 5 dintre cei 17 tineri respondenţi au preferat să se descurce pe cont 
propriu – fără serviciu medical, şi o parte din ei, chiar fără să anunţe pe cineva 
despre situaţia lor.  

3.1. INFLUENŢA SCENARIULUI CINEMATOGRAFIC 

Din totalul de 40 de subiecţi, 10 subiecţi din categoria de vârstă 21–40 de ani 
şi 10 subiecţi din categoria 41–60 de ani au văzut filmul „Moartea domnului 
Lăzărescu.” 

Tabelul nr. 2 
Influenţa scenariului cinematografic asupra subiecţilor 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 20–40  10 50,0 50,0 50,0 
 41–60  10 50,0 50,0 100,0 

 Valid 

 Total 20 100,0 100,0  

Pentru verificarea influenţei variabilei „vârstă” asupra receptării produsului 
cinematografic, s-au comparat răspunsurile primite la întrebările relevante în acest 
sens. Datele obţinute arată că persoanele care aparţin grupei de vârstă de 41–60 de 
ani au răspuns cel mai des cu „de acord” – înainte de vizionare; nu s-au întrebat ce 
ar face într-o asemenea situaţie. Cei mai tineri de dintre ei au fost „total de acord” 
că nu şi-au pus această problemă înainte de a vedea filmul.  

După vizionarea filmului, persoanele cu vârste cuprinse între 41–60 de ani au 
răspuns, în cea mai mare parte, cu „acord parţial” de această dată. Cei mai tineri au 
păstrat răspunsurile de dinaintea vizionării. 

O analiză diferenţiată a întrebărilor ce au vizat „empatia şi identificarea” 
spectatorului cu personajul surprinde următoarele aspecte: persoanele trecute de  
40 de ani tind să îl simpatizeze mai mult pe domnul Lăzărescu, comparativ cu cei 
mai tineri. Aceştia s-au aflat în „dezacord total” pentru cazul în care „s-ar fi 
descurcat mai bine decât domnul Lăzărescu în situaţia respectivă”, şi au fost mai 
degrabă „de acord” că au empatizat şi că le-a părut rău de domnul Lăzărescu.  

Pe de altă parte, în lotul de tineri, părerile sunt împărţite: deşi majoritatea 
subiecţilor sunt „total de acord” că s-ar fi descurcat mai bine, o parte din ei declară 
că empatizează, alţii că le pare rău pentru eroul filmului, răspunsurile lor variind 
între „acord parţial” şi „dezacord”.  
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Tabelul nr. 3 
Răspunsuri referitoare la situaţia dlui. Lăzărescu 

Sb. s-ar descurca mai bine decât dl. Lăzărescu în sit. dată Mean N Std. Deviation 
Total dezacord 42,50 2 17,678 
Acord parţial 38,00 6 12,133 
De acord 39,78 9 11,454 
Acord total 28,00 3 1,000 
Total 37,75 20 11,397 

3.2. INTERPRETAREA PSIHOLOGICĂ A DATELOR 

Principalele rezultate evidenţiate prin chestionarele de legătură dintre scenariul 
real şi scenariul cinematografic susţin concluzia că, la nivel psihologic, filmul are o 
influenţă mai mare asupra persoanelor vârstnice decât asupra celor tineri. Aceştia 
tind să empatizeze cu personajul, să le pară rău pentru acesta, mai ales atunci când 
sunt puşi în situaţia de a se întreba „ce ar face dacă s-ar afla într-o situaţie similară”. Pe 
de altă parte, răspunsurile tinerilor sunt mai consecvente, variantele alese înainte şi 
după vizionare nu variază semnificativ (p>.05), ceea ce le conferă un grad mai 
mare de autonomie în selecţia mesajului pe care îl percep.  

Scenariul real al persoanelor din cele două categorii de vârstă diferă de cel 
teoretic, standard. Experienţele lor se dovedesc a fi diferite faţă de structura impusă 
de sistem.  

4. CONCLUZII ŞI APRECIERI FINALE 

La nivel psihologic, filmul are o influenţă mai mare asupra persoanelor 
vârstnice decât asupra celor tineri. Aceştia tind să empatizeze cu personajul, să le 
pară rău pentru erou sau pentru susţinătorii lui, mai ales atunci când sunt forţaţi să 
imagineze o implicare directă într-o situaţie similară celei propuse. Cei mai tineri 
au fost mai consecvenţi în răspunsuri, ceea ce denotă faptul că ei sunt şi mai greu 
influenţabili de mesajul filmului, faţă de cei ce aparţin unor categorii de vârstă 
superioare. 

Tapscott (2008, p. 45) arată că tinerii de azi au crescut într-o perioadă a 
vitezei, a sunetului, a unei lumi video ce pare mai reală decât realitatea acceptată 
până nu demult, în timp ce părinţii lor sunt doar martori ai evoluţiei unei arte pe 
care încearcă „să o prindă din mers”.  

Prezentul studiu susţine aşadar ideea că filmul influenţează scenariile cognitive 
ale oamenilor legate de anumite aspecte ale vieţii – aici, de situaţiile medicale de 
urgenţă – şi că diferenţele între scenariul teoretic şi de cel real sunt legate şi de 
vârsta celor care îl experimentează. Abordarea celor mai tineri este diferită atât în 
planul procesării informaţiei audiovizuale, cât şi în cel al experienţei reale.  

Cu ocazia realizării acestui studiu, se propune deschiderea domeniului de 
cercetare psihologică în cinema. Acesta se doreşte a fi un prim pas de a experi-
menta activ relaţia dintre psihologie şi film pe piaţa românească.  

Primit în redacţie la: 5.VI.2013 
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REZUMAT 

După delimitarea unor elemente teoretice legate de schemele şi scenariile cognitive în viaţa de 
zi cu zi, articolul le analizează pe acestea din punct de vedere cinematografic, stabilind unele 
conexiuni teoretice între scenariul real din viaţă, scenariul cognitiv şi scenariul cinematografic. Teoria 
legată de cinema, realismul cinematografului şi contaminarea prin media constată influenţa pe care 
industria vizuală o are asupra omului. Partea experimentală este dedicată evaluării relaţiei dintre 
tipurile de scenarii menţionate, precum şi influenţa filmului în concepţiile de viaţă ale individului.  



STRES ŞI PERSONALITATE LA STUDENŢII DIN DOMENIUL TEHNIC 
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Abstract 

In this study, we aimed, first, to obtain a picture of academic stress (factors, events etc.). 
Secondly, based on the idea of personality prone to stress, we had to analyze the association between 
personality factors of the Big Five model and perceived stress. For this we analyzed a sample of  
286 students from the technical area. The results show that academic stressors (exams, teaching 
methods, discipline structure etc.) have the highest pre-eminence in the perceived stress. Gender differences 
revealed that girls obtained higher values in the perception of stress and are characterized by a wide 
range of psychosomatic symptoms: headaches, trouble breathing, anxiety etc. Data demonstrate the 
importance of personality as a correlate of perceived stress. Four factors – extraversion, maturity, 
consciousness and self-actualization – negatively correlated with perceived stress. It follows from 
here that the personality traits associated with high levels of stress are introversion, immaturity, low 
conscientiousness and conservative behavior. 

Cuvinte-cheie: stres, studenţi, stresori, simptome, personalitate, Big Five. 

Keywords: stress, students, stressors, symptoms, personality, Big Five. 

1. INTRODUCERE 

Problema stresului studenţesc este una permanent de actualitate datorită faptului 
că agenţii stresori şi strategiile de coping, în consecinţă, pot varia în funcţie de 
perioada traversată de mediul academic. Pentru că prevalenţa stresului este crescută 
printre studenţi, cercetătorii consideră că, pentru investigarea experienţelor legate 
de stres din perioada studiilor univesitare, este nevoie de atenţie continuă şi cercetări 
longitudinale (Benton et al., 2003; Dussellier et al., 2005; Robotham şi Julian, 
2006; Roberti, Harrington şi Storch, 2006; Laurence, Williams şi Eiland, 2009; 
Hystad et al., 2009).  

2. STRESORI ŞI CONSECINŢE ALE STRESULUI ÎN VIAŢA STUDENŢEASCĂ 

Factorii de stres din mediul studenţesc prezintă o largă varietate. Printre 
principalii agenţi stresori, cercetările îi surprind, în prim plan, pe cei academici 
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legaţi de activitatea la cursuri şi relaţia cu profesorii sau instructorii, în al doilea 
rând, interacţiunea cu părinţii, partenerii şi copiii şi, în a treia categorie, se încadrează, 
în general, problemele financiare cu care se confruntă cei în cauză, insecuritatea/ 
incertitudinea privind viitorul (Dill şi Henley, 1998; Owen-Yeats, 2005; Collins, 
Coffrey şi Morris, 2010) şi, într-o măsură mult mai redusă, definirea de sine, 
neîncrederea în autorităţi guvernamentale etc. (Hurst, Baranik şi Daniel, 2012). 
Totuşi, studiile realizate după anul 2000 şi 2010 ajung la concluzia că factorul de 
stres cel mai pregnant, care devansează alţi factori, a devenit munca la cursuri 
(Benton et al., 2003; Owen-Yeats, 2005; Campagna, 2013; Riley şi Park, 2013). 

Departe de a fi demonstrat în totalitate, există un consens al autorilor privind 
rolul stresului în geneza şi ritmarea problemelor emoţionale şi a tulburărilor psiho-
somatice. Majoritatea autorilor găsesc drept consecinţe ale stresului în plan psihic 
depresia, anxietatea, tulburările sezoniere, insomniile, inapetenţa, tulburările fizice 
şi deteriorarea sănătăţii mentale (Dusselier et al., 2005; Hystad et al., 2009). Cele 
mai multe raportări găsesc corelaţii între stres şi anxietate, şi tulburări depresive. 
Aşa de pildă, o cercetare realizată pe studenţi medicinişti arată că subiecţii cu 
depresie au niveluri mai înalte de stres şi niveluri scăzute de susţinere socială 
comparativ cu persoanele fără simptome depresive. Fetele experimentează, în 
general, grade mai înalte de stres şi depresie comparativ cu băieţii (Laurence, Williams 
şi Eiland, 2009). Datele sunt similare şi pentru spaţiul românesc. Astfel, un studiu 
realizat pe 100 de studenţi din anul I ai facultăţii de medicină, în care s-au utilizat 
scale de stres perceput, de autoevaluare a depresiei şi anxietăţii conchide că stresul 
perceput este predictor important al depresiei şi anxietăţii (Mihăilescu et al., 2011). 
Ceea ce demonstrează aceste studii, care au drept scop cunoaşterea stresorilor în 
perioada academică, este predispoziţia individuală la stres şi corelaţia dintre 
factorii de mediu şi cei intrapsihici. 

3. TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE CU ROL FAVORIZANT  
ÎN APARIŢIA STRESULUI 

Datele ştiinţifice confirmă şi întăresc ideea responsabilităţii personalităţii ca 
factor important în generarea, reactivitatea şi abordarea evenimentelor stresante. În 
cele de mai jos, vom face referire la studiile care investighează relaţia dintre stres şi 
personalitate în cadrul grupurilor studenţeşti cu ajutorul instrumentelor bazate pe 
modelul Big Five. 

Poate cele mai cunoscute studii care analizează relaţia dintre stres şi carac-
teristicile de personalitate sunt cele referitoare la dimensiunea bipolară Introversie – 
Extraversie. Există încheieri de cercetări (Rim, 1986, McCrae şi Costa, 1986) care 
arată că introvertiţii intră mai uşor în stres datorită caracteristicilor de anxietate, 
pesimismului şi tendinţei spre perfecţionism inerente structurii personale. La polul 
opus, prin cercetarea tipului A de comportament (caracterizat prin sociabilitate, 
extraversie, echilibru neuronal, dorinţa de autoafirmare dezvoltată etc.), rezultatele 
au relevat propensiunea distinctă a acestuia faţă de stresul psihic, comparativ cu 



3  Stres şi personalitate 31 

tipul B, cel cu retractilitate socială. În mod asemănător, Schneider et al. (2012) 
investighează influenţa aspectelor pozitive de personalitate asupra răspunsului la 
stres şi demonstrează relaţia dintre stres şi Extraversie. Un plus de claritate în 
privinţa rezultatelor aparent contradictorii aduce Iamandescu (1993) prin propunerea 
teoriei trăsăturilor de personalitate accentuate implicate în inducţia stresului. Se 
consideră că atât extravertitul, cât şi introvertitul deţin caracteristici cu rezonanţă la 
fel de mare la vulnerabilitatea la stres, dacă acestea depăşesc o medie: pentru 
extravertit, acestea sunt impulsivitatea şi tendinţa la agresivitate, pentru introvertit – 
controlul sever al exteriorizării sentimentelor, ca şi tendinţa spre depresie.  

În cazul Nevrotismului (stabilitatea vs. instabilitatea emoţională), exprimat ca 
factor în multiple teorii, există un consens al autorilor privind corelaţia acestuia cu 
gradele înalte de stres. De pildă, în analiza grupurilor de studenţi din sfera medicală 
(Bunevicius, Katkute şi Bunevicius, 2008; Hagger, 2009; Fornés-Vivez et al., 2012; 
Schneider et al., 2012), s-a demonstrat că stresul este în funcţie de stabilitatea 
emoţională. Conform literaturii de specialitate, subiecţii care ating cote înalte de stres 
sunt aceia care prezintă rigiditate şi agresivitate (Collins et al., 2008; Bunevicius et al., 
2008), la fel cum egocentrismul şi dezangajarea socială corelează înalt cu stresul 
perceput (Hooker, Frazier şi Monahan, 1994) 

Factorul Conştiinciozitate a fost găsit ca predictor puternic al strategiei de 
adaptare bazate pe problemă precum planificarea, descoperirea de soluţii adecvate 
şi apreciere pozitivă a evenimentelor. Indivizii caracterizaţi prin conştiinciozitate 
înaltă, mai puţin probabil vor experimenta stresul de-a lungul perioadei de formare 
universitară (Watson şi Hubbard, 1996). Totuşi, studii ulterioare nu raportează corelaţii 
semnificative între conştiinciozitate şi nivelurile de stres (David şi Suls, 1999). 

Pentru dimensiunea Deschiderea la experienţă (măsura în care persoana 
gândeşte flexibil şi este receptivă la idei noi), evidenţele sugerează că studenţii care 
înregistrează scoruri înalte pot fi detaşaţi de problemele care de obicei devin stresante 
şi vor folosi umorul în coping (Watson şi Hubbard, 1996). Alte investigaţii 
(Hooker, Frazier şi Monahan; 1994, Hagger, 2009) nu au găsit relaţii semnificative 
între stres şi Deschiderea la experienţă, în timp ce McCrae şi Costa (1986) au 
descoperit Deschiderea la experienţă ca slab predictor al coping-ului. 

4. METODOLOGIA CERCETĂRII 

Obiectivele cercetării au fost în număr de trei:  
– evaluarea realităţii stresului în mediul studenţesc; 
– înţelegerea fenomenului de stres în mediul studenţesc punând în evidenţă 

principalele surse de stres (stresori); 
– identificarea factorilor de personalitate asociaţi cu nivelul de stres perceput.  
Subiecţi: 286 studenţi ai domeniului tehnic: 196 de băieţi cu media de vârstă 

M = 19,50, A.S. = 2,20 şi 90 de fete cu media de vârstă M = 20,74 şi A.S. = 1,26 
din anii I şi II ai Universităţii Politehnica din Bucureşti. 21 dintre subiecţi (3 fete şi 
18 băieţi) nu au declarat vârsta. Datele au fost recoltate în timpul anului universitar 
2012–2013. 
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Instrumente. Pentru început, a fost aplicată scala de percepţie a stresului 
realizată de Levenstein, Prantera, Varvo et al. (1993). Proba conţine 30 de itemi  
(α = .67), apreciaţi pe o scală în cinci trepte: 1 – aproape niciodată, 4 – aproape 
întotdeauna. La finalul chestionarului, s-a constituit un coeficient de stres perceput 
(QSP) care arată nivelul de stres resimţit de subiecţi. Exemplu de itemi: În ultimul 
timp, mă simt copleşit de responsabilităţi; Mă simt sub presiunea „termenelor 
fixe”; Simt că nu mă pot descurca pentru a-mi atinge scopurile propuse. Pentru opt 
din cei 30 de itemi, cotarea se realizează invers. 

În al doilea rând, a fost construită o scală de autoapreciere a stresului în 
mediul universitar cu scopul de a „interoga” direct studenţii asupra propriei 
percepţii privind problematica stresului, astfel încât diferite elemente ar putea 
permite identificarea eventualilor factori explicativi. Scala a avut în componenţa sa 
următoarele subscale: 

– presiuni (10 itemi – α = .64); 
– susţinere socială (6 itemi – α = .63); 
– simptome psihosomatice (16 itemi – α = .79); 
– simptome emoţionale (14 itemi – α = .68). 
Subiecţii au fost solicitaţi să evalueze pe o scală de la 0 (deloc) la 3 (foarte 

mult) în ce măsură se potriveşte fiecare item cu starea experimentată în ultimele 
trei luni.  

În final, subiecţii au completat chestionarul de personalitate ABCD–M (varianta 
românească a testului de personalitate Big Five), realizat şi etalonat de Minulescu 
(2008). Chestionarul este compus din cinci suprafactori, fiecare având alte cinci faţete 
incluse: Extraversie cu faţetele Activism, Optimism, Umor, Abilitate interpersonală, 
Afirmare personală; Maturitate cu faţetele Respect, Adaptare, Prietenie, Forţa 
inhibiţiei, Forţa eului; Agreabilitate (Altruism, Romantism, Căldură afectivă, Empatie, 
Onestitate); Conştiinciozitate (Voinţa, Spirit de perfecţiune, Raţionalitate, Planificare, 
Autodisciplină); Autoactualizare (Aprofundare, Toleranţă, Rafinare, Independenţă, 
Creativitate). Numărul total de itemi este de 151, fiecare apreciat pe o scală cu 
cinci variante de răspuns, de la total adevărat la total neadevărat. Coeficientul de 
consistenţă al scalelor şi subscalelor variază între un minim de .68 şi un maxim  
de .76. S-a optat pentru chestionarul respectiv datorită perspectivei largi pe care o 
propune în investigarea personalităţii. 

Autoarea studiului de faţă este utilizator licenţiat al chestionarului ABCD–M, 
cu licenţa de utilizare valabilă prin contractul nr. 00001307/3 10 2008. 

5. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

A) NIVELURI ŞI SURSE DE STRES 

Valoarea medie a coeficientului de stres perceput (M = 44,25 şi A.S. = 
11,32), încadrează grupul de studenţi la nivelul moderat privind percepţia stresului. 
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Repartiţia procentuală a subiecţilor în funcţie de coeficientul de stres ne arată că un 
procent înalt de subiecţi se încadrează la categoria medie de stres resimţit (62,58%); 
23,07% dintre subiecţi consideră că experimentează niveluri înalte de stres.  

Semnificaţia statistică a diferenţelor (t = 1,98; p = .047794) ne arată că fetele 
(M = 65,23; A.S. = 12,63) au scoruri mai înalte în percepţia stresului decât băieţii 
(M = 62,06; A.S. = 12,10), din cauza sentimentelor de descurajare, temerilor faţă 
de viitor şi evaluărilor negative primite din partea celor cu care interacţionează. 
Rezultatul concordă cu alte cercetări care arată că fetele din mediul universitar 
experimentează niveluri mai înalte de stres comparativ cu băieţii (Légeron, 2003; 
Dussellier et al., 2005; Fornés-Vivez et al., 2012).  

În privinţa factorilor de mediu apreciaţi drept stresanţi şi a consecinţelor 
stresului, au fost constatate următoarele: 

– Presiuni. Metoda ordonării rangurilor arată că presiunile cele mai înalte 
provin din: necesitatea de a face faţă cu succes evaluărilor (examene, colocvii etc.); 
metodele de predare şi practicile profesorilor; structura disciplinei, orarul universitar şi 
prezenţa la cursuri şi seminarii. Şi în acest caz s-au obţinut diferenţe de gen. 
Necesitatea concentrării la ore este mai pregnantă în cazul băieţilor (M = 1,72; A.S. 
= 0,98), în raport cu scorul obţinut de fete (M = 1,47; A.S. = 0,85); rezultatul 
obţinut este semnificativ statistic pentru t = 2,37 la p = .098146. În schimb, fetele 
sunt mai stresate de responsabilităţile financiare şi familiare (M = 2,02; A.S. = 
0,92) decât băieţii (M = 1,60; A.S. = 1,02) – t = – 3,25; p = .001280. Pe plan mai 
larg, am interpreta rezultatul în asociere cu ideea expusă de Taylor et al. (2000) 
după care stresul induce în cazul fetelor un tip de comportament denumit îngrijire 
şi atitudine prietenească ţinând de grija faţă de familie şi cei apropiaţi.  

– Suportul cel mai înalt este obţinut din partea părinţilor şi prietenilor. În 
această privinţă, fetele (M = 1,84; A.S. = 1,33) se diferenţiază de băieţi (M = 1,49; 
A.S. = 1,28) prin faptul că găsesc susţinere în relaţia cu partenerul (t = – 2,21 la  
p = .039548).  

– Simptome psihosomatice. Examinând datele, observăm că în cazul persoanelor 
feminine există o frecvenţă mai înaltă a următoarelor simptome: migrene (t =  
– 4,86; p = .000003), contracţii musculare (t = – 2,73; p = .005866), dureri de spate 
(t = – 4,67; p = .000005), dureri de stomac sau arsuri (t = – 4,56; p = .000010), 
palpitaţii (t = – 4,09; p = .000072), dureri de piept (t = –2,78; p = .005876), 
probleme de respiraţie (t = – 3,66; p = .002394) şi inapetenţă (t = –3,38; p = .001012). 

– Simptome emoţionale. Constatăm anxietate mai ridicată în cazul fetelor (M = 
0.76; A.S. = 0.90) comparativ cu băieţii (M = 0.44; A.S. = 0.72) (t = –1,60;  
p = .001410). Spre deosebire de alte cercetări care găsesc că sexul feminin suferă 
mai des de depresie decât cel masculin (Nolen-Hoeksema, 2001), în investigaţia de 
faţă avem de-a face cu anxietate mai ridicată pentru persoanele feminine. Reţinem 
şi faptul că băieţii îşi găsesc refugiul în alcool (t = 4,11; p = .000089), iar fetele, în 
perioada analizată, au recurs mai des la medicamente (t = – 3,29; p = .001408). 
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B) RELAŢIA STRES–PERSONALITATE 

În privinţa relaţiei dintre stres şi cei cinci suprafactori de personalitate, se 
poate observa din tabelul nr. 1 (tabloul corelaţiilor dintre stresul perceput şi factorii 
de personalitate) că 4 dintre factori (Extraversia, Maturitatea, Conştiinciozitatea şi 
Autoactualizarea) corelează negativ cu stresul perceput.  

Tabelul nr. 1 
Interacţiunea stres – factori de personalitate 

Factori de personalitate 
E 
 

–.36∗ 

E1 
 

–23∗ 

E2 
 

–.44∗ 

E3 
 

–25∗ 

E4 
 

–.26∗ 

E5 
 

–.20∗ 
M 
 

–.30∗ 

M1 
 

–10 

M2 
 

–.28∗ 

M3 
 

–19∗ 

M4 
 

–.18∗ 

M5 
 

–.20∗ 
A 
 

–09 

A1 
 

–17∗ 

A2 
 

03 

A3 
 

–16 

A4 
 

.17 

A5 
 

–17∗ 
C 
 

–.20∗ 

C1 
 

–.27∗ 

C2 
 

–07 

C3 
 

–26∗ 

C4 
 

–07 

C5 
 

–.25∗ 

Stresul perceput 

Ac. 
 

