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STUDII ŞI CERCETĂRI 

REPREZENTAREA SOCIALĂ A STUDENŢILOR  
DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ 

RUXANDRA GHERGHINESCU∗ 
Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, 

Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie 

Abstract 

This research has proposed an analysis of social representation generated by the social object 
of „European Union”, at the level of student’s population with emphasis on their structure degree and 
content issues around which it crystallized. The research also aims to highlight the degree of 
concordance between the stated intention at the moment of the EU creation and how they are 
perceived by students in Romania; this aspect regards the correspondence between a mental 
construction and the social reality.  

Cuvinte-cheie: reprezentare socială, Uniunea Europeană, analiză de similitudine. 

Keywords: social representation, the European Union, analysis of similitude. 

1. ARGUMENT 

În această cercetare ne-am propus să prezentăm problematica relaţiei dintre 
discursuri şi practici vis à vis de Uniunea Europeană, din perspectiva teoriei repre-
zentărilor sociale, teorie a cărei paternitate aparţine lui Serge Moscovici (1961). 

Una dintre caracteristicile teoriei reprezentărilor sociale este aceea de a fi 
preocupată de simţul comun, de cunoaşterea profană şi de a considera că „subiectul 
naiv” gândeşte după o logică proprie. De asemenea, practicile cotidiene sunt 
considerate a fi conduse de logici proprii simţului comun. Actorul social, conform 
teoriei reprezentărilor sociale, nu acţionează coerent, conform unei raţionalităţi 
ştiinţifice, ci el este înzestrat cu diferite moduri de gândire şi raţionalitate care 
funcţionează simultan. Astfel, reprezentările sociale se hrănesc din diferite moduri 
de cunoaştere: ştiinţifică, ideologică, mitică, putând fi astfel definite ca „ansambluri de 
credinţe, imagini, metafore şi simboluri împărtăşite într-un grup, colectivitate,  
într-o societate sau cultură” (Wagner, 1994, cf. Caillaud, 2010, p. 199).  

Am considerat Uniunea Europeană ca făcând parte dintre obiectele sociale ce 
suportă mai multe interpretări. Problema care ne-a preocupat este dacă Uniunea 
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Europeană, ca obiect social, generează reprezentări sociale pentru diferite grupuri, 
în ce condiţii şi ce mize susţin acest proces. Pentru a răspunde la aceste întrebări, 
am analizat obiectul social „Uniunea Europeană” în raport cu condiţiile necesare 
emergenţei unei reprezentări sociale, condiţii stabilite de Moscovici (1961) şi 
completate de Moliner (1993), ceea ce necesită trecerea în revistă a unor aspecte 
teoretice legate de problematica reprezentărilor sociale, menită să justifice demersul 
experimental propus.  

Ca urmare, una dintre întrebările pe care ni le-am pus este: Uniunea 
Europeană este obiect de reprezentare socială? Jodelet afirma în 1989 că „nu există 
reprezentare socială fără obiect”, precizând însă că reciproca nu este valabilă, în 
sensul că există obiecte fără reprezentări sociale, ceea ce face necesară căutarea 
condiţiilor de emergenţă ale unor astfel de reprezentări sociale. Studiind problematica 
incidenţei comunicării în teoria sa asupra reprezentărilor sociale, Moscovici (1961) 
se apleacă asupra acestor condiţii sociale de emergenţă a reprezentărilor. 

El se referă astfel la dispersia şi decalajul informaţiilor ce privesc obiectul 
reprezentat, care sunt inegal accesibile în social deoarece, din cauza complexităţii 
inerente obiectelor sociale, ale barierelor sociale şi culturale, actorii sociali nu pot 
accede direct la informaţii cu adevărat utile pentru cunoaşterea obiectului, ci numai 
la informaţii furnizate de mass-media sau la nivel de agora. Atât mass-media, cât şi 
alte surse de comunicare în masă pe care aceasta le iniţiază îşi aduc contribuţia la 
construirea şi transformarea realităţii sociale. Din acest punct de vedere, o funcţie a 
comunicării este aceea de a genera o versiune a realităţii sociale consistentă, 
coerentă şi plauzibilă, contând pentru actorul social ca însăşi realitatea obiectivă 
este capabilă de a se constitui în cadre mentale pentru practicile sociale. Expunerea 
la diferite tipuri de mesaje prin mass-media sau agora, spaţiu predilect de construire a 
unor lumi posibile, favorizează o transmitere indirectă a informaţiilor, şi, ca 
urmare, apariţia a numeroase distorsiuni şi derapaje.  

Un alt aspect este legat de focalizarea asupra anumitor aspecte ale obiectului 
conform intereselor şi implicării actorilor sociali, aceasta fiind determinată de 
poziţia specifică a grupului faţă de obiectul reprezentării. Această poziţie generează 
interesul deosebit al grupului pentru anumite aspecte ale obiectului social, focalizarea 
determinându-i pe actorii sociali să aibă doar o viziune fragmentată asupra acestuia.  

În final, Moscovici (1961) aminteşte despre presiunea la inferenţă, datorită 
necesităţii de a lua poziţie, de a obţine recunoaşterea şi adeziunea celorlalţi. Acest 
fenomen are la bază faptul că actorii sociali simt nevoia să aibă conduite şi 
discursuri coerente în legătură cu un obiect pe care îl cunosc fragmentar, motiv 
pentru care îşi vor aduce contribuţia personală, suplimentând întotdeauna varianta 
de real pe care un comunicator le-o oferă.  

Independent de sursele de informare şi de emiţători, actorii sociali se vor 
manifesta în legătură cu orice subiect, participând astfel la construirea mesajului şi, 
în spatele acestuia, al unei versiuni a realităţii sociale. „Dincolo de intenţiile şi 
interesele sursei, ei vor avea întotdeauna ceva de spus, vor reacţiona mereu cu 
fibrele afectivităţii lor la mesajele care le vor fi transmise, iar imaginaţia va 
completa golurile”, afirma Enache (2006, p. 10). 
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În această perspectivă, nu este posibilă comunicarea despre obiect şi nici 
interacţionarea cu acest obiect social, parţial cunoscut, decât prin inferenţă, prin 
care se acoperă zonele de incertitudine, favorizând adeziunea individului la opiniile 
dominante ale grupului său. Astfel, un obiect din realitatea materială este 
transformat în obiect al realităţii sociale prin activităţi de comunicare, actorii 
sociali transformând constant informaţia, construind informaţii congruente cu ceea 
ce cunosc deja şi obiectivându-le în practicile curente. 

Din acest punct de vedere considerăm că Uniunea Europeană poate deveni 
obiect de reprezentare socială pentru anumite grupuri sociale. 

Pe lângă condiţiile de emergenţă ale unor reprezentări sociale puse de 
Moscovici (1961), cum au fost dispersia informaţiilor, focalizarea şi presiunea la 
inferenţă, Moliner (1993) mai adaugă câteva condiţii. El se referă la faptul că toate 
obiectele de reprezentare se caracterizează prin faptul că sunt obiecte polimorfe, în 
sensul că pot apărea sub diferite forme în societate. În plus, se referă la obiecte a 
căror stăpânire naţională sau practică are o importanţă specifică pentru un anumit 
grup social, acest fapt reprezentând valoarea lor. Ca urmare, aspectul polimorf al 
unui obiect social şi valoarea sa de interes constituie alte două caracteristici 
principale ale unui obiect de reprezentare. De asemenea, trebuie menţionat şi faptul 
că prin afirmarea existenţei unei reprezentări sociale, se afirmă în acelaşi timp şi 
existenţa unui grup anume, ceea ce semnifică o privire asupra poziţiei respectivului 
grup faţă de obiectul de reprezentare (Moliner, 1993). 

De aici apar două configuraţii posibile, o configuraţie structurală şi o 
configuraţie conjuncturală. Astfel, atunci când obiectul participă la geneza unui 
grup este vorba despre o configuraţie structurală, iar atunci când grupurile trebuie 
să se confrunte cu un obiect nou şi problematic este vorba despre o configuraţie 
conjuncturală. 

Ambele situaţii permit apariţia unei reprezentări sociale pentru că aceste 
situaţii conferă obiectului de reprezentare socială o valoare de miză socială. 

Astfel, tipurile de mize care motivează procesul reprezentaţional pot fi de 
identitate sau de coeziune socială. 

Miza identitară apare într-o configuraţie structurală când fiecare actor social 
îşi construieşte şi defineşte identitatea psihosocială în funcţie de reprezentările 
grupului său, afirmând şi susţinând existenţa acestuia. 

Coeziunea socială se manifestă într-o configuraţie conjuncturală. Miza 
menţinerii coeziunii sociale apare în confruntarea cu un obiect nou, în cadrul unui 
grup deja constituit. 

Noţiunea de miză este lipsită de sens, în lipsa luării în considerare a relaţiilor 
dintre grupuri, deoarece afirmarea unei mize presupune că obiectul este investit cu 
o oarecare valoare şi utilitate de către un anumit grup, fiindu-i necesar fie din punct 
de vedere identitar, fie din punctul de vedere al coeziunii sociale. 

Atunci când Moscovici (1961) afirma că reprezentările sociale au ca funcţie 
„orientarea comunicaţiilor şi a comportamentelor sociale”, el afirma explicit că 
aceste conduite sunt îndreptate către un altul social, mereu prezent, construirea unei 
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reprezentări producându-se întotdeauna în raport de un Alter. Ca urmare, din 
perspectivă paradigmatică, discursul asupra reprezentărilor sociale presupune 
abordarea simultană a unui grup social, a unui obiect social capabil să genereze o 
reprezentare socială şi a unui Alter social. 

Teoria actuală a reprezentărilor sociale atrage atenţia şi asupra faptului că 
atunci când despre un obiect social există un sistem ştiinţific sau o ideologie, 
acestea obstrucţionează formarea unor reprezentări sociale referitoare la acel 
obiect, fiind vorba în acest caz despre sistemele ortodoxe, definite de Deconchy 
(1984). Aceasta se datorează intervenţiei unor instanţe de control şi reglare, definite de 
către sus-numitul autor ca fiind ansamblul dispozitivelor sociale şi psihosociale 
care reglează activitatea subiectului ortodox, subiect care acceptă şi cere ca 
gândirea şi conduitele sale să fie reglate de către grup, acestea fiind cele ce permit 
transformarea reprezentărilor în sisteme ideologice sau ştiinţifice, tocmai prin 
faptul că se opun dispersiei informaţiilor. 

În concluzie, împreună cu Moliner putem afirma că va exista elaborare 
reprezentaţională atunci când din motive structurale sau conjuncturale, un grup de 
indivizi este confruntat cu un obiect polimorf, a cărui stăpânire constituie o miză în 
termeni de identitate sau de coeziune socială, când stăpânirea acestui obiect 
constituie o miză şi pentru alţi actori sociali care interacţionează cu grupul şi când 
grupul nu este supus unei instanţe de reglare şi de control definitorii pentru un 
sistem ortodox. Dacă în perioada premergătoare aderării, obiectul social „Uniunea 
Europeană” putea genera o reprezentare socială necesară coeziunii grupului, plasat 
într-o situaţie conjuncturală, în urma aderării, totuşi, ne este difícil să afirmăm cu 
certitudine tipul de miză pusă în joc. Este posibil ca miza să fi rămas de natură 
conjuncturală, sau ca miza să fie percepută de grupul vizat ca fiind identitară, 
având în vedere că se poate vorbi despre identitatea europeană ca despre un proces 
în plină construcţie, glisând spre construirea unei identităţi grupale europene, 
supraadăugată celei etnice şi naţionale. 

Indiferent că este vorba despre un obiect social nou în faţa căruia grupul se 
poziţionează sau despre miza unei identităţi supraordonate, credem că se poate 
concluziona că pot exista reprezentări sociale despre Uniunea Europeană, grupul 
ţintă analizat, studenţii, nefiind un grup ortodox, ceea ce ar împiedica dezvoltarea 
unei reprezentări sociale despre Uniunea Europeană. 

2. OBIECTIVUL CERCETĂRII 

Prezenta cercetare urmăreşte să stabilească dacă există o reprezentare socială 
despre Uniunea Europeană la nivelul populaţiei de studenţi, iar în caz afirmativ să 
procedeze la analiza acesteia. De-a lungul cercetării ne-am interogat asupra a 
câteva aspecte: a) în urma anilor scurşi de la aderarea României la Uniunea 
Europeană, în grupul de studenţi s-a structurat o reprezentare socială? b) gradul de 
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structurare a acesteia este suficient de mare pentru a putea depăşi nivelul opiniilor 
şi de a vorbi despre o reprezentare socială? c) care sunt aspectele în jurul cărora s-a 
structurat aceasta? d) există o concordanţă între intenţiile declarate în momentul 
constituirii Uniunii Europene şi modul în care acestea sunt recepţionate de către 
studenţii din România? Această ultimă întrebare vizează gradul de corespondenţă a 
unei construcţii mentale cu o realitate socială. 

Ca urmare, prezenta cercetare a urmărit o analiză a reprezentării sociale 
generate de obiectul social „Uniunea Europeană” la studenţi, cu accent pe gradul 
de structurare şi pe aspectele de conţinut în jurul cărora aceasta s-a construit. 
Menţionăm că aceste date au fost recoltate în anul 2012. 

3. IPOTEZE 

Pornind de la aceste obiective, s-au formulat următoarele ipoteze: 
Ipoteza 1. Dacă există în cadrul grupului de studenţi o reprezentare socială 

despre Uniunea Europeană; 
Ipoteza 2. Dacă pot fi puse în evidenţă dimensiuni principale în structura 

centrală a reprezentării sociale şi care sunt acestea, precum şi ce aspecte pregnante 
ale practicii sociale sunt vizate la nivelul grupului de studenţi; 

Ipoteza 3. Dacă şi în ce măsură aspectele în jurul cărora s-a structurat această 
reprezentare socială vizează intenţiile declarate la constituirea Uniunii Europene. 

4. INSTRUMENTE DE LUCRU 

Pentru analiza de reprezentare socială s-a utilizat o analiză de similitudine 
(Rouquette, Rateau, 1998). Aceasta se bazează pe un test asociativ. Astfel, s-a cerut 
la 50 de studenţi din anul I, Facultatea de Psihologie, U.E.B. să scrie primele  
5 cuvinte/scurte propoziţii care le vin în minte atunci când se gândesc la Uniunea 
Europeană (un chestionar fiind invalidat). S-a constituit dicţionarul care cuprinde 
toate asociaţiile făcute de subiecţi luate o singură dată, eliminându-se sinonimele şi 
aşezând cuvintele în ordine alfabetică. Teoretic, dicţionarul poate cuprinde la 49 de 
subiecţi între 5 cuvinte (toţi subiecţii folosesc aceleaşi asociaţii – grup ortodox) şi 
245 de cuvinte (asociaţiile sunt toate diferite, ceea ce înseamnă că nu există o 
reprezentare socială, ci doar opinii personale – grup circumstanţial). S-a construit 
apoi matricea de similitudine care este un tabel al cărui număr de linii şi coloane 
este egal cu numărul de cuvinte din dicţionar. S-a completat matricea cu valori care 
pot fi frecvenţe sau procente şi care exprimă numărul de subiecţi la care se regăsesc 
laolaltă două cuvinte din dicţionar. 

Între două cuvinte care sunt asociate se formează o legătură de similitudine 
care ne spune că acele două cuvinte „merg împreună” în mentalul actorilor sociali. 
În final, s-a construit „arborele maxim” care este un graf conex fără ciclu. 
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De asemenea, trebuie menţionat faptul că materialul verbal recoltat de la 
subiecţi a suportat iniţial o analiză de conţinut prin care s-a urmărit: 

– aspectele prin care este receptată Uniunea Europeană la nivel de grup de 
studenţi; 

– frecvenţa apariţiei unor descriptori; 
– conotaţia pozitivă sau negativă a cuvintelor utilizate pentru descrierea 

Uniunii Europene. 

5. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 

5.1. ANALIZA DE CONŢINUT 

Pornind de la analiza datelor brute, materialele verbale folosite pentru 
descrierea Uniunii Europene au fost încadrate în 5 categorii ce vizează: „descriere 
prin caracteristici de natură fizică”, „mod de organizare/mecanism de funcţionare”, 
„climatul cultural”, „avantajele aderării la Uniunea Europeană” şi „dezavantajele 
aderării la Uniunea Europeană”. Astfel: 

Categoria 1 (7,92%) cuprinde descrierea prin caracteristici de natură 
geografică (46,77%) şi însemne identitare (53,33%). 

Categoria 2 (25,25%) cuprinde cuvinte care se referă la modul de organizare 
al Uniunii Europene şi la mecanismele sale de funcţionare („reglementări”, 
„acorduri”/„alianţe”, „conglomerat”, „politică”, „organizare”, „negociere”, „organizare 
defectuoasă”). Sunt trecute în revistă legile, atât cele cu conotaţie pozitivă, de mod 
de organizare şi funcţionare, necesare Uniunii Europene pentru a face ordine, dar şi 
sub aspectul de control, comandă, datorii, obligaţie de a le respecta (41,18%). În 
această ultimă accepţiune, ele apar ca impuneri, mai mult sau mai puţin arbitrare 
din exterior, sub forma unor constrângeri.  

Cu o frecvenţă mai înaltă (58,82%) apar cuvinte care duc spre ideea de 
asociere, conglomerat, alianţe, acorduri între ţări cu culturi diferite, referindu-se la 
modul în care a luat naştere Uniunea Europeană.  

Categoria 3 (23,76%) se referă la climatul cultural perceput („cooperare”/ 
„colaborare”, „putere”, „stabilitate”, „pace”, „civilizaţie”, „libertate”, „relaţii inter-
umane”, „deschidere spre alte culturi”, „democraţie”, „bunăstare”, „curăţenie”, „bine”, 
„uşor”, „frumuseţe”, dar şi „corupţie” şi „aparenţe”). Cu frecvenţă mai mare apar 
următorii descriptori: „relaţii interumane” (18,75%), „deschidere spre alte culturi” 
(18,75%), „colaborare” (10,42%), „putere” (10,42%). Climatul Uniunii Europene 
este perceput ca fiind în mare majoritate pozitiv şi deschis spre relaţii interumane, 
de prietenie, fraternitate, înţelegere, omenie. Aceste asociaţii trimit spre un climat 
de civilizaţie.  

Categoria 4 (30,70%) cuprinde o descriere prin beneficiile percepute ca fiind 
obţinute prin aderarea României la Uniunea Europeană („ajutor”/„sprijin”, „libertate de 
călătorie”, „dezvoltare”, „beneficii economice”, „fonduri/finanţare”, „educaţie 
europeană”, „ţigări”, „maşini”, „modernitate”). Dintre aceste asociaţii verbale, pe 
primele locuri se află: „libertatea de călătorie” (29,03%), „fonduri”/„finanţe”, sub 
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formă de „buget colosal”, „ajutor financiar”, „fonduri europene” (19,35%), „dez-
voltare” (19,35%).  

Categoria 5 se referă la dezavantajele percepute ca urmare a aderării 
României la Uniunea Europeană („migrare”, „probleme”, „not funny”, „inducerea 
unei identităţi negative”, „sărăcie”). Stări de fapt negative, cum ar fi corupţia şi 
jocurile politice, par a fi atribuite integrării României în Uniunea Europeană sau 
proiectate asupra acesteia din urmă. 

După cum se poate observa, categoria cea mai generos reprezentată este 
categoria beneficiilor aderării la Uniunea Europeană, urmată de cea referitoare la 
climatul cultural, la modul de organizare şi funcţionare, pe penultima poziţie 
situându-se categoria referitoare la dezavantajele aderării la Uniunea Europeană şi, 
în final, cea referitoare la descrierea prin caracteristici geografice şi însemne identitare. 

O analiză a aurei conotative a cuvintelor utilizate în aceste descrieri este 
prezentată în următorul tabel. 

Tabelul nr. 1 
Conotaţia descriptorilor 

Material verbal Frecvenţă Procent 
Conotaţie pozitivă 101 50,00% 
Conotaţie negativă 35 17,32% 
Conotaţie neutră 66 32,68% 
Total  202 100,00% 

În general, descrierile sunt făcute utilizând cuvinte pozitive sau neutre, care 
ar putea fundamenta structurarea unei identităţi europene. 

Uniunea Europeană este descrisă însă şi utilizând cuvinte sau sintagme cu 
conotaţii negative, cum ar fi : „face mişto de noi”, „migrare”, „probleme în plus”, 
„cobaii Europei”, „jocuri politice”, „interese personale”, „aparenţe”, „locuri de muncă 
puţine”, „lipsă de interes”, „corupţie”, „bătaie de joc”, „vraişte”, „suprastructuri 
artificiale”, „evaluarea defavorabilă a României”, „conflicte”, „minciuni”, „ipocrizie”, 
„datorii”. 

Având în vedere dorinţa unei identităţi psihosociale pozitive, această 
percepţie asupra Uniunii Europene poate împiedica cristalizarea unei identităţi 
supraordonate, deoarece aceşti subiecţi acuză Uniunea Europeană de inducerea 
unei identităţi naţionale negative, alături de o multitudine de alte probleme. 

5.2. ANALIZA DE SIMILITUDINE 

În urma asociaţiilor efectuate de cei 50 de subiecţi s-au obţinut 202 cuvinte. 
După eliminarea sinonimelor şi a expresiilor cu semnificaţii echivalente s-a obţinut 
un dicţionar de 39 cuvinte asupra căruia s-a procedat la analiza de similitudine. 

Analiza de similitudine scoate în evidenţă un nucleu care este structurat în 
jurul cuvintelor „reglementări”, „dezvoltare”, „acorduri”/„alianţe”, „libertate de 
călătorie”, „fonduri”/„finanţare”, „ajutor”/„sprijin”, „deschidere spre alte culturi”.  
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Tabelul nr. 2 
Tabel cu date semibrute 

Nr. 
crt. 

Descriere prin 
caracteristici 

fizice 

Mod de organizare/ 
mecanism de 
funcţionare 

Climat cultural Beneficiile aderării la 
UE 

Dezavantaje ale 
aderării la UE 

1 Locaţie geografică 
(7) 

Reglementări – 16 Cooperare/ 
Colaborare – 5 

Ajutor/Sprijin – 10 Migrare – 4  

2 Însemne identi. (8) Acorduri/alianţe – 24 Putere – 5 Libertate de  
călătorie – 18 

Probleme – 3 

3 – Conglomerat – 7 Stabilitate – 2 Dezvoltare – 12 Not funny 

4 – 
Politică – 3 Pace – 3 Beneficii  

economice – 4 
Inducerea unei 
identităţi  
negative – 6 

5 – Organizare Civilizaţie – 4 Fonduri/ 
Finanţare – 12 

Sărăcie – 3 

6 – Negociere Libertate – 3 Ţigări Corupţie – 5 

7 – Organizare defectuoasă 
– 2 

Relaţii inter- 
umane – 9 

Educaţie europeană – 

8 – – Deschiderea către 
alte culturi – 9 

Modernitate – 

9 – – Democraţie – 2 Maşini – 
10 – – Bunăstare – 2 – – 
11 – – Frumuseţe  – – 
12 – – Bine – – 
13 – – Uşor – – 
14 – – Curăţenie – – 
15 – – Aparenţe – – 

 
 
 
 
     
          
 
         
 
     
    
 
       
     
 
   
 
 
 
           
 

Figura nr. 1. Arborele maxim. 

reglementări 

acorduri/alianţe dezvoltare 

libertatea de a 
călători 

fonduri/finanţe 

ajutor/sprijin deschidere spre 
alte culturi 

46,94 

30,61 

40,80 
38,78 

32,65 

42,86 
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De la început trebuie menţionat că reprezentarea socială este slab structurată, 
în grup existând un consens scăzut şi prevalând opiniile personale.  

Legăturile de similitudine cele mai puternice se află între „reglementări” şi 
„acorduri”/„alianţe” (46,94) şi între „reglementări” şi „dezvoltare” (42,86). 
Următoarele legături de similitudine, ca putere, se află între „acorduri”/„alianţe”, 
pe de-o parte, şi „libertate de călătorie” (40,80), „fonduri”/„finanţare” (38,78) şi 
„ajutor”/„sprijin” (32,65). În final, „libertate de călătorie” este conectată cu 
„deschidere spre alte culturi” (30,61). Următoarele legături sunt nerelevante din 
punct de vedere statistic, exprimând opinii individuale. 

Pilonii pe care se sprijină acest travaliu mental al grupului de studenţi sunt pe 
de o parte aspecte referitoare la modul de organizare şi funcţionare 
(„acorduri”/„alianţe” şi „reglementări”), iar pe de altă parte, la unele dintre 
consecinţele pozitive, de natură practică ale aderării la Uniunea Europeană 
(„libertate de călătorie”, „fonduri/„finanţare”, „ajutor”/„sprijin”, „deschiderea spre 
alte culturi”, „dezvoltare”). 

În urma acestei analize se pot face următoarele constatări: 
– valorile legăturilor de similitudine sunt extrem de apropiate (30,61–46,94), 

ceea ce sugerează că analiza efectuată pe un alt lot ar putea schimba valorile şi, ca 
urmare, legăturile de similitudine; 

– tăria legăturilor de similitudine este modestă, sub pragul de .50, ceea ce 
ridică întrebarea dacă se poate vorbi, într-adevăr, despre o reprezentare socială 
relativ la Uniunea Europeană în grupul de studenţi investigat. 

Totuşi, pare un început de structurare a unei reprezentări sociale relativ la 
Uniunea Europeană, rămânând de studiat gradul de preocupare al studenţilor faţă 
de acest obiect social. 

Prin a treia ipoteză a cercetării ne-am propus să investigăm dacă şi în ce 
măsură obiectivele propuse de Uniunea Europeană sunt corect receptate de grupul 
de studenţi investigat. 

Obiectivele urmărite de Uniunea Europeană sunt stipulate în capitolul nr. 2 al 
Tratatului Uniunii şi ele vizează promovarea progresului economic şi social, la un 
nivel ridicat de angajare a forţei de lucru, dezvoltare echilibrată şi durabilă, prin 
crearea unui spaţiu fără frontiere şi prin instituirea unei uniuni economice şi 
monetare; politică externă comună care conduce şi spre ideea unei apărări comune; 
protejarea drepturilor şi intereselor locuitorilor ei prin care este asigurată libera 
circulaţie a persoanelor.  

Putem concluziona, alături de Enache (2006, p. 7), că Uniunea Europeană şi-a 
propus să creeze din Europa un spaţiu al prosperităţii, securităţii, păcii, legii, 
libertăţii, democraţiei şi respectării drepturilor omului. Toate acestea fiind asigurate 
prin menţinerea aquis-ului comunitar şi utilizând mecanismele integrării, 
cooperării şi principiul subsidiarităţii. Mai menţionăm că Uniunea Europeană 
dispune şi de instituţii menite să facă posibilă atingerea acestor obiective: Consiliul 
European, Parlamentul European, Comisia europeană, Curtea de justiţie. 
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După cum se observă, se poate vorbi despre drepturi fundamentale (în special 
cele prevăzute de Convenţia europeană cu privire la Drepturile Omului, adoptată la 
Roma în 1950), drepturi individuale şi drepturi referitoare la libertatea de 
deplasare. Principalele valori care par să ghideze vieţile europenilor sunt: ajutorul 
oferit celorlalţi, valorizarea oamenilor pentru ceea ce sunt, contribuţia la crearea 
unei societăţi mai bune, dezvoltarea personală, succesul, autocunoaşterea şi banii 
(Enache, 2006, p. 36) 

Comparând aceste obiective cu materialul verbal recoltat, se poate constata o 
suprapunere considerabilă, ceea ce ne face să concluzionăm că scopurile asumate 
de Uniunea Europeană au fost corect percepute de cea mai mare parte dintre 
subiecţii investigaţi, atât în ceea ce priveşte nucleul reprezentării (100%), cât şi în 
ceea ce priveşte opiniile personale (89,11%). 

6. CONCLUZII 

În urma analizei efectuate se conturează câteva concluzii. 
Prima ipoteză viza existenţa în cadrul grupului de studenţi studiat a unei 

reprezentări sociale despre Uniunea Europeană. 
În urma analizei efectuate, nu putem afirma că există o reprezentare socială 

despre Uniunea Europeană puternic structurată la grupul de studenţi investigat. Se 
poate afirma, poate, că începe să se schiţeze o astfel de reprezentare socială. Aceste 
afirmaţii au la bază faptul că legăturile de similitudine sunt foarte slabe, plasându-se, 
pe o plajă cuprinsă între 1 şi 49, în intervalul 1 şi 23. Elementele de nucleu au 
legături de similitudine între ele de la 30,61% la 46,94%. Materialul cules este 
format în mare parte din opinii personale. Având în vedere fragilitatea nucleului, 
legăturile de similitudine extrem de scăzute şi cantitatea mare de opinii produsă, 
putem afirma că nu este vorba despre o reprezentare socială propriu-zisă, ci, în cel 
mai fericit caz, despre un început de cristalizare a unei astfel de reprezentări.  

Acest lucru sugerează o lipsă de preocupare la nivelul grupului studiat pentru 
însuşirea obiectului social Uniunea Europeană, ridică problema poziţionării faţă de 
identităţile asumate, în special asupra unei identităţi supraadăugate celor etnice şi 
naţionale şi, prin dezvoltarea sa ca o structură suprastatală, care a preluat principii 
de funcţionare, dar nu şi de legitimitate ale statului/naţiunii, se pune în discuţie şi 
relaţia dintre identitatea europeană şi cea naţională. 

O a doua ipoteză se interoga asupra dimensiunilor principale din structura 
centrală a reprezentării sociale şi asupra aspectelor pregnante ale practicii sociale 
care sunt vizate la nivelul grupului de studenţi. 

S-a putut constata cum Uniunea Europeană este descrisă la nivel de grup de 
studenţi prin mod de organizare şi funcţionare, prin avantajele şi dezavantajele 
aderării, prin climatul cultural şi prin caracteristici fizice, acestea din urmă 
referindu-se la poziţionarea pe hartă, sau la însemne identitare. 
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Punctele centrale ale acestui travaliu mental al grupului de studenţi sunt 
alcătuite, pe de o parte, de aspecte referitoare la modul de organizare şi funcţionare 
(„acorduri”/„alianţe” şi „reglementări”), iar pe de altă parte, fac referinţă la unele 
dintre consecinţele pozitive, de natură practică, ale aderării Uniunea Europeană 
(„libertate de călătorie”, „fonduri”/„finanţare”, „ajutor”/„sprijin”, „deschiderea spre 
alte culturi”, „dezvoltare”). 

În final, cea de-a treia ipoteza urmărea să stabilească dacă şi în ce măsură 
aspectele în jurul cărora s-a structurat această reprezentare socială vizează intenţiile 
declarate la constituirea Uniunii Europene. În contextul în care Uniunea Europeană 
şi-a propus să creeze din Europa un spaţiu al prosperităţii, securităţii, păcii, legii, 
libertăţii, democraţiei şi respectării drepturilor omului, putem afirma că acest mesaj 
a fost corect recepţionat de grupul de studenţi investigat. 

În urma acestei cercetări, problema care necesită explicaţii este cea a extrem 
de slabei structurări în reprezentare socială a travaliului mental al grupului de 
studenţi cu privire la Uniunea Europeană, ceea ce pune în discuţie o altă problemă, 
cea a identităţilor sociale, a relaţiilor dintre ele, a structurării unei identităţi prin 
diversitate. 