–27∗ 

Ac1 
 

–13 

Ac2 
 

09 

Ac3 
 

–.17∗ 

Ac4 
 

–23∗ 

Ac5 
 

–23∗ 
p < 0.05 
Obs. Abrevirea factorilor şi dimensiunilor de personalitate: E Extraversie, E1 Activism,  
E2 Optimism, E3 Umor, E4 Abilitate interpersonală, E5 Afirmare personală; M Maturitate,  
M1 Respect, M2 Adaptare, M3 Prietenie, M4 Forţa inhibiţiei, M5 Forţa eului; A Agreabilitate,  
A1 Altruism, A2 Romantism, A3 Căldură afectivă, A4 Empatie, A5 Onestitate; C Conştiinciozitate,  
C1 Voinţă, C2 Spirit de perfecţiune, C3 Raţionalitate, C4 Planificare, C5 Autodisciplină;  
Ac Autoactualizare, Ac1 Aprofundare, Ac2 Toleranţă, Ac3 Rafinare, Ac4 Independenţă,  
Ac5 Creativitate. 

Nivelul de stres perceput corelează semnificativ negativ cu suprafactorul 
Extraversie şi toate cele cinci faţete ale sale (Activismul, Optimismul, Umorul, 
Abilitatea interpersonală, Afirmarea personală).  

Într-o altă formulare, polul opus al dimensiunii analizate, introversia este 
asociată cu stresul psihic, rezultat regăsit şi în literatura de specialitate (Rim, 1986, 
McCrae şi Costa, 1986, Iamandescu, 1993, Goble şi La Grande, 2008). 

Maturitatea este cel de-al doilea factor aflat în corelaţie negativă cu stresul 
perceput. Factorul aduce în prim plan aspecte legate de gestionarea agresivităţii şi 
emoţiilor negative şi condiţia de imaturitate. Pentru alte variante ale chestionarelor 
bazate pe teoria Big Five, factorul echivalează în mare măsură cu Nevrotismul. 
Corelaţia negativă dintre factorul maturitate şi patru dintre componentele sale 
(Adaptare, Prietenie, Forţa inhibiţiei, Forţa eului) şi stres arată că persoanele cu 
psihic infantil, centrat pe sine, revendicativ şi instabil în relaţii, incapabile să facă 
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faţă dinamicii relaţiilor existente, pot fi mai afectate de stresul psihic. Trebuie 
menţionat că în extrema negativă, cea care corelează cu stresul perceput, maturitatea 
indică anxietate şi depresie înaltă (Minulescu, 2008).  

Între factorul Agreabilitate şi coeficientul de stres perceput (QSP) nu se poate 
considera o relaţie. Două subfaţete (Altruismul şi Onestitatea) prezintă corelaţii cu 
intensitate slabă (r = –.17) cu stresul perceput.  

Conştiinciozitatea este legată invers proporţional cu stresul perceput (r = –.20) 
datorită celor trei faţete (Voinţă, Autodisciplină şi Raţionalitate). Corelaţia negativă 
surprinsă este justificată dacă avem în vedere că superficialitatea, dezinteresul 
pentru perfecţionare, indică un grad înalt de stres.  

Autoactualizarea (prin faţetele sale Rafinare, Independenţă, Creativitate) 
corelează negativ cu nivelul de stres perceput (r = –.27). Lipsa de autoactualizare 
implică nevoia indivizilor de a nu depune eforturi serioase. Pare că subiecţii în 
cauză „se lasă purtaţi de valul” trebuinţelor şi motivaţiilor imediate, nu construiesc, 
sunt defensivi în faţa evenimentelor, inconsecvenţi şi confuzi. 

6. CONCLUZII 

Schimbările produc stres şi educaţia în învăţământul superior necesită schim-
barea proceselor de gândire, a obiceiurilor şi a modalităţilor de învăţare. Rezultatele 
studiului de mai sus arată că studenţii se confruntă cu o multitudine de factori 
generatori de stres. Acest lucru îl corelăm cu informaţia conform căreia numărul 
studenţilor care declară că au dificultăţi pe planul sănătăţii mentale, din cauza 
evenimentelor întâmpinate în mediul universitar, a crescut cu 45% în ultimul deceniu, 
conform Agenţiei de Statistică pentru Educaţie Superioară (Evans, 2013). 

Datele obţinute impun factori de stres specifici categoriei de subiecţi analizaţi. 
Ca atare, stresul academic (examene, metode de predare, structura disciplinei etc.) 
deţine cel mai înalt loc în aprecierea stresului de către studenţi, devansând alţi 
factori precum cei care ţin de dificultăţi în relaţii interpersonale, incertitudine faţă 
de viitor etc.  

În cercetarea de faţă am găsit o serie de diferenţe de gen care arată că fetele 
comparativ cu băieţii îşi percep gradul de stres mai ridicat. Această percepţie 
„subiectivă” a stresului este observabilă şi în autoaprecierea unui şir divers de 
simptome.  

Rezultatele demonstrează importanţa personalităţii ca un corelat al stresului 
perceput şi faptul că aceasta joacă un rol important în explicarea diferenţelor 
interindividuale în ce priveşte stresul perceput. Patru dintre factorii modelului Big 
Five (Extraversia, Maturitatea, Conştiinciozitatea şi Autoactualizarea) corelează 
semnificativ negativ cu stresul perceput. Deşi lucrarea a folosit un design corelaţional, 
în interpretarea strict cauzală a rezultatelor avem nevoie de precauţie. Cu toate 
acestea, rezultatele sunt cel puţin consistente cu cele care susţin predispoziţii ale 
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personalităţii pentru stresul psihic. Prin urmare, putem afirma că persoanele mai 
afectate de stres sunt introvertite, cu instabilitate emoţională (imaturitate psihică), 
cu conştiinciozitate redusă, rigiditate şi incapacitate de autodezvoltare.  

Primit în redacţie la: 5.IX.2013 
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REZUMAT 

În studiul de faţă ne-am propus, în primul rând, obţinerea unui tablou al stresului din mediul 
universitar (factori, manifestări etc.). În al doilea rând, pornind de la ideea personalităţii predispuse la 
stres, am avut în analiză asocierea dintre factorii de personalitate din modelul Big Five şi stresul 
perceput. Pentru aceasta, am analizat un eşantion de 286 studenţi ai domeniului tehnic. Rezultatele 
arată că factorii de stres academic (examene, metode de predare, structura disciplinei etc.) au cea mai 
mare preeminenţă la nivelul stresului perceput. Diferenţele de gen relevă faptul că fetele obţin valori 
mai mari la percepţia stresului şi se evidenţiază printr-o gamă largă de simptome psihosomatice: 
migrene, probleme de respiraţie, anxietate etc. În final, datele obţinute demonstrează importanţa 
personalităţii ca un corelat al stresului perceput. Patru dintre factori – Extraversia, Maturitatea, 
Conştiinciozitatea şi Autoactualizarea – corelează negativ cu stresul perceput. Decurge, de aici, că 
trăsăturile de personalitate asociate cu nivelurile înalte de stres sunt introversia, imaturitatea, 
conştiinciozitatea redusă şi comportamentul conservator.  
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Abstract 

This research illustrates the influence of dance on cognitive development in children and 
adolescents. The tests were applied to 136 subjects (76 children between 10 and 11 years and  
60 adolescents between 16 and 17 years of which 78 dance sport practice or have practiced for a 
period of time, and the remaining 58 do not practice and did not practice this sport), from two schools 
from Iasi: High School „Vasile Alecsandri” and „Otilia Cazimir” School in Iaşi. Audio memory of 
words was measured using A sample version Nestor and verbal comprehension test was measured by 
Stanford-Binet oral vocabulary test. To measure social intelligence and visual memory were built two 
questionnaires in the research group E-Team. The results demonstrated that the practice of dance 
helps at the development of auditory memory of words, verbal comprehension and social intelligence 
in both children and adolescents. Although obtaining accurate results in this field, longitudinal 
research would be more reliable results incite to a new research topic of cognitive development at 
early ages, especially in Romania where the sports industry is no stranger to children and adolescents. 

Cuvinte-cheie: memoria vizuală şi auditivă a cuvintelor, inteligenţa socială, comprehensiune 
verbală, dezvoltare cognitivă. 

Keywords: visual and auditory memory words, social intelligence, verbal comprehension, 
cognitive development. 

1. CADRUL TEORETIC 

Unul dintre factorii fundamentali care influenţează dezvoltarea cognitivă este 
fără îndoială o bună dezvoltare fizică. Educaţia fizică şi sportul influenţează 
semnificativ o dezvoltare armonioasă, adesea fiind plăcute şi distractive pentru 
copii şi adolescenţi. Numeroase studii au demonstrat legătura existentă între 
mişcare, sport, gimnastică şi diferite aspecte psihice, precum memoria, abilităţile 
verbale, abilităţile sociale, percepţia, creativitatea (Bailey, 2006; Pesce et al., 2006; 
Hanna, 2009; Janneret et al., 2011). 
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Deşi există câteva studii care susţin empiric eficacitatea programelor bazate 
pe artă, există relativ puţine cercetări care să examineze dansul ca formă specifică a 
educaţiei prin artă. Unul dintre acestea a fost realizat de Heausler (1987). El a examinat 
efectul dansului asupra analizei conceptuale a cuvintelor şi asupra creativităţii la 
copii de grădiniţă şi din clasele primare. Zakkai (1997) a sugerat că dansul promo-
vează dezvoltarea holistică, prin facilitarea recepţiei inputului senzorial, care poate 
conduce la achiziţii cognitive, ajutând copiii să se exprime prin intermediul mişcării. 

McMahon, Rose şi Parks (2003) au realizat o cercetare care s-a axat pe 
studierea impactului programelor de dans asupra abilităţilor de citire. Rezultatele 
au sugerat că elevii participanţi la program şi-au îmbunătăţit toate abilităţile de 
citire vizate, semnificativ mai mult decât elevii din grupul de control. 

Dansul poate da formă emoţiilor şi sentimentelor copiilor, oferindu-le un început, 
un cuprins şi un final (Stinson, 1982). Sentimentele şi ideile pot fi internalizate prin 
experienţa mişcărilor (Dimondstein, 1985). Dansul diferă de celelalte forme de artă 
prin aceea că utilizează spaţiul, timpul şi forţa ca resurse corelate, iar prin combinaţii 
variate, mişcările formează imagini care folosesc simţirile vizuokinestezice 
(Dimondstein, 1985). Dansul poate fi folosit pentru copiii de toate vârstele şi nivelurile 
de dezvoltare, pentru interiorizarea şi personalizarea ideilor, exersarea imageriei şi 
elaborarea înţelesurilor, toate acestea fiind legate de sporirea memoriei şi compre-
hensiunii verbale. Pentru aceste raţiuni, se consideră că programele care folosesc 
strategii de dans au potenţial mai mare de a îmbunătăţi abilităţile de citire la copii.  

Teoreticienii curriculumului au adus cunoştinţe importante în ceea ce priveşte 
dezvoltarea estetică, a creativităţii, a experienţei de viaţă şi a învăţării prin intermediul 
corpului, promovând puterea artei. Cercetările asupra comunicării nonverbale şi a 
cogniţiilor au evaluat potenţialul programului K–121 cu privire la educaţia prin 
dans. S-a demonstrat că dansul este o disciplină a artei care facilitează rezolvarea 
creativă a problemelor, achiziţionarea şi consolidarea cunoştinţelor în ceea ce priveşte 
cogniţiile, emoţiile, limbajul şi stilul de învăţare (Hanna, 2008).  

Alte studii au demonstrat influenţa vârstei şi a practicării gimnasticii asupra 
posibilităţilor mnezice. Gimnastele care au învăţat un exerciţiu, pe care au trebuit 
să-l repete după 7 zile, au demonstrat că experienţa, vârsta şi exerciţiul susţinut 
îmbunătăţesc performanţele memoriei (Tenembaun et al., 1999).  

Cortese şi Rossi-Arnaud (2009) au studiat memoria de lucru pentru mişcările 
de balet ale balerinelor profesioniste. Ei au solicitat balerinelor să execute un 
exerciţiu de mişcare, fie în acelaşi timp cu codarea spaţială a acestuia, fie fără 
această sarcină. S-a demonstrat că nu există nicio interferenţă a codării spaţiale 
asupra memorării mişcărilor de balet. De asemenea, a reieşit că performarea în 
unele sarcini motorii interferează cu memorarea anumitor exerciţii. Concluziile 

 
1 K–12 (pronunţat „k doisprezece”, „k prin doisprezece” sau „K la doisprezece”) este o 

denumire pentru o practică găzduită de învăţământul primar şi secundar. Aceasta este utilizată în 
Statele Unite, Canada, Turcia, Filipine şi Australia. Expresia este o prescurtare care vine de la 
grădiniţă (K – kindergarden, de la 4 la 6 ani) şi clasa a douăsprezecea (XII, de la 17 la 19 ani), ceea ce 
reprezintă prima şi ultimele clase din învăţământul gratuit din aceste ţări. 
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acestor studii sunt că interferenţa spaţială nu afectează memoria pe termen scurt a 
mişcărilor de balet, ceea ce sugerează că memoria de lucru poate conţine sisteme 
pentru figurile motorii. 

Bailey (2006) cercetează beneficiile sportului şi ale educaţiei fizice din curricula 
şcolară asupra elevilor şi a sistemului educaţional. Acestea sunt prezente în dez-
voltarea copiilor în mai multe domenii: fizic, afectiv, social, cognitiv şi al modului 
de viaţă. Aceste activităţi dezvoltă abilităţile şi comportamentele sociale, cresc 
stima de sine, atitudinile pro-educaţie, susţin dezvoltarea cognitivă şi academică.  

S-au cercetat şi efectele exerciţiilor fizice asupra performanţelor mnezice la 
preadolescenţi (Pesce et al., 2006). Subiecţi în vârstă de 11–12 ani au fost evaluaţi 
cu un test de reamintire a cuvintelor format din 20 de itemi, în 3 sesiuni separate de 
evaluare. Scorurile obţinute de subiecţi, atât la măsurarea recentă, cât şi la cea 
întârziată, au fost mai mari la măsurarea făcută după ora de sport în echipă. Rezultatele 
dovedesc că exerciţiile fizice accentuate şi sistematice, ca cele efectuate de elevi la 
orele de educaţie fizică, facilitează stocarea informaţiei în memorie. Procesul de 
stocare este îmbunătăţit atât de starea indusă de exerciţiile fizice efectuate, cât şi de 
activarea cognitivă dată de exerciţiile solicitate. Această cercetare a evidenţiat 
importanţa relaţiei dintre exerciţiile susţinute şi stocarea mnezică pentru promovarea 
sănătăţii mentale.  

Studiile menţionate, precum şi altele asemănătoare (Vişan, 2005; Grey, 2007), au 
identificat şi subliniat influenţa pozitivă pe care o are sportul, în general, cât şi 
dansul asupra dezvoltării cognitive a copiilor şi adolescenţilor. 

Să nu uităm că, la bibliografia consacrată expres efectelor practicării dansului 
sportiv, poate fi adăugată şi cea care sintetizează multitudinea de cercetări dedicate 
influenţei educaţiei muzicale, cu care dansul sportiv se asociază. Cercetări efectuate pe 
elevi din clasele primare au arătat impactul pozitiv semnificativ al studiului muzicii 
asupra învăţării matematicii, a limbii materne şi a celei de-a doua limbi (Bolduc, 2007).  

2. DESIGNUL CERCETĂRII: OBIECTIVE ŞI IPOTEZE 

2.1. OBIECTIVE 

Cercetarea şi-a propus să exploreze relaţia existentă între practicarea dansului 
sportiv la vârste mici şi, mai apoi, în adolescenţă şi dezvoltarea cognitivă a copiilor 
şi adolescenţilor. Deşi o cercetare longitudinală, care să se desfăşoare pe parcursul 
a 8–10 ani, ar fi fost mai potrivită pentru investigarea acestei relaţii, rezultatele 
obţinute prin abordarea noastră, de tip transversal, sunt în concordanţă cu principiile de 
bază ale unei cercetări psihologice valide. 

Ceea ce am încercat să aflăm a fost dacă practicarea dansului sportiv 
influenţează memoria de lucru, abilităţile verbale şi inteligenţa socială a copiilor şi 
adolescenţilor pe moment şi în timp. Cu alte cuvinte, am vrut să vedem dacă 
practicarea acestui sport îmbunătăţeşte abilităţile verbale, sociale şi mnezice ale 
copiilor, dat fiind faptul că tot mai mulţi părinţi îşi îndrumă copiii spre practicarea 
unui sport încă de la vârste fragede. 
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2.2. IPOTEZE 

2.2a. Ipoteza generală: Practicarea dansului sportiv influenţează dezvoltarea 
cognitivă atât la copii, cât şi la adolescenţi. Memoria, abilităţile verbale şi inteligenţa 
socială sunt influenţate de practicarea acestui sport. 

2.2b. Ipotezele de cercetare sunt: 
1. Există o influenţă a variabilei independente, dans sportiv, asupra variabilelor 

dependente: memorie, comprehensiune verbală şi inteligenţă socială. 
2. Memoria auditivă a cuvintelor va fi influenţată atât de practicarea dansului 

sportiv, cât şi de momentul măsurării. 
3. Are loc un efect de interacţiune al vârstei, genului şi dansului asupra 

variabilelor dependente comprehensiune verbală, inteligenţă socială şi memorie. 

2.3. VARIABILE 

Variabile dependente: 
a. Comprehensiune verbală (operaţionalizată prin itemii Testul de vocabular 

oral al probei Standford-Binet). 
b. Inteligenţă socială (operaţionalizată prin factorii: abilitatea de a forma şi 

menţine relaţii, cooperare şi muncă în echipă, managementul conflictelor, auto-
evaluare corectă, persuasiune şi dependenţă emoţională), măsurată cu ajutorul 
chestionarului IS 10.  

c. Memorie de lucru: memoria auditivă a cuvintelor (operaţionalizată prin 
itemii Probei Nestor – varianta A) şi memoria vizuală (operaţionalizată prin itemii 
Testului MC ai probei EVIQ). 

Variabile independente: 
a. Practicarea dansului sportiv: da/nu 
b. Gen: masculin/feminin 
c. Vârstă: 10–11 ani/16–17 ani 
d. Momentul măsurării: înainte/după efectuarea unui antrenament/oră obişnuită. 

Variabile controlate: 
a. mediul de provenienţă – proveniţi din mediul urban 
b. performanţa şcolară – medii peste 9.00 în semestrul şcolar anterior măsurării 
c. practicarea unui alt sport de performanţă – majoritatea subiecţilor 

participanţi la cercetare practică şi un alt sport de performanţă. 

3. METODOLOGIE 

3.1. PARTICIPANŢI 

Studiul a fost realizat pe un număr de 136 de subiecţi, elevi la două şcoli din 
municipiul Iaşi: 29 de elevi erau în clasa a 4-a la Şcoala Generală „Otilia Cazimir”, 
iar ceilalţi 107 erau elevi în clasele a 4-a şi a 10-a la Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri”.  
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Împărţirea în funcţie de vârstă, gen şi practicarea dansului sportiv este 
prezentată în tabelul următor:  

Tabelul nr. 1 
Structura şi mărimea lotului pe categorii de variabile 

10–11 16–17 Vârstă 76 60 
M F M F Gen 38 38 25 35 
Da Nu Da Nu Dans sportiv 46 30 32 28 

Precizăm că subiecţii practicau dansul sportiv, sau o făcuseră în trecut, pe o 
perioadă cuprinsă între 12 şi 48 de luni.  

3.2. INSTRUMENTE 

Chestionarul de măsurare a Inteligenţei sociale a fost construit în cadrul echipei 
de cercetare E-team2, începând cu luna aprilie 2009 şi cu finalizare în aprilie 2010. 
Modelul teoretic pe care s-a bazat construcţia acestui chestionar cuprinde 6 dimen-
siuni: Persuasiune, Abilitatea de a forma şi menţine relaţii avantajoase pentru 
propria persoană, Cooperare şi muncă în echipă, Managementul conflictelor, 
Autoevaluare corectă şi Dependenţă emoţională. Iniţial, acest chestionar a fost 
gândit pentru a măsura Inteligenţa emoţională, aşa cum o descriu Mayer şi Solovey 
(1990). Ajungând la concluzia că itemii vizează mai mult componenta socială, s-a 
pornit la construirea unui alt chestionar care să ţintească această dimensiune 
socială. Patru dintre dimensiuni au fost preluate din modelul autorilor citaţi, celelalte 
două fiind adaptate din modelul lui Goleman (1995). 

Chestionarul iniţial cuprindea 135 de itemi. Acesta a fost pretestat pe 200 de 
subiecţi, iar în urma analizelor statistice, a rămas cu 114 itemi, fiind încă 
perfectabil. În această cercetare, am aplicat doar 38 de itemi, selectaţi dintre cei 
114, şi adaptaţi pentru nivelul de vârstă la care s-a aplicat. Chestionarul nostru a 
urmărit aceeaşi structură pe dimensiuni ca şi instrumentul iniţial. S-a hotărât reducerea 
numărului de întrebări din chestionar, din cauza timpului îndelungat de aplicare şi a 
vârstei destul de mici a subiecţilor. Pretestarea a doua a avut loc pe 60 de subiecţi: 
30 având vârste cuprinse între 9 şi 11 ani, iar 30 cu vârste între 16 şi 18 ani, cu 
caracteristici asemănătoare celor din lotul de cercetare. După analizele statistice 
care să determine validitatea de conţinut, s-a obţinut un coeficient de consistenţă 
Alpha Cronbach egal cu 0.725. 

Chestionarul de măsurare a Memoriei vizuale a fost construit tot în cadrul 
echipei de cercetare E-team. El face parte dintr-un test mai complex de măsurare a 
 

2 Grup studenţesc de cercetare, format în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, care are ca obiectiv construirea de instrumente 
psihologice utilizabile în mediul organizaţional şi nu numai. 
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inteligenţei sub toate formele ei (EVIQ). Această probă a fost realizată împreună cu 
colegi de la Universitatea de Vest din Timişoara – sub îndrumarea profesorilor 
Ticu Constantin, Alin Florin Sava şi Laurenţiu Maricuţoiu –, şi porneşte de la 
teoria inteligenţei elaborată de Demetriou (2006). 

Proba Memorie spaţială (MS) este alcătuită dintr-o serie de 10 simboluri care 
sunt asociate cu cifre de la 0 la 9 în cadrul unui tabel. Subiectul are la dispoziţie un 
timp limitat pentru a memora acele analogii, după care, tot în timp limitat, va 
completa un alt tabel în care sunt trecute doar simbolurile. Această probă a fost 
pretestată iniţial în cadrul echipei de cercetare care a elaborat-o pe un eşantion 
reprezentativ de 560 de subiecţi. Analizele statistice realizate pe lotul vizat au 
relevat un coeficient de consistenţă Alpha Cronbach egal cu 0.836. 

Evaluarea comprehensiunii verbale s-a realizat cu ajutorul Testului de 
vocabular oral din proba Standford-Binet. Aceasta cuprinde 31 de itemi, din care, 
în urma pretestării, am eliminat 5 itemi, care erau ori foarte uşori, ori foarte grei. 
Testul aplicat în cadrul cercetării noastre a cuprins 26 de itemi. În urma analizelor 
statistice pe lotul nostru, am obţinut un coeficient Alpha Cronbach egal cu 0.799. 

Memoria auditivă a cuvintelor a fost evaluată cu ajutorul probei Nestor–
varianta A, care cuprinde 30 de cuvinte grupate în 5 categorii distincte. Sarcina şi 
miza acestei probe este: memorarea auditiv-verbală a unei serii de cuvinte izolate şi 
reproducere verbal-grafică (în scris) a cuvintelor memorate. Proba Nestor are două 
serii paralele de testare, A–B, fiecare având câte 5 cuvinte din următoarele categorii: 
animale, plante, obiecte de şcoală, denumiri de oameni, alimente, elemente geografice. 
Succesiunea categoriilor este fixă, seriile fiind astfel foarte asemănătoare din punct 
de vedere al structurii lor. Nu se comunică subiectului existenţa acestor categorii. 
Sarcina presupunea memorarea listei cu cuvinte auzite şi reproducerea în scris a 
cuvintelor memorate, indiferent de ordinea lor de prezentare din lista lecturată. 

Toate informaţiile despre variabilele independente şi cele controlate – vârstă, 
gen, şcoală, clasă, mediul de provenienţă, profesia părinţilor, performanţa şcolară 
(ultima medie semestrială obţinută), practicarea dansului sportiv sau a unui alt 
sport de performanţă – au fost reţinute cu ajutorul unui chestionar care solicita 
completarea acestor informaţii. 

4. REZULTATE ŞI INTERPRETĂRI 

4.1. IPOTEZA 1 

Practicarea dansului sportiv influenţează dezvoltarea cognitivă atât la copii, 
cât şi la adolescenţi. Memoria, abilităţile verbale şi inteligenţa socială sunt 
influenţate de practicarea acestui sport. 

Ipoteze specifice 1: 
a. Subiecţii care practică dans sportiv vor obţine scoruri semnificativ mai 

bune atât la memoria auditivă, cât şi la memoria vizuală, faţă de cei care nu 
practică dansul sportiv. 
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Pentru memoria auditivă a cuvintelor, ipoteza se confirmă atât pentru timpul 1, 
cât şi pentru timpul 2. Ceea ce înseamnă că cei care fac dans sportiv au o memorie 
auditivă imediată semnificativ mai bună decât cei care nu practică acest sport: 
t(132) = 4.246, la un prag de semnificaţie p < 0.001. 

De asemenea, memoria auditivă pe termen mediu, măsurată în timpul T2, 
este semnificativ mai bună pentru persoanele care practică dans sportiv, decât 
pentru cele care nu practică acest sport: t(132) = 2.625, cu un prag de semnificaţie 
p = 0.010. 

În ceea ce priveşte memoria vizuală, nu s-au obţinut diferenţe semnificative 
între rezultatele subiecţilor care practică dans sportiv şi cei care nu-l practică. 
M(ds) = 9.78 şi M(nds) = 9.52, valoarea testului t fiind nesemnificativă: t(134) = 
1.349, cu un prag de semnificaţie p = 0.180 > 0.05. 

b. Subiecţii care practică dansul sportiv vor avea scoruri semnificativ mai 
mari la comprehensiunea verbală decât cei care nu practică. 

Pornind de la rezultatele cercetătorilor americani, care susţin influenţa 
dansului în achiziţia limbajului, respectiv legătura existentă între procesele psihice 
care stau la baza achiziţiilor motorii din timpul dansului şi cele care stau la baza 
achiziţionării şi dezvoltării limbajului, am presupus că dansatorii sportivi vor 
obţine scoruri mult mai bune la comprehensiunea verbală, decât cei care nu 
practică acest sport. 

Rezultatele statistice confirmă această ipoteză, cu un t(132) = 2.298, la un 
prag de semnificaţie p = 0.023. 

c. Inteligenţa socială va fi semnificativ mai bună la copiii şi adolescenţii 
care practică dansul sportiv. 

Şi această ipoteză este confirmată de rezultatele statistice, care atestă că 
subiecţii care practică dansul sportiv au o inteligenţă socială mai ridicată decât cei 
care nu practică acest sport. La un prag de semnificaţie p = 0.007, cu un t(133) = 
2.736, ipoteza este susţinută. 

4.2. IPOTEZA 2 

Memoria auditivă a cuvintelor va fi influenţată atât de practicarea dansului 
sportiv, cât şi de momentul măsurării.  

Ipoteze specifice 2: 
a. Performanţa celor care practică dans sportiv va fi mai bună decât a celor 

care nu-l practică, atât la momentul măsurării T1, cât şi la T2 (după un 
antrenament sau o oră obişnuită). 

Rezultatele testelor t realizate confirmă această ipoteză, indicând că subiecţii 
care practică dans sportiv au o memorie auditivă mai bună decât cei care nu 
practică acest sport, ei redând mai multe cuvinte atât la prima măsurare, cât şi la a 
doua. Diferenţele de memorare a cuvintelor în funcţie de practicarea dansului 
sportiv în T1 sunt în favoarea celor care practică dansul cu un t133 = 4,246 la un p < 
0,001, iar în T2 cu t133 = 2,265, la un p = 0,01. 
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b. În plus, performanţa în T2 a celor care practică dans sportiv va fi mai 
bună decât performanţa în T1. 

Pentru subiecţii care practică dans sportiv, utilizând testul t pentru eşantioane 
perechi, am obţinut valori semnificative care infirmă ipoteza (t78(T1) = 14,72;  
t78(T2) = 12,53), ceea ce înseamnă că rezultatele subiecţilor pentru memoria 
auditivă a cuvintelor sunt mai bune la prima măsurare decât la a doua. Deşi au 
existat subiecţi care au redat un număr mai mare de cuvinte la a doua măsurare 
decât la prima, numărul acestora nu a fost semnificativ pentru a susţine ipoteza. 
Aceleaşi rezultate s-au obţinut şi în cazul subiecţilor din grupul de control (t57(T1) = 
12,18; t57(T2) = 10,56), deşi mediile rezultatelor acestora sunt mai mici decât ale 
celor care practică dans sportiv. 

4.3. IPOTEZA 3 

Are loc un efect de interacţiune al vârstei, genului şi dansului asupra 
variabilelor independente comprehensiune verbală, inteligenţă socială şi memorie. 

Ipoteze specifice 3: 
a. Există un efect de interacţiune al vârstei, genului şi dansului sportiv 

asupra inteligenţei sociale. 
În urma tratamentelor statistice, am putut observa că există un efect de 

interacţiune al variabilelor vârstă, gen şi dans sportiv asupra variabilei dependente 
inteligenţă socială: F(1,135) = 10.084 şi p = 0.002. Testele t relevă faptul că 
adolescenţii care practică dans sportiv au scoruri mai bune la inteligenţa socială 
decât copiii care practică acest sport. Nu există însă diferenţe între copiii şi 
adolescenţii care nu practică dans sportiv în ceea ce priveşte inteligenţa socială. 

Aceste rezultate se explică prin faptul că adolescenţii au o experienţă mai 
lungă în practicarea dansului sportiv, exersându-şi mai mult capacităţile mnezice. 
Faptul că între copiii şi adolescenţii care nu practică dans sportiv nu există aceste 
diferenţe susţine că există un efect principal al dansului sportiv asupra dezvoltării 
memoriei, aceasta nedatorându-se altor variabile, cum ar fi vârsta. 

De asemenea, băieţii care practică dans sportiv au obţinut scoruri mai mari la 
proba de inteligenţă socială decât fetele care practică acest sport. Nu există însă 
diferenţe semnificative între băieţii şi fetele care nu practică dansul sportiv. Faptul 
s-ar putea datora selecţiei iniţiale naturale, operate în rândul băieţilor, de alegerea 
de a practica acest sport. Mai frecvent şi în firea lucrurilor este ca fetele să aleagă 
dansul, decât băieţii. Dintre aceştia, s-ar putea ca, din start, cei care o fac să 
prezinte particularităţi ale inteligenţei lor sociale, pe care acest sport să le potenţeze 
apoi. Aceste diferenţe se pot accentua şi datorită atenţiei speciale pe care băieţii o 
dau exprimării corporale a emoţiilor şi relaţiilor cu partenerele, antrenorii şi com-
petitorii, odată cu începerea antrenamentelor în acest sport, lucru de care băieţii 
care nu practică dansul sportiv nu se preocupă şi nu sunt conştienţi. Conform 
acestor rezultate, adolescenţii de gen masculin care practică dansul sportiv au 
capacităţi de relaţionare socială şi inteligenţă emoţională mult mai bună decât cei 
care nu practică acest sport. Nu există însă diferenţe semnificative între băieţii şi 
fetele care nu practică acest sport. 
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b. Există un efect de interacţiune al vârstei, genului şi dansului sportiv 
asupra comprehensiunii verbale. 

S-a obţinut şi un efect de interacţiune al variabilelor independente asupra 
variabilei comprehensiune verbală: F(1,134) = 11.861 şi p = 0.001. Băieţii care 
practică dans sportiv au obţinut scoruri mai mari la comprehensiunea verbală decât 
fetele care practică acest sport. Nu există însă diferenţe între băieţii şi fetele care nu 
practică dans sportiv. 

În ceea ce priveşte comprehensiunea verbală, există şi o diferenţă semni-
ficativă între scorurile băieţilor care practică dans sportiv şi ale celor care nu 
practică. În cazul fetelor, nu există nicio diferenţă în acest sens. Fetele sunt prin 
definiţie mai conştiincioase şi mai atente la şcoală încă de la vârste fragede, ceea ce 
le dă un avantaj în faţa băieţilor, în ceea ce priveşte învăţarea şi înţelegerea 
cuvintelor. Este de asemenea ştiut că fetele citesc mai mult şi îşi pregătesc temele 
cu mare grijă, învăţând astfel mai repede şi mai uşor, lucru care se întâmplă 
indiferent de practicarea sau nu a dansului. În plus, dansul este posibil să opereze, 
din start, mai accentuat diferenţiator în cazul băieţilor decât al fetelor. Altfel spus, 
dacă am fi operat măsurători între cei care au decis să urmeze acest sport, fără să-l 
fi început încă, şi cei care refuză această ramură sportivă, este posibil ca diferenţele 
la diverse aptitudini să fie mai mici la fete decât la băieţi.  

c. Există un efect de interacţiune al vârstei, genului şi dansului sportiv 
asupra memoriei. 

S-a confirmat că există un efect de interacţiune al variabilelor gen, vârstă şi 
dans sportiv asupra variabilei memoria auditivă a cuvintelor la prima măsurare: 
F(1,134) = 8.016 şi p = 0.005, dar nu şi la a doua măsurare F(1,134) = 2.655 şi p = 
0.106 > 0.05. 

Băieţii care practică dansul sportiv au reţinut mai multe cuvinte decât fetele 
din aceeaşi condiţie, în timp ce pentru subiecţii care nu practică dansul sportiv nu 
s-au obţinut astfel de diferenţe. Ambele rezultate sprijină şi ele explicaţia de mai 
sus, a selecţiei primare pe care alegerea dansului sportiv, nu doar practicarea lui, o 
face în masa copiilor şi adolescenţilor şi, mai ales, în cazul băieţilor.  

Toţi subiecţii care practică dansul sportiv au obţinut scoruri mai bune decât 
cei care nu practică acest sport la memoria auditivă a cuvintelor la prima măsurare. 

În ceea ce priveşte a doua măsurare, există un efect de interacţiune al genului 
şi dansului sportiv asupra rezultatelor subiecţilor: F (1,134) = 10.531 şi p = 0.001. 
Băieţii care practică dansul sportiv au obţinut scoruri mai bune la a doua măsurare 
a memoriei auditive a cuvintelor, decât cei care nu practică dansul sportiv.  

5. CONCLUZII 

Majoritatea ipotezelor acestui studiu au fost confirmate de rezultatele statistice, 
ceea ce înseamnă că există o legătură importantă între practicarea dansului sportiv 
şi dezvoltarea cognitivă a copiilor de 10–11 ani, dar şi a adolescenţilor cu vârsta 
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cuprinsă între 16–17 ani. Dansul sportiv influenţează atât îmbunătăţirea memoriei, 
cât şi a comprehensiunii verbale şi a inteligenţei sociale. Rezultatele noastre sunt în 
concordanţă cu cele ale unui studiu, realizat în Franţa pe un eşantion de  
1400 adolescenţi, ce pune în evidenţă legătura pozitivă dintre practicarea unui sport 
pe termen lung şi rezultatele şcolare (Laure, Binsinger, 2009). 

Ceea ce nu putem ştii cu certitudine, dată fiind imposibilitatea de a fi avut şi 
un sublot semnificativ de subiecţi debutanţi, este cât din capacităţile superioare, 
evidenţiate de practicanţii acestui sport în raport cu grupul de control, se datorează 
aptitudinilor primare ale acestor copii sau adolescenţi.  

Deşi genul subiecţilor nu are un efect principal semnificativ asupra memoriei 
şi abilităţilor verbale ale subiecţilor, această variabilă este destul de importantă în 
corelaţie cu dansul sportiv şi vârsta subiecţilor, existând diferenţe importante între 
băieţii şi fetele care practică dansul sportiv, în favoarea băieţilor. Acest rezultat, 
cumva contraintuitiv, este interesant şi important pentru părinţii care îşi doresc să 
influenţeze semnificativ dezvoltarea psihică a băieţilor lor, îndrumându-i pe aceştia 
spre practicarea dansului încă de la o vârstă fragedă. 

Având în vedere influenţa atât de mare a dansului în dezvoltarea psihică a 
copiilor şi adolescenţilor şi numărul mic al cercetărilor realizate în sfera dansului 
sportiv în România, ce trec dincolo de dezvoltarea psiho-motorie, această lucrare 
este utilă în deschiderea unor noi abordări sistematice pe această temă. 

Resursa principală a acestui studiu rezidă din faptul că aduce în atenţie un 
factor important care influenţează dezvoltarea psihică a copiilor şi adolescenţilor, 
un sport care este din ce în ce mai practicat şi mai căutat de către părinţi şi educatori, 
dar ale cărui beneficii nu erau în totalitate cunoscute sau demonstrate de un studiu 
focalizat, bazat inclusiv pe instrumente create anume pentru variabilele urmărite. 

Ca limite ale acestei cercetări, vom menţiona folosirea unui instrument 
neadecvat pentru măsurarea memoriei vizuale, ceea ce a condus la rezultate plate 
pentru această singură variabilă. În plus, un aspect necontrolat a fost statutul 
socioprofesional al părinţilor celor care, în lotul nostru, practicau dansul sportiv. 
Subiecţii făceau parte din familii cu un statut social şi profesional înalt. Acest fapt 
ar fi putut determina şi el rezultatele, deoarece în acest mediu, există o preocupare 
mai accentuată faţă de educaţia copiilor. Este posibil ca influenţarea dezvoltării 
cognitive să se fi făcut, în cazul acestor subiecţi, şi prin alte căi, ceea ce înseamnă 
că aceste rezultate s-ar fi putut datora efectului combinat al mai multor factori, nu 
exclusiv practicării dansului sportiv.  

Primit în redacţie la: 5.XI.2013 
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REZUMAT 

Această cercetare ilustrează influenţa dansului asupra dezvoltării cognitive la copii şi 
adolescenţi. Testele au fost aplicate pe 136 de subiecţi (76 copii între 10 şi 11 ani şi 60 de adolescenţi 
între 16 şi 17 ani, dintre care 78 practică dansul sportiv sau l-au practicat pe o perioadă mai lungă de 
timp, iar restul de 58 nu practică şi nu au practicat niciodată acest sport), proveniţi de la două şcoli din 
oraşul Iaşi: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” şi Şcoală Generală „Otilia Cazimir” din Iaşi. 
Memoria auditivă a cuvintelor a fost măsurată cu ajutorul probei Nestor–varianta A, iar 
comprehensiunea verbală a fost măsurată cu Testul de vocabular oral al probei Standford–Binet. 
Pentru măsurarea inteligenţei sociale şi a memoriei vizuale, au fost construite două chestionare în 
cadrul grupului de cercetare E-team. Rezultatele au demonstrat că practicarea dansului sportiv ajută la 
dezvoltarea memoriei auditive a cuvintelor, a comprehensiunii verbale, cât şi a inteligenţei sociale, 
atât la copii cât şi la adolescenţi. Chiar dacă pentru obţinerea unor rezultate acurate în acest domeniu, 
o cercetare longitudinală ar fi mult mai fiabilă, rezultatele obţinute incită spre o nouă temă de 
cercetare a dezvoltării cognitive la vârste mici, şi în România, unde această ramură sportivă nu este 
străină copiilor şi adolescenţilor. 
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Abstract 

Handwriting remains an important skill that children need to acquire. Fast and legible 
handwriting is required to keep up with class work and to cope with written examinations. Schools 
need handwriting assessment tools to monitor children’s performance and to identify those who might 
need support. The Detailed Assessment of the Speed of Handwriting (DASH) is a recently developed 
tool with UK norms, which may be suitable for use in other countries. The aims of the study were to 
translate and adapt the DASH for use in Romania with children aged 9–11 years and to investigate 
construct validity of the adapted test by examining both age and gender. The DASH was translated 
into Romanian, with some minor adaptations to the items. 100 Romanian children performed the test. 
Distributions of the data were examined for each of the five DASH tasks. The children were split into 
a younger (9–10 years) and older (10–11 years) age group. DASH data was compared across these 
groups using two-way ANOVA. The adapted DASH was suitable for Romanian children aged  
9–11 years old. There were significant differences between scores for the two age groups across all of 
the tasks, with the older children writing faster on four of the DASH tasks. Significant increases in 
writing speed across the different tasks support the construct validity of the test. Further data 
collection is needed to establish norms in Romania before the DASH may be usefully used in 
Romanian schools. 

Cuvinte-cheie: viteză, caligrafie, validitate, copii, DASH. 
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1. LITERATURE REVIEW 

1.1. IMPORTANCE OF HANDWRITING 

Despite the advantages of using computers, handwriting remains an important 
skill of communication (Barnett et al., 2009; Rosenblum et al., 2006). Skilled 
handwriting is the main important occupation for school aged children when 
performing tasks that involve writing: communicating and recording ideas, and 
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demonstrating understanding in school (Ziviani & Watson-Will, 1998). As age 
increases, the focus is on handwriting speed that becomes a prerequisite for 
progress in both school and everyday life (Barnett et al., 2009).  

The skill of handwriting has to be taught before automaticity is acquired and 
research suggests that automatic handwriting is the single best predictor of length 
and quality of written composition in school (Graham et al., 1997; Medwell et al., 
2009). In contrast, lack of automaticity can restrain the ability to express ideas in 
text (Medwell & Wray, 2007) and may be a problem that affects a significant 
number of primary and secondary aged children (Barnett & Henderson, 2005).  

1.1.1. Handwriting features 
Speed and legibility are the most common features employed for assessing 

competence of handwriting (Graham, 1986). Legibility is the ability of writing to 
be deciphered. Consequently, a legible writing should be easily and correctly read, 
involving the characteristics of readability (size, letter formation and spacing) 
(Rosenblum et al., 2006). Also, legibility requires to respect the time-frame (Graham  
et al., 1998) with the smallest possible amount of effort (Rosenblum et al., 2006). 
Handwriting speed can be determined either by recording the time taken to write a 
specific text or by recording the amount of text reproduced in a given time. 
However, the measure of handwriting speed across studies has been different and 
this can be explained in large part by different instructions, writing activities, 
outcomes measured (Graham & Weintraub, 1996). Research findings have reported 
factors affecting writing speed which include age, gender, writing style, pain and 
fatigue, and legibility. What remains consistent is a trend for handwriting speed to 
improve with age and schooling showing greater speeds achieved by older children 
than young children (Summers & Catarro, 2003; Graham et al., 2008). At the same 
time research has suggested strong effect of gender. Most studies have reported a 
faster writing in girls than boys (Graham et al., 1998; Ziviani & Watson-Will, 
1998; Medwell et al., 2009).  

1.1.2. Handwriting styles 
Without going into detail, it is possible to show that a factor purported to 

affect children’s writing is the writing style (Summers & Catarro, 2003). Ziviani & 
Watson-Will (1998) reported changes in performance of older children and 
attributed them to the use of cursive writing. In contrast, Graham et al. (1998) 
found that a mixed (cursive and print) style was the fastest writing style. Children 
develop their own writing style (Graham & Weintraub, 1996), but a confident, fast 
and legible handwriting is a prerequisite for progress in schools (Graham, 1986).  

1.2. ASSESSMENT OF HANDWRITING 

Problems may occur in writing, and handwriting difficulties can be 
experienced by children in schools (Medwell and Wray, 2007). Furthermore, these 
difficulties may lead to low academic achievement in children and to learning 
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difficulties later (Barnett & Henderson, 2005). Therefore, children with poor 
handwriting skills might be identified and referred to occupational therapists. 
Assessing handwriting, and developing intervention programmes for those with 
difficulties may assist with academic progress (Medwell & Wray, 2007). However, 
due to lack of consensus on handwriting assessments, the main difficulty in 
assessing handwriting is the decision on what to measure and how to measure it. 
Whilst some existing tests of handwriting meet basic psychometric requirements 
for acceptability, some do not (Barnett & Henderson, 2005). 

1.2.1. The Detailed Assessment of the Speed of Handwiting 
One recently developed and standardized test is the Detailed Assessment of 

the Speed of Handwriting (DASH) (Barnett et al., 2007) with UK norms. This 
includes a range of tasks (four core tasks and “Graphic Speed” as an optional task) 
which embody different aspects of handwriting speed (Barnett et al., 2009). Sentence 
copying is probably the most commonly used task in handwriting studies even 
though the materials employed varies across tests and studies. However, the DASH 
includes two tasks with identical content and time constraints; a measure of normal 
writing speed compared with writing under instructions emphasizing speed (Barnett 
et al., 2009). Free writing is also a common method used for assessing handwriting 
speed. The DASH includes a free writing task as one of the five tasks, to assess 
speed of composition and to meet the ecological validity criterion (Barnett et al., 
2009). Alphabet writing in lower case is a task employed in studies for prediction 
of both fluency and quality of handwriting (Graham et al., 1997). Writing the 
alphabet is a skill required for copying text and free writing composition (Barnett 
et al., 2009). Graphic Speed is a task indicating a score for the number of correct 
symbols produced in a one minute period, providing a measure of basic movements 
without using language (Barnett et al., 2009) and is independent of language. 

1.2.2. Psychometric properties 
DASH norms were obtained by using data from the 2001 census. Normal 

distributions were obtained for raw scores for each age group, and the scores were 
used to obtain the standard scores for each task (Barnett et al., 2009). Validity of 
the DASH was examined at the same time as an investigation of reliability. A high 
reliability estimate (.87) was reported in the UK sample. A high level of homo-
geneity across the four main tasks and reliability for each age group were indicated 
by the values of Cronbach’s alphas (between .83 and .89) (Barnett et al., 2007). 
The scores of the four main tasks were highly inter-correlated.  

Referring back to the finding that handwriting improves with age and 
schooling (Graham et al., 2008), the DASH could demonstrate validity, being 
sensitive at age differentiation. The significant mean differences found for all main 
tasks of the DASH in the UK sample have shown that handwriting speed increases 
with age (Barnett & Handerson, 2005; Barnett et al., 2009). Moreover, significant 
main effects for gender were revealed on each of the four main test tasks (Barnett 
et al., 2009).  
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1.3. HANDWRITING IN ROMANIA 

Most handwriting research has been carried out in the UK, North America 
and also in Israel. However, handwriting is also important in other countries and 
the focus of the current study is handwriting in Romania. Although in the language 
and literature syllabus one of the objectives is development of written com-
munication ability (Ministerul Educaţiei, 2003), there is not an objective assessment of 
handwriting speed. Therefore, an adapted DASH in Romania could be a tool for 
schools to monitor children’s performance and identify those with difficulties and 
aid research in deciding the benefits that children may have from handwriting 
intervention.  

The purpose of this study was to determine the test suitability for children 
aged 9–11 years in Romania, and to show whether the test demonstrates good 
validity in a Romanian sample, being sensitive to differences in both age and 
gender. Furthermore, validity was assessed by examining inter-correlations between 
the tasks, and factor loadings in factor analysis.  

2. METHODS 

2.1. TRANSLATION AND ADAPTATION OF THE DASH IN ROMANIA 
 
Firstly, permission was obtained from the test publishers “Pearson Assessment” 

to translate parts of the manual and test instructions. All of the materials were 
translated in Romanian, including the instructions from the test. The instructions 
were then back translated to English by a Romanian professional to check against 
the original meanings.  