Primit în redacţie la: 5.V.2014 
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REZUMAT 

Prezenta cercetare şi-a propus o analiză a reprezentării sociale generate de obiectul social 
„Uniunea Europeană”, la nivelul populaţiei de studenţi, cu accent pe gradul de structurare şi pe 
aspectele de conţinut în jurul cărora aceasta s-a cristalizat. Cercetarea urmăreşte, de asemenea, să 
pună în evidenţă gradul de concordanţă dintre intenţiile declarate în momentul constituirii Uniunii 
Europene şi modul în care acestea sunt recepţionate de către studenţii din România, acest aspect 
vizând gradul de corespondenţă a unei construcţii mentale cu o realitate socială. 
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Abstract 

The ascendancy of the bilinguals over the monolinguals in expressing creative potential 
(Ricciardelli, 1992; Cushen, Wiley, 2011; Lee, Kim, 2010) is verified also for the language pair 
Ukrainian/Romanian? To what extent, in which aspects, interfering how? The present research 
considered answering these questions and identifying the nature of the connection between 
bilingualism and creativity in the case of 60 grammar-school students, half of them native Ukrainian 
(speaking Romanian and Ukrainian) and half monolinguals (Romanian) that were the same age. Other 
checked variables were: the geo-residential zone, the scholar environment, gender structure of the 
compared samples. Secondly, it was established both the way that differences of the creative potential 
are connected with the biological gender of the subjects, and the effects of interaction between the 
two independent variables. To measure the creative potential The Battery of Creative Thinking Tests 
(Stoica, Caluschi, 2006) was used. The results showed that bilinguals had better performances at all 
estimated elements: fluency, flexibility, originality and elaboration. The gender variable has an 
impact, but more limited and particular, that the linguistic one: girls prove creative potential for the 
elaboration’s dimension, while boys are better to the dimension of fluency and ideation. Also results 
prove that, in case of combination between bilingualism and biological gender, influences are 
manifested only in elaboration. Therefore, both bilingual and monolingual girls use more details in 
their works, taking their bearing more in idea development and being more creative on this field, 
comparing to bilingual, respectively monolingual boys. 

Cuvinte-cheie: bilingvism, fluenţă, flexibilitate, originalitate, elaborare. 

Keywords: bilingualism, fluency, flexibility, originality, elaboration. 

 
1. CADRUL TEORETIC 

 
Caracterul interdisciplinar şi vast al cercetărilor privind bilingvismul, precum 

şi apariţia constantă a unor noi direcţii în studiile pe această temă, sugerează 
interesul din ce în ce mai crescut pentru acest fenomen, inclusiv în rândul 
psihologilor. În acest caz, cercetările au debutat, conform aprecierilor unor voci 
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expert în domeniu, cu aspecte simpliste şi naive, ale căror rezultate demonstrau mai 
degrabă caracterul negativ al influenţei acestui fenomen (Barac, Bialystok, 2011). 
Cu timpul, perspectivele de abordare şi metodologia s-au schimbat şi rafinat, ceea 
ce a permis demonstrarea faptului contrar, că bilingvismul este un avantaj în 
dezvoltarea copilului (Bialystok, Barac, 2012).  

Analizând perechea bilingvism – monolingvism, trebuie menţionat faptul că 
ideea unui monolingvism necontaminat reprezintă o ficţiune, deoarece nicio limbă 
nu este imună în ceea ce priveşte influenţa altor limbi, influenţă ce are loc din 
cauza unor diverşi factori socio-culturali (Bialystok, 2001). 

Ca şi în cazul lingviştilor, şi pentru psihologi a devenit incitantă diversitatea 
şi complexitatea presupusă de bilingvism. O simplă enumerare poate fi ilustrativă. 
Bilingvismul poate fi: natural, voluntar, decretat, instituţionalizat; simultan, succesiv; 
individual, colectiv, social; timpuriu, tardiv; de masă, elitist/academic; simetric, 
asimetric; incipient, receptiv, productiv; compus, coordonat; semibilingvism, aditiv 
etc. (Zoltan, 2008; Saramandu, Nevaci, 2009). Chiar şi într-o taxonomie neexhaus-
tivă a fenomenului, ca cea schiţată anterior, se remarcă multitudinea de criterii ce 
operează distincţii: funcţiile, amploarea, nivelul, raportul celor două limbi, iniţiativa, 
actorii implicaţi şi momentul învăţării lor, contextul socio-cultural etc. Iată de ce, 
pentru cercetarea psihologică, s-a impus cu evidenţă excepţionalitatea situaţiilor de 
similaritate între bilingvi şi raritatea posibilităţii utilizării acestui fenomen ca 
variabilă etichetă, precum se procedează cu vârsta, genul biologic, treapta şcolară 
etc. (Valdés, 2003). Acest fapt explică variabilitatea mare a rezultatelor, dar şi 
necesitatea acoperirii a cât mai multor situaţii, fiecare cu particularitatea şi aportul 
său specific la puzzle-ul cercetării. 

Ţinând cont de complexitatea aspectelor implicate de fenomenul bilingvismului, 
ce ţin mai ales de factorii de context (unii bilingvi trăiesc în comunităţi în care cele 
două limbi sunt folosite în viaţa de zi cu zi, pentru toate domeniile, iar alţii 
utilizează a doua limbă rar şi focalizat) şi de balanţa configurată de proporţia celor 
două limbi (rareori bilingvii sunt echivalenţi între ei din punct de vedere al 
achiziţiei şi folosirii celor două limbi; de obicei una dintre limbi este dominantă), 
se descurajează evaluarea bilingvilor, comparativ cu monolingvii, prin testele 
tradiţionale şi în termenii corect/incorect. Astfel, bilingvii pot prezenta lacune de 
vocabular în ambele limbi, fapt care ar influenţa într-un sens negativ performanţele 
în cadrul evaluărilor tradiţionale (Baker, 2006). Dewaele şi Furnham (2000) 
demonstrează că bilingvii extraverţi preferă un stil implicit de vorbire, folosind 
afirmaţii mai scurte, aspect ce se află într-o oarecare măsură, în concordanţă cu 
rezultatele unui alt studiu (Luo, Luk, Bialystok, 2010). Aceştia din urmă au 
identificat faptul că bilingvii au mai multe lacune la nivel de vocabular, comparativ 
cu monolingvii, dar, în schimb, au o capacitate mai mare de derulare simultană a 
mai multor activităţi. Cercetarea lui Bialystok et al. (2011) ne arată, totuşi, că acest 
aspect al lacunelor în vocabular nu se regăseşte în cazul copiilor care au parte de o 
educaţie mai aprofundată a celor două limbi. Rezultatul concordă cu datele 
studiului experimental efectuat de Barnett et al. (2007), care demonstrează că 
rezultatele copiilor ce urmează un program educaţional de tip bilingv (Two-Way 
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Immersion) se îmbunătăţesc în ceea ce priveşte dezvoltarea vocabularului, lucru 
valabil în cazul ambelor limbi. 

În afară de a fi o experienţă de limbaj, bilingvismul îşi extinde influenţa şi 
asupra procesării cognitive, demonstrându-se că bilingvii adulţi diferă în privinţa 
reţelelor neuronale active, în funcţie de tipul sarcinilor de rezolvat (sarcini verbale 
vs. sarcini non-verbale), conform studiului efectuat de Luk et al. (2010). Cercetările 
actuale (Barac et al., 2014) sunt interesate şi de precocitatea avantajelor biling-
vismului, de felul în care pot fi ele identificate, concluzionând că experienţa bilingvă 
precoce influenţează sistemul cognitiv al copilului chiar din primul an de viaţă.  

Ritmul accelerat al schimbărilor care au loc în societatea contemporană ne 
plasează în situaţia de a căuta soluţii de adaptare la situaţii noi, cât mai repede 
posibil, care se construiesc, în mare parte, prin intermediul gândirii creative, 
divergente (Roco, 2004). Aşadar, aceste aspecte ar constitui partea aplicativă a 
fenomenului creativităţii, care se manifestă în viaţa cotidiană a oamenilor, chiar 
fără ca aceştia să conştientizeze neapărat procesul ce are loc (Tan, 2007). În ultimul 
timp, interesul privind acest fenomen este într-o continuă creştere, astfel încât 
studiile vizând creativitatea au ajuns inevitabil şi la problematica bilingvismului. 
Corelaţia celor două s-a dovedit ca fiind una pozitivă (Lee, Kim, 2011).  

Unul dintre cei mai importanţi autori din domeniu, psihologul american, Ellis 
Paul Torrance (1966), a elaborat o paradigmă, respectiv o metodă, pentru măsurarea 
creativităţii (Testele Torrance ale gândirii creative – TTCT), în cadrul cărora de 
importanţă majoră sunt factorii: fluenţă, flexibilitate, originalitate şi elaborare. 
Aceştia au fost vizaţi şi în studiul de faţă. 

Olivia Saracho (2012) dezvoltă, într-una dintre lucrările sale, teoria 
creativităţii personale. Ea defineşte acest concept în termeni de potenţial specific, 
evident încă de la o vârstă timpurie, înainte ca procesul socializării să aibă impact. 
În literatura de specialitate, din categoria factorilor consideraţi a reprezenta potenţialul 
creativ, sunt evidenţiaţi: gândirea/producţia divergentă (generarea de alternative 
logice care să fie corespunzătoare unei situaţii date), fluenţa (fluiditatea gândirii), 
flexibilitatea, originalitatea (capacitatea de a produce noutatea), capacitatea analitică 
(abstractizarea), aptitudinea de a sintetiza (combinarea mai multor elemente pentru 
a căpăta o nouă semnificaţie), precum şi abilitatea de a evalua (Roco, 2004; 
Stoica-Constantin, 2004). În fazele incipiente ale investigărilor cu privire la 
efectele genului biologic asupra creativităţii, s-a raportat superioritatea subiecţilor 
de gen feminin (Boyle, 1987). Rezultatele altor cercetări au fost mai nuanţate, 
indicând faptul că subiecţii de gen masculin ar avea o performanţă mai ridicată la 
componentele gândirii creative precum flexibilitatea şi originalitatea, în timp ce 
subiecţii de gen feminin ar avea performanţe mai bune la elaborare (Ai, 1999). 

Într-una dintre cercetările de tip metaanaliză, s-a arătat faptul că, în cazul a  
20 de studii, din cele 24 vizate, subiecţii bilingvi au avut performanţe mai ridicate 
în cazul unor sarcini care făceau apel la gândirea divergentă, comparativ cu 
subiecţii monolingvi (Ricciardelli, 1992). De asemenea, s-a identificat faptul că 
bilingvii manifestă avantaje în ceea ce priveşte performanţa evaluată prin 
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componentele gândirii creative, precum fluenţa, flexibilitatea şi elaborarea, 
comparativ cu monolingvii (Kharkhurin, 2007). 

Bilingvii posedă cel puţin două cuvinte pentru majoritatea obiectelor şi 
ideilor, având astfel mai multe conexiuni conceptuale şi fonologice în cadrul 
lexicului lor. Răspunsurile lor cu privire la un concept activează un set mult mai 
divers şi mai mare de asociaţii (Harding, Riley, 1993). Acest fapt poate explica şi 
abilitatea bilingvilor de a genera un număr mai mare de idei, comparativ cu 
monolingvii, în cazul unei sarcini de tip creativ. Teoria elaborată de Bialystok 
(2001) susţine faptul că avantajele bilingvilor ar depinde nu doar de fluenţa vorbirii 
propriu-zise în cele două limbi în cauză, ci, mai degrabă, de achiziţia celei de-a 
doua limbi în perioada copilăriei, fapt care ar duce la nevoia de a face faţă unei  
aşa-zise ,,competiţii lexicale”, provocare cognitivă cu valenţe formative. 

 
2. DESIGNUL CERCETĂRII 

 
2.1. OBIECTIVE 
 
Cercetarea de faţă urmăreşte să identifice legătura dintre bilingvism şi 

creativitate, în cazul unor elevi de gimnaziu. Am urmărit şi maniera în care, la 
această vârstă, variabila gen poate corela cu diferenţele de potenţial creativ.  

Pornind de la rezultatele studiilor anterioare, ne aşteptăm ca performanţele 
subiecţilor bilingvi să fie semnificativ mai bune la probele de creativitate, 
comparativ cu cele ale subiecţilor monolingvi. Totodată, ne aşteptăm ca fetele să 
aibă rezultate semnificativ mai bune la factorul elaborare, în timp ce rezultatele 
băieţilor să fie semnificativ mai bune la factorii fluenţă, flexibilitate şi originalitate. 

 
2.2. IPOTEZE 
 
Sunt propuse spre verificare următoarele ipoteze generale: 
1. Performanţa subiecţilor la testele de creativitate va fi influenţată de 

prezenţa bilingvismului. 
2. Performanţa la testele de creativitate va fi influenţată de genul biologic al 

subiecţilor. 
3. Există un efect de interacţiune al variabilelor bilingvism şi gen biologic 

asupra performanţelor subiecţilor la probele de creativitate. 
  
2.3. VARIABILE 
 
Variabile independente. În cadrul cercetării de faţă, variabilele independente 

utilizate au fost: 
1. Bilingvismul, operaţionalizat prin cele două niveluri, prezent şi absent, cel 

din urmă nivel fiind considerat monolingvism; 
2. Genul biologic, operaţionalizat prin cele două expresii, masculin şi feminin. 
Variabila dependentă urmărită a fost creativitatea, operaţionalizată prin 

factorii gândirii creative: fluenţă, flexibilitate, originalitate şi elaborare. 
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Variabile controlate. Au fost controlate următoarele variabile: 
1. zona geo-rezidenţială/mediul de provenienţă (Judeţul Suceava/rural); 
2. mediul şcolar (elevi din cadrul aceleiaşi şcoli generale); 
3. structura de gen a loturilor comparate (15 fete bilingve, 15 băieţi bilingvi, 

respectiv 15 fete monolingve şi 15 băieţi monolingvi). 
 
2.4. METODOLOGIA CERCETĂRII 
 
2.4.1. Planul cercetării 
2.4.2. Participanţi 
Prezenta cercetare a avut ca lot de subiecţi 60 de elevi din regiunea de  

Nord-Est a Moldovei (Judeţul Suceava), cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani, 30 de 
băieţi cu o medie a vârstei X = 13,63 şi 30 de fete, cu o medie a vârstei X = 13,03. 
Dintre aceştia, 15 băieţi şi 15 fete erau vorbitori doar de limbă română, iar alţi  
15 băieţi şi 15 fete erau bilingvi naturali, productivi, timpurii, aditivi şi simultani, 
vorbitori de limbă română şi de limbă ucraineană. 

 
 
2.4.3. Instrumente şi procedură 
Măsurarea variabilei dependente creativitatea s-a făcut prin aplicarea 

Bateriei de teste pentru gândirea creativă (Stoica, Clauschi, 2006), alcătuită din 
cinci probe care vizează cei mai importanţi factori ai gândirii creative, şi anume: 
fluenţa, flexibilitatea, originalitatea, elaborarea şi sensibilitatea la probleme. Din 
cadrul celor cinci teste propuse în această baterie, s-au folosit doar trei, şi anume 
probele de: Utilizări neobişnuite (Bastonul), Îmbunătăţiri (Banca şcolară) şi proba 
de Desene (Semidiscul). Criteriul pe baza căruia au fost alese aceste trei teste a 
ţinut de factorii gândirii creative testaţi, şi anume fluenţa, flexibilitatea şi origi-
nalitatea în cazul primelor două teste şi elaborarea în cazul ultimei probe, aceşti 
factori fiind vizaţi şi în cadrul cercetărilor anterioare pe tema legăturii dintre 
creativitate şi bilingvism (Lee, Kim, 2010). 