2.1.1. Sentence copying 
The DASH includes two tasks in which the sentence “The quick brown fox 

jumps over the lazy dog” is copied. This sentence contains all letters of the English 
alphabet. For the Romanian adaptation, it was not possible to develop a direct 
equivalent as the Romanian alphabet consists of five additional letters with a high 
frequency (ă, â, î, ş, ţ) and the language uses letters „q, w, y” in imported words 
from other languages (with a low frequency). A sentence was therefore chosen that 
included the majority of letters of the alphabet (missing “h and j”), all the 
additional letters and ignored “q, w, y” (“Fixă în coş castraveţii şi un kilogram de 
brânză”/ “He/She laid cucumbers and a kilogram of cheese in a basket”). For the 
“Copy Fast” task, the sentence and timing were identical (2 minutes).  

2.1.2. Alphabet Writing 
The task did not require changes for administration in Romanian. It should be 

noted that the writing of alphabet involves the same letters in Romanian as in 
English language. Whilst the alphabet is taught in school with additional (ă, â, î, ş, 
ţ) and imported letters (q, w, y), some of them (ă, â, î) are not requested in alphabet 
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writing. As result, the letters were written in the following order: “a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, ţ, u, v, w, x, y, z”. Children had to write out the 
letters of the alphabet in the correct sequence for 1 minute.  

2.1.3. Graphic Speed  
There was no need for adaptation of the task materials, instructions or 

administration. This task required just translation of the instructions in Romanian. 
Children were required to draw Xs in circles for 1 minute.  

2.1.4. Free Writing 
The “Free Writing” task involved writing on the topic of “My Life” for  

10 minutes, with several prompt topics presented in the form of a “spider diagram”. 
The diagram and prompts were translated into Romanian but other aspects of the 
task remained the same (timing, marking).  

2.2. PARTICIPANTS 

The participants were 100 Romanian children aged between 9 and 11 years, 
from year three and four in primary school. They were attending four public 
schools located in two towns, representing diverse socioeconomic backgrounds. 
Each of the schools contributed 20, 20, 28, 32 children to the study. Forty-six children 
were aged between 10 and 11 years. The study sample was constituted from a total 
of 49 boys and 51 girls (mean age ± SD was 9.06 ± .03 and 10.05 ± .03 years).  

Table no. 1 
Number of boys and girls in each age year in each school 

 9–10 years 10–11 years 
 Girls Boys girls Boys 
School No 1 9 16 3 4 
School No 2 11 1 4 4 
School No 3 0 13 0 4 
School No 4 7 7 7 7 
Total 27 27 24 22 
Grand total 54 46 

Inclusion criteria were the ability to speak and write Romanian. Participants 
were excluded if they had a sensory or physical difficulty that made writing hard 
for them.  

2.3. MATERIALS AND PROCEDURE 

The research was approved by the Faculty of Health & Life Sciences 
Research Ethics Committee, Oxford Brookes University. Prior to commencing the 
study, ethical clearance was also sought from the Education Board of Hunedoara 
country and the head teachers of all participating schools. School staff informed 
parents about the study and gave them the opportunity to “opt out” of the study. 
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2.3.1. Materials 
The test was administered as recommended in the test manual. The paper 

materials were distributed to all children being tested. Children used their usual 
writing instrument pen/pencil. The researcher provided sets of lined paper and had 
available spare pens/pencils and spare lined paper. Different aspects of the test 
were demonstrated using a large blackboard and in addition the tester’s own set of 
materials was held up in front of the each group when explaining the tasks. 

2.3.2. Group Testing 
The test was administered within one week in all four schools. The 

participants were all seen in the morning, and sessions were arranged to fit in with 
class routines, and all children completed the DASH in a group setting (15– 
20 children) in their usual classes. The data were collected in quiet and well-lit 
classrooms. The children were seated at a desk with adequate space for writing and 
a clear view of the tester’s demonstrations. Testing occupied approximately  
30 minutes per group. In undertaking the test children were able to choose the style 
of writing they wanted to use. The measure of handwriting speed was established 
by following the DASH scoring criteria for each task. 

2.3.3. Data Analysis 
Firstly, analysis was directed at examining the distribution of the scores for 

both age groups across each of the test tasks. Data were explored using 
Kolmogorov-Smirnov Test of Normality (significance level was set at .05), to 
investigate the spread of scores in groups of children. The scores for “Copy Best”, 
“Free Writing” and “Graphic Speed” met the criteria for a normal distribution and 
the assumption was not violated. The scores for “Copy Fast” and “Alphabet Writing” 
tasks at 9–10 years old were not normally distributed; the significance level was  
p < 0.05. The data was computed to logarithmic scores, which were than used for 
further analysis.  

A two age group (9–10 years, 10–11 years) by gender (girls, boys) Analysis 
of Variance was carried out on each task of the DASH to examine the main effects 
of age and gender, and the interaction among the independent variables. Pearson 
product-moment correlation was applied to evaluate inter-correlations between the 
adapted DASH tasks. Finally, a principal-component factor analysis was carried out to 
examine the factor structure of the correlation matrix of the four main DASH tasks.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. DISTRIBUTIONS OF THE DATA 

The present study investigated the normality of the distribution to examine 
whether an adapted DASH is suitable for children in Romania. All the values of 
normal distribution have been set at .200 (as lower bond of true significance) for 
both age groups across each task. A good spread of scores was found in both 
groups. 
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3.2. CONSTRUCT VALIDITY 

The construct validity of each of the DASH tasks was tested by examining 
group differences in age and gender. The mean score and standard deviation for 
each group is presented in Table no. 2.  

Table no. 2 
Handwriting speed for the two age groups for all DASH tasks 

 9–10 years 
n = 54 

10–11 years 
n = 46 Age effect  

Measure M SD M SD F P 
Copy Best/wpm 11.85 2.60 13.66 3.32 9.494 .003 
Copy Fast/wpm 14.36 2.98 15.79 3.27 5.650 .019 
Free Writing/wpm 11.35 2.62 13.23 3.55 9.124 .003 
Alphabet Writing/lpm 24.85 10.50 29.58 12.50 3.456 .066 
Graphic Speed/spm 26,37 7.43 30.33 8.90 5.680 .019 

wpm – words per minute; lpm – letters per minute; spm – signs per minute. 

Table no. 3 illustrates the gender differences found between girls and boys 
for each task of the DASH.  

Table no. 3 
Handwriting speed for gender 

 Girls 
n = 51 

Boys 
n = 49 

Gender 
effect  

Measure M SD M SD F P 
Copy Best/wpm 13.50 3.08 11.84 2.85 8.230 .005 
Copy Fast/wpm 15.63 3.12 14.38 3.15 4.713 .032 
Free Writing/wpm 12.86 3.10 11.55 3.21 4.383 .039 
Alphabet Writing/lpm 28.53 12.58 25.47 10.48 .855 .357 
Graphic Speed/spm 29.47 8.45 26.85 8.08 2.743 .101 

The gain in performance for older children was investigated using ANOVA 
and the results indicated significant mean differences between the two groups for 
four of the tasks: Copy Best F(1,96)= 9.494 p< 0.01 η² = .090, Copy Fast F(1,96) = 
5.650 p < 0.05 η² = .056, Free Writing F (1,96) = 9.124 p < 0.01 η² = .087, Graphic 
Speed F (1,96) = 5.680 p < 0.05 η² = .056.  

Analyses of variance showed significant main effects for gender on three of 
the main tasks with girls writing faster than boys. F values ranged from 4.38 (p < 
0.05) for the Free Writing task to 8.23 (p < 0.01) for the Copy Best task. There were no 
significant main effects of gender on Alphabet Writing and Graphic Speed tasks. 

The Pearson product-moment correlation coefficients reported in Table no. 3 
(range is reported for the two different age groups) revealed that copying and 
writing tasks were substantially inter-correlated. Although there are some low 
correlations for Graphic Speed, the lowest correlations are for Alphabet Writing. 
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Table no. 4 
Pearson correlation coefficients between the adapted DASH tasks for both age groups 

 Copy Best Copy Fast Free Writing Alphabet Writing 
Copy Fast .81–.85    
Free Writing .62–-.62 .63–.72   
Alphabet Writing .54–.59 .36–.52 .25–.58  
Graphic Speed .35–.38 .33–.46 .26–.40 .37–.41 

In the Romanian data, only one factor with an eigenvalue ≥ 1was extracted. 
The significant factor that emerged from the four main DASH tasks, explained 
71.5% of the total variance. The size of factor loadings was high (see Table no. 5). 

Table no. 5 
Results of the Principal Component Analysis  

of the four core adapted DASH tasks 

 9–11 years 
n = 100 

Eigenvalue 2.86 
% of total variance 71.5% 
Factor loadings 
Copy Best .92 
Copy Fast .90 
Free Writing .83 
Alphabet Writing .71 

3.3. DISCUSSION 

The urgent call for research in handwriting to address the need for an 
objective assessment of handwriting speed in Romania has led to the research 
questions of the current paper. This study set out therefore, to adapt and translate 
the DASH and to examine construct validity of the test for Romanian children. 

On the question of the suitability of the DASH for Romanian children, results 
of the current study revealed a normal distribution in the test scores across each 
task. There was a good spread of scores within any group of children. Therefore, 
the results show that the DASH is good at differentiating between children in the 
Romanian sample, as it is in the UK sample.  

On the question of validity of the test, the results of this study emphasize a 
significant difference between age groups. As expected, significant differences 
were found between the children 10–11 years old and children 9–10 years old, in 
their level of mastery; older children wrote faster compared with younger children. 
Some evidence for this comes from all of the tasks involved in the test. The mean 
scores show that for each task there was an increase of at least two words in the 
older children. The results also showed that girls wrote faster compared to boys in 
copying and free writing. Age differences were not found for the “Alphabet 
Writing” and “Graphic Speed” tasks.  
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Another important finding of the current study was that high correlations 
were found between the copying and free writing tasks of the test. Unexpectedly, 
some low correlations with the alphabet task were found. These might be attributed 
to some outliers with extremely high scores in the younger age group. The low 
correlations found for the “Graphic Speed” task were as expected and support the 
findings reported by Barnett et al. (2009). Whilst the four main tasks provide a 
measure of the handwriting ability, the “Graphic Speed” task provides a measure of 
the speed of some basic movements and is not used as predictor of handwriting 
speed. The principal-components factor analysis did not yield surprising results. 
One substantial factor emerges and is regarded as evidence of the unidi-
mensionality of the multi-task scale. High factor loadings (from .74 to .94) have 
been previously reported from the UK data for the four main tasks indicating 
strong evidence of homogeneity of the test (Barnett et al., 2009).  

Previous research suggests that a valid measure is judged at the extent to 
which the test should yield significant differences for age groups and gender 
(Graham, 1986). Although the research findings differ in reports of children’s writing 
speed, the trend of handwriting speed increasing with age remains consistent 
(Ziviani & Watson-Will, 1998). The present study produced results corroborating 
the findings from earlier studies that age is an important factor that influences 
written performance and handwriting of children in higher grades is superior to that 
of children in lower grades (Graham, 2006; Graham et al., 2008). The findings also 
corroborate with previous evidence showing that girls have faster handwriting than 
boys (Graham et al., 1998; Medwell et al., 2009). Boys are more likely to be identified 
as having handwriting difficulties whilst girls’ advantage is affected by their more 
advanced development of fine-motor coordination and also by cultural stereotypes 
of the need to achieve more successful practice (Graham & Weintraub, 1996).  

One strength of the current study is the large and diverse sample of parti-
cipating children. Also, the adapted DASH showed similar evidence of validity as 
that reported by Barnett et al. (2009) in the UK. As with any study, some 
limitations need to be mentioned. First, although the participants were recruited 
from different schools with varying backgrounds, from two different towns, most 
of the recruited children attended school in the same town. The results from this 
specific geographical area may not be generalizable to the school aged population 
in Romania. 

However, further research on this topic could be undertaken to establish 
whether the DASH measures are sensitive to group differences when larger 
samples with a wider age range are recruited. A sample recruited from different 
geographical areas may help to increase the generalization of findings.  

4. CONCLUSIONS 

The findings of the current report have served to indicate that the adapted 
DASH supports the robust psychometric properties of the DASH. Moreover, the 
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findings suggest that the administration of the test in different countries should be 
encouraged. The results of the study emphasize: First, although the test was used 
for the first time in Romania, it demonstrates suitability for Romanian children. 
Second, the examination of validity indicated age and gender differentiation. In 
sum, the adapted DASH would allow teachers and other professionals to identify 
children with handwriting difficulties and to plan the details of intervention 
programmes designed to improve handwriting skills. The test would also provide 
teachers with information that can be used to describe children academic 
performance in schools and to monitor changes over time. It is clear that the next 
step would be to establish norms for the test. It may be useful as an objective 
instrument of handwriting speed needed in Romania. 

Received at: 12.VI.2013 
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REZUMAT 

Caligrafia rămâne o abilitate necesară copiilor. Un scris de mână rapid şi lizibil este esenţial 
pentru a face faţă muncii în clasă şi la examenele scrise. Şcolile au nevoie de un instrument de 
evaluare a scrisului de mână pentru a monitoriza performanţa copiilor şi pentru a depista pe cei ce au 
nevoie de ajutor. Testul Evaluare Detaliată a Vitezei Scrisului de mână (DASH) este un recent 
instrument creat si standardizat în Marea Britanie şi poate fi utilizat şi în alte ţări. Obiectivele 
studiului au fost de a traduce şi adapta testul (DASH) pentru a putea fi folosit in România pentru 
copiii cu vârste între 9–11 ani şi de a investiga validitatea de construct a testului prin examinarea atât 
a vârstei cât şi a genului. Testul a fost tradus in limba română cu unele modificări minore ale 
elementelor componente. 100 de copii români au fost testaţi. Distribuţia datelor a fost examinată 
pentu fiecare dintre cele cinci elemente ale testului. Copiii au fost împărţiţi în două grupe de varstă: 
9–10 ani şi 10–11 ani. Datele testului au fost comparate între cele două grupe folosind ANOVA 
factorială (two-way ANOVA). Testul DASH adaptat a fost găsit corespunzător pentru copiii români 
cu vârste cuprinse între 9–11 ani. Diferenţe semnificative au fost găsite între scorurile celor două 
grupe pentru toate elementele testului (DASH), unde copiii mai mari scriu mai repede în patru din 
elementele testului. Creşterea semnificativă a vitezei de scris în cadrul testului susţine validitatea de 
construct a testului. Colectarea de noi date este necesară pentru a stabili norme ale testului în 
România înainte ca acesta să fie folosit în şcolile româneşti. 
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Abstract 

This study is a first use of Defensive Style Questionnaire (DSQ 60), the version with 60 items 
and 30 mental defense mechanisms (Thygesen et al., 2008), a version recently translated, adapted and 
validated on Romanian population (Craşovan, Maricuţoiu, 2012), to identify psychological defense 
mechanisms on non-clinical population. The study aims to identify gender differences in the use of 
psychological defense mechanisms on the general population (N = 770) by using a heterogeneous 
sample composed of various social groups of different age and education levels. The results of data 
analysis show as being specific to women a number of five psychological defense mechanisms, 
namely altruism, reaction formation, self-observation, withdrawal, displacement, and identification of 
two psychological defense mechanisms specific to men, namely passive-aggressive and isolation. 

Cuvinte-cheie: DSQ 60, mecanisme de apărare psihică, populaţie generală, gen, adaptare. 

Keywords: DSQ 60, psychological defense mechanisms, general population, gender, adaptation. 

1. INTRODUCTION 

The study aims to identify gender determined differences for psychological 
defense mechanisms using the Romanian version (Craşovan, Maricuţoiu, 2012) of 
the Defensive Style Questionnaire (Thygesen et al., 2008) on the general non-
clinical population, given the usefulness of identifying such differences in increasing 
efficiency of psychotherapeutic intervention (Ogrodniczuk, 2006; Ogrodniczuk  
et al., 2001), the patients requiring different approaches depending on the type of 
mechanisms or combinations of psychological defense mechanisms used (Petraglia 
et al., 2009). 

Moreover, the topic of the present study was determined by the importance of 
the analysis of psychological defense mechanisms (see: Bond, 2004; Cramer, 1991 
a, b, 1998, 2006; Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002). So lately, a developing the 
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analysis of psychological defense was observed in the following areas (Craşovan, 
2011): increasing clinical importance of defense analysis; identification of 
psychological defense mechanisms used and their maturity level; identification of 
defense mechanisms specific to different psychopathological conditions; identification 
of defense mechanisms and their operating parameters as predictors of an 
individual’s psychopathological condition, and as retrospective indicators of the 
subject’s defensive past; establishing and transforming defense mechanisms for 
psychopathological disorders and during intervention (psychotherapy or medication); 
how psychological defense operates in physical diseases, emergencies and evolution of 
defense in identification and evaluation techniques of a person’s ontogeny. 

By introducing in the latest edition of DSM-IV-R of a tool for analyzing 
psychological defense – Defensive Functioning Scale/DFS (APA, 2000/2003) it 
was recognized that the approach of psychopathological fact is impossible without 
mental defense analysis, at the same time a trend existing in the considerable 
growing interest for the psychological defense mechanisms and the practical 
diversity of using them, aspect highlighted by the following: defense mechanisms 
initially allowed the understanding of the normal or pathological functioning of the 
mind; subsequently defense mechanisms acquired the part of diagnostic and 
predictive indices in the psychotherapy of mental disorders; using the concept of 
defense mechanisms in areas such as medicine of mental illnesses, occupational 
selection, health prevention and education (Ionescu, Jacquet, Lhote, 2002); new 
research directions in the study of defense mechanisms in terms of development 
(ontogeny and life-cycle perspective), of the cognitive approach (study of relation-
ships between defense mechanisms and coping strategies [David, 2006]) and 
quantitative-behavioral approach (evaluation). In this context, the DSQ-60 
(Thygesen et al., 2008) is an instrument designed for the assessment of the defense 
mechanisms compatible with the psychological defense mechanisms included in 
the DSM IV (APA, 2000/2003). 

The researches show conflicting results regarding gender determined differences 
in using psychological defense mechanisms. Thus, some authors (Mahalik et al., 
1998; Petraglia et al., 2009) support the absence of significant differences in 
overall defensive functioning between female participants and male participants 
while other researches (Bullitt, Farber, 2002) made also on non-clinical samples of 
the general population do not indicate individual differences in the general level of 
maturity of the defense, but different defensive assemblies were observed specific 
to the two genders (Cramer, 1991 b; Watson, Sinha, 1998) and that can be 
explained by different social arrangements that favor the emergence and development 
of some defenses and the absence or low level of functioning, inhibition of other 
defenses (Petraglia et al., 2009). Differences between men and women in the use of 
self-reported psychological defense mechanisms using DSQ 60 (Thygesen et al., 
2008) have been observed in clinical populations – patients diagnosed with major 
depressive disorder (Craşovan, 2013). 
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In general, limits of studies on the analysis of psychological defense are 
determined by (Craşovan, 2011): the lack of a common methodology on the tools 
used; significant differences between the number and the type of defense mechanisms 
included in the various instruments used in the analysis of psychological defense; 
using samples not comparable and not balanced in terms of demographic variables; 
the absence of highly standardized interviewing procedures (so that it is not yet 
known to what extent the variations existing in the defensive mode of operation of 
an individual can be attributed to differences between interviewers, the problem 
being reduced for longitudinal research or therapies where the individual always 
sees the same interviewer or therapist; halo effect (methods/strategies of defense 
most easily identified at the beginning of meetings influence the identification of 
other methods/strategies of defense during the rest of the meeting); training and 
continuous calibration of the assessors; determining the comparability degree of 
assessments obtained in different situations and on different types of data. 

In this context, by using the Romanian version (Craşovan, Maricuţoiu, 2012) 
of the DSQ 60 (Thygesen et al., 2008) applied on two groups of participants, 
relatively balanced in terms of gender (330 men and 440 women), recommend-
dations of previous studies were taken into consideration that suggested increasing 
the number of men included in the study (see Petraglia et al., 2009) and also 
contributions were made to clarifying conflicting results regarding gender determined 
differences in using psychological defense mechanisms reported in other studies 
(see: Bullitt, Farber, 2002; Cramer, 1991 b; Mahalik et al., 1998; Petraglia et al., 
2009; Watson, Sinha, 1998). 

Therefore, the proposed study has an exploratory nature aiming to identify 
psychological defense mechanisms specific to men and women participating in the 
study, namely the identification of possible differences in overall defensive score. 

2. METHOD 

2.1. PARTICIPANTS 

The sample used includes 770 adult assessed from August 2010 to September 
2011 in Timisoara and other places in western Romania, and the participation in 
the study was based on free will and informed consent without offering any form of 
reward. 

The development of the study assumed the administration of DSQ 60 and of 
the demographic questionnaire to a number of 800 subjects. Out of the total of 800 
administered questionnaires, 770 sets of answers were filled in and introduced in 
subsequent analyses (N = 770).  

Eligibility criteria of the participants: the absence of mental illness, the 
absence of organic diseases, people aged between 18 and 66. 

Regarding the demographic features of the sample from the general 
population, related to the number of scores preserved in the analysis, the mentioned 
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questionnaires were applied to a number of 330 men (42.86%) and 440 women 
(57.14%) (Mage = 31.16 years, SDage = 10.81, age range: 18-66) and the graduated 
study level is between level 1 and level 7, where 1 corresponds to high school  
(337 subjects/43.7%), 2 post-secondary (20 subjects/2.6%), 3 college – three years 
(167 subjects/21.7%), 4 faculty – four, five or six years (175 subjects/22.8%),  
5 master courses (56 subjects/7.3%), 6 doctoral studies (12 subjects/1.6%) and  
7 for other cases – 10 grades or below 10 grades (3 subjects/0.4%).  

2.2. INSTRUMENTS AND PROCEDURE 

Demographic questionnaire used for the recording of demographic data and 
details of the participants in the research.  

Defence Style Questionnaire – 60 (DSQ 60) drafted by Thygesen et al. (2008 
[The DSQ 60 Questionnaire Romanian version was validated in Romania on a 
general sample N = 1011 subjects by Craşovan, Maricuţoiu, 2012]). The Defence 
Style Questionnaire (DSQ-60) is a self-report measure with 60 items, used for the 
assessment of psychological defence mechanisms. The questionnaire was 
developed by Thygesen and his collaborators (2008), and represents an abridged 
variant of the original one, devised by Bond in 1986. By developing DSQ-60, 
Thygesen et al. (2008) aimed to create a version of the instrument, which would be 
compatible with the defence mechanisms included in the DSM IV (APA, 2000/ 
2003). The DSQ 60 scales address each of the 30 individual defence mechanisms 
of the DSM IV (APA, 2000/2003). The score for each defence mechanism is 
obtained by adding the answer (chosen by the participant from a scale from 1 to 9) 
from the 2 items corresponding to the particular defence mechanism. The evaluation of 
the global defensive functioning implies computing a general score for the answers 
to all of DSQ-60’s items. This score represents a measure of the general maturity 
of the defensive functioning, with the high scores indicating a pronounced 
defensive functioning (Trijsburg et al., 2003). Thygesen et al. (2008) suggested the 
evaluation of the defensive style starting from the subject’s answers of the DSQ-
60. This perspective clearly distinguishes three levels of defence, which correspond 
to the three levels of maturity for the defensive functioning. For each level, scores 
are computed through aggregation of the items that belong to each factor 
(Thygesen et al., 2008). At last, the hierarchy with 7 levels of defence mechanisms 
(Perry, 1990) was proposed as an alternative to DSQ-60’s scoring system. Similar 
with the maturity of the defensive functioning perspective, this alternative 
classifies the defence mechanisms starting from their content. 

As regards the administration procedure on non-clinical population, the 
eligible participants were informed of the purpose of the research and their informed 
consent was requested, while the following questionnaires were subsequently 
applied in the presence of a research assistant: Demographic Questionnaire and 
DSQ 60 Questionnaire (Romanian version [Craşovan, Maricuţoiu, 2012]). 
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Data analysis was run using the “t” independent test under the statistic 
program of data analysis SPSS version 16 (Howitt, Cramer, 2010) and Power 
StaTim 1.0 (Sava, Maricuţoiu, 2007). The “t” independent test was run repeatedly 
for identifying possible differences between men and women for each of the 30 
psychological defense mechanisms operationalised by DSQ 60 and for the overall 
score of psychological defense mechanisms in the two groups of participants. 
PowerStaTim 1.0 (Sava, Maricuţoiu, 2007) program was used to calculate the 
effect size and statistical power. 

3. RESULTS 

Table no. 1 
Mean, standard deviation, “t” test, degrees of freedom, probability, effect size  
and statistical power for the 30 psychological defense mechanisms (N = 770) 

Men Women 
N = 330 N = 440 

Psychological defense 
mechanisms 

M SD M SD 
t df p d Stat. 

power 

1) Altruism * 14.13 3.59 15.04 3.24 –3,63 768 .000 (p<.001) .26 .82 
2) Passive-aggressive** 7.37 4.16 6.48 3.87 3,05 768 .002 (p<.01) .22 .65 
3) Supression 11.47 3.68 11.48 3.81      
4) Sublimation 9.78 4.30 10.26 4.64      
5) Splitting/other 9.97 4.40 9.72 4.81      
6) Rationalization 12.16 3.40 12.22 3.48      
7) Humor 11.17 4.14 11.54 4.08      
8) Projection 8.56 4.15 8.74 4.69      
9) Reaction formation* 9.96 3.79 10.89 3.93 –3,30 768 .001 (p<.01) .24 .71 
10) Self-observation* 12.83 3.59 13.58 3.72 –2,80 768 .005 (p<.01) .20 .58 
11) Denial 9.30 3.99 9.26 4.23      
12) Devaluation of other 8.95 4.04 8.57 4.12      
13) Projective identification 8.80 3.80 8.80 4.10      
14) Dissociation 8.13 3.87 7.85 4.10      
15) Self-assertion 13.37 3.37 13.74 3.66      
16) Omnipotence 9.02 4.22 9.04 4.38      
17) Acting-out 10.55 4.36 10.25 5.07      
18) Devaluation/self 6.14 3.72 6.08 4.00      
19) Fantasy 6.77 4.33 6.74 4.72      
20) Withdrawal * 10.36 4.78 11.73 5.03 –3,83 768 .000 (p<.001) .27 .85 
21) Intellectualization 9.74 4.04 9.52 4.31      
22) Splitting/self 7.52 3.96 7.88 4.54      
23) Displacement * 8.58 3.96 9.49 4.24 –3,01 768 .003 (p<.01) .22 .64 
24) Repression 8.22 4.13 8.47 3.89      
25) Idealization 8.88 4.38 9.43 4.77      
26) Isolation ** 9.88 4.06 8.98 4.44 2,90 768 .004 (p<.01) .21 .60 
27) Help-rejecting complaining 7.60 3.94 7.20 4.31      
28) Undoing 8.84 4.14 8.87 4.24      
29) Anticipation 11.62 3.89 11.78 3.88      
30) Affiliation 10.94 4.43 11.31 4.698      
DSQ 60 Total 290.2 52.8 294.7 58.4      
Note: * psychological defense mechanisms specific to female participants; ** psychological defense mechanisms 
specific to male participants.  
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4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

As can be seen from the data presented in Table no.1, namely from the value 
of the averages for the 30 psychological defense mechanisms, “t” test and probability, 
there were statistically significant differences between men and women for altruism, 
passive-aggressive, reaction formation, self-observation, withdrawal, displacement 
and isolation. Comparing psychological defense mechanisms where there are 
significant differences, it can be observed that 5 of the 7 psychological defense 
mechanisms, namely altruism, reaction formation, self-observation, withdrawal and 
displacement are specific to women participating in the study, the averages of these 
mechanisms are higher than the averages of the men participating in the study. 
Also, passive-aggressive and isolation are the only psychological defense 
mechanisms specific to the men participating in the study, the average of these 
mechanisms being higher in male participants than in female participants. 

The analysis of the results shows some differences determined by gender in 
the use of psychological defense mechanisms operationalized by DSQ 60 and 
reported in DSM IV R (APA, 2000/2003). 

Some of the psychological defense mechanisms identified as specific to one 
or other of the two categories of participants, namely women and men in this study, 
are confirmed by other researches. Thus, the isolation is also identified as specific 
to men in another study using also the DSQ 60 (Petraglia et al., 2009). Also using 
different methodologies, other studies (Vaillant, 1993 in Ionescu et al., 2002) have 
identified passive-aggressive as a psychological defense mechanism specific to 
men, and specific to women the defense mechanisms are altruism and reaction 
formation. 

Regarding other psychological defense mechanisms for which statistically 
significant differences are not observed, respectively supression, sublimation, splitting/ 
other rationalization, humor, projection, denial, devaluation of other, projective 
identification, dissociation, self-assertion, omnipotence, acting out, devaluation/ 
self, fantasy, intellectualization, splitting/self, repression, idealization, help-rejecting 
complaining, undoing, anticipation and affiliation are used both by men and 
women participating in the research without gender differences. 

In terms of the overall score of DSQ 60 for psychological defense mechanisms, 
obtained by summing the scores of the 30 psychological defense mechanisms 
included in the questionnaire, we can observe the absence of significant differences 
in overall defensive functioning between women participants and men participants, 
which is supported by other previous researches (Mahalik et al., 1998; Petraglia  
et al., 2009). In other researches conducted on non-clinical samples from the 
general population (Bullitt, Farber, 2002), the results do not show the existence of 
significant individual differences in the general level of maturity of defenses but 
there were observed different defensive sets specific to both men and women 
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(Cramer, 1991 b; Watson, Sinha, 1998), differences explained by different social 
arrangements that favor the emergence and development of some defenses and the 
absence/inhibition or low functioning of other defenses (Petraglia et al., 2009). 

The effect size and statistical power indicators (taking reference values as 
starting point: Popa, 2008; Sava, 2004; Sava, 2011; Sava, Maricuţoiu, 2007) show 
the existence of low values for the effect’s size and medium-high for statistical power. 

Thus, in psychotherapeutic practice, by identifying the specific defensive of 
clients – men and women – it is possible to adapt interventions to the clients 
characteristics and also there can be an effective psychotherapeutic intervention 
through awareness of the clients to maladaptive, immature psychological defense 
mechanisms, and replacing them with psychological defense mechanisms that are 
effective, mature (Bond, 2004; Petraglia et al., 2009). 

Following recommendations from other authors (Petraglia et al., 2009) the 
present study increased the number of men included in the research, the number of 
men being relatively close to the number of women, the men representing 42.86% 
of the study participants compared with other studies using the DSQ 60 where the 
number of men is maximum 20% (see Petraglia et al., 2009). Furthermore, this 
study goes beyond other studies that used DSQ 60 (Petraglia et al., 2009) by using 
a heterogeneous sample in terms of education level, including participants with 
different levels of education and not just students, different age groups, from 18 to 
66 years old, and different social groups. Also, by using an assessment instrument 
for psychological defense (DSQ 60) which includes all psychological defense 
mechanisms included in the DSM IV R, and so having a common list of defense 
mechanisms, the contradictions are reduced between the results of different studies 
on the analysis of psychological defense. 

In conclusion, the study shows as specific to women a number of five 
psychological defense mechanisms of the 30 psychological defense mechanisms 
operationalized by DSQ 60, which are altruism, reaction formation, self-observation, 
withdrawal, displacement and identification of two psychological defense mechanisms 
as specific to men, which are passive-aggressive, and isolation. Thus, it is clear that 
there are differences due to gender in the use of some psychological defense 
mechanisms operationalized by DSQ 60 and included in the DSM IV R (APA, 
2000/2003).  

AUTHOR NOTE 

On the sample used in this research was applied simultaneously the COPE 
Questionnaire (Carver, Scheier and Weintraub, 1989 [The COPE Questionnaire 
Romanian version was validated in Romania on a general sample N = 1009 
subjects by Craşovan, Sava, 2013]) in order to analyze coping mechanisms. 
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REZUMAT 

Prezentul studiu este o primă utilizare a Chestionarului stilului defensiv (DSQ 60), versiunea 
cu 60 itemi şi 30 mecanisme de apărare psihică (Thygesen et al., 2008), versiune recent tradusă, 
adaptată şi validată pe populaţie Românească (Craşovan, Maricuţoiu, 2012), pentru identificarea 
mecanismelor de apărare psihică pe populaţie generală, non-clinică. Studiul vizează identificarea 
diferenţelor de gen pentru mecanismele de apărare psihică pe populaţie generală prin aplicarea pe 
eşantion eterogen (N = 770), din diferite grupe sociale, de vârstă şi cu diferite niveluri de educaţie. 
Rezultatele analizei arată ca mecanisme de apărare psihică specifice participanţilor de gen feminin 
următoarele cinci mecanisme: altruism, formaţiunea reacţională, autoobservarea, retragerea şi 
deplasarea, respectiv două mecanisme de apărare psihică specifice participanţilor de gen masculin: 
agresivitatea pasivă şi izolarea. 



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

NICOLAE GHIŢĂ MĂLĂIAŞI∗ 
Centrul Şcolar Special de Educaţie Incluzivă „Sfântul Nicolae” 

Abstract 

This second part of the methodological preliminaries to the approach of a cognitive-
personologic profile manifested at the stage of adolescence study, reveals the process of the incipient 
aggregation of the defining personality structures from the perspective of the interactionism 
developed between its variables, as well as from the one resulted by the inter-correlativity of the sub-
dimensions as they appear of the traits-factors and of the professional values. Under a hypothetical 
report and from the objectives angle, we managed to obtain the expected results, following the 
investigations conducted on the target-group of teenagers, flanked by preteenagers and students. The 
used methods are consecrated, with their support results were obtained in multiple researches, 
especially acknowledged PhD thesis.  

Cuvinte-cheie: adolescenţă, personalitate, profil personologic. 

Keywords: adolescence, personality, personological prophile.  

3. PROCESUL AGREGĂRII INCIPIENTE A VARIABILELOR ÎN SFERA DIMENSIUNII 
PERSONOLOGICE 

3.1. TRĂSĂTURI – FACTORI 

Ideea de proces ne-a fost „impusă” de aspectul evolutiv-dinamic al datelor 
cercetate cu probele „16 P. F.” – Cattell şi „Valori” – D. E. Super. Ideea de 
agregare este mai „veche” şi vizează obiectivul configurării unor structuri integratoare 
în dezvoltarea şcolară prin afinitatea electivă a variabilelor. Iar „incipienţa” vrea să 
precizeze că ne aflăm, cu analiza datelor, înainte de analiza factorială care face 
obiectul articolului următor.  

Identitatea variabilelor 
A – deschidere; B – vivacitate intelectivă; C – emotivitate; E – deschidere; F – expansivitate; 

G – forţa supraeului; H – cutezanţa; I – sensibilitate; L – spirit ipotetic; M – pragmatism; N – 
sociabilitate; O – calm&inchietudine; Q1 – radicalism; Q2 – independenţă; Q3 – control emoţional; 
Q4 – frustrare.  
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Am înscris variabilele pentru fiecare lot de cercetare în ordinea de mărime 
(„performanţă-test”) şi, evident, în succesiune pe „criteriul” etapelor de vârstă ale 
subiecţilor, de la preadolescenţi la studenţi. Desigur, suntem interesaţi cu precădere 
de loturile noastre de bază – adolescenţii. Se impune de la prima vedere: creşterea 
constantă a numărului de variabile ordonate după nivelul scorului, luând în seamă 
pe acelea care au „realizat” un nivel minimal de 5 afinităţi, adică valoarea statistică 
mijlocie a „testului”. Constatăm în acest fel: pentru preadolescenţi, 9 variabile 
aflate peste „baremul” ad-hoc de 5.00 puncte între care, în top, se află factorii A cu 
media de 6.70; O cu 6.18; L cu 5.84; Q4 cu 5.78; F cu 5.77; B, H, I cu 5.00, la 
care am putea reţine, după caz, şi factorul Q2 cu 4.80 şi factorul C. Slaba 
consistenţă de fond a unor variabile de prim-plan apare fără nicio îndoială: anume, 
prezenţa în top a variabilei O – anxietate şi Q4 – frustrare (variabile care îşi pierd 
repede „rangul” la loturile mai mari); B – vivacitate intelectivă aflată în proces 
incipient de configurare, în adolescenţă, pe fondul trecerii de la faza concretă la 
gândirea operaţională propriu-zisă. Locul ierarhic, de-a lungul adolescenţei, este 
schimbător, la adolescenţii mici (vezi variabilele: B, N, Q1, Q3, I etc.), însă acest 
loc este ocupat treptat, la nivelul adolescenţilor mari şi studenţiei, ca verigă inclusă 
într-o configuraţie aproape stabilă.  

Tabelul nr. 3 
Scoruri medii de trăsături-factori 

ADOLESCENŢI Subiecţi 
 
 

Variabile 

Pre-
adolescenţi Socio-uman 

mici 
Tehnico-

ştiinţific mici
Socio-uman 

mari 
Tehnico-

ştiinţific mari 
Studenţi 

A A 6.70 A 7.04 I 6.64 A 7.10 L 7.04 A 7.68 
B O 6.18 L 6.68 A 6.44 B 7.03 A 6.96 B 7.27 
C L 5.84 Q4 6.52 B 6.38 L 6.93 H 6.93 L 6.94 
E Q4 5.78 B 6.20 L 6.32 E 6.59 B 6.86 Q4 6.56 
F F 5.77 I 6.18 Q4 6.24 I 6.57 E 6.43 H 6.54 
G E 5.72 E 5.80 F 6.06 H 6.38 Q4 6.15 Q1 6.24 
H B 5.63 O 5.80 E 6.00 Q4 6.31 F 5.98 Q3 6.22 
I H 5.56 F 5.50 H 5.98 F 6.05 G 5.90 I 6.14 
L I 5.00 H 5.48 O 5.28 Q1 5.63 C 5.74 E 6.13 
M Q2 4.80 Q1 5.34 Q1 5.16 O 5.59 N 5.74 N 5.92 
N C 4.60 G 5.06 C 4.90 N 5.17 Q3 5.64 G 5.70 
O G 4.40 N 4.80 N 4.78 C 5.05 I 5.56 F 5.63 
Q1 Q1 4.36 Q2 4.46 G 4.66 G 5.03 Q1 5.56 O 5.32 
Q2 M 4.34 Q3 4.24 Q2 4.30 Q2 4.57 O 5.16 C 5.09 
Q3 N 4.24 C 3.90 Q3 4.16 Q3 4.31 Q2 4.12 Q2 4.92 
Q4 Q3 4.20 M 3.42 M 3.14 M 3.63 M 3.58 M 4.00 

Scor mediu 5.19 5.40 5.40 5.55 5.87 6.02 
 

Odată cu adolescenţa mică, ierarhia sui-generis a variabilelor se conturează 
potrivit unei norme a optimei structuri ierarhice pe care o găsim, de exemplu, la 
adolescenţii mari – specializarea tehnico-ştiinţifică. Ţinem să consemnăm, în 
structurarea ordinii de performanţă cvasi-stabilă (de fapt, de conţinut psihic în 
agregarea potrivită cu vârsta şi specializarea), la lotul de studenţi care ne poate 



3  Profil cognitiv-personologic în adolescenţă 71 

servi complet drept reper de organizare utilă a abilităţilor şi atitudinilor caracteristice 
treptelor de dezvoltare prin care subiecţii noştri trec.  

În tot cazul, putem consemna ca rezultate constante de cercetare creşterea 
„scorurilor” odată cu vârsta; prefigurarea unor nuclee de „atracţie” inter-variabile 
în planul dominantelor (cum ar fi: factorii B de vivacitate intelectivă, L – spiritul 
ipotetic, H – cutezanţa, Q3 – autocontrolul emoţional, N – avertizarea socială, G – 
forţa supraeului etc.). O anumită ierarhizare valorică a variabilelor poate fi invocată 
ca fapt de structură în devenire, însă inter-corelativitatea este o condiţie a centrării 
optime a abilităţilor şi atitudinilor „productive”, pe baza căreia nu se pot încheia 
totuşi, verdicte „savante”şi „complete”; „secretul” este, totuşi, deţinut de rezultatele 
analizei factoriale.  

3.2. VALORI PROFESIONALE 

Grupul de cercetare ERSOC de la Universitatea din Grenoble II, Laboratorul 
de psihologie socială a avansat o perspectivă de larg consens cu privire la conceptul 
de valoare, precizând că acest termen-cheie al acţiunilor umane are disponibilitatea 
de a invoca şi de a inculca în obiectul-stimul o apreciere iniţială cu un sens general 
valoric (primă accepţiune); investită astfel, într-un repertoriu mai larg de obiecte, o 
altă accepţiune designează încărcarea „obiectelor” cu un sens utilitar (accepţiune 
socială); însă principala accepţiune este una de sens subtil axiologic, anume unul 
care relevă valoarea ca scop (prin care Claparède, dezvoltând o idee a lui J. Piaget, 
a făcut mai cuprinzător sensul general, cu menţiunea că implicatul cognitiv este 
asigurător pentru a „produce” o structură ca operator de eficienţă).  

Pe această direcţie, valorile se asimilează în sistemul de personalitate sub 
„jurisdicţia” inteligenţei, în primul rând, în conexiune cu creativitatea. În fapt, noi 
dispunem de o imagine structurantă printr-o anumită agregare a valorilor în 
adolescenţă, scoţând la iveală o veritabilă dinamică a transformărilor care sunt 
cerute de însăşi dezvoltarea adolescenţilor. Un tablou (structural-dinamic) al 
acestei evoluţii este prezentat în tabelul nr. 4 de mai jos. 

Dacă privim ierarhia ad-hoc a variabilelor – valori la adolescenţii mari 
(specializarea tehnico-ştiinţifică), ne întâlnim cu o veritabilă „formulă” de răspuns 
a unui eşantion-model. Anume, clasarea valorilor după conţinutul lor cel mai 
profund: 

1. Modul de viaţă 5. Ambianţa fizică;  
2. Siguranţa profesională 6. Altruismul;  
3. Relaţii cu colegii 7. Creativitatea;  
4. Realizarea profesională 8. Prestigiul etc. 

 Identitatea valorilor 
Al – altruism; Es – înclinaţii estetice; Si – stimulare intelectivă; Rp – realizare profesională; In – 

independenţă; Pr – prestigiu; Co – conducere; Ae – avantaje economice; Sp – siguranţă profesională; 
Af – ambianţă fizică; Rs – relaţii cu superiorii; Rc – relaţii cu colegii; Mv – modul de viaţă; Va – 
varietate; Cr – creativitate. 
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Tabelul nr. 4 
Scoruri medii de valori profesionale 

ADOLESCENŢI  Subiecţi  
 

 Nr. crt.  
Preadolescenţi Socio-uman 

mici 
Tehnico-ştiinţific 

mici 
Socio-uman 

mari 
Tehnico-

ştiinţific mari 
Studenţi 

1 Mv 4.85 Sp 4.62 Rp 4.50 Sp 5.94 Mv 4.79 Af 4.60 
2 Al 4.52 Af 4.62 Rs 4.40 Rp 4.52 Sp 4.54 Rc 4.58 
3 Rp 4.44 Al 4.55 Ae 4.34 Rs 4.38 Rc 4.50 Rs 4.49 
4 Af 4.42 Rs 4.46 Af 4.34 Ae 4.36 Rp 4.38 Rp 4.47 
5 Rs 4.29 Ae 4.44 Mv 4.28 Af 4.34 Af 4.38 Cr 4.42 
6 Ae 4.28 In 4.38 Rc 4.24 Rc 4.30 Al 4.35 Sp 4.38 
7 Rc 4.24 Pr 4.38 Cr 4.21 Cr 4.29 Cr 4.34 Al 4.36 
8 Sp 4.16 Rc 4.38 In 4.20 Al 4.25 Pr 4.31 In 4.22 
9 In 4.14 Rp 4.37 Pr 4.20 In 4.23 Rs 4.26 Pr 4.20 
10 Cr 4.07 Mv 4.28 Al 4.18 Pr 4.22 Ae 4.25 Ae 4.18 
11 Pr 4.03 Cr 4.17 Sp 4.10 Mv 4.20 Si 4.09 Si 4.08 
12 Si 3.66 Si 3.88 Si 4.04 Si 4.16 In 4.09 Mv 4.03 
13 Co 3.64 Es 3.82 Es 3.69 Es 3.57 Es 3.90 Es 3.68 
14 Va 3.63 Va 3.69 Va 3.30 Va 3.57 Va 3.46 Va 3.62 
15 Es 3.60 Co 3.46 Co 3.19 Co 3.38 Co 3.45 Co 3.50 

Medie generală 4.13 4.23 4.08 4.18 4.21 4.13 
Medii top Î + M 4.34 4.45 4.29 4.37 4.41 4.39 

Medii Slabe 3.71 3.78 3.66 3.78 3.80 3.76 

Constatăm că locurile ultime sunt ocupate de cele slabe: Conducerea, 
Varietatea, Independenţa etc. Dacă privim, însă, ierarhiile loturilor de preadolescenţi 
şi, parţial, pe cele ale adolescenţilor mici, constatăm puţinătatea valorilor de fond în 
top, precum: Prestigiul, Stimularea intelectuală, Creativitatea etc. Unele variabile îşi 
găsesc de timpuriu locul ierarhic cel mai probabil, altele manifestă un fel de 
„migraţiune” în balans până îşi găsesc un loc cu oarecare stabilitate (a se vedea: 
modul de viaţă (Mv), realizarea profesională (Rp), altruismul (Al) etc. Intervin în 
acest proces sinuos, pentru o bună parte dintre variabile, stilul şi acurateţea 
procesului didactic, în consonanţă cu termenii încărcaţi de „noutate” conceptuală, 
efortul individual de autorealizare etc. 

Se poate spune că anumite configuraţii manifestă o versatilitate care apare în 
calitate de modelator între mai multe căi şi entităţi (variabile) în efortul de 
structuralizare stabilă. În tot cazul, între impulsurile justificabile ale lanţului de 
transformări, un element activ este relaţionarea preferenţială, însemn al conştiinţei 
propriei valori a subiecţilor adolescenţi. Aceste observaţii au sensul de a impune un 
modus auto-operandi, în care potenţialitatea generoasă disponibilă îşi caută 
efectivitatea şi eficienţa (şcolară în acest caz).  

Două microintervale (ierarhice) par a se stabiliza ferm: treimea inferioară în 
care apar constant valorile estetice, variabilitatea, conducerea, stimularea intelectuală; 
treimea superioară populată de: altruismul, realizarea profesională, relaţii cu 
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superiorii, ambianţa fizică; în fine, treimea versatilă în care rangurile ne spun că ele 
sunt, în principiu, valori consistente, fie şi numai pentru că niciuna dintre acestea 
nu „cade” în treimea „inferioară”. „Mişcarea” acestei ultime treimi pare a fi cea 
mai lentă la adolescenţii mari, specializarea tehnico-ştiinţifică şi, evident, la 
studenţi. 

Despre „tezaurul” de disponibilitate de-a lungul adolescenţei, este cazul să 
vorbim, alături de abilităţi şi atitudini pe cale de maturizare, de o mare „rezervă” de 
potenţial intelectiv cu efervescenţa lui cunoscută la această vârstă. Din acest 
„rezervor”, ne vom ocupa sumar de corelativitate, această „poartă” inevitabilă a 
analizei factoriale.  

4. INTRA-CORELATIVITATE PERSONOLOGICĂ 
(mostră: o matrice proprie adolescenţilor mari) 

4.1. PREMISE 

Aşa cum am procedat mai înainte cu privire la gradul de inter-corelativitate 
cognitivă (vezi partea I, a acestui studiu), tot aşa este cazul unei priviri din acelaşi 
punct de vedere asupra agregării variabilelor de personalitate şi valori. Notăm, în 
acest sens, că procesul este ascendent şi creşte structural în mod constant şi decis, 
de la preadolescenţi la studenţi. Să reţinem ca ilustrare şi punct de sprijin 
cuantumurile de inter-corelaţii semnificative: preadolescenţii = 74; adolescenţii 
mici = 104 şi 95; adolescenţi mari = 119 şi 124; studenţi = 136. Suntem orientaţi 
cu precădere către loturile de bază – adolescenţii propriu-zişi, cu cele două specializări 
şcolare fiecare. Aceste constatări de plecare vizează, cu precădere, aspecte cantitative, 
însă, mai importante sunt aspectele de fond – calitative, cum ar fi problema 
proporţiilor semnificative de interacţiune, ca şi cea a ierarhiei variabilelor generatoare 
de pre-structuri factoriale.  