Probele au fost aplicate în sălile de clasă ale şcolii unde învăţau subiecţii, în 
trei serii, în grupuri a câte 20 de persoane. În prealabil, pentru derularea cercetării, 
a fost obţinut acordul directorului şcolii, prin intermediul căruia au fost informaţi 
părinţii elevilor în cauză. Nu a fost primit niciun refuz, în privinţa participării la 
cercetare. Fiecare dintre cele trei clase evaluate (a VI-a, a VII-a şi a VIII-a) a fost 
compusă din elevi bi- şi monolingvi, fiind diferită proporţia băieţilor şi a fetelor 
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între clase. Pentru evitarea contaminării, s-a asigurat liniştea pe parcursul administrării 
probelor, aşezarea în bănci la un loc distanţă între subiecţi. După ocuparea locurilor 
în bănci, au fost distribuite fiecărui subiect câte trei foi albe. Informaţiile legate de 
numele, prenumele, vârsta, limbile vorbite curent de ei personal, de membrii familiei şi 
genul participanţilor au fost inserate în prima foaie de lucru corespunzătoare 
primului test aplicat. Subiecţilor le-a fost comunicat faptul că rezultatele nu vor fi 
făcute publice, că sunt doar în scop de cercetare. În continuare, a fost anunţat faptul 
că ei vor primi nişte exerciţii de imaginaţie, de creativitate, urmând să primească 
trei probe ce vor fi realizate fiecare într-un anumit interval de timp, indicat de 
examinator. Pentru intrarea în atmosferă, înaintea testării, au fost făcute două 
exerciţii orale de patru minute fiecare, având grijă ca ,,exerciţiile de încălzire” să 
nu fie apropiate de probele din baterie. Astfel, li s-au cerut elevilor două sarcini, şi 
anume utilizări neobişnuite pentru un pahar, respectiv enumerări ale unor obiecte 
rotunde. Acest moment ,,de încălzire” a instaurat un climat stimulativ, de destindere, 
care a diminuat într-o oarecare măsură eventualul stres resimţit de unii subiecţi. 

 
3. REZULTATE 

 
Pentru a analiza datele colectate, s-a folosit Testul T pentru compararea a 

două eşantioane independente (Independent Samples T Test) în cazul efectelor 
singulare ale variabilelor bilingvism, respectiv gen biologic. 

Ipoteza generală 1. Performanţa subiecţilor la testele de creativitate va fi 
influenţată de prezenţa bilingvismului. Pentru a o verifica, s-a operat analitic, 
calculând pe rând diferenţa dintre cele două subloturi pentru fiecare factor al 
creativităţii (conform ipotezelor de lucru, pe care, din raţiuni de spaţiu tipografic, 
nu le-am mai enumerat). Ipotezele conform cărora există diferenţe semnificative la 
factorii gândirii creative în favoarea bilingvilor au fost confirmate. Datele noastre 
sunt în concordanţă cu rezultatele obţinute de Ricciardelli (1992). Cu un prag de 
semnificaţie mai mic decât 0,050, s-a putut constata că există diferenţe semnifi-
cative între rezultatele subiecţilor noştri, în sensul că bilingvii au scoruri mai 
ridicate, comparativ cu monolingvii la toţi factorii testaţi: fluenţă (t (58) = –2,97,  
p = 0,004), flexibilitate (t (58) = –2,71, p = 0,009), originalitate (t (58) = –6,23, p = 
0,001) şi elaborare (t (58) = –3,09, p = 0,003). 

Ipoteza generală 2. Performanţa la testele de creativitate va fi influenţată de 
genul biologic al subiecţilor. În urma analizelor statistice, cea de-a doua ipoteză 
generală a fost parţial confirmată, doar două dintre cele patru ipoteze specifice 
fiind confirmate. Aşadar, performanţa la probele de creativitate a fost influenţată de 
genul biologic al subiecţilor, în sensul că băieţii au avut scoruri semnificativ mai 
ridicate la fluenţă, comparativ cu fetele (t (58) = 2,35, p = 0,022). Contrar expec-
tanţelor, nu s-au constatat diferenţe semnificative între scorurile subiecţilor de gen 
masculin şi a celor de gen feminin, în cazul factorilor flexibilitate (t (58) = 1,10,  
p = 0,273) şi originalitate (t (58) = 1,67, p = 0,100). De asemenea, performanţa la 
probele de creativitate a fost influenţată de genul biologic al subiecţilor, în sensul 
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că fetele au avut scoruri semnificativ mai ridicate la elaborare, comparativ cu 
băieţii (t (58) = –2,62, p = 0,011), rezultat conform cu datele unor cercetări 
anterioare (Boyle, 1987; Ai, 1999). 

Ipoteza generală 3. Metoda ANOVA Univariate 2 (Bilingvism: Prezent, 
Absent) × 2 (Gen: Masculin, Feminin) a arătat un efect combinat al celor doi factori 
asupra performanţei la probele de creativitate, în ceea ce priveşte elaborarea (F (1; 59) 
= 5,792, p = 0,019). Astfel, la acest factor, fetele bilingve au scoruri semnificativ 
mai ridicate, comparativ cu băieţii bilingvi; de asemenea, fetele monolingve au 
scoruri semnificativ mai ridicate, comparativ cu băieţii monolingvi. Interacţiunea 
bilingvism/gen nu are un efect semnificativ statistic asupra performanţelor 
subiecţilor la fluenţă (F (1; 59) = 0,415, p = 0,522), flexibilitate (F (1; 59) = 0,668, 
p = 0,417) şi originalitate (F (1; 59) = 0,734, p = 0,395), rezultat concordant cu cel 
raportat de Lee, Kim (2011). 

 
4. DISCUŢII 

 
În cazul primei ipoteze generale, conform căreia performanţa subiecţilor la 

testele de creativitate va fi influenţată de prezenţa bilingvismului, aceasta a fost 
confirmată. Aşadar, rezultatele au arătat faptul că bilingvii au avut performanţe mai 
bune la factorii fluenţă, flexibilitate şi elaborare, comparativ cu cei monolingvi, 
date aflate în acord cercetările anterioare (Kharkhurin, 2007; Cuschen, Wiley, 
2011). Elementul de noutate evidenţiat de rezultatele noastre atestă superioritatea 
bilingvilor, comparativ cu monolingvii şi în cazul factorului originalitate. Datele 
obţinute din analizele statistice efectuate în cadrul lucrării de faţă arată faptul că 
elevii bilingvi au într-adevăr un potenţial creativ mai mare, în ceea ce priveşte 
gândirea divergentă, comparativ cu elevii monolingvi, care nu prezintă avantajele 
care derivă din achiziţia şi folosirea unei a doua limbi. Aşadar, rezultatele elevilor 
bilingvi au fost într-o măsură semnificativ mai mare caracterizate de productivitate 
ideativă şi varietate a răspunsurilor, originalitate în gândire, unicitate a ideilor, 
comparativ cu elevii monolingvi. Explicaţia faptului constatat se poate baza pe 
teoria lui de Harding şi Riley (1993). Ei consideră că bilingvii achiziţionează, pe 
parcursul dezvoltării lor, câte două cuvinte pentru majoritatea obiectelor şi ideilor, 
ceea ce activează la nivel cognitiv un set mult mai divers şi mai mare de asociaţii. 
În plus, teoria elaborată de Bialystok (2001) susţine avantajele bilingvilor prin 
prisma efectelor procesului achiziţiei celei de-a doua limbi în perioada copilăriei şi 
nu doar prin fluenţa şi dualitatea vorbirii. Faptul că rezultatele noastre se distanţează de 
o altă tentativă derulată în cercetarea psihologică românească (Zoltan, 2008), care 
nu a găsit, în cazul limbilor română şi maghiară, cel puţin la o primă tentativă de 
analiză a datelor, diferenţe de mobilitate cognitivă între monolingvi şi bilingvi, are 
mai multe explicaţii. În cazul acelei cercetări, deşi era vorba de bilingvi productivi, 
ca şi în cazul nostru, diferenţa o face, credem, contextul cultural. Bilingvii din lotul 
nostru sunt, deopotrivă şi biculturali, provenind dintr-o localitate suceveană în care 
interferenţele culturale româno-ucrainene sunt fireşti, implementate precoce şi în 
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familie, şi în şcoală, şi în viaţa comunităţii. Atitudinea reciprocă a celor două etnii 
este pozitivă faţă de valorile specifice fiecăreia, bilingvismul zonei fiind de tip 
natural, colectiv, timpuriu, simultan, compus, aditiv, existând nu doar copii ucraineni 
vorbitori de romană, dar şi invers. De altfel, pe ansamblul lotului nostru, dominanţa 
este a familiilor mixte. 

Cea de-a doua ipoteză generală, conform căreia performanţa la testele de 
creativitate va fi influenţată de genul biologic al subiecţilor, a fost doar parţial 
confirmată. Băieţii sunt mai productivi în ceea ce priveşte generarea de idei 
(fluenţa), confirmând analize anterioare (Lee, Kim, 2011), însă sunt mai puţin 
dispuşi a se opri asupra acestora pentru a le dezvolta. Ei preferă schematismul, 
comparativ cu fetele, în ale căror răspunsuri se detaşează semnificativ atenţia faţă 
de amănunt, detalii, completitudine (elaborarea). 

În ceea ce priveşte originalitatea şi flexibilitatea, rezultatele nu au fost conform 
expectanţelor. Răspunsurile băieţilor au fost, într-adevăr, mai surprinzătoare şi mai 
variate, comparativ cu cele ale fetelor, însă nu într-o măsură semnificativă statistic. 
Având în vedere momentul derulării cercetărilor anterioare, cele care au găsit 
diferenţe semnificative (Boyle, 1987; Ai, 1999), putem presupune că societatea 
contemporană a adus noi schimbări în privinţa rolurilor de gen, apropiindu-le. Este, 
de fapt, alt context al cercetării. Or, în literatura de specialitate, contextul este de o 
importanţă majoră, atunci când se doreşte abordarea corectă a bilingvismului 
(Baker, 2006). Unii bilingvi, ca şi în acest caz, trăiesc în comunităţi în care cele 
două limbi sunt folosite în viaţa de zi cu zi, fiind permanent antrenaţi cognitiv în 
operarea cu coduri variate. Alţii nu trăiesc în astfel de comunităţi, comunică cu alţi 
bilingvi, din alte regiuni, prin intermediul Internetului, spre exemplu, însă, într-o 
măsură mult mai mică.  

Adiţional, a fost urmărit efectul de interacţiune al variabilelor bilingvism şi 
gen biologic asupra exprimării potenţialului creativ. Rezultatele indică faptul că 
influenţele se manifestă doar în cazul elaborării. Aşadar, atât fetele bilingve, cât şi 
cele monolingve folosesc mai mult în răspunsurile lor detalii de amănunt, se axează 
mai mult pe dezvoltarea ideilor, fiind mai creative în acest sens, comparativ cu 
băieţii bilingvi, respectiv băieţii monolingvi. Lee şi Kim (2011) au indicat faptul că 
fetele, bi- şi monolingve, sunt mai echilibrate în achiziţia şi perfecţionarea vorbirii, 
comparativ cu băieţii. Winter şi Pauwels (2000) susţin faptul că, de regulă, fetele 
tind să acorde importanţă şi interes mai crescute procesului de învăţare, în general, 
comparativ cu băieţii. În cazul prezenţei bilingvismului, ele tind să aibă o atitudine 
mai pozitivă cu privire la achiziţia celei de-a doua limbi, fără a neglija deopotrivă 
prima limbă vorbită. 

 
5. CONCLUZII 

  
Pornind de la studiile ce surprind fenomenul bilingvismului, aportul lucrării 

de faţă a constat în verificarea ascendentului bilingvilor asupra monolingvilor în 
exprimarea potenţialului creativ (Ricciardelli, 1992; Lee, Kim, 2010) şi în cazul 
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perechii limbă ucraineană – limbă română. Ipoteza care anticipa performanţa mai 
bună a bilingvilor în faţa unor sarcini implicând gândire divergentă, creativă, 
comparativ cu monolingvii, a fost confirmată şi în situaţia unor vorbitori de 
ucraineană şi română, aflaţi într-un context bilingv voluntar, colectiv, natural. 
Importanţa acestui ultim aspect nu este de neglijat, dată fiind existenţa unei 
diversităţi foarte mari a bilingvilor şi bilingvismului. De altfel, majoritatea 
cercetărilor anterioare recomandă investigarea unor loturi de subiecţi bilingvi cât 
mai variate, aparţinând şi altor culturi, decât cele investigate deja. Nu ştim ca în 
cercetarea psihologică românească dedicată relaţiei bilingvism–creativitate să fi 
existat varianta bilingvă investigată de noi (română – ucraineană). 

În plus, şi mediul de rezidenţă al bi- şi monolingvilor (cel rural) este o 
premieră în câmpul acestui tip de cercetări. Cercetările de profil au vizat dominant 
subiecţi din mediul urban. 

Subliniem că ceea ce particularizează suplimentar demersul nostru este natura 
bilingvismului în cauză: productiv, natural, timpuriu, aditiv, simultan, compus, 
colectiv, reciproc. Acesta face ca, în condiţii similare de cercetare, să putem 
expecta validarea rezultatelor noastre. 

Credem, în acord cu datele contemporane (Cushen, Wiley, 2011; Lee, Kim, 
2011), că principalul rezultat al cercetării, diferenţa de potenţial creativ între cele 
două loturi comparate, se datorează avantajelor ce ţin de conturarea, încă de 
timpuriu, a două seturi de sigle lingvistice pentru majoritatea obiectelor şi ideilor. 
Aceasta înseamnă posibilitatea activării unui set mult mai divers şi mai mare de 
asociaţii, conexiuni ideative, inclusiv în cazul unei sarcini de tip creativ. Deşi nu au 
fost controlaţi factori precum competenţele lingvistice sau performanţele şcolare 
ale elevilor, menţionăm că testele folosite exprimă potenţialul creativ operaţionalizat 
prin gradul de dezvoltare a însuşirilor psihice care ar intra în acţiune în cazul 
creaţiei, fără a se înţelege că persoana în cauză a şi creat deja sau va crea cu 
siguranţă (fenomen care ar putea fi blocat fie de factorii de mediu, fie de lipsa altor 
componente ale creativităţii). 

Cercetarea a reconfirmat incidenţa variabilei gen biologic asupra potenţialului 
creativ. Faţă de alte cercetări anterioare, în cazul elevilor gimnazişti în cauză, 
influenţa acestei variabile s-a dovedit a fi semnificativ mai circumscrisă însă: 
pentru factorul elaborare în situaţia fetelor şi pentru fluenţă, în cazul băieţilor. 

Ca tendinţă marginală, nesemnificativă însă, superioritatea băieţilor la factorii 
flexibilitate şi originalitate este prezentă, ceea ce arată că particularitatea rezultatului 
nostru poate fi un efect nu doar al stării de fapt, ci şi al lotului relativ mic de 
subiecţi. 

 
6. LIMITE 

 
Demersul aplicativ al lucrării de faţă a vizat doar un lot puţin numeros, strict 

circumscris rezidenţial şi geografic, elevi din regiunea de Nord-Est a Moldovei. În 
plus, subiecţii bilingvi aparţin doar minorităţii ucrainene, deşi, în zonă, biling-
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vismul are diverse alte faţete, rezultate din combinări şi cu alte limbi: polonă, rusă 
(Saramandu, Nevaci, 2009). Se deduce, aşadar, că o primă limită constă în 
imposibilitatea generalizării rezultatelor asupra întregii populaţii de bilingvi, având 
în vedere marea varietate a grupurilor etnice existente în România sau, chiar, numai 
în regiunea în cauză. 

În plus, nu au fost controlate şi alte variabile care ar fi putut interveni. Printre 
acestea, se regăsesc: mediul socio-economic, nivelul educaţional al părinţilor, 
activităţile de timp liber ale elevilor sau sursele alternative de instruire. De asemenea, 
nu s-a făcut evaluarea şi compararea performanţelor şcolare ale subiecţilor, care ar 
fi putut influenţa rezultatele la probele vizate, această variabilă corelând pozitiv cu 
potenţialul creativ.  

Considerăm că, în ciuda acestor limite, particularitatea microcercetării noastre 
– bilingvismul în formula limbă ucraineană–limbă română, natural, timpuriu, compus, 
aditiv, dezvoltat într-un mediu preponderent tradiţional (rural) – poate fi o incitare 
la dezvoltări viitoare.  