Coeficienţii semnificativi de inter-corelativitate sunt în număr de 126 şi 
includ ca cel mai mic nivel de această categorie valoarea de .27.  

Datele ne arată că dintre cele 240 de inter-corelaţii posibile cuprinse în 
tabelul nr. 5, 126 (52,50%) sunt superioare coeficientului de .27 (cel minimal 
semnificativ). Restul de coeficienţi de interacţiune, adică 114 (47,50 %) sunt sub 
baremul minim impus de numărul subiecţilor, deci nesemnificativi. E mult? E 
puţin? În unele cercetări făcute cu subiecţi din anumite profiluri, în Universităţi din 
România (Iaşi şi Bucureşti) şi în Institutul de Filozofie şi Psihologie al Academiei, 
precum cel pedagogic (Creţu, Stratilescu), personologic (Modrea, Cojocaru), 
artistic (Dincă, Mădan), militar (Cojocaru) etc. – proporţia de care vorbim era ceva 
mai ridicată mai ales când, din plecare, un program de investigaţie urmărea, pe 
trepte de vârstă, să realizeze comparaţii. 
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Tabelul nr. 5 
Inter-corelativitate personologică (trăsături-factori şi valori;  

Mostră: o imagine proprie adolescenţilor mari) 

Var. A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 
Al .24 .60 .44 .33 .42 .35 .37 .25 .44 .36 .55 .17 .59 .29 .37 .06 
Es .50 .31 .36 .24 .19 .24 .27 .10 .53 -.04 .68 .05 .05 .15 .05 .29 
Si .36 .61 .39 .30 .52 .28 .65 .53 .27 .38 .45 .36 .24 .14 .42 .05 
Rp .18 .50 .50 .60 .38 .50 .48 .18 .27 .20 .53 .37 .33 .19 .46 .15 
In .15 .50 .16 .19 .07 .09 .38 .24 .55 .22 .45 -.03 .35 .36 .16 .27 
Pr .27 .70 .19 .57 .29 -.06 .70 .19 .18 .16 .38 .29 .35 -.06 .41 .20 
Co .22 .28 .21 -.14 .37 .09 .25 .28 .15 .20 .32 -.07 .19 .23 .21 .09 
Ae .35 .23 .50 .20 .38 .57 .54 .17 .29 .23 .53 .26 .44 .24 .44 .08 
Sp .73 .67 .52 .10 .15 -.08 .16 .14 -.03 .46 .52 -.04 .67 -.18 .50 -.07 
Af -.02 .41 .26 .58 .06 .08 .35 -.05 .43 .22 .26 .12 .12 .19 .34 .29 
Rs -.03 .38 .47 .21 -.02 .11 .23 -.02 .23 .31 .41 .05 .30 .11 .48 .24 
Rc .12 .33 .68 .42 .15 -.11 .28 -.08 .23 .13 .33 .40 .37 .02 .59 .06 
Mv .41 .73 .55 .46 .41 .53 .61 .14 .47 .62 .64 .26 .57 .17 .60 .24 
Va .42 .32 .35 .11 .22 .13 .25 .41 .16 .31 .14 .26 -.07 .34 .10 .34 
Cr .15 .76 .50 .23 .73 .14 .22 .56 .24 .31 .09 .33 .55 .16 .39 .24 

Este drept că în cazul cercetării de faţă, punctul de pornire îl reprezintă 
preadolescenţii cu performanţa lor accentuat scăzută. În ceea ce ne priveşte, noi am 
urmărit procesul de agregare a variabilelor personologice propriu-zise şi a unui set 
de valori profesionale în inter-corelativitatea lor. De exemplu, pentru cazul 
interacţiunii dintre trăsăturile personologice şi valorile profesionale am pus în 
pagină tabelul de mai sus din care ne atrag atenţia inter-corelaţiile (semnificative!) 
dintre factorul B (de fapt, o variabilă de factură cognitivă) şi 14 din cele 15 valori 
profesionale. Urmează în ierarhie factorul N (sociabilitatea) cu 12 inter-corelaţii, 
apoi factorul C (emotivitate-raţionalitate) cu 11 inter-corelaţii, factorul Q3 (controlul 
emoţional) cu 11 inter-corelaţii; apoi descrescător, factorii: Q1, F, L, H etc. (a se 
vedea dispoziţia ierarhică a factorilor în tabelul nr. 6). 

Tot astfel, vom putea vedea proporţiile şi ierarhia valorilor profesionale în 
tabelul nr. 7, din care reţinem ca ilustrare: Siguranţa profesională (Si = 13), Modul 
de viaţă ales (Mv =12), apoi Altruismul (Al = 12), Realizarea profesională (Rp), 
Creativitate (Cr) etc. Nu se poate anticipa cu certitudine care variabile vor intra în 
configuraţia trăsăturilor şi valorilor ca factori constitutivi (desigur, în urma 
obţinerii soluţiilor factoriale validate), însă putem spune că acele variabile care 
manifestă deschidere amplă de agregare din perspectiva criteriului „ierarhie” (în 
preliminariile analizei factoriale), vor apărea în calitate de componente structural – 
funcţionale. În acelaşi timp, se întâmplă uneori ca un factor să se modeleze într-o 
articulare numeroasă de variabile, dar unele cu saturaţia în factor de nivel scăzut, 
însemn al procesului mai lent de agregare care reclamă o anumită „simplificare”. 
Cunoscând acest fapt, noi am recurs la reţinerea drept componente foarte posibil 
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autentice de tip factorial, variabile cu coeficienţi de consonanţă superiori „pragului” de 
semnificaţie de .32. Vom marca structurile factoriale în ipostaza lor de componente 
definitorii, fără a ignora componentele „slabe” care pot conţine o potenţialitate 
non–neglijabilă.  

În mare comentând, se constată că proporţia coeficienţilor de inter-core-
lativitate, purtători de semnificaţie minimă în funcţie de numărul subiecţilor, pune 
în evidenţă conţinutul global: 126 reprezintă 52,50 % din total. Acesta este un 
rezultat care a pornit de la „valoarea” de 27,08 % la preadolescenţi, a continuat cu 
41,67 % pentru ambele loturi de adolescenţi mici şi cu 54,17 % şi 56,67 % pentru 
adolescenţii mari, la ambele specializări şcolare, încheindu-se cu 62,08 % pentru 
studenţi. Experienţa ne-a arătat că, de multe ori, în structura unor factori se 
insinuează câte un număr mare de variabile cu saturaţii reduse ca semnificaţie, însă 
purtând însemnul nivelului semnificativ. 

4.2. TRĂSĂTURILE – FACTORI DIN PERSPECTIVA VALORILOR 

Desigur, fiecare variabilă are „destinul” ei în configuraţiile factoriale, însă un 
aspect se impune cu autoritate metodologică: variabilele slab saturate în factor nu 
aduc un aport relevant la identitatea factorilor. Proporţia globală de coeficienţi de 
inter-corelativitate rămâne, totuşi, în jur de peste 50,00 %.  

Tabelul nr. 6 

 Variabile 
 

Nivel de 
semnificaţie 

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Înalt 6 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Mediu 40 1 5 6 3 1 3 3 2 2 1 6 0 4 0 3 0 40 
Slab 80 5 6 5 4 6 2 6 2 6 6 6 5 6 3 8 4 80 
Total 126 7 14 11 7 8 5 10 4 8 7 12 5 10 3 11 4 126 

4.3. VALORILE PROFESIONALE DIN PERSPECTIVA TRĂSĂTURILOR 

Este evident că proporţia de inter-corelaţii factori–valori este aceeaşi ca şi în 
cazul precedent: 126 – adică 52,50 % (Tabelul nr. 7).  

Cuantumul variabilelor-valori disponibile la agregarea în factori este în jurul 
a 8–10, iar o afinitate electivă indicatoare de consistenţă formativă este de 5–6 agregări 
disponibile, după cum urmează: Modul de viaţă ales (Mv = 12), Creativitate (Cr = 8), 
Siguranţă profesională şi Variabilitate (Sp şi Va = câte 7). În acelaşi rând, pot fi 
incluse şi variabilele-valori care au fost „afectate” cu scăderea de 1 punct: 
Altruismul (Al = 11), Realizarea profesională (Rp = 10), Avantaje economice  
(Ae = 8), Relaţii cu colegii (Rc = 7) etc.  
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Tabelul nr. 7 
Niveluri de semnificaţie 

 Variabile 
 

Nivel de 
semnificaţie 

Al Es Si Rp In Pr Co Ae Sp Af Rs Rc Mv Va Cr Total 

Înalt 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6 
Mediu 40 3 3 4 5 2 1 0 4 5 1 0 2 7 0 3 40 
Slab 80 4 4 9 6 5 6 4 5 1 5 6 6 4 7 3 80 
Total 126 12 7 13 11 7 9 4 9 7 6 6 6 12 7 8 126 

Iată, prin urmare, încă un mod de argumentare a unor priorităţi, un mini set 
compact de intercorelaţii care întăreşte ideea unei ierarhii a variabilelor-valori 
bazate pe constante devoalate prin cercetare şi care ne dă siguranţa unui demers 
plauzibil.  

5. PROPORŢII ŞI IERARHII FINALE 

În planul creativităţii, loturile şi-au „asumat” o bună parte din coeficienţii de 
inter-corelaţie în proporţii care pornesc de la 46,67 % (preadolescenţi), continuă cu 
60,00 % pentru ambele loturi de adolescenţi mici şi apoi cu 80,00 % adolescenţii 
mari de la socio-uman şi 86,67 % adolescenţii mari de la tehnico-ştiinţific, pentru 
ca să se atingă aproape cota maximum posibilă de coeficienţi de inter-corelaţii la 
studenţi (90,00 %). În planul trăsăturilor-factori găsim şi cea mai redusă şi cea mai 
înaltă proporţie de agregare „pre-factorială” (respectiv 65 inter-corelaţii semnificative: 
(27,08 %) la preadolescenţi şi 149 (62,08 %) la studenţi. În vreme ce saltul dintre 
preadolescenţi şi adolescenţii mici este relativ spectaculos (de la 65 la 100 de inter-
corelaţii realizate), celălalt salt, de la „capătul” opus al parcursului, se pune în 
evidenţă ca un „simplu” pas de creştere (de la 57 % pentru adolescenţii mari de la 
tehnico-ştiinţific la studenţi, unde se realizează o proporţie de agregare posibilă a 
trăsăturilor-factori de 62,00 %). În fine, în planul valorilor se pune în evidenţă un 
cuantum de coeficienţi de inter-corelaţie mai înalt decât în cazul trăsăturilor-factori 
(76 de interacţiuni, adică 36,19 % la preadolescenţi), încheindu-se cu proporţia de 
127 (60,48 %) la studenţi (Tabelul nr. 8). Între cele două sub-dimensiuni per-
sonologice – trăsăturile-factori şi valorile – se prezintă bine distincte şi ca timp al 
creşterii, şi ca arie sau interval de debut: valorile par a se organiza într-un timp 
relativ „comprimat”, trăsăturile urmează un proces de agregare mai lent şi mai 
îndelung. 

Reiterăm ideea că factorul de inteligenţă generală se „validează” „preliminar” 
ca promotor al cristalizării sub-sistemelor de personalitate propulsate de trăsături-
factori şi de valori. Sub-dimensiunea creativităţii merge în consonanţă cu inteligenţa, 
dar ambele prezidează activ procesul de dezvoltare şi de maturizare a adoles-
cenţilor. Câteva rămâneri în urmă sunt proprii adolescenţilor mici la care, din 
păcate, faptul de a fi înscris la socio-uman sau tehnico-ştiinţific nu produce 
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diferenţieri specifice, cel puţin la început. Acestea apar cu evidenţă la nivelul 
adolescenţei mari. Studenţii cercetaţi au fost un reper aşteptat din punct de vedere 
performanţial. 

Tabelul nr. 8 
Intercorelaţii 

Inteligenţă 
generală Creativitate Trăsături – factori Valori profesionale Inter-corelaţii 

semnificative 
 

Loturi Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

Preadolescenţi 12 100 14 46,67 65 27,08 76 36,19 
Adolescenţi mici socio-
uman 12 100 18 60,00 100 41,67 98 46,67 

Adolescenţi mici tehnoco-
ştiinţific 12 100 18 60,00 100 41,67 102 48,57 

Adolescenţi mari socio-
uman 12 100 24 80,00 130 54,17 108 51,43 

Adolescenţi mari tehnico-
ştiinţific 12 100 26 86,67 136 56,67 114 54,24 

Studenţi  12 100 27 90,00 149 62,08 127 60,48 
Total semnificativ şi % 
per lot 72 100 127  680  549  

Rămâne ca studiul final (partea a treia) – identificarea factorilor explicativ-
determinativi – să ne aducă o serie de răspunsuri şi, în orice caz, anumite puncte de 
reper solide pentru creionarea profilului personologic adolescentin.  

6. CONCLUZII GENERALE 

Ceea ce am numit ,,Preliminarii metodologice la abordarea unui profil 
cognitiv – personologic în adolescenţă”, propus spre publicare în două părţi, 
reprezintă secvenţa finală a studiului, având ca obiectiv prefigurarea unui tablou 
dinamic al factorilor explicativ-determinativi, pe stadii de vârstă şi specializări 
şcolare. În studiul nostru, am proiectat obţinerea câtorva configuraţii factoriale, 
„centrale”, ca şi anumite direcţii de dezvoltare care să ilustreze particularităţi de 
convergenţă, de variabilitate şi de continuitate (Popescu-Neveanu, Dicţionar de 
psihologie, 1978), cu finalitatea identificării unor unităţi constitutive – privind 
conceptul personalitate – constante şi cvasi-comune loturilor studiate. Am avut ca 
ax director consonanţa dintre factorul cognitiv structurant şi modelul personologic 
posibil ca substrat „material”, în două perspective:  

a) structural – interesându-ne interactivitatea abilităţilor inteligenţei/creativităţii, 
cu vectorii profilului personologic; 

b) evolutiv – interesându-ne dinamica dezvoltării potenţialului intelectiv şi 
cristalizarea factorilor-vectori de personalitate în dependenţă de treptele semnificative 
de vârstă şi de specializarea şcolar-profesională. 

Primit în redacţie la: 25.III.2013 
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REZUMAT 

Această a doua parte a studiului Preliminarii metodologice la abordarea unui profil cognitiv – 
personologic în adolescenţă relevă procesul agregării incipiente a structurilor definitorii de 
personalitate din perspectiva inter-acţionismului variabilelor, cât şi din cea a inter-corelativităţii sub-
dimensiunilor ca atare – a trăsăturilor-factori şi a valorilor profesionale. Sub raport ipotetic şi prin 
prisma obiectivelor am obţinut rezultatele aşteptate, în urma investigaţiilor făcute pe grupul-ţintă de 
adolescenţi, flancaţi de preadolescenţi şi studenţi. Metodele folosite sunt consacrate, cu ajutorul lor s-
au obţinut rezultate în multe cercetări, cu deosebire teze de doctorat recunoscute.  
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Abstract 

The article is a brief presentation of some of the latest research on dysfunctional social 
correlates in personality disorders. The examination of social implications of these disorders is a less 
discussed topic in local literature in the field, but extensively studied by the international scientific 
community. Our analysis is carried out on three major coordinates: social incompetence, emotional 
dysfunctions and maladaptive cognitive schemas expressed by individuals with personality disorders. 
Knowing all these maladaptive traits allows clinicians the establishment of appropriate intervention 
measures. 
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1. INTRODUCERE 

Înţelegerea implicaţiilor sociale ale tulburărilor de personalitate este decisivă 
atât pentru tratamentul acestora, cât şi pentru rezolvarea problemelor pe care 
indivizii astfel diagnosticaţi le generează în planul relaţiilor interpersonale şi în 
funcţionarea grupurilor sau a comunităţilor din care fac parte. Este cunoscut faptul 
că aceste tulburări se nasc în condiţii nefavorabile (sociale, economice, educative, 
culturale), iar activitatea antisocială este stimulată de dezadaptările subiecţilor 
proveniţi din medii periferice sociale (Romila, 1997). Pe de altă parte, nu trebuie să 
pierdem din vedere nici faptul că personogeneza, în general, şi construirea 
trăsăturilor de personalitate dezadaptative, în particular, sunt influenţate de factorii 
psiho-sociali care au acţionat asupra individului, în copilărie şi pe tot parcursul 
devenirii lui. Cu alte cuvinte, socialul contribuie la construcţia individului ca 
personalitate, iar personalitatea astfel formată poate influenţa, la rândul ei, mediul 
în care trăieşte individul.  
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În cazul indivizilor cu „personalităţi deformate”, influenţa asupra mediului 
social este una preponderent negativă, date fiind incompetenţa lor socială, disfuncţiile 
emoţionale şi stilul deficitar de rezolvare a problemelor. Din aceste considerente, 
investigarea tulburărilor de personalitate şi a interacţiunilor stabilite de persoanele 
cu aceste tulburări, în reţeaua lor socială, nu mai reprezintă un teren exclusiv de 
cercetare al psihologilor şi al psihiatrilor. În această zonă au pătruns masiv 
sociologii, asistenţii sociali şi chiar economiştii responsabili de managementul 
organizaţional. Etiopatogenia psihiatrică urmăreşte însă în continuare rolul factorilor 
psihosociali în favorizarea şi declanşarea tulburării psihice, iar terapeuţii se apleacă 
asupra vulnerabilităţilor de fond ale personalităţilor dezadaptative.  

2. INCOMPETENŢĂ SOCIALĂ 

Pacienţii cu tulburări de personalitate au dificultăţi sociale de lungă durată şi 
abilităţi de interrelaţionare deficitare, au relevat studiile de profil. Aceştia nu pot 
dezvolta aptitudinile potrivite pentru a se poziţiona ca persoane competente social. 
Incompetenţa lor socială are la bază disfuncţiile înregistrate în relaţiile interpersonale, 
anxietatea socială, deficitele marcante în integrarea informaţiilor sociale, suspiciunea 
etc. Inadaptarea profesională este una dintre cele mai importante consecinţe ale 
incompetenţei sociale.  

Disfuncţii interpersonale importante se manifestă, de exemplu, în tulburarea 
de personalitate histrionică, ale cărei mărci identitare sunt căutarea excesivă a 
atenţiei celorlalţi, demonstrativitatea şi teatralitatea (atribute care se constituie în aşa 
numitul „stil histrionic de autoprezentare”). Fenomenele histrionice sunt omniprezente 
în cadrul mai multor aspecte ale culturii noastre occidentale, şi, prin urmare, merită 
o examinare suplimentară (Renner et al., 2008). Tulburarea de personalitate 
paranoidă apare, la rândul ei, ca răspuns la stresorii sociali şi interpersonali 
(Houseman, 1990), accentuând dificultăţile relaţionale.  

Creşterea competenţei de interacţiune cu semenii şi formarea aptitudinilor 
prosociale reprezintă obiective centrale ale tratamentului indivizilor cu tulburare de 
personalitate schizotipală. Aceste persoane se confruntă cu dificultăţi psihologice şi 
sociale marcante, au un comportament interpersonal dezorganizat, se remarcă prin 
paranoia şi ideaţie magică (Fonseca-Pedrero et al., 2010); unele cercetări au relevat 
că femeile schizotipale au scoruri mai mari la anxietate socială şi la credinţe 
ciudate (Badcock şi Dragović, 2006). De altfel, anxietatea socială este un simptom 
central al tulburării schizotipale, alături de ideile magice, experienţele perceptive 
neobişnuite, ideile de referinţă şi suspiciune, ea crescând riscul dezvoltării schizofreniei 
(Wolfradt şi Straube, 1992).  

Anxietatea socială stimulează, pe de altă parte, raţionamentele disfuncţionale, 
iluziile de persecuţie şi ideaţia paranoidă, manifestate în tulburarea de personalitate 
paranoidă, însă ea nu este suficientă pentru a produce experienţe paranoice, deşi 
afectează raţionamentele, creează sentimentul de primejdie şi amplifică problemele 
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interpersonale (Freeman, 2007). Unii cercetători au indicat existenţa unor corelaţii 
pozitive între gândirea paranoică, pe de o parte, şi singurătate, lipsa suportului 
social, deficitele abilităţilor sociale şi relaţiile sociale sărace, pe de altă parte. Gândirea 
paranoidă a fost asociată în mod pozitiv cu sensibilitatea la mesajele verbale ale 
altora şi la normele sociale, şi a corelat negativ cu adaptarea socială şi încrederea în 
interacţiunea socială (Riggio şi Kwong, 2009).  

Din cauza anxietăţii sociale, paranoizii sunt însinguraţi, se refugiază în mass-
media sociale şi au deficite mari de competenţe interpersonale. Lumea virtuală pare 
să fie, de asemenea, locul preferat de refugiu al schizotipalilor. Îndepărtându-se de 
lumea reală, ei îşi amplifică astfel deficitele relaţionale, anxietatea socială şi 
depresia (Mittal et al., 2007).  

La subiecţii borderline, anxietatea socială se asociază cu deficite marcante în 
integrarea informaţiilor sociale, cu antagonism interpersonal (inadecvare la inter-
locutor), precum şi cu o suspiciune crescută faţă de oameni şi situaţii (Minzenberg, 
2006). În cazul paranoizilor, anxietatea şi stresul social determină intensificarea 
ideaţiei specifice, conducând la declanşarea episoadelor psihotice (Kesting et al., 
2013). 

Inadaptarea profesională apare ca o consecinţă importantă a incompetenţei 
sociale. De pildă, schizotipalii şi paranoizii au rate mai mici de ocupare profesională şi 
un istoric de a fi lucrat la locuri de muncă mai puţin complexe decât persoanele 
fără asemenea tulburări. În timp ce subiecţii cu mai puţine trăsături de personalitate 
paranoidă sunt capabili să aibă o istorie de muncă într-un mediu competitiv pentru 
un an, schizotipalii se refugiază în locuri de muncă implicând niveluri mai reduse 
de contact social. Concluzia acestui studiu (McGurk et al., 2013) este aceea că 
tulburarea paranoidă reprezintă un predictor semnificativ al istoriei de muncă, în 
timp ce tulburarea schizotipală prezice contactele sociale sărace la locuri de muncă. 

2.1. NARCISICII – MANAGERII IDEALI? 

Tulburarea de personalitate narcisică este, la rândul ei, una dezadaptativă, 
care provoacă disfuncţii şi suferinţă în domeniul interpersonal, remarcă autorii care 
au studiat acest tip de tulburare. Comportamentul narcisicilor generează probleme 
nu numai pentru persoanele care interacţionează cu ei, cât şi pentru narcisicii înşişi, 
manifestate prin stres şi afectarea negativă a funcţionării sociale (Miller et al., 
2007). Astfel, marii narcisici sunt hipervigilenţi în ceea ce priveşte ameninţările 
îndreptate împotriva propriei lor fiinţe (aşa numitele acţiuni de „Ego-terorism”), 
motiv pentru care ei dezvoltă comportamente de apărare a Sinelui, de protecţie a 
autopercepţiei de grandoare şi de evitare a deziluziei inutilităţii (Horvath şi Morf, 
2009).  

Potrivit altor studii (Watson, Morris, 1991), narcisicii se remarcă prin scoruri 
mai scăzute în inventarele de personalitate la dimensiuni precum empatia 
emoţională şi cognitivă (demonstrând o lipsă de sensibilitate interpersonală), la 
dezirabilitatea şi la responsabilitatea sociale şi, totodată, prin scoruri mai mari la 
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stresul interpersonal. Atributele de „conducere”/„autoritate” stabilesc corelaţii pozitive 
cu dimensiunea „primejdii interpersonale” mai mici, în timp ce „superioritatea”/ 
„aroganţa”, alte trăsături dezadaptative, corelează înalt cu responsabilitatea socială 
crescută, percepută de persoana narcisică (ibidem). În acelaşi timp, narcisicii s-au 
dovedit a fi mai stresaţi comparativ cu persoanele fără tulburări de personalitate, 
trăsăturile disfuncţionale ale acestora fiind susceptibile de a le modifica starea de 
sănătate pe termen lung. Pentru a ajunge la o asemenea constatare, a fost deter-
minată în laborator reactivitatea la stres a narcisicilor (Eldstein et al., 2010) şi a 
fost măsurată reactivitatea la cortizol (corelata fiziologică). Pe de altă parte, stresul 
poate determina depresia şi atitudinile paranoide în rândul narcisicilor (Joiner Jr.  
et al., 2008). Potrivit altor cercetări, empatia emoţională restrânsă a narcisicilor 
este legată de anumite anomalii structurale în regiunea creierului fronto-paralimbic 
(Schulze et al., 2010).  

În ciuda eforturilor psihiatrilor şi ale psihologilor de a înţelege şi de a trata 
această tulburare, specialiştii în management o consideră benefică. Organizaţia 
condusă de un narcisic este una performantă. Rosenthal şi Pittinsky (2006) cred că 
narcisismul, ca trăsătură de personalitate marcată de grandoare, este un atribut al 
liderilor puternici, chiar dacă aceasta cuprinde aroganţă, auto-admiraţie, o stimă de 
sine fragilă. Conform autorilor citaţi, narcisicii se remarcă prin stiluri de conducere 
grandioase, sunt motivaţi de nevoia lor continuă de a atrage admiraţia celorlalţi şi 
empatizează cu instituţiile pe care le conduc; în plus, ei posedă charismă şi au 
viziuni înalte, dimensiuni vitale pentru un leadership eficient. Studiul personalităţilor 
narcisiste ar putea fi integrat în domeniul studiilor de management, conchid cei doi 
autori.  

În acelaşi registru se plasează Rosenthal şi Hooley (2010), care recomandă 
investigaţii suplimentare cu privire la tulburarea de personalitate narcisică, dat fiind 
că narcisismul, care corespunde unui nivel ridicat al stimei de sine, ar reflecta 
sănătatea psihologică a individului.  

Totuşi, există cercetări care atrag atenţia asupra faptului că, în mediul social, 
narcisismul poate fi legat de comiterea agresiunilor asupra altora. Această formă 
patologică de personalitate reprezintă un amestec ciudat şi paradoxal de adaptabilitate 
la cerinţele sociale (bazat, desigur, pe autosuficienţă) şi de imposibilitate de adaptare 
(centrată pe exploatarea altora). Exploatatorii narcisici sunt capabili de a comite 
agresiuni şi chiar violenţe extreme, având în acelaşi timp o capacitate crescută de 
victimizare (Reidy et al., 2008).  

3. DISFUNCŢII EMOŢIONALE 

Anhedonia socială, perceperea greşită a emoţiilor, instabilitatea emoţională, 
impulsivitatea, accesele de mânie şi depresia reprezintă alte trăsături care pot fi 
identificate în rândul persoanelor cu tulburări de personalitate.  
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Anhedonia socială sau incapacitatea de a simţi plăcere este o trăsătură 
distinctivă din schizofrenie care se regăseşte cu o mare frecvenţă la cei cu tulburări 
de personalitate schizotipală, schizoidă şi paranoidă, fiind un indicator promiţător 
de vulnerabilitate genetică pentru patologia din schizofrenie, alături de anxietatea 
socială, dezorganizarea cognitivă, denaturarea realităţii şi de stresul psihologic 
marcant (Cohen et al., 2010, Sera et al., 2013). Studii recente au demonstrat că 
anhedonia corelează cu o scădere a participării sociale nu numai în viaţa reală, ci şi 
în mediul virtual. Accesul la profilurile de pe Facebook ale respectivelor persoane 
a arătat că acestea au un număr scăzut de prieteni şi de fotografii şi comunică mult 
timp doar cu câte un prieten (Martin et al., 2006).  

Din punct de vedere al disfuncţiilor emoţionale pe care le antrenează, 
simptomele paranoide pot fi studiate, la rândul lor, atât pe teritoriul psihopatologiei 
clinice, experimentale, cât şi pe cel al ştiinţelor cognitive sociale. Aceste simptome 
au fost legate de perceperea constantă a emoţiilor ca fiind dezgustătoare. Percepţiile 
greşite ale paranoizilor au rămas nemodificate în urma tratamentului, având la bază 
atât unele deficite neurocognitive, cât mai ales prejudecăţi sociale, cognitive (Peer 
et al., 2004), ceea ce a relevat dificultatea modificării acestora.  

Pe de altă parte, schizotipalii se confruntă cu dificultăţi insurmontabile în a 
recunoaşte şi eticheta diverse emoţii, în baza cărora să poată afişa comportamente 
competente social. Ei nu pot alege comportamentul adecvat, din mai multe variante 
de comportamente, pentru a rezolva sarcini prestabilite. Capacitatea schizotipalilor 
de a identifica emoţiile pozitive a fost mult mai deficitară decât cea de a identifica 
alte tipuri de emoţii. În acelaşi timp, ei nu şi-au putut adapta comportamentele la 
sarcinile trasate, fiind incapabili să-şi aleagă comportamentele adecvate social din 
multitudinea de variante oferite. Studiul a sugerat că persoanele cu tulburare 
schizotipală au abilităţi sociale scăzute, similare celor raportate pentru persoanele 
cu schizofrenie (Waldeck şi Miller, 2000).  

În tulburarea de personalitate borderline, psihopatologia afectivă (dezechilibrul 
emoţional) şi distorsiunile cognitive pot fi considerate răspunzătoare de inadaptarea 
la mediul social, ca şi de alte complicaţii (episoade depresive majore, tentative de 
suicid, tulburare bipolară). De altfel, însăşi această tulburare defineşte un „pattern 
pervaziv de instabilitate a relaţiilor emoţionale, a imaginii de sine, a afectelor şi o 
impulsivitate accentuată” (Ionescu, 1997). Indivizii borderline pendulează între 
extremele de idealizare şi devalorizare a propriei persoane sau a celorlalţi (aşa 
numitul „binom dispoziţional”), au relaţii interpersonale intense şi versatile, sunt 
schimbători, imprevizibili, se confruntă adeseori cu sentimentul de vid interior 
(plictiseală, zădărnicie) şi detestă singurătatea (aceasta le provoacă disconfort şi 
anxietate).  

Diverse studii au arătat că pacienţii borderline şi antisocialii au o vulnera-
bilitate emoţională generală, implicând imaturitatea şi incapacitatea de rezonanţă 
afectivă, dimensiuni care amplifică disfuncţiile interpersonale. Reacţiile emoţionale 
intense le sunt declanşate uşor. Astfel, persoanele borderline au nu doar o 
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inteligenţă socială slab dezvoltată, ci şi un management deficitar al emoţiilor, 
fiindu-le afectată însăşi percepţia expresiilor emoţionale ale persoanelor cu care 
intră în contact şi chiar recunoaşterea acestor emoţii (Gardner, Qualter, 2009). 
Astfel, sub o aparenţă de normalitate a indivizilor borderline (care par a avea „faţete 
sociale intacte”), se ascunde un „haos interior”, alimentat de o istorie îndelungată 
de suferinţe şi de comportamente cronice autodistructive, izvorât din instabilitatea 
emoţională (Sansone şi Sansone, 2010).  

La rândul lor, antisocialii se remarcă prin imaturitate şi labilitate afectivă, 
intoleranţă la frustrare, hipersensibilitate, excitabilitate, un slab control al impulsurilor, 
indiferentism afectiv şi lipsă de empatie. Trecerea de la o stare afectivă la alta 
conferă imprevizibilitate acţiunilor infracţionale şi contribuie la autocontrolul lor 
scăzut. Instabilitatea afectelor şi a emoţiilor se asociază cu hipersensibilitatea şi 
excitabilitatea crescută, cu frustrarea intensă, trăsături care numai împreună pot 
explica slabul control al impulsurilor (Butoi şi Butoi, 2006).  

4. SCHEME COGNITIVE DEZADAPTATIVE 

Schemele cognitive greşite şi modalitatea ineficientă de a rezolva problemele 
de viaţă şi profesionale sunt alte trăsături dezadaptative atribuite persoanelor cu 
tulburări de personalitate.  

Indivizii borderline, narcisicii, histrionicii şi evitanţii rezolvă problemele cu 
care se confruntă într-un stil impulsiv şi neglijent, ultimii remarcându-se în plus şi 
prin negativitate (McMurran et al., 2007). La persoanele diagnosticate cu borderline, 
relevă un alt studiu, schemele cognitive dezadaptative vizează atât propria persoană 
şi ceilalţi oameni, cât şi situaţiile în general (Specht et al., 2009). Din această 
gândire negativă (care conduce la cogniţii sociale deficitare şi la o „mentalizare” 
excesivă), la care se asociază disfuncţiile emoţionale puternice şi percepţiile 
greşite, excesiv de polarizate, ar decurge problemele interpersonale ale subiecţilor 
borderline (Arntz şi Haaf, 2012), ca şi tulburările lor de comportament (Sharp  
et al., 2011).  

În cazul antisocialilor, în prim planul cogniţiei se impun imaturitatea intelectuală 
(susceptibilă să genereze un mod specific de planificare acţională, care vizează 
obţinerea imediată a unei recompense) şi neluarea în calcul a consecinţelor acţiunilor 
infracţionale pe termen mediu şi lung. Infractorul este practic incapabil să prevadă 
consecinţele acţiunilor. Imaturitatea intelectuală nu denotă o rată scăzută a 
coeficientului de inteligenţă, ci presupune o capacitate redusă de a stabili un raport 
raţional între pierderi şi câştiguri în proiectarea unui act infracţional, arată Eysenk 
(1964).  

Numeroase studii de psihiatrie şi de psihologie clinică pun accentul nu doar 
pe schemele cognitive greşite ale persoanelor cu tulburări de personalitate, ci şi pe 
deteriorarea pre-psihotică a gândirii lor. Este cazul ucigaşilor în masă din şcoli, 
diagnosticaţi fie ca psihopaţi, fie ca psihotici (cu schizofrenie paranoidă). În cazul 
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psihopaţilor de acest gen, studiile arată că ei au trăsături de personalitate paranoidă 
în formare, mai precis exagerează consecinţele negative ale tratamentelor la care ar 
fi fost supuşi de către ceilalţi, reacţionează cu furie la batjocură şi la intimidare, au 
justificări pentru viitoarele răzbunări şi sunt obsedaţi de respingerea lor de către 
anumite grupuri (Dutton et al., 2013).  

5. CONCLUZII 

Factorii sociali sunt implicaţi nu numai în menţinerea dificultăţilor relaţionale 
ale indivizilor diagnosticaţi cu tulburări de personalitate, ci şi în persogeneză. În 
copilărie, tulburările de personalitate sunt denumite tulburări de comportament, 
urmând a se cristaliza la adolescenţă, odată cu structurarea personalităţii, însoţindu-l 
pe individ de-a lungul întregii sale existenţe (Ionescu, 1997). Cu alte cuvinte, un 
model dezadaptativ de personalitate nu apare din neant, nu este rezultatul direct al 
unui stres trăit de adult, ci se construieşte în timp. De pildă, copiii agresaţi sunt 
consideraţi a fi „preborderline”. Ei au imagini ambivalente despre ei înşişi şi despre 
alţii, se tem să nu fie abandonaţi de mamele lor (catalogate ca inconsecvente, 
insensibile şi nonempatice). Totodată, aceşti copii se confruntă cu dileme aparent 
nerezolvabile, au un comportament dezinhibat, provin din familii marcate de un 
nivel ridicat de psihopatologie sau din familii cu stiluri parentale disfuncţionale şi 
au atitudini contradictorii faţă de părinţi, mergând de la dragoste la ură (Gratz  
et al., 2011). Cele două trăsături s-au dovedit indisolubil legate de abuzul emoţional, 
ca factor de stres major în viaţa copilului.  

Stilurile parentale detaşate, respectiv protectoare, abandonul copilului, abuzul 
copilului (frecvent şi sever), ca şi furia dezvoltată de copil înainte de 18 ani sunt 
predictori semnificativi nu numai pentru tulburarea de personalitate borderline, cât 
şi pentru tulburarea antisocială (Lobbestael et al., 2005). Abandonul copilului s-a 
reliefat, la rândul său, ca predictor comun al tulburării borderline şi al tulburării de 
personalitate de tip evitant (De Panfilis et al., 2012).  

Comportamentul persoanelor cu tulburare de personalitate paranoidă ar avea 
şi el printre determinaţi relaţiile adversive părinte-copil, expunerea la comportamente 
inconsistente, un istoric de suspiciuni confirmate, neîntărirea comportamentelor 
sociale adecvate, imitarea comportamentelor paranoide ale altora, perturbarea 
sistemelor de feedback social şi, nu în ultimul rând, stresul vieţii (Haynes, 1986). 
De altfel, vulnerabilitatea emoţională, ale cărei baze sunt puse încă din copilărie, se 
numără printre factorii psihosociali de risc ai schizofreniei. Este unanim recunoscut 
faptul că experienţele din copilărie afectează capacitatea de dezvoltare socială şi 
emoţională sănătoasă. Un studiu realizat de Anglin şi colab. (2008) a arătat că 
separarea copilului de mama sa, în primii 2 ani de viaţă, poate prezice dezvoltarea 
tulburării de personalitate schizotipale, cu simptome a căror intensitate variază în 
funcţie de durata separării. Tulburarea de personalitate schizotipală pare astfel să 
fie legată de comportamentul deficitar al părinţilor faţă de copil. Neglijarea 
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copilului de către părinţi, neimplicarea părinţilor în viaţa copilului şi lipsa de 
ocrotire sunt principalele atribute ale acestui comportament parental, perceput şi 
raportat de pacienţii schizotipali (Torgersen şi Alnæs, 1992). 

Rolul decisiv al educaţiei în formarea personalităţii nu poate fi pus nici el la 
îndoială. Inabilitatea părinţilor de a socializa cu copilul şi de a aplica un sistem 
corect de recompense şi pedepse inhibă dezvoltarea unor trăsături prosociale ale 
copilului şi contribuie la slabul autocontrol al acestuia, explicând astfel formarea 
viitorului antisocial (Gottfredson şi Hirschi, 1990).  

Influenţa mediului social este decisivă şi în cazul narcisicilor. Mediul în care 
trăiesc, de pildă, vedetele TV, actorii şi muzicienii îşi pune amprenta asupra 
trăsăturilor de personalitate narcisice a acestora, arată un alt studiu (Young şi 
Pinsky, 2006), însă autorii acestuia admit că respectivele persoane ar putea avea 
tendinţe narcisiste înainte de a intra în industria de divertisment.  

Primit în redacţie la: 28.XI.2013 
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REZUMAT 

Articolul are ca obiectiv prezentarea succintă a unora dintre cele mai recente cercetări în 
domeniul corelatelor sociale disfuncţionale ale tulburărilor de personalitate. Examinarea implicaţiilor 
sociale ale acestor tulburări este un subiect mai puţin abordat în literatura autohtonă de profil, dar 
intens studiat de comunitatea ştiinţifică internaţională. Analiza noastră se realizează pe trei coordonate 
majore: incompetenţa socială, disfuncţiile emoţionale şi schemele cognitive dezadaptative manifestate 
de indivizii cu tulburări de personalitate. Cunoaşterea tuturor acestor trăsături dezadaptative permite 
clinicienilor instituirea unor măsuri adecvate de intervenţie. 



INTEGRAREA UMORULUI ÎN PSIHOTERAPIE 

VALENTIN DINU  
Cabinet Individual de Psihologie – Dinu Valentin 

Abstract 

This article aims to highlight the importance of humor in the therapeutic approach. Integrative 
psychotherapy, focused on achieving client wellbeing through intervention on several plans 
(biological, intrapsychic, interpersonal, intracultural, ecological and transcendental), could represent 
the fertile ground for systematic use of such techniques. This article presents a brief overview of the 
conditions that humorous interventions must meet, but also of the benefits they provide, especially for 
improving the therapeutic relationship and to „defeat” defense mechanisms and client resistance to 
changing. 

Cuvinte-cheie: psihoterapie integrativă, umor, rezistenţă la schimbare. 

Keywords: integrative psychotherapy, humor, resistance to change. 

Motto: Pentru a nu fi intempestiv deranjat, un medic şi-
a scris pe uşa de la intrare: „Biroul doctorului X. Bateţi în 
uşă, vă rog!”. Şi de fiecare dată când trecea pe lângă uşă, 
conştiincios, un bolnav bătea în uşa doctorului şi mergea mai 
departe! (Dafinoiu, 2001) 

1. INTRODUCERE 

Lenny Ravich povesteşte: „La workshopurile mele despre umor şi optimism 
învăţ oamenii să râdă artificial, chiar dacă nu le vine să facă asta. Nu aşteptăm să 
ne simţim bine ca să râdem. Râdem ca să ne simţim bine. Ne luăm responsa-
bilitatea pentru bunăstarea existenţei noastre şi nu amânăm bucuria. [...] A învăţa 
să vezi părţile amuzante din lucruri, inclusiv a învăţa să râzi chiar şi atunci când n-
ai chef, poate deveni un obicei ca oricare altul. Tot ce avem nevoie este să avem o 
dorinţă conştientă. Dacă eşti prea serios, îţi poate dăuna, şi chiar îţi dăunează. 
Umorul şi râsul pot salva vieţi. «Râsul este cel mai bun medicament», obişnuia să 
spună bunica mea... acum doctorii fac cercetări să vadă dacă bunica mea a avut 
dreptate...” (Ravich, 2010). 
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„Conflictul este felul nostru de a ne gândi existenţa, iar psihoterapia ar putea 
fi, din această perspectivă, arta de a utiliza conflictul pentru schimbarea existenţei 
individului” (Dafinoiu, 2001, p. 58–59). 

Aşadar, cu cât introducem în abordarea terapeutică elemente mai „neconven-
ţionale”, mai puţin „obişnuite”, cu atât ne apropiem mai mult de realitatea umană, 
cu contradicţiile ei, cu conflictele ei neînţelese, cu caracterul ei uneori „jucăuş”! 

În spiritul lui Erickson, cu cât mintea conştientă e mai preocupată de lucrurile 
„serioase”, cu atât mintea inconştientă va fi mai „deschisă” la aspectele mai 
„zglobii” ale spiritului uman: metafore, umor, paradox şi alte abordări mai mult sau 
mai puţin creative!  

Kenneth Evans şi Maria Gillbert (2010), referindu-se la filosofia şi valorile 
psihoterapiei integrative, menţionează: „Maturitatea nu se referă doar la autonomia 
sinelui, ci şi la sinele-în-relaţie şi este un proces continuu de ajustare creativă de-a 
lungul vieţii. Într-adevăr, sănătatea poate fi descrisă ca o interacţiune creativă între 
individ şi mediu. Ajustarea fără creativitate este conformitatea cu un standard 
extern şi în conflict cu fenomenologia. Creativitatea fără ajustare este nihilism şi 
este în conflict cu dialogul” (Evans & Gillbert, 2010, p. 24).  

Or, creativitatea se regăseşte din plin în umor. Nu am putea oare „să-l integrăm 
natural” în relaţia „co-creată” cu clientul nostru din cadrul procesului terapeutic? 

Bineînţeles, fără să exagerăm!  

2. UMORUL CA MODALITATE DE REDUCERE A SUFERINŢEI PSIHICE. CÂTEVA 
REPERE TEORETICE 

În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, termenul UMÓR s.n. este definit ca:  
1. „Înclinare spre glume şi ironii, ascunse sub o aparenţă de seriozitate; 

manifestare prin vorbe sau prin scris a acestei înclinaţii”;  
2. „Categorie estetică ce constă în sublinierea incompatibilităţii şi absurdităţii 

laturilor unor situaţii în general fireşti; evidenţierea îngăduitoare a nepotrivirii şi a 
absurdităţii unor situaţii considerate normale”. 

În sensul restrâns reţinut de Freud (cit. Ionescu, 2002), „umorul constă în 
prezentarea unei situaţii trăite ca traumatizante astfel încât să fie reliefate aspectele 
ei plăcute, ironice, insolite. Numai în acest caz (umor aplicat sieşi) umorul poate fi 
considerat un mecanism de apărare”. 

Umorul este un mijloc de retragere a energiei din stări afective negative ca: 
furie, durere, nelinişte şi transformarea ei într-o emoţie acceptabilă şi producătoare 
de plăcere. Umorul implică transformarea fără efort conştient a durerii în plăcere, 
aceasta din urmă apărând ca energie valabilă pentru realizarea altor scopuri. 
Umorul e văzut ca un proces existent la un nivel mai matur de dezvoltare decât 
gluma sau comicul. El este în mod primar o atitudine faţă de un eveniment sau 
situaţie care fac amuzant ceea ce ar fi putut fi altfel trist. Umorul e considerat deci 
un semn al maturităţii emoţionale (Haig, 1986, apud Nicolae, 1999). 
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Umorul, estimează Freud (1927, apud Ionescu, 2002), este un „dar preţios şi 
rar”. Un studiu al lui Vaillant (1977) (op. cit.) ajunge la concluzia că această apărare, 
clasată ca „matură”, este cel mai puţin utilizată, pe când unele apărări mai puţin 
adaptate, cum sunt refugiul în reverie şi activismul, sunt adoptate mult mai des. 

O întoarcere la viziunea freudiană se înregistrează în D.S.M. IV, care trece 
umorul la rubrica celor mai adaptate funcţionări defensive. 

O seamă de alţi autori vin în sprijinul acestei idei: după Maslow, indivizii 
autoactualizaţi, normali, au un simţ al umorului (Nevo, 1986). În contrast cu pacienţii 
psihiatrici, indivizii normali posedă un umor filosofic obiectiv (Allport apud 
Leventon, 1992). Vaillant de asemenea consideră umorul ca tip de apărare matură, 
ce poate sta alături de sublimare, suprimare, altruism şi anticipare. Umorul poate fi 
astfel utilizat ca strategie de a face faţă greutăţilor. 

O încercare de sistematizare o face A. J. Foster în 1978 (cit. Nicolae, 1999) 
elaborând următoarele presupoziţii privitoare la umor: 

1. Deşi umorul poate fi o caracteristică universală, modul în care fiecare 
individ îl pune în practică şi îl înţelege ar trebui să fie considerat dintr-un cadru 
fenomenologic. Nu există absolutizări. Fiecare individ îşi are propriile măsuri 
pentru aprecierea umorului; 

2. Umorul poate conţine elemente de natură afectivă sau cognitivă; 
3. Umorul poate fi folosit constructiv – pentru dezvoltarea persoanei sau 

distructiv – pentru a câştiga superioritatea asupra altora; 
4. Deşi e recunoscut faptul că umorul poate fi angajat în mod defensiv de 

către consilier, el e mai ales gândit ca expresie creativă. În acest sens, umorul apare 
în mod spontan şi onest; 

5. Se poate argumenta că umorul poate masca depresia, nefericirea, suferinţa. 
Umorul, aşa cum e conceput aici, se referă la o stare mentală plăcută la care se 
poate ajunge doar după ce o stare neplăcută s-a depăşit sau s-a risipit prin utilizarea 
umorului şi a altor tehnici terapeutice; 

6. Cu toate că frecvent izbucnirile în râs şi exprimarea umorului pot masca 
tulburări emoţionale, mai ales când aceste izbucniri sunt nepotrivite, în general 
vorbind, simţul umorului, şi în special abilitatea de a râde când şi când de tine 
însuţi, e considerată un atribut al sănătăţii.  