 
Primit în redacţie la: 30.IV.2014 
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REZUMAT 

 
Se verifică ascendentul bilingvilor asupra monolingvilor în exprimarea potenţialului creativ 

(Ricciardelli, 1992; Cushen, Wiley, 2011; Lee, Kim, 2010) şi în cazul perechii limbă ucraineană – 
limbă română? Cât, sub ce aspecte, cu ce interferenţe? Cercetarea de faţă a urmărit să răspundă la 
aceste întrebări, identificând natura legăturii dintre bilingvism şi creativitate, în cazul a 60 de elevi 
gimnazişti, jumătate bilingvi (română – ucraineană) şi jumătate monolingvi (română), aflaţi în acelaşi 
interval de vârstă. Alte variabile controlate au fost: zona geo-rezidenţială, mediul şcolar, structura de 
gen a loturilor comparate. Secundar, s-a verificat şi modul în care diferenţele potenţialului creativ sunt 
corelate cu genul biologic al subiecţilor, cât şi efectele de interacţiune dintre cele două variabile 
independente. În măsurarea potenţialului creativ a fost folosită Bateria de teste pentru evaluarea 
gândirii creative (Stoica, Caluschi, 2006). Rezultatele au arătat faptul că bilingvii, comparativ cu 
monolingvii, au avut performanţe mai bune la toţi factorii creativităţii luaţi în calcul: fluenţă, 
flexibilitate, originalitate şi elaborare. Variabila gen are impactul său, mai restrâns şi particularizat, 
însă, decât cel lingvistic: fetele dau dovadă de potenţial creativ pe dimensiunea elaborare, în timp ce 
băieţii s-au remarcat la dimensiunea fluenţă ideativă. De asemenea, rezultatele demonstrează faptul 
că, în situaţia combinării bilingvismului şi a genului biologic, influenţele se manifestă doar în cazul 
elaborării. Astfel, atât fetele bilingve, cât şi cele monolingve folosesc mai mult în producţiile lor 
detalii de amănunt, se orientează mai mult spre dezvoltarea ideilor, fiind mai creative pe această 
dimensiune, comparativ cu băieţii bilingvi, respectiv băieţii monolingvi. 
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the relationship between unpleasant experience of 
separation from parents, internet abuse, dysfunctional cognitions, and negative emotional reactions in 
adolescents. Twenty-eight adolescents whose parents were working abroad were compared with  
85 adolescents living in intact families with no problems. Participants completed a set of standardized 
instruments, which included the Questionnaire for Risk of Internet Abuse (K. S. Young), short form 
of Beck Depression Inventory, the Profile of Emotional Distress (D. Opriş and B. Macavei), and the 
Questionnaire for Dysfunctional Cognitive Schemas (J. Young). Adolescents whose parents were 
working abroad scored significantly higher on risk for internet abuse, depression, and the feeling of 
social isolation. In both groups of adolescents, the level of risk for internet abuse correlated positively 
with scores on depression and emotional distress. Results are discussed in terms of intervention on 
adolescents who are at risk due to their separation from parents.  

Cuvinte-cheie: adolescenţi, separare de părinţi, abuz de internet, depresie, distres emoţional, 
scheme cognitive disfuncţionale. 

Keywords: adolescents, separation from parents, internet abuse, depression, emotional 
distress, dysfunctional cognitive schemas. 

1. INTRODUCERE 

Dimensiunea individuală a experienţei separării temporare de părinţi a fost 
analizată prin raportarea la modelele teoretice ale nevoilor de dezvoltare în 
copilărie şi adolescenţă şi ale ataşamentului, vorbindu-se de aşa-numitul sindrom 
de separare (Albu, 2008; Muntean, 2006). M. Tătaru (2007) a abordat sindromul 
copilului şi al adolescentului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, deosebind 
planul carenţelor de ordin afectiv, alături de cel al carenţelor în ceea ce priveşte 
supunerea faţă de autoritate şi de deficitul în domeniul achiziţiilor pe care procesul 
educării le prilejuieşte în mod firesc. Aceste carenţe constituie un factor de 
vulnerabilitate în raport cu apariţia şi escaladarea unei palete largi de manifestări 
psihopatologice care includ: tulburări din spectrul anxietăţii, depresii mascate, 
 

* Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; Centrul 
de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,Ion Holban”, Strada Grigore Ghica Vodă, nr. 13, 
700400, Iaşi, România; e-mail: anasandovici@yahoo.com. 

Rev. Psih., vol. 60, nr. 3, p. 219–230, Bucureşti, iulie – septembrie 2014 



 Anişoara Sandovici 2 220 

gesturi parasuicidare sau suicidare, probleme de comportament (angajarea în 
comportamente de risc, furturi, acte teribiliste gratuite etc.), aderarea la grupuri cu 
potenţial delincvenţial, absenteism şcolar, comportamente abuzive din sfera utilizării 
computerului, internetului sau a jocurilor mecanice/computerizate etc. (Albu, 2008; 
Mînăscurtă, 2008; Tătaru, 2007; Turchină şi Versteac, 2008). Aspectele psiho-
patologice pe care le-am enumerat au fost interpretate şi ca reacţii compensatorii 
(în vederea protejării echilibrului psihic fragil) sau modalităţi subconştiente, prin 
care copiii şi adolescenţii încearcă să atragă atenţia adulţilor (părinţi, educatori) cu 
privire la suferinţa pe care o trăiesc. 

În ultimele decenii, internetul a devenit treptat una dintre aplicaţiile minune 
ale informatizării şi digitalizării societăţii. Totuşi, pentru unii dintre copii, 
adolescenţi, tineri şi adulţi, pasiunea pentru internet se poate transforma în utilizare 
abuzivă şi, apoi, în dependenţă patologică. Rezultatele studiilor realizate în rândul 
adolescenţilor oferă un portret complex al caracteristicilor de personalitate şi 
comportamentale care se asociază utilizării abuzive a internetului. Acest tablou 
include: tendinţă spre instabilitate emoţională (Cao şi Su, 2006), orientare puternică 
către căutare şi experimentare de senzaţii variate (Lin şi Tsai, 2002), nivel scăzut al 
orientării către relaţionare socială şi cooperare în lumea din afara reţelei de internet 
(Ha et al., 2007), nivel ridicat al depresiei care, uneori, poate evolua până la 
spectrul clinic (Ha et al., 2007; Kim et al., 2005; Popa, 2013; Sanders, Field, Diego 
şi Kaplan, 2000), predispoziţie către experimentarea sentimentului de singurătate 
(Kim, LaRose şi Peng, 2009; Popa şi Marhan, 2013; Robu şi Tcaciuc, 2010), 
strategii disfuncţionale de coping la solicitări stresante (Milani, Osualdella şi Di 
Blasio, 2009) sau dificultăţi în plan emoţional şi interpersonal (Popa, Ciobanu şi 
Bănică, 2013; Cao şi Su, 2006). În rândul adolescenţilor, datele de cercetare indică 
asocierea comportamentelor disfuncţionale de utilizare a internetului cu simptome 
ale inadaptării în plan emoţional şi psihosocial (Popa, Ciobanu şi Bănică, 2013), 
sugerând că abuzul sau dependenţa de internet pot fi conceptualizate ca mecanisme 
adaptative, prin care adolescenţii încearcă să reducă sau să scape de dificultăţile şi 
de stresul pe care îl resimt în plan emoţional (Yang, 2001). Pe de altă parte, 
utilizarea problematică a internetului sau dependenţa pot conduce, în timp, la 
internalizarea unor strategii şi a unor mecanisme disfuncţionale de adaptare la 
solicitările vieţii de zi cu zi (Lin şi Tsai, 2002). Simularea unui ,,sevraj informatic”, 
realizată prin metoda povestirilor de viaţă, a evidenţiat multiple riscuri pentru 
sănătatea mentală a adolescenţilor, deşi analiza calitativă a producţiilor eseistice ale 
elevilor de liceu a evidenţiat şi o dimensiune a conduitelor adaptative (Popa, 2013; 
Popa, Ciobanu şi Bănică, 2013).  

Problematica efectelor pe care separarea de părinţi, prin plecarea la muncă în 
străinătate, le are în planul funcţionării emoţionale şi psihosociale a copiilor şi a 
adolescenţilor nu este nouă în ţările din sud-estul Europei, precum România, 
Ucraina, Republica Moldova sau Bulgaria. Specialiştii în domeniul sănătăţii mentale, 
al psihologiei sau al educaţiei din aceste ţări au relaţionat transformările pe care le 
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are migrarea părinţilor pentru muncă cu multiple arii ale adaptării şi dezvoltării 
copiilor şi adolescenţilor lăsaţi acasă, inclusiv cu domeniul comportamentelor de 
risc (fumat, consum de alcool, relaţii sexuale neprotejate). Totuşi, deocamdată, în 
rândul copiilor şi al adolescenţilor care experimentează separarea de părinţi (prin 
plecarea la muncă în străinătate a acestora din urmă), domeniul comportamentelor 
de risc relaţionate cu utilizarea computerului şi a aplicaţiilor realizate prin 
intermediul acestuia nu a suscitat interes. O simplă căutare pe internet a articolelor 
sau a altor categorii de lucrări redactate pe această problematică nu ne-a furnizat 
decât un singur studiu realizat de C. C. Ghibuş (2007), pe care l-am considerat 
remarcabil, prin calitatea informaţiilor pe care le furnizează şi a conexiunilor pe 
care le stabileşte între utilizarea excesivă sau dependenţa de computer şi de 
Internet, respectiv complexele în domeniul personalităţii adolescenţilor. Potrivit 
acestui studiu, o serie de complexe ale personalităţii adolescenţilor (de exemplu: 
complexul de abandon, complexul insecurităţii, complexul de inferioritate sau 
complexul de culpabilitate) poate constitui unul dintre factorii care îi vulnera-
bilizează pe adolescenţi şi îi predispun către utilizarea abuzivă sau către dependenţa de 
computer şi internet, cele două mijloace fiind utilizate pentru a compensa distresul 
psihologic. 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP 

În contextul teoretic la care ne-am referit şi pornind de la ipoteza sugerată de 
Ghibuş (2007), cercetarea pe care am realizat-o şi ale cărei rezultate sunt prezentate 
în această lucrare şi-a propus să răspundă la următoarea întrebare: În rândul 
adolescenţilor cu unul sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 
comportamentul de consum al Internetului poate fi considerat ca expresie a 
încercării de a compensa suferinţa emoţională produsă prin separarea de părinţi? 

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Datele pe care s-au bazat prelucrările şi rezultatele au provenit de la un lot de 
adolescenţi, care a fost selecţionat dintr-o populaţie totală de 231 de elevi ai unui 
grup şcolar. Într-o primă etapă a cercetării, am administrat unui număr de 208 elevi 
un chestionar filtru, prin care le-am cerut să-şi indice numele şi prenumele, clasa 
şcolară, vârsta, domiciliul stabil şi situaţia familială. În urma analizei răspunsurilor 
şi a corelării acestora cu situaţiile familiale individuale raportate de către diriginţii 
claselor din care elevii chestionaţi făceau parte, am identificat următoarele tipuri de 
cazuri: a) elevi cu părinţi decedaţi (17 cazuri); b) elevi cu părinţii divorţaţi, care 
locuiau fie cu mama, fie cu tata (21 de cazuri); c) elevi care aveau domiciliul stabil 
în mediul rural, însă stăteau cu chirie în căminul liceului sau în gazdă (15 cazuri); 
d) elevi cu antecedente psihiatrice diagnosticate (schizofrenie, un caz); e) elevi cu 



 Anişoara Sandovici 4 222 

situaţii speciale (un caz de plasament familial şi un alt caz care locuia într-o familie 
în care mama avusese multiple relaţii de concubinaj, elevul necunoscându-şi tatăl); 
f) elevi cu unul sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate (37 de cazuri) şi 
g) elevi cu situaţii familiale normale (fără părinţi divorţaţi, decedaţi sau plecaţi la 
muncă în străinătate, etc.), care locuiau cu întreaga familie, în care nu existau 
probleme deosebite (115 cazuri). Diferenţa până la 231 a fost dată de elevii absenţi 
din diverse motive, în zilele în care am administrat chestionarul de preselecţie. 

În cea de-a doua etapă desfăşurată pe parcursul unei săptămâni (cu între-
ruperi) de testare, au fost strânse un număr de 133 de protocoale cu răspunsurile pe 
care elevii eligibili le-au dat la cinci chestionare şi scale. Dintre protocoale,  
29 aparţineau unor elevi cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi 104 unor elevi 
care locuiau în familii intacte şi care nu prezentau probleme speciale. Eligibilitatea 
elevilor a fost stabilită prin analiza răspunsurilor la chestionarul administrat în 
etapa de preselecţie. Au fost excluşi toţi elevii care aveau unul sau ambii părinţi 
decedaţi, elevii care locuiau numai cu unul dintre părinţi, întrucât celălalt era 
decedat sau părinţii divorţaseră, elevii care erau rezidenţi în centre de plasament 
sau în alte forme de asistenţă socială şi educaţională instituţionalizată, precum şi 
elevii care locuiau în familii intacte, însă prezentau probleme speciale (de exemplu: 
boală psihică sau handicap al unui părinte sau a ambilor). 

În baza de date finală au fost introduse 113 protocoale cu răspunsuri valide 
(43 aparţinând unor fete şi restul unor băieţi), care au fost scorate ţinându-se cont 
de instrucţiunile autorilor instrumentelor utilizate pentru colectarea datelor. Dintre 
protocoalele valide, 28 au aparţinut unor adolescenţi care aveau unul sau ambii 
părinţi migraţi pentru muncă în străinătate (19 băieţi şi 9 fete) şi 85 unor 
adolescenţi care locuiau în familii intacte şi fără probleme speciale (51 de băieţi şi 
34 de fete). Vârstele adolescenţilor au fost cuprinse între 15 şi 20 de ani (m = 17,69 ani; 
s = 1,14 ani). Durata (exprimată în luni) de când unul sau ambii părinţi ai 
adolescenţilor (care trăiau separaţi de părinţi) erau plecaţi la muncă în străinătate a 
fost cuprinsă între 5 şi 120 de luni (m = 45,46 luni; s = 28,57 luni). 

2.3. VARIABILE ŞI INSTRUMENTE ADMINISTRATE 

Riscul pentru utilizarea abuzivă a internetului. Chestionarul pentru evaluarea 
riscului utilizării abuzive a internetului a fost adaptat după Internet Addiction Test 
(K. S. Young) care a fost preluat de pe www.netaddiction.com (Center for Internet 
Addiction Recovery) şi care conţine, în versiunea iniţială, 20 de itemi cu răspunsuri 
închise. Versiunea de lucru pe care am administrat-o adolescenţilor a inclus doar 
18 itemi, doi fiind eliminaţi pentru că prezentau o validitate aparentă scăzută în 
raport cu caracteristicile adolescenţilor. Domeniul teoretic de variaţie a scorului 
total a fost 18–90. Un scor ridicat a fost interpretat ca indicând un risc crescut 
pentru utilizarea abuzivă a internetului. Pentru prezentul studiu, valoarea consistenţei 
interne a fost bună (α = 0,88).  
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Nivelul depresiei. Intensitatea simptomelor de depresie a fost estimată prin 
administrarea versiunii în limba română a Beck Depression Inventory for Primary 
Care (BDI-PC). Instrumentul a fost experimentat de O. Driga, V. Robu, A. Driga şi 
C. Postelnicu (2007). Cei 7 itemi permit evaluarea rapidă a severităţii simptomelor 
în rândul adolescenţilor şi al adulţilor şi care corespund criteriilor cognitive şi 
afective ale depresiei. Scorul unui subiect poate varia între 0 şi 21. Un scor ridicat a 
fost interpretat ca indicând o intensitate ridicată a simptomelor de depresie. Pentru 
prezentul studiu, α = 0,63. 