Allport are în acest sens o poziţie similară. El vede umorul ca „indispensabil 
sănătăţii mentale”. Umorul apare astfel nu doar ca indice al sănătăţii mentale, dar şi 
ca vehicul prin care aceasta poate fi conservată. 

O perspectivă şi mai clară ni se conturează dacă raportăm aplicaţiile practice 
ale umorului la marile orientări teoretice din psihologie. Din acest punct de vedere, 
se disting: 

– abordarea psihanalitică – reprezentată de Freud (1860), Grotjahn (1957), 
Kris (1953) şi Kubie (1971). Această abordare subliniază potenţialul diagnostic al 
înţelegerii umorului pe care îl foloseşte pacientul – umor văzut ca o abreacţie a 
impulsurilor instinctuale, mai ales a celor agresive. Oricum, folosirea activă a 
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umorului de către terapeut nu este în mod obişnuit recomandată (Kubie), pentru că 
aceasta este inconsistentă cu rolul pasiv al terapeutului psihanalist clasic. Există 
însă şi câteva excepţii printre psihanaliştii care sprijină folosirea umorului: Bloomfield 
(1980), Rosenheim (1974) – focalizându-se pe aspectul social-afectiv al comunicării 
prin umor. „Umorul este o experienţă interpersonală folosită în serviciul lărgirii 
conştientizării de sine a pacientului (şi anume, în îmbunătăţirea abilităţii sale de a 
se vedea obiectiv pe sine şi pe ceilalţi) şi pentru dezvoltarea stării de pregătire 
pentru o reactivitate afectivă completă şi liberă” (Rosenheim, E., 1974). 

Umorul este văzut ca o cale de stabilire a unei relaţii spontane, calde cu 
clientul, de scădere a anxietăţii şi a sentimentului de distanţă socială dintre 
terapeut şi client. 

– abordarea behavioristă – în care umorul e văzut ca un răspuns ca oricare 
altul ce poate fi învăţat şi modificat, de aici valenţele lui în educaţie, în atragerea 
atenţiei şi menţinerea vigilenţei, în facilitarea învăţării (Ziv, 1988). 

– abordarea cognitivistă – în care umorul apare ca mijloc de a ajuta 
oamenii să-şi schimbe gândurile şi percepţiile. Se consideră că oamenii îşi pot 
schimba comportamentele şi îşi pot rezolva problemele lor emoţionale schimbându-şi 
ideile profund iraţionale pe care le au (Ellis, 1973). Un factor comun al acestor idei 
este a lua viaţa prea în serios şi a exagera semnificaţia lucrurilor. Ellis (1973, 1990, 
1997) vede psihoterapia ca mijloc de a ajuta oamenii să lupte cu seriozitatea lor 
excesivă şi cu gândirea absolutistă. Acest lucru poate fi realizat de către terapeut 
prin folosirea unor exagerări umoristice intenţionate ale ideilor şi situaţiilor, având 
drept rezultat faptul că pacientul percepe iraţionalitatea propriilor expectaţii. 
„Clientul trebuie învăţat să se amuze pe seama gândirii sale disfuncţionale şi a 
comportamentelor dezadaptative, fără însă a fi ironizat ca persoană. Terapeutul 
REBT va utiliza umorul şi ironia chiar şi împotriva propriilor sale convingeri 
iraţionale, arătându-i astfel clientului că nu se ia prea tare în serios” (Ellis, 1973). 

Deşi terapeutul tinde să prefere stilul informal plin de umor activ şi directiv, 
acesta trebuie să se comporte flexibil, răspunzând la întrebarea: „Ce stil terapeutic 
este mai potrivit pentru un anumit client?” (Eschenroeder, 1979, apud Holdevici, 
2010). 

Alte încercări de sistematizare s-au îndreptat către alcătuirea unor modele ale 
umorului. Hickson descrie două dintre acestea (Haig, 1986, cit. Nicolae, 1999). 

1. De reducere a pulsiunii – în cadrul căruia ameninţarea sau disconfortul 
provenite de la pulsiunile primare de natură sexuală sau agresivă sunt modificate 
prin mecanismul eliberator de anxietate al umorului, devenind astfel întăriri 
secundare producătoare de plăcere – în termenii teoriei învăţării. 

2. Cognitiv-perceptual, ce presupune rezolvarea unei incongruenţe sau paradox 
(a prinde sensul glumei – care e sursă de plăcere) şi juxtapunerea înţelesurilor şi 
simbolurilor într-o nouă relaţie – cu importanţă în restructurarea şi reorganizarea 
câmpului perceptual. 
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Kubie (1971) – unul dintre criticii cei mai vehemenţi ai locului umorului în 
terapie, recunoaşte totuşi că umorul poate avea o influenţă umanizatoare, uneori 
poate fi un lubrifiant social – în diminuarea tensiunii şi jenei ori poate facilita 
iniţiativa în comunicare şi conversaţie. La fel de bine însă, o atmosferă impersonală de 
jovialitate poate inhiba. Mai departe – spune el – e adevărat că umorul uneori 
exprimă căldură şi afecţiune. Alteori, prin aceasta el maschează ostilitatea. S-a 
argumentat faptul că, îndreptat către „oponenţii” din viaţa pacientului, umorul 
comunică o atingere umană, un contact, crescând apropierea între terapeut şi pacient. 
Cu toate acestea, există uneori la pacient îndoiala că de fapt el ar fi ţinta indirectă a 
acestui atac. 

În cazurile cele mai rele, în loc de a facilita comunicarea, umorul se 
transformă într-o tentativă de constrângere a pacientului în a reacţiona cu umor – 
ceea ce nu poate decât să-1 blocheze pe acesta, să îi anuleze cu totul exprimarea 
sentimentelor negative faţă de acest lucru şi în final să submineze terapia.  

Pe de altă parte, dacă modul normal de comunicare al pacientului include 
tachinarea şi hazul, terapeutul trebuie să fie capabil de reciprocitate şi de a participa în 
acest fel la început pentru a ajuta terapia. 

Există de altfel o categorie specială de pacienţi la care pericolul respingerii 
unui astfel de început umoristic e mult mai riscant – e vorba despre adolescenţi, la 
care dificultatea de integrare în terapie poate fi depăşita tocmai răspunzând pozitiv 
unei astfel de atitudini umoristice. În plus, printr-o asemenea atitudine, ei pot de 
fapt încerca abilitatea terapeutului de a-i înţelege. Desigur, această tendinţă poate 
exprima şi o evitare a adevăratelor probleme, iar atunci terapeutul îşi va asuma, 
deloc uşoara sarcină de a-l ajuta pe adolescent să delimiteze comicul de seriozitate, 
distracţia de angajament (Rosenheim, op. cit.). 

Este important să amintim şi potenţialul destructiv pe care umorul îl poate 
avea în comunicare; bătaia de joc, sarcasmul, discreditarea, ironia sunt doar câteva 
exemple. El poate fi la fel de bine o „armă care răneşte” în situaţii unde nu există 
respect mutual. 

Folosit în mod judicios, umorul poate fi însă element de creştere, element al 
unei schimbări necesare. I se recunoaşte ca trăsătură universală această calitate de 
„schimbare bruscă sau lărgire a orizontului experienţial al receptorului prin revelarea 
de noi opţiuni” (Henscher, 1980). 

Umorul, clovneria rituală, jocul de rol ne fac să sesizăm în mod critic 
stilurile noastre de viaţă obişnuite. 

Aducându-ne înainte lumi alternative, diferite, lărgite, ne ajută să conştientizăm 
ideile de bază pe care ne-am construit lumea, schemele bine ascunse cu care trăim. 
Avem libertatea de a alege vreuna dintre alternative ori chiar să nu ne schimbăm 
stilul de viaţă. 

Însuşi faptul de a realiza că lumea noastră individuală sau culturală e întot-
deauna una selectată, restrânsă, şi de a recunoaşte că am putea alege altceva ne 
aduce într-un nou raport mai liber cu lumea noastră prezentă. Uneori, psihoterapia 
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se centrează prea mult pe schimbare, creştere, exploatarea potenţialităţilor, uitând 
că pentru unii dintre indivizi angajarea conştientă, liberă, într-un câmp restrâns de 
interese poate fi la fel de autentică. 

În ipostaza ei nereuşită, a glumi în psihoterapie înseamnă „a te juca de-a 
schimbarea” şi, de fapt, a rămâne în siguranţa agitată a existenţei tale de neschimbat. 

3. IMPLICAŢIILE UMORULUI ÎN PROCESUL TERAPEUTIC 

Mai întâi de toate, umorul reduce anxietatea pe care adesea clienţii o experi-
mentează în terapie. S-a speculat în acest sens că folosirea lui poate demonstra 
clientului că terapeutul îl va accepta şi trata ca pe o persoană mai degrabă decât ca 
pe o problemă. O lumină asupra mecanismului intim al relaţiei umor – anxietate 
ne-o aduce Wolfenstein (Domash, 1975), care face o comparaţie interesantă între 
folosirea ambiguă a cuvintelor în glume şi poezie; în poezie înţelesurile multiple 
ale cuvintelor se întăresc unele pe altele – aproximativ la fel cum se face fuziunea 
imaginilor în vise, astfel intensificându-se impactul emoţional. În glume, utilizarea 
dublului înţeles al cuvintelor reduce impactul imaginilor prin incompatibilitatea lor 
reciprocă şi scade anxietatea. Cu valenţă negativă, umorul poate, pe de altă parte, 
doar să mascheze anxietăţile terapeutului sau pacientului, mai ales pe cele greu 
tolerabile. 

O altă contribuţie de amintit este umorul ca potenţator al alianţei terapeutice 
(Haig, 1986). Prin aceasta el dă posibilitatea pacientului de a se implica într-o 
experienţă interioară ce presupune naturaleţe şi intimitate şi îi poate facilita 
contacte mai gratificante cu alţii, mai ales când apare spontan în terapie.  

În ipostaza de avocat al acuzării, Kubie (1971) este de părere că umorul 
subminează de fapt relaţia terapeutică, incognito-ul necesar terapiei analitice care 
presupune separarea relaţiilor profesionale de cele sociale pentru a proteja pacientul 
faţă de slăbiciunile morale ale terapeutului. Trebuie să spunem aici că psihoterapia 
în general şi psihanaliza trebuie privite diferenţiat, în psihoterapie relaţia pacient–
terapeut e mult mai tranzacţională şi remediabilă cu accent pe interacţiune, iar 
interacţiunea poate fi facilitată prin umor. 

Umorul mai apare de asemenea ca o cale acceptabilă de evacuare a senti-
mentelor de ostilitate (Haig, 1986) şi ca moderator al tendinţelor intrapunitive. De 
multe ori însă, el este ambivalent şi foarte greu de separat în intenţiile sale ostile 
sau binevoitoare. 

Într-o altă ipostază duală, umorul poate reprezenta un element de întărire a 
forţei eului când urmăreşte triumful individului asupra lumii periculoase şi trans-
formarea durerii sau tristeţii în stări pozitive, sau un element de slăbire a forţei 
eului când are ca finalitate triumful narcisismului.  

O altă utilizare a umorului are ca scop a face o impresie bună terapeutului, a 
plăcea, a-i câştiga acceptabilitatea. Reciproc, terapeutul poate recurge şi el la 
aceasta pentru a se face plăcut, a-i câştiga admiraţia pacientului, a se prezenta pe 
sine favorabil. 
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Revenind pe domeniul psihanalizei, umorul poate în plus facilita accept-
bilitatea interpretărilor şi stimula asociaţiile libere (Haig, 1986), fisurând platoul 
de rezistenţe al individului.  

Folosit în varianta lui malefică, umorul poate ajunge mijloc de a submina 
încrederea în însuşi profesionalismul terapiei (Kubie, 1971). Astfel, el pune sub 
semnul întrebării seriozitatea terapeutului şi confuzionează pacientul. 

Umorul poate fi şi un indicator al contratransferului sau chiar îl poate 
facilita, fiind probabil cea mai seducătoare formă a lui; apoi, în situaţiile în care 
terapeutul devine excesiv de anxios la umorul pacientului sau evită cu orice preţ 
umorul, acest lucru e important în înţelegerea contratransferului. La rândul lui, 
contratransferul poate influenţa utilizarea terapeutică a umorului în două moduri: în 
forma inabilităţii terapeutului de a avea o atitudine umoristică atunci când situaţia o 
cere sau din contră, a avea o astfel de atitudine în mod nepotrivit situaţiei. 

Apare, inevitabil, problema spontaneităţii umorului. 
Iar răspunsurile care s-au dat până acum la aceasta acoperă un întreg continuum: 

de la afirmaţia că el poate fi planificat, structurat, conservat şi servit sub formă de 
„pastile” la momentul potrivit, până la aceea că este un act integral spontan, un 
efort creativ prin excelenţă şi că orice încercare de a-1 folosi în mod planificat are 
foarte puţine şanse de eficienţă. 

S-a observat de pildă că gluma deliberat iniţiată de către pacient nu mereu 
lasă loc unei intervenţii terapeutice imediate. De obicei i se răspunde prin râs sau 
altă glumă. În contrast cu glumele, umorul apare de cele mai multe ori spontan în 
relaţia terapeutică. 

4. „PRO” SAU „CONTRA” UMORULUI TERAPEUTIC? 

Utilizarea potrivită a umorului e întotdeauna o problemă de bun gust şi de 
bună sincronizare. Experienţa interpersonală a terapeutului îşi spune cuvântul. 

Totuşi, câteva indicaţii concrete se pot da: Kubie (1971), de exemplu, 
recomandă a răspunde la umorul spontan al pacientului cu aceeaşi armă, mai ales 
în perioada ulterioară a terapiei, când s-a înregistrat deja un progres sau la sfârşitul 
terapiei, ori la întreruperea ei.  

Alţi autori consideră aceste întâlniri cu umorul sunt de preferat atunci când 
pacientul are nevoie de o detaşare temporară de credinţele, sentimentele sau 
valorile lui excesiv de rigide. 

În schimb, Greenwald (1977) (cit. Nicolae, 1999) atrage atenţia când să nu 
foloseşti umorul ca terapeut: atunci când nu-ţi place pacientul respectiv, pentru 
că în aceste condiţii umorul are toate şansele să devină destructiv.  

O altă categorie de autori găsesc convenabil în a adăuga umorul ca simplă 
condiţie facilitatoare în terapie, ca şi empatia, confruntarea, autodezvăluirea. 

Pentru cei mai mulţi dintre ei însă, calitatea relaţiei terapeutice este cel mai 
bun criteriu de evaluare (Henscher, 1980).  
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În fapt, clientul rămâne în mare măsură arbitrul eficacităţii terapiei, dar terapeutul 
diagnostichează „starea de pregătire a clientului” pentru un astfel de răspuns. E 
nevoie de asemenea să se ia în considerare nevoile clientului şi structura sa de 
personalitate. 

Mindess (1971): „cea mai bună cale pe care o preconizez pentru noi ca 
terapeuţi pentru a încuraja o atitudine umoristică la pacienţii noştri este de a 
menţine o astfel de atitudine în noi înşine”. 

De partea opusă, Kubie (1971) afirmă că, deşi este un instrument sigur şi 
eficace în mâna terapeuţilor experimentaţi, pentru terapeuţii începători umorul este 
un pericol complex, subtil şi adesea impredictibil. Mai ales pentru aceştia, spune el, 
poate părea mult mai uşor să introducă anumite teme de discuţie dureroase (şi 
pentru terapeut, şi pentru client) prin intermediul umorului decât pe alte căi. Pentru 
orice începător, a face faţă unei situaţii terapeutice noi înseamnă a-ţi asuma 
responsabilitatea printr-o combinaţie de teroare mascată şi furie – umorul apărând 
atunci simultan ca o scăpare şi ca o defensă. 

Umorul înseamnă „a transforma suferinţa prin râs” şi nu „a produce suferinţă 
prin râs” (Goodman apud Goldstein, McGee, 1983). 

Umorul în diverse orientări terapeutice 
În istoria psihoterapiei sunt puţine căi deja bătute în această direcţie; doar 

câteva dintre orientări s-au ocupat în mod sistematic de punerea în practică a 
acestei variabile şi de urmărirea efectelor lor în timp – şi pe trei dintre acestea e 
important să le menţionăm. 

A. Prima ar fi terapia provocativă – întemeiată de F. Farrelly şi J. Brandsma 
în 1974. Ea porneşte de la două ipoteze de bază: 

1. La provocarea terapeutului (umoristică, perceptivă şi din interiorul 
cadrului de referinţă propriu al clientului), clientul se va direcţiona în sens opus 
definiţiei pe care terapeutul o face despre client ca persoană. 

2. În urma îndemnurilor insistente ale terapeutului de a-şi continua comporta-
mentele sale deviante, dezadaptative, clientul se va angaja într-o îmbunătăţire a 
comportamentelor sale, conform normelor societale. 

Raţiunea de a fi a umorului în terapie este justificată în acest mod: „Umorul 
este un ingredient esenţial în terapia provocativă. Departe de a fi folosit la 
întâmplare, el este un instrument tactic şi strategic, ce îndeplineşte funcţii specifice”  
(F. Farrelly în Fry, Salameh, 1987). 

Clienţii acceptă mult mai probabil mesajele terapeutului când acestea sunt 
comunicate într-un stil umoristic (direct sau indirect). Terapeutul provocativ în 
mod tipic nu-şi comunică grija sau simpatia faţă de client explicit. Căldura este 
comunicată implicit, prin umor, atingeri fizice, expresia ochilor. 

Mulţi terapeuţi cred în aşa-numita „creştere prin suferinţă” – ca şcoală de 
gândire, sigur că un anumit disconfort e inevitabil în anumite sarcini. Terapia 
provocativă crede în posibilitatea de creştere prin bucurie şi nu prin tristeţe. Înseşi 
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situaţiile de viaţă dureroase ale clienţilor pot fi modelate pe calea umorului, cu 
rezultatul unei perspective lărgite asupra vieţii şi a unei eliberări de energie ce 
poate duce la vindecare. 

Deşi umorul este un instrument major în terapia provocativă, el nu este un 
scop în sine al tratamentului. Metaforic vorbind, terapeutul provocativ nu urmăreşte cu 
orice preţ „bombardarea” clientului cu umor. El este mai degrabă alături de client 
(în interiorul cadrului intim de referinţă al acestuia) şi foloseşte umorul pentru a-1 
elibera din închisoarea propriilor patternuri de gândire disfuncţionale. El este 
acolo pentru a-i demonstra clientului că închisoarea lui mentală are mai multe ieşiri 
decât ziduri. 

B. O a doua direcţie psihoterapeutică o reprezintă intervenţia paradoxală. 
Studiul eficienţei intervenţiei paradoxale asupra pacienţilor cu un înalt, respectiv 
scăzut simţ al umorului, a demonstrat că tocmai aceia cu un scăzut simţ al 
umorului se dovedesc a fi mai complianţi, mai receptivi la terapie. Probabil pentru 
că iau sarcinile mai în serios şi nu înţeleg raţiunea spre care, de fapt, ţinteşte acest 
tip de intervenţie (Newton, Dowd, 1990). Pe de altă parte, pacienţii cu simţul 
umorului pot avea un insight mai rapid asupra disproporţiei şi exagerării din 
propriile idei şi sentimente în urma unei astfel de intervenţii paradoxale. 

C. O ultimă direcţie, dar nu în ordinea importanţei, o reprezintă abordarea 
cognitiv-comportamentală a lui J. Goodman: 

Fondator al proiectului HUMOR în anul 1977, Goodman are în vedere două 
mari obiective: a ajuta oamenii să înveţe şi să practice umorul ca pe o deprindere 
ca oricare alta şi a instrumenta diferite categorii profesionale cu această abilitate, 
adaptată la specificul muncii şi stilului lor de viaţă (Goldstein, Mc Gee, 1983). 

Autorul punctează mai întâi de toate motivele pentru care umorul trebuie 
privit ca o problemă serioasă: 

–  pentru sănătatea din el, căci umorul este ca un fel de „jogging interior” sau 
ca un „doctor invizibil”. El are efecte asupra presiunii sanguine, oxigenării sângelui, în 
masajul organelor vitale, în facilitarea digestiei, în eliberarea endorfinelor la nivelul 
creierului. Pe scurt, este un fortificant al sănătăţii fizice şi mentale. 

– pentru faptul că reprezintă un „Aikido”. „Aikido” este o formă a artelor 
marţiale orientale care nu presupune o poziţie ofensivă (de atac). Este simultan 
respingerea agresivităţii şi apărarea graţioasă în faţa ei. „Aikido” este o metaforă 
pentru cum se poate folosi umorul în deturnarea unei confruntări, în dezarmarea 
atacatorului şi transformarea situaţiei din abuzantă în amuzantă. 

În final, stă în putinţa noastră să ne alimentăm intenţionat această abilitate de 
a păstra o perspectivă comică asupra vieţii. 

A-ţi dezvolta simţul umorului presupune în primul rând să te concepi pe tine 
însuţi ca sursă de umor. Este doar o problemă de a provoca spiriduşul din tine să se 
joace. Umorul este un dar minunat de a trăi cu imperfecţiunile noastre, este legătura 
dintre perfecţiunea pe care ne-o dorim şi imperfecţiunea pe care o avem. Să-ţi dai 
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voie ţie însuţi să fii imperfect este una dintre căile de a descoperi spiriduşul din 
tine. Martin P. Seligman spunea: „Optimismul presupune curajul de a fi imperfect” 
(Ravich, 2010). 

În esenţă: „ia-ţi slujba sau rolul în serios, dar nu te lua pe tine însuţi prea în 
serios”. Pentru asta nimic nu e mai uşor decât să notezi în fiecare zi în jurnalul tău 
umoristic o listă cu propriile defecte, scăpări, slăbiciuni, să te joci cu propria 
realitate creându-ţi propriile tale legi de tip Murphy. 

Câteva tehnici specifice pentru practicarea umorului în viaţa de zi cu zi: 
– exagerarea, care ne ajută să minimalizăm, să deturnăm problema respectivă, să 

o punem în perspectivă. Şi cu cât mai mare faci o problemă, cu atât ea devine mai 
mică în ochii tăi; 

– reflectarea realităţii, a obişnuinţelor, ticurilor, rutinelor, evenimentelor triviale 
din viaţa de zi cu zi; 

– a te juca cu situaţiile, cu cuvintele; 
– inversiunea: a întoarce cu 180 grade perspectiva, când lucrurile par să 

meargă din prost în mai prost. Şi o cale foarte simplă pentru a înţelege aceasta este 
a exagera cum nu trebuie făcută o deprindere nouă pentru a ajunge să înţelegi cum 
trebuie făcută. 

O alternativă la aceasta se numeşte „paranoia inversă” – oameni care cred că 
lumea caută binele cu orice preţ.  

Creează noi idei, căci umorul şi creativitatea „sunt cel puţin verişori”. Una 
conduce adesea la cealaltă, aşa de exemplu ideile nostime pot aduce o soluţie nouă 
la problema în cauză sau ideile creative au tendinţa să antreneze râsul. Pentru 
aceasta încurajează-ţi ideile, oricât de neobişnuite ar fi ele şi fii productiv! Cu cât 
mai multe, cu atât sporeşte şansa calităţii lor. 

Probabil că această viziune asupra umorului este şi cea mai generoasă care s-
ar putea emite de către un adept al umorului. 

 Primit în redacţie la: 18.XI.2013 
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REZUMAT 

Acest articol îşi propune să evidenţieze importanţa umorului în demersul terapeutic. 
Psihoterapia integrativă, focalizată pe obţinerea stării de bine a clientului prin acţiunea asupra mai 
multor planuri (biologic, intrapsihic, interpersonal, intracultural, ecologic şi transcedental), ar putea 
reprezenta terenul propice pentru utilizarea sistematică a unor astfel de tehnici. Am făcut o scurtă 
prezentare a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească intervenţiile umoristice, dar şi a 
beneficiilor pe care acestea le oferă, mai ales pentru îmbunătăţirea relaţiei terapeutice şi pentru 
„învingerea” mecanismelor de apărare şi a rezistenţelor la schimbare ale clienţilor. 



 