Distresul emoţional. Profilul distresului emoţional/PDE (elaborat de D. Opriş şi 
B. Macavei) a fost preluat din David (2006) şi include 26 de itemi prezentaţi sub 
forma unor adjective care exprimă diverse stări emoţionale pe care o persoană le 
poate trăi. Pentru a adapta chestionarul situaţiei adolescenţilor cu unul sau cu ambii 
părinţi plecaţi la muncă în străinătate, acestora li s-a cerut să dea răspunsurile care 
se potriveau cel mai bine cu modul în care se simţiseră în ultimele şase luni. 
Domeniul teoretic de variaţie a scorurilor la PDE este 26–130. Un scor ridicat a 
indicat un nivel ridicat al distresului resimţit în planul funcţionării emoţionale. 
Pentru acest studiu, α = 0,92. 

Schemele cognitive disfuncţionale referitoare la separare şi la sentimentul 
de respingere. Chestionarul pentru evaluarea schemelor cognitive disfuncţionale 
(Young Schema Questionnaire/YSQ) a fost preluat şi adaptat din David (2006). În 
forma sa extinsă, chestionarul a fost propus şi dezvoltat de J. Young, fiind adaptat 
pentru utilizarea în România de către S. Trip. Chestionarul cuprinde 114 itemi care 
operaţionalizează 18 scheme cognitive disfuncţionale, împărţite pe cinci domenii: 
separare şi respingere, autonomie şi performanţă, limite defectuoase, dependenţă de 
alţii, hipervigilenţă şi inhibiţie. În varianta pe care am administrat-o adolescenţilor, 
am reţinut doar 18 itemi care operaţionalizau patru scheme cognitive disfuncţionale, şi 
anume: senzaţia de abandon, sentimentul de neîncredere în ceilalţi/abuz, sentimentul 
de privare emoţională şi sentimentul de izolare socială/înstrăinare faţă de ceilalţi. 
Pentru fiecare dintre scalele corespunzătoare acestor scheme cognitive disfuncţionale, 
domeniul teoretic de variaţie a scorurilor este 1–4. Scorurile ridicate au semnificat 
prezenţa accentuată a schemelor cognitive disfuncţionale corespunzătoare. Pentru 
prezentul studiu, valorile consistenţei interne au fost cuprinse între 0,57 şi 0,64.  

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Din raportările adolescenţilor a rezultat un procent de 86,7% (N = 98) care 
deţineau un computer sau un laptop acasă. Pe de altă parte, dintre aceştia, 91,8% 
erau conectaţi la reţeaua de internet. Adolescenţii care nu deţineau un astfel de 
device accesau internetul din alte locaţii sau prin alte modalităţi. Dintre adolescenţii 
cu unul sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 7 au declarat că 
petreceau zilnic între o oră şi trei ore pe internet, 9 – între patru şi şase ore,  
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2 – între şapte şi nouă ore, iar alţi 4 – zece ore sau chiar mai mult. Doar 6 dintre 
adolescenţii cu părinţi plecaţi în străinătate au declarat că petreceau zilnic pe 
internet sub o oră. Pe de altă parte, dintre adolescenţii care locuiau în familii 
intacte, 30 au declarat că petreceau zilnic între o oră şi trei ore pe internet,  
23 – între patru şi şase ore, 5 – între şapte şi nouă ore, 5 – zece ore sau mai mult, 
iar 22 – sub o oră. Adolescenţii separaţi de părinţii lor nu s-au diferenţiat de 
adolescenţii care locuiau în familii intacte, în ceea ce priveşte numărul de ore 
petrecute zilnic pe internet (χ 2 = 2,96; p = 0,564). 

3.2. COMPARAŢII 

Din tabelul nr. 1, constatăm diferenţe semnificative statistic pentru urmă-
toarele variabile: nivelul riscului utilizării abuzive a internetului (d = 0,61; mărime 
a efectului moderată/cf. Popa, 2008), nivelul depresiei (d = 0,68; mărime a 
efectului moderată spre ridicată) şi sentimentul de izolare socială/înstrăinare faţă de 
ceilalţi (d = 0,51; mărime a efectului moderată). Pentru aceste variabile, adolescenţii cu 
părinţi plecaţi la muncă în străinătate au obţinut scoruri semnificativ mai ridicate 
decât cele înregistrate de adolescenţii care locuiau în familii intacte şi fără 
probleme speciale. 

Tabelul nr. 1 
Comparaţii între adolescenţii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate  

şi adolescenţii care au provenit din familii intacte şi fără probleme 

Variabile măsurate Valori test t-Student 
Dependenţă de internet 2,76 ** 
Depresie 3,10 ** 
Distres emoţional 0,59 
Privare emoţională 0,56 
Abandon –0,33 
Neîncredere/abuz 1,90 
Izolare socială/înstrăinare 2,25 * 

      * p < 0,05; ** p < 0,01 

3.3. ALTE REZULTATE 

Pentru ambele grupuri de adolescenţi, nivelul riscului utilizării abuzive a 
internetului a corelat pozitiv şi semnificativ cu scorurile la chestionarele care au 
operaţionalizat nivelul depresiei (r = 0,59, p < 0,01 – adolescenţi cu părinţi plecaţi 
la muncă în străinătate, r = 0,22, p < 0,05 – adolescenţi care locuiau cu ambii 
părinţi), respectiv al distresului în plan emoţional (r = 0,39, p < 0,05 – adolescenţi 
cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, r = 0,34, p < 0,01 – adolescenţi care 
locuiau cu ambii părinţi). În plus, în grupul adolescenţilor care locuiau în familii 
intacte, nivelul riscului utilizării abuzive a internetului a corelat pozitiv şi semnificativ 
cu scorurile la scala din chestionarul YSQ, care a vizat schema cognitivă 
disfuncţională referitoare la sentimentul de neîncredere/abandon (r = 0,33;  
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p < 0,01). Pentru adolescenţii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, corelaţia 
dintre scorurile la riscul utilizării abuzive a internetului şi scorurile la depresie a 
fost mai puternică decât corelaţia dintre aceleaşi variabile înregistrată pentru 
adolescenţii care locuiau în familii intacte, diferenţa dintre cele două corelaţii fiind 
semnificativă (z = 1,99; p < 0,05; interpretarea semnificaţiei diferenţei dintre doi 
coeficienţi de corelaţie liniară care sunt calculaţi pentru două grupuri independente 
a fost realizată în urma parcurgerii metodologiei de lucru expusă amănunţit în 
Clark-Carter, 2010). Acest rezultat sugerează că variabila referitoare la separarea 
de părinţi ar putea modera relaţia dintre nivelul depresiei şi riscul pentru utilizarea 
abuzivă a internetului. Întrucât, în cadrul eşantionului curent, numărul adolescenţilor 
separaţi de părinţi a fost modest, ne propunem testarea acestei ipoteze într-un 
eşantion mult mai extins, utilizând strategia generală recomandată de R. M. Baron 
şi D. A. Kenny (1986).  

4. CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Rezultatele cercetării pe care am realizat-o trebuie analizate ţinându-se cont 
de anumite limite. Cea mai importantă dintre acestea este numărul scăzut al 
adolescenţilor care aveau unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, la 
care se adaugă diferenţa destul de mare faţă de numărul adolescenţilor care nu 
trăiau experienţa neplăcută a separării de părinţi. De asemenea, pentru măsurarea 
variabilelor de interes, s-au utilizat chestionare şi scale standardizate bazate pe 
auto-raportare, aspect care trebuie corelat cu gradul sincerităţii răspunsurilor pe 
care adolescenţii le-au dat. Cea mai importantă limită este natura transversală a 
design-ului pe care s-a bazat cercetarea. Pentru analizarea relaţiilor dintre variabile, 
am utilizat abordarea comparativă şi corelaţia, variabilele fiind măsurate simultan. 
Un astfel de design nu permite analizarea rezultatelor şi formularea concluziilor în 
termenii unor relaţii de tip cauză-efect. Astfel, chiar dacă în comparaţie cu 
adolescenţii care trăiau în familii intacte, cei care erau separaţi de părinţi au obţinut 
un nivel mai ridicat al riscului pentru abuzul de internet, nu putem susţine că 
situaţia de separare a unui adolescent de părinţi constituie o cauză pentru dezvoltarea în 
timp a abuzului sau dependenţei de internet, ci doar că cele două aspecte corelează 
între ele. O problemă similară se pune în cazul relaţiilor dintre nivelul depresiei, 
nivelul distresului emoţional, respectiv schemele cognitive disfuncţionale cu 
privire la separare şi sentimentul de respingere, pe o parte, şi riscul pentru abuzul 
sau dependenţa de internet, pe de alta. În contextul acestor limite, ne propunem 
realizarea unui studiu longitudinal pe un eşantion extins de adolescenţi cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate, prin care să surprindem dinamica relaţiei dintre 
experienţa emoţională asociată separării de părinţi şi riscul intensificării consumului de 
internet, care, în timp, poate evolua până la abuz şi poate avea consecinţe negative 
în planul adaptării la sarcinile specifice dezvoltării la vârsta adolescenţei. 
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Principalul obiectiv al investigaţiei pe care am realizat-o a fost de a evidenţia 
particularităţile comportamentului de utilizare a internetului în rândul adoles-
cenţilor separaţi de părinţi, prin plecarea la muncă în străinătate. Rezultatele pe 
care le-am obţinut trebuie interpretate în contextul următoarelor consideraţii: 

a) plecarea părinţilor la muncă în străinătate se asociază cu restructurarea şi 
reorganizarea vieţii adolescenţilor care, dintr-odată, se trezesc în faţa unei realităţi 
diferite faţă de cea cu care erau obişnuiţi: necesitatea de a se adapta la contextul 
relaţiei cu unul dintre părinţi (în cazul în care numai unul dintre părinţi pleacă în 
străinătate) sau cu alte persoane din familia lărgită, cum sunt, de cele mai multe ori, 
bunicii după mamă sau cei după tată (în cazul în care ambii părinţi pleacă în 
străinătate);  

b) într-un moment critic al dezvoltării identităţii de sine şi a personalităţii în 
ansamblul ei, adolescenţii trebuie să identifice noi surse de suport informaţional, 
social şi emoţional, care să suplinească lipsa prezenţei permanente a suportului din 
partea părinţilor; ca urmare a schimbării contextului familial şi în cursul procesului 
de adaptare la noua situaţie, mulţi dintre adolescenţi ajung să se confrunte cu stări 
psiho-emoţionale debilitante, iar aceasta pe fondul sarcinilor şi al provocărilor 
obişnuite pe care le aduce dezvoltarea la vârsta adolescenţei; cortegiul manifestărilor 
este unic pentru fiecare adolescent în parte şi depinde de anumite caracteristici 
individuale sau legate de reţeaua socială a adolescentului, care pot media sau 
modera impactul pe care îl produce separarea de părinţi; însă, în general, noua 
situaţie se asociază cu riscul apariţiei şi proliferării unor combinaţii variate de 
simptome în planurile reprezentării de sine, emoţional, comportamental, şcolar şi al 
relaţiilor sociale; aceste simptome includ tulburări ale relaţiei de ataşament, complex 
de abandon, anxietate, depresie şi sentiment de neajutorare, sentiment de culpa-
bilitate, neîncredere în sine şi în viitor;  

c) fiecare adolescent încearcă să se adapteze în felul lui specific la situaţia 
separării de părinţi, rezultatele depinzând de contextul separării, de caracteristicile 
individuale şi de resursele de care adolescentul dispune; unii adolescenţi se adaptează 
uşor la noua situaţie, în timp ce alţii trăiesc o perioadă prelungită de dezorientare, 
asupra acestora din urmă planând numeroase riscuri în planul creşterii şi al 
dezvoltării;  

d) prin particularităţile sale, internetul reprezintă o atracţie incontestabilă 
pentru copii şi adolescenţi, oferindu-le o gamă foarte extinsă de oportunităţi de 
informare, distracţie şi socializare; în cazul copiilor şi al adolescenţilor separaţi de 
părinţi, prin plecarea la muncă în străinătate a acestora din urmă, activităţile 
realizate pe internet pot constitui modalităţi prin care aceştia încearcă să se 
adapteze la suferinţa psihică; nu numai că internetul îi ajută să scurteze distanţa 
fizică faţă de părinţi (prin intermediul reţelelor de comunicare online), ci permite 
stabilirea şi extinderea relaţiilor cu covârstnici care îi pot încuraja pe adolescenţi în 
eforturile lor de a face faţă situaţiei stresante a separării de părinţi; de asemenea, 
internetul oferă posibilitatea angajării în activităţi de timp liber incitante (prin 
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jocuri on-line sau downloading de muzică şi filme), prin care adolescenţii încearcă 
să diminueze stresul produs de separarea de părinţi; în această lucrare am sugerat 
perspectiva potrivit căreia implicarea excesivă a adolescenţilor în activităţile 
realizate pe computer şi/sau internet poate constitui una dintre expresiile complexelor 
de personalitate (abandon, insecuritate sau inferioritate) caracteristice adolescenţei; 
aplicabilitatea acestei perspective pare să crească în cazul adolescenţilor care 
rămân în ţară în grija altor persoane şi care experimentează, aproape invariabil, 
complexul de abandon; ca urmare, mai ales în absenţa suportului perceput din 
partea persoanelor în grija cărora rămân, dar şi pe fondul atracţiei pe care internetul 
o exercită asupra majorităţii adolescenţilor, este de presupus riscul apariţiei şi 
proliferării comportamentelor disfuncţionale legate de utilizarea computerului şi a 
internetului în rândul adolescenţilor separaţi de părinţi; spectrul acestor comporta-
mente disfuncţionale poate varia de la utilizarea peste medie până la abuzul şi 
dependenţa severă căreia, pe termen lung, i se pot asocia multiple consecinţe în 
planul funcţionării şi al dezvoltării (Popa, 2013); 

e) incluzând riscul abuzului de internet (alături de simptomele de depresie şi 
distres emoţional, precum şi de schemele cognitive disfuncţionale referitoare la 
separare şi la sentimentul de respingere) într-un ansamblu al posibilelor probleme 
asociate separării adolescenţilor de părinţi, prin plecarea la muncă în străinătate a 
acestora din urmă, studiul exploratoriu pe care l-am realizat a evidenţiat în rândul 
adolescenţilor separaţi de părinţi scoruri semnificativ mai ridicate pentru riscul 
utilizării abuzive a internetului, nivelul depresiei, respectiv schema cognitivă 
disfuncţională referitoare la sentimentul de izolare socială şi de înstrăinare faţă de 
ceilalţi; pe de altă parte, corelaţia dintre scorul la chestionarul prin care a fost 
măsurată intensitatea depresiei şi riscul pentru abuzul de internet a fost semnificativ 
mai puternică în cazul adolescenţilor care trăiau experienţa neplăcută a separării de 
părinţi, acest rezultat sugerând că separarea de părinţi ar putea constitui un factor 
care se asociază cu declanşarea depresiei care, la rândul ei, se asociază abuzului de 
Internet, ca expresie a eforturilor pe care adolescenţii le depun, pentru a se adapta 
la suferinţa psihică. 

Constatările prilejuite de analiza rezultatelor cercetării pe care am realizat-o 
vin în sprijinul rezultatelor altor studii care s-au preocupat de efectele negative ale 
separării copiilor şi adolescenţilor de părinţi, prin plecarea la muncă în străinătate a 
acestora din urmă. Atât rezultatele pe care le-am obţinut, cât şi cele raportate în 
literatura care s-a preocupat de faţetele fenomenului migraţiei pentru muncă în 
străinătate atrag atenţia asupra necesităţii intervenţiei pentru sprijinirea copiilor şi a 
adolescenţilor care rămân în ţară. Aceşti copii şi adolescenţi au nevoie de suport 
informaţional, dar mai ales emoţional, pentru a depăşi suferinţa psihică, pentru a-şi 
consolida încrederea în propriile lor forţe, în părinţi, precum şi în celelalte persoane 
semnificative, precum şi pentru a se integra normal din punct de vedere şcolar şi 
social. Este necesară crearea unei reţele de suport extinse şi bine organizate (care să 
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includă părinţi, persoane în grija cărora rămân copiii şi adolescenţii, diriginţi, 
psihologi şcolari, specialişti din cadrul serviciilor comunitare publice sau private de 
asistenţă, autorităţi locale şi guvernamentale), precum şi identificarea nevoilor 
specifice copiilor şi adolescenţilor separaţi de părinţi, prin plecarea la muncă în 
străinătate.  

Una dintre cele mai importante componente ale intervenţiei pentru prevenirea 
consecinţelor negative pe care migraţia părinţilor pentru muncă în străinătate le 
poate avea asupra funcţionării şi dezvoltării în plan fizic, cognitiv, emoţional, social 
şi şcolar a copiilor şi adolescenţilor trebuie să vizeze campaniile de informare a 
părinţilor, pentru ca aceştia să conştientizeze riscurile separării de copii sau 
adolescenţi, precum şi aspectele importante de care trebuie să ţină cont, pe durata 
absenţei de lângă copii sau adolescenţi (de exemplu: comunicarea cu aceştia, 
implicarea copiilor sau adolescenţilor în adoptarea deciziilor care îi privesc în mod 
direct sau indirect etc.). Un accent deosebit trebuie acordat acţiunilor pe care 
părinţii le pot întreprinde, începând cu momentul în care au luat decizia de a pleca 
la muncă în străinătate. Specialiştii avertizează asupra faptului că, în general, copiii 
şi adolescenţii suportă mai uşor stresul separării de părinţi, dacă sunt pregătiţi 
dinainte pentru această experienţă (Albu, 2008). În acest sens, T. Mînăscurtă 
(2008) a propus un set de recomandări care pot fi adresate părinţilor, pentru a-i 
pregăti din punct de vedere psihologic pe copii/adolescenţi, în scopul reducerii 
riscurilor asociate dezintegrării familiei pentru o anumită perioadă de timp. Astfel, 
părinţii pot să: a) îi informeze cât mai devreme pe copii/adolescenţi despre plecarea 
în străinătate şi să le furnizeze cât mai sincer toate aspectele importante pe care le 
implică această schimbare care va surveni în viaţa familiei; b) evite exprimarea în 
prezenţa copiilor/adolescenţilor a propriilor lor temeri referitoare la plecarea în 
străinătate (în caz contrar, copii/adolescenţii tind să manifeste aceleaşi temeri); c) îi 
asigure pe copii/adolescenţi de încrederea şi de dragostea lor necondiţionată; d) le 
insufle copiilor/adolescenţilor sentimentul unităţii şi al protecţiei familiei; e) se 
asigure că copiii/adolescenţii nu se simt vinovaţi pentru plecarea lor şi să le explice 
cum anume stau lucrurile, în cazul în care apare sentimentul de vinovăţie; f) ţină 
cont în deciziile pe care le adoptă şi de părerile, ideile, emoţiile şi sentimentele 
copiilor/adolescenţilor; g) îi înveţe pe copii/adolescenţi anumite deprinderi, acţiuni 
sau activităţi pe care să le realizeze în mod independent, după plecarea lor;  
h) structureze interesele şi preferinţele copiilor/adolescenţilor pentru anumite activităţi 
de timp liber sau discipline de studiu şcolar; i) cunoască cercurile de prieteni ai 
copiilor/adolescenţilor şi să îi informeze pe părinţii prietenilor despre plecare; j) 
consolideze atât legătura copiilor/adolescenţilor, cât şi propria lor relaţie cu şcoala 
(învăţătorul sau dirigintele trebuie informat despre noua situaţie familială). 

De asemenea, nu este lipsită de utilitate crearea şi dezvoltarea serviciilor de 
monitorizare şi consiliere a persoanelor (unul dintre părinţi, fraţi/surori mai mari, 
bunici, alţi membrii ai familiei extinse) care au în îngrijire copii/adolescenţi cu 
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părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în vederea înzestrării acestora cu toate 
competenţele necesare unei bune comunicări cu copiii/adolescenţii şi a prevenirii 
abuzurilor de orice natură.  

Primit în redacţie la: 18.IV.2014 
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REZUMAT 

Prezentul studiu şi-a propus să exploreze relaţia dintre experienţa neplăcută a separării 
adolescenţilor de părinţi, abuzul de internet, cogniţiile disfuncţionale şi reacţiile emoţionale negative. 
Douăzeci şi opt de adolescenţi ai căror părinţi erau plecaţi în străinătate pentru a munci au fost 
comparaţi cu 85 de adolescenţi care locuiau în familii intacte, fără situaţii speciale. Participanţii au 
completat un set de instrumente standardizate care a inclus Chestionarul pentru evaluarea riscului 
utilizării abuzive a internetului (K. S. Young), forma scurtă a Inventarului Beck pentru evaluarea 
depresiei, Profilul distresului emoţional (D. Opriş şi B. Macavei) şi Chestionarul pentru evaluarea 
schemelor cognitive disfuncţionale (J. Young). Adolescenţii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
au obţinut scoruri semnificativ mai ridicate pentru riscul abuzului de internet, depresie şi sentimentul 
de izolare socială. Pentru ambele grupuri de adolescenţi, nivelul riscului utilizării abuzive a 
internetului a corelat pozitiv cu scorurile pentru depresie şi distres emoţional. Rezultatele sunt 
discutate din perspectiva intervenţiei asupra adolescenţilor aflaţi în situaţie de risc, prin separarea de 
părinţi. 
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Abstract 

Despite the acquisitions that were made in the field of technology and quality of dental care 
services, dental anxiety represents a psychological condition that is quite frequently experienced by 
people of different ages, being a challenge for practitioners working in oral health services. This 
paper presents data of a survey which was conducted on a convenience sample of Romanians 
adolescents and adults (N = 282). Our survey aimed to address the following research question: What 
is the prevalence of dental anxiety among Romanians and how does it differ by gender, age, level of 
education, level of proneness to anxiety, and the experience of medical problems due to dental 
interventions? The prevalence of dental anxiety among respondents was equal to 10.3%. Moderate or 
high levels of dental anxiety were more prevalent among the respondents aged between 31 and  
50 years and those who were prone to anxiety. There were no significant associations between the 
level of dental anxiety, level of education, and occurence of medical problems due to dental 
interventions. The effective management of specific symptoms of dental anxiety plays a crucial role 
for oral health services, based on a multidimensional and multi-level approach. 

Cuvinte-cheie: Intervenţii stomatologice, anxietate, prevalenţă, variabile asociate. 
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1. INTRODUCERE 

În lumea postmodernă, individul uman experimentează diverse temeri, 
anxietatea faţă de intervenţiile stomatologice reprezentând una dintre ele. Studiile 
de specialitate sugerează că anxietatea faţă de stomatolog reprezintă o stare 
psihologică destul de des întâlnită în rândul persoanelor de toate vârstele: de la 
copii la adolescenţi, tineri, adulţi şi până la persoanele în vârstă (Armfield, Spencer 
şi Stewart, 2006; Hmud şi Walsh, 2009).  

În ultimele decenii, practica de zi cu zi a medicilor stomatologi a beneficiat 
de progresele majore din domeniul tehnicilor şi al materialelor utilizate în 
intervenţiile specifice, precum şi de achiziţiile care au fost realizate în domeniul 
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procedurilor de control al infecţiilor produse prin intervenţiile dentare. În acelaşi 
timp, importanţa acordată sănătăţii orale şi gradul conştientizării de către publicul 
larg a beneficiilor pe care le au tratamentele de întreţinere orală sau de recuperare a 
dentiţiei afectate de diverse tulburări s-au intensificat (Hmud şi Walsh, 2009). 
Totuşi, anxietatea faţă de cabinetul stomatologic şi tratamentele specifice constituie 
o provocare pentru serviciile specializate în sănătatea orală. 

 Anxietatea faţă de intervenţiile stomatologice se referă la tendinţa unei 
persoane de a evalua situaţiile care implică intervenţiile şi tratamentele specifice ca 
fiind ameninţătoare sau periculoase (Doerr, Lang, Nyquist şi Ronis, 1998). Această 
stare psihologică, care poate să evolueze până în spectrul unei tulburări psiho-
patologice, implică un cortegiu de manifestări cognitive (ideaţii ruminative, de 
multe ori iraţionale, referitoare la anticiparea durerii, posibilele consecinţe negative 
ale administrării anestezicului, contractarea unor infecţii transmise pe cale 
sangvină, prin nesterilizarea instrumentarului stomatologic, atitudinea nepotrivită 
sau lipsa de profesionalism din partea medicului stomatolog etc.), emoţionale 
(tensiune nervoasă, iritaţie, stări de agitaţie) şi neuro-vegetative (dureri de cap, 
tremurături, dureri de stomac, palpitaţii etc.), pe care o persoană le experimentează, 
atunci când urmează să se prezinte la un cabinet stomatologic, aşteaptă să-i vină 
rândul sau se află pe scaunul stomatologic. 

Anxietatea faţă de tratamentele stomatologice a fost situată pe cea de-a cincea 
poziţie, în clasamentul situaţiilor care generează frică în populaţia generală. Un 
studiu realizat în Olanda a estimat că 14% dintre olandezi nu resimt niciun fel de 
aprehensiune sau anxietate, atunci când merg la medicul stomatolog, 40% experi-
mentează un nivel moderat al anxietăţii, în timp ce alţi 22% sunt puternic anxioşi 
(cf. Hmud şi Walsh, 2009). În cadrul aceluiaşi studiu, pacienţii predispuşi către 
experimentarea anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice au fost într-o proporţie 
mai ridicată femei, cu vârste cuprinse între 26 şi 35 de ani, care frecventau neregulat 
cabinetele stomatologice. 

Într-un studiu de factură epidemiologică efectuat în populaţia generală din 
Australia, Armfield, Spencer şi Stewart (2006) au identificat o prevalenţă a fricii 
faţă de tratamentele stomatologice egală cu 16,4% din populaţia de adulţi, respectiv 
10,5% din populaţia de copii. Conform datelor raportate în acelaşi studiu, 
prevalenţa anxietăţii faţă de stomatolog în populaţia generală a fost egală cu 16,1%, 
respondenţii de sex feminin experimentând-o mai des. Pe de altă parte, adulţii cu 
vârste între 40 şi 64 de ani au înregistrat cea mai ridicată valoare a prevalenţei 
anxietăţii faţă de stomatolog, în timp ce adulţii cu vârste peste 80 de ani cea mai 
scăzută valoare. 

Alte studii, realizate şi publicate în anii 1990, au raportat o prevalenţă a 
anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice cuprinsă între 5 şi 20% (cf. Hmud şi 
Walsh, 2009). Abrahamsson, Berggren, Hallberg şi Carlsson (2002) sugerează că 
între 7 şi 10% dintre indivizii din populaţia generală din ţările scandinave resimt 
intens simptomele specifice anxietăţii faţă de stomatolog. Conform aceloraşi autori, 
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această stare psihologică neplăcută se instalează, de obicei, în copilărie, ajunge la 
un vârf (sub aspectul intensităţii şi al frecvenţei simptomelor) la vârsta adultă 
timpurie (între 30 şi 40 de ani), după care începe să scadă, odată cu înaintarea în 
vârstă. Conform datelor estimate de Eli, Uziel, Blumensohn şi Baht (2004), între  
6 şi 15% dintre pacienţii din întreaga lume evită accesarea serviciilor specializate 
în îngrijirea stomatologică, datorită nivelului ridicat al anxietăţii sau fobiei faţă de 
tratamentele şi procedurile specifice. 

2. ANTECEDENTE ALE ANXIETĂŢII FAŢĂ DE INTERVENŢIILE STOMATOLOGICE 

Anxietatea faţă de intervenţiile stomatologice este un fenomen complex, 
multidimensional, implicând o varietate de cauze şi factori care o favorizează. În 
literatura de specialitate, această stare a fost relaţionată cu o serie de factori 
individuali şi contextuali, a căror prezentare extensivă a fost realizată de Hmud şi 
Walsh (2009). Astfel, o serie de variabile ţin de pacienţi şi includ caracteristicile 
individuale (vârstă, sex, statut socio-economic, trăsături ale personalităţii – de 
exemplu, anxietatea dispoziţională sau vulnerabilitatea faţă de stres, stima de sine, 
aspiraţiile şi expectanţele pentru viaţă etc.), precum şi experienţele neplăcute pe 
care le trăiesc în cabinetele stomatologice (experienţele traumatizante care le 
condiţionează teama de tratamentele stomatologice). La acestea, se adaugă experienţele 
de învăţare vicariantă. De asemenea, teama de durerea provocată de diversele 
proceduri stomatologice, precum şi teama de îmbolnăviri prin infecţii transmise pe 
cale sangvină (sunt cunoscute numeroase cazuri de hepatită B sau C contractată în 
cabinete stomatologice şi, mai rar, cazuri de infecţii cu HIV), constituie alte două 
variabile care îi ţin pe potenţialii pacienţi departe de cabinetele stomatologice. 

Pe lângă variabilele care implică caracteristicile sau experienţele pacienţilor, 
în etiologia anxietăţii faţă de tratamentele stomatologice sunt incluşi factori care ţin 
de caracteristicile, atitudinile, reacţiile şi comportamentele medicilor stomatologi şi 
ale staff-ului secundar din cabinetele de specialitate. În această grupă de variabile 
intră abilitatea şi deprinderile de comunicare asertivă ale stomatologilor, care 
produc securizarea pacienţilor şi generează încredere. Un rol foarte important în 
complianţa pacienţilor la tratamentele stomatologice îl au atitudinile securizante, de 
calmare, reacţiile de susţinere emoţională şi de acceptare a comportamentelor prin 
care pacienţii încearcă să minimalizeze consecinţele fizice şi emoţionale neplăcute 
pe care le pot avea procedurile şi tehnicile stomatologice invazive, cum sunt 
extracţiile dentare sau procedurile de pregătire a terenului pentru realizarea de 
implanturi (Hmud şi Walsh, 2009). 

O a treia categorie de variabile care contribuie la instalarea şi/sau intensi-
ficarea simptomelor specifice anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice este 
reprezentată de organizarea şi design-ul spaţiului şi al activităţii cabinetelor de 
specialitate. De exemplu, atunci când sala de aşteptare este situată în vecinătatea 
sălii în care sunt realizate intervenţiile stomatologice, pacienţii care aşteaptă să le 
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vină rândul sunt martori la zgomotele sâcâitoare produse de freza stomatologică 
sau de celelalte piese ale instrumentarului stomatologic, sau la ţipetele pacienţilor 
care sunt mai sensibili la durere. La rândul lui, mirosul specific substanţelor 
utilizate în intervenţiile stomatologice (de exemplu, eugenolul), produce o stare de 
nelinişte în rândul pacienţilor care aşteaptă sau al celor care se află pe scaunul 
stomatologic. La aceşti factori, se adaugă perioada de aşteptare – cu atât mai 
chinuitoare, cu cât este mai lungă. 

O ultimă categorie de variabile cu rol etiologic în apariţia şi/sau intensificarea 
manifestărilor specifice anxietăţii faţă de tratamentele stomatologice include 
procedurile clinice (Hmud şi Walsh, 2009). Senzaţiile neplăcute produse de 
vibraţiile şi zgomotul frezei stomatologice, durerea şi tracasarea mecanică specifice 
extracţiilor dentare sau curăţirii canalelor şi rădăcinilor dentare, pregătirile pentru 
implanturi de coroane dentare sau pentru plombări sau procedurile care creează 
senzaţia de asfixiere cu propria salivă sau pe cea de sufocare sunt numai câteva 
dintre aspectele referitoare la procedurile care sunt necesare pentru un tratament 
stomatologic de calitate, dar care produc disconfort fizic şi emoţional şi, prin 
acesta, cresc riscul pentru manifestarea simptomelor specifice anxietăţii faţă de 
stomatolog. 

Akeel şi Abduljabbar (2000) au fost interesaţi de investigarea prevalenţei 
anxietăţii faţă de stomatolog în rândul pacienţilor care beneficiau de serviciile unei 
clinici de specialitate din Arabia Saudită, precum şi de relaţiile dintre această 
variabilă şi nivelul educaţiei, respectiv unele caracteristici comportamentale. Un 
număr de 164 de pacienţi cu vârste cuprinse între 14 şi 75 de ani au fost selectaţi 
aleatoriu şi au completat o scală cu mai mulţi itemi. Datele au indicat un nivel 
ridicat al fricii de echipamentul stomatologic în rândul a 8,5% dintre participanţii la 
studiu. Aproximativ jumătate dintre participanţi se temeau de infecţia dinţilor sau a 
gingiilor, iar alţi 15% prezentau un nivel foarte ridicat al acestei temeri specifice. 
Pe de altă parte, două treimi dintre participanţi şi-au exprimat neîncrederea în 
calitatea tratamentelor stomatologice, în timp ce 70% au reieşit ca fiind foarte 
anxioşi în ceea ce priveşte rezultatele intervenţiilor. 

3. METODOLOGIE 

3.1. SCOP 

În România, serviciile stomatologice au cunoscut un reviriment, mai ales 
după anul 1989, când o parte a sistemului public a fost privatizată. Într-un deceniu, 
numărul cabinetelor de specialitate, varietatea procedurilor practicate de către 
medicii stomatologi, ca şi calitatea serviciilor au crescut simţitor. Cu toate acestea, 
atitudinea pozitivă faţă de vizitele regulate la medicul stomatolog, pentru lucrări 
dentare de întreţinere sau pentru intervenţii de recuperare, precum şi comporta-
mentul preventiv în domeniul sănătăţii orale în rândul românilor de toate vârstele 
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nu au evoluat în acelaşi sens. La fel ca pentru alte domenii ale morbidităţii în 
populaţia generală (precum şi în anumite categorii vulnerabile), România se 
confruntă cu o amploare îngrijorătoare a problemelor de sănătate orală, aşa cum 
indică raportările medicilor stomatologi şi ale instituţiilor abilitate în domeniul 
sănătăţii orale. Astfel, conform rezultatelor unui studiu realizat de compania IPSOS 
în anul 2012 (a se consulta http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr), 80% 
dintre români aveau probleme dentare, cariile fiind cea mai frecvent întâlnită 
afecţiune. Conform aceluiaşi studiu, 49% dintre români nu vizitaseră un cabinet 
stomatologic în ultimul an, în timp ce doar 29% accesaseră o singură dată serviciile 
unui medic de specialitate, pentru un control.  

Aşadar, în ţara noastră, cauzele problemelor în domeniul sănătăţii orale ţin, în 
primul rând, de faptul că românii nu sunt obişnuiţi să le prevină, prin accesarea 
periodică a serviciilor stomatologice. Mulţi pacienţi ajung în cabinetul stoma-
tologic atunci când au deja probleme grave sau foarte grave. La această stare de 
lucruri, se adaugă nivelul de trai care nu permite bugetarea venitului familial, astfel 
încât să fie alocate, în mod regulat, fonduri financiare pentru tratamente stomato-
logice preventive sau recuperatorii. De asemenea, frica de durere sau îmbolnăviri 
prin infecţii transmise pe cale sangvină, precum şi alte temeri, par să contribuie la 
deficitul în ceea ce priveşte accesarea serviciilor stomatologice, în rândul românilor 
de toate vârstele şi condiţiile socio-economice. 

Prin studiul de factură epidemiologică pe care l-am întreprins pe subiecţi cu 
vârste foarte variate (de la adolescenţi până la bătrâni), am urmărit estimarea 
amplorii şi identificarea factorilor care se asociază anxietăţii faţă de intervenţiile 
stomatologice într-un eşantion din populaţia generală de români. 

3.2. PARTICIPANŢI 

Datele pe care le prezentăm în acest articol provin din prelucrarea răs-
punsurilor a 282 de participanţi (158 de sex masculin şi 124 de sex feminin), 
adolescenţi şi adulţi cu vârste cuprinse între 16 şi 86 de ani (M = 39,6 ani; AS = 
14,8 ani). Repartiţia respondenţilor în funcţie de nivelul ultimelor studii pe care le 
absolviseră s-a prezentat, după cum urmează: 13,8% – opt clase, 8,9% – şcoală 
profesională, 33,7% – liceu, 10,6% – şcoală postliceală, 24,1% – facultate, 4,6 % – 
studii postuniversitare şi 4,3% – studii neprecizate. Puţin peste 16% dintre 
respondenţi întâmpinaseră probleme medicale grave, datorate unor intervenţii 
stomatologice. Pe de altă parte, în cursul ultimelor 12 luni, 19% dintre respondenţi 
nu accesaseră niciodată serviciile unui cabinet stomatologic (pentru plombări, 
extracţii, reparaţii de carii, îndreptarea dinţilor, implanturi etc.), în timp ce 58% le 
accesaseră de cel mult trei ori. 

Respondenţii au fost recrutaţi prin tehnica bulgărelui de zăpadă, pe măsură ce 
au fost identificate noi oportunităţi de a administra individual sau colectiv chestio-
narele. 
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3.3. CHESTIONARELE ADMINISTRATE 

Respondenţii au completat un protocol standardizat care a inclus două scale, 
un scurt chestionar pentru date socio-demografice (vârstă, sex, ultimele studii 
absolvite, ocupaţie) şi experienţe personale în cabinetul stomatologic (confruntarea 
cu probleme medicale grave, datorate unor intervenţii stomatologice, respectiv 
frecvenţa vizitelor într-un cabinet stomatologic, în ultimul an). 

Nivelul anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice a fost estimat cu o scală 
care a inclus 9 itemi (de exemplu: ,,În timpul intervenţiei stomatologice, transpir 
intens”, ,,Când merg la medicul stomatolog, îmi fac griji cu privire la posibilele 
efecte negative ale anestezicului.”), la care fiecare participant a răspuns alegând 
una dintre următoarele variante: dezacord total, dezacord, acord, acord total. Scorul 
total a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemi (domeniul de variaţie: 0–27). 
Un scor ridicat a fost interpretat ca semnificând un nivel ridicat al simptomelor 
specifice anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice. Scala este rezultatul unui 
demers de elaborare şi explorare din punct de vedere psihometric a unui instrument 
standardizat care, în versiunea iniţială, a inclus 15 itemi şi a fost administrat pe un 
eşantion de convenienţă format din 263 de adolescenţi şi adulţi (dintre care 171 de 
sex feminin şi 92 de sex masculin), cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de ani. Itemii 
au fost formulaţi, astfel încât să operaţionalizeze trei dimensiuni ale anxietăţii faţă 
de tratamentele stomatologice, după cum urmează: a) tendinţa unei persoane de a-şi 
face griji în legătură cu o intervenţie stomatologică şi cu riscurile asociate acesteia; 
b) simptomele de încordare nervoasă (iritaţie şi stări de agitaţie); c) simptomele 
neuro-vegetative specifice anxietăţii. În urma explorării structurii factoriale şi a 
datelor analizei de itemi, instrumentul a fost redus de la 15 la 9 itemi. Metodologia 
şi rezultatele demersului de elaborare şi standardizare a scalei vor fi prezentate într-o 
publicaţie separată. Pentru eşantionul de respondenţi pe care se bazează datele 
prezentate în acest articol, valorile consistenţei interne (coeficientul α calculat 
pentru ansamblul celor 9 itemi) au fost satisfăcătoare: 0,75 – eşantion total, 0,75 – 
respondenţi de sex feminin, 0,74 – respondenţi de sex masculin, 0,70 – respondenţi 
cu vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani (N = 52), 0,86 – respondenţi cu vârste 
cuprinse între 21 şi 30 de ani (N = 31), 0,76 – respondenţi cu vârste cuprinse între 
31 şi 40 de ani (N = 55), 0,71 – respondenţi cu vârste cuprinse între 41 şi 50 de ani 
(N = 85) şi 0,66 – respondenţi cu vârste egale cu sau peste 51 de ani (N = 59). 

Respondenţii au mai completat scala N1 din inventarul NEO PI-R (Costa şi 
McCrae, 1992). Instrumentul include 8 itemi (de exemplu: ,,Nu sunt genul de om 
care îşi face griji.”, ,,Îmi trec câteodată prin minte gânduri înfricoşătoare.”) care au 
fost formulaţi pentru a operaţionaliza predispoziţia unei persoane de a trăi stări de 
anxietate (faţetă a factorului referitor la nevrotism, mai larg în ceea ce priveşte 
conţinutul psihologic). Pentru fiecare item, variantele de răspuns posibile au fost: 
dezacord puternic, dezacord, nici dezacord, nici acord, acord şi acord puternic. 
Datorită corelaţiei foarte scăzute cu scorul total la scală, scorul la primul item a fost 
eliminat din calcule. Domeniul de variaţie a scorului la scala cu 7 itemi a fost 0–28 
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(un scor ridicat a indicat un nivel ridicat al anxietăţii ca predispoziţie individuală). 
Pentru prezentul eşantion de respondenţi, coeficientul α a avut următoarele valori: 
0,62 – eşantion total, 0,61 – respondenţi de sex feminin, 0,62 – respondenţi de sex 
masculin. 

4. REZULTATE 

4.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Distribuţia scorurilor la scala prin care a fost operaţionalizată anxietatea faţă 
de intervenţiile stomatologice (figura 1) a avut următoarele valori caracteristice: 
minim = 1, maxim = 22, M = 12,68, mediană = 13, AS = 3,59, Skewness = –0,34, 
Kurtosis = 0,63. În raport cu scorul maxim pe care îl putea obţine un respondent, 
media scorurilor pentru întregul eşantion a indicat un nivel moderat al anxietăţii 
faţă de intervenţiile stomatologice. Jumătate dintre respondenţi au obţinut scoruri 
mai mari decât 13. Valoarea coeficientului de oblicitate a indicat o uşoară asimetrie 
spre dreapta (negativă), ceea ce exprimă tendinţa scorurilor de a se deplasa spre 
zona valorilor uşor ridicate. 

 Diferenţa dintre media scorurilor obţinute de respondenţii de sex feminin şi 
media scorurilor înregistrate în rândul respondenţilor de sex masculin nu a fost 
semnificativă (M femei = 12,50; AS femei = 3,52; M bărbaţi = 12,83; AS bărbaţi = 3,69;  
t = –0,77; p = 0,43). 

 
Figura 1. Distribuţia scorurilor la anxietatea faţă de intervenţiile stomatologice 
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4.2. PREVALENŢA ANXIETĂŢII FAŢĂ DE INTERVENŢIILE STOMATOLOGICE  
ÎN EŞANTIONUL INVESTIGAT 

Pentru a estima prevalenţa anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice în 
eşantionul total de respondenţi, am operat o recodificare a scorurilor brute la scala 
pe care am administrat-o, luând ca reper valorile M ± AS. Astfel, M – AS = 9,09 ≈ 9 şi 
M + AS = 16,27 ≈ 16. Prin urmare, toate scorurile cuprinse între 0 şi 9 au fost 
considerate ca indicând un nivel scăzut al anxietăţii faţă de stomatolog, scorurile 
cuprinse între 10 şi 16 – un nivel moderat, iar scorurile cuprinse între 17 şi 27 au 
indicat un nivel ridicat. Repartiţia respondenţilor (frecvenţe absolute şi procentuale), în 
funcţie de nivelul anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice s-a prezentat după 
cum urmează: 49 (17,4%) – scoruri scăzute, 204 (72,3%) – scoruri moderate,  
29 (10,3%) – scoruri ridicate. Aşadar, prevalenţa anxietăţii faţă de intervenţiile 
stomatologice (indicată de frecvenţa procentuală a respondenţilor care au obţinut 
scoruri ridicate) a fost egală cu 10,3% (8,9% în rândul respondenţilor de sex 
feminin, respectiv 11,4% în rândul respondenţilor de sex masculin). Acest rezultat 
este echivalent cu faptul că unul dintre zece respondenţi manifesta tendinţa de a-şi 
face griji în legătură cu intervenţiile stomatologice, de a resimţi distres emoţional şi 
de a experimenta simptome neuro-vegetative neplăcute. Alţi şapte dintre zece 
respondenţi au înregistrat un nivel moderat al anxietăţii faţă de stomatolog. 
Diferenţa dintre prevalenţa înregistrată în rândul femeilor şi cea obţinută pentru 
bărbaţi nu a fost semnificativă (zpFpB = 0,71; p = 0,23). 

4.3. VARIABILE ASOCIATE ANXIETĂŢII FAŢĂ DE INTERVENŢIILE STOMATOLOGICE 

Nivelul anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice s-a asociat semnificativ 
cu vârsta respondenţilor (χ2 = 26,38; p = 0,003; V-Cramér = 0,21; efect de mărime 
moderată/cf. Popa, 2008). Nivelurile moderate şi ridicate au fost caracteristice 
respondenţilor cu vârste cuprinse între 31 şi 50 de ani, aşadar aflaţi în plin parcurs 
al activităţii profesionale şi sociale. Astfel, participanţii cu un nivel moderat sau 
ridicat al anxietăţii faţă de stomatolog (N = 233) au prezentat următoarea distribuţie 
pe grupe de vârstă: 14,1%/15–20 ani, 10,3%/21–30 ani, 53,2%/31–50 ani, 
17,6%/51–65 ani, respectiv 4,7%/peste 65 de ani. De asemenea, scorurile la anxietatea 
faţă de intervenţiile stomatologice s-au asociat pozitiv cu scorurile la anxietatea ca 
predispoziţie personală: r = 0,47, p < 0,001 – pentru eşantionul total, r = 0,52,  
p < 0,001 – pentru respondenţii de sex feminin şi r = 0,46, p < 0,001 – pentru 
respondenţii de sex masculin. Asocierea semnificativă între cele două variabile s-a 
păstrat şi atunci când a fost controlat efectul din partea vârstei respondenţilor  
(r parţial = 0,46; p < 0,001). Împreună, vârsta şi nivelul anxietăţii ca predispoziţie 
personală au explicat aproximativ 22% din varianţa scorurilor la anxietatea faţă de 
intervenţiile stomatologice (R = 0,47; F = 41,42; p < 0,001; R2

ajustat = 0,223), însă 
doar scorul la anxietatea ca predispoziţie a fost un predictor semnificativ al 
criteriului (b = 0,45; ES = 0,05; β = 0,46; t = 8,85; p < 0,001). 
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Datele pe care le-am obţinut au evidenţiat o uşoară tendinţă de creştere a 
nivelului anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice, odată cu creşterea nivelului 
ultimelor studii pe care respondenţii le absolviseră, însă efectul din partea variabilei 
referitoare la nivelul educaţiei nu a fost semnificativ (F = 1,98; p = 0,08). De 
asemenea: a) deşi respondenţii care experimentaseră probleme medicale grave, 
datorate unor intervenţii stomatologice, au obţinut o medie a scorurilor la anxietatea 
faţă de stomatolog (M = 13,21; AS = 3,66) mai ridicată decât cea a respondenţilor 
care nu experimentaseră astfel de probleme (M = 12,58; AS = 3,58), diferenţa nu a 
fost semnificativă (t = 1,09; p = 0,27); b) nu a fost obţinută o asociere semnificativă 
între nivelul anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice şi frecvenţa vizitelor pe 
care respondenţii le efectuaseră la un medic stomatolog, în ultimele 12 luni  
(χ2 = 14,39; p = 0,07). 

5. CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

În ciuda achiziţiilor din domeniul calităţii serviciilor de asistenţă stomato-
logică, anxietatea faţă de tratamentele şi procedurile specifice este o problemă 
răspândită în multe categorii de persoane, constituind o provocare pentru lucrătorii 
din domeniul serviciilor specializate în sănătatea orală. Anxietatea faţă de trata-
mentele stomatologice (care poate evolua până la o tulburare pervazivă, ce afectează 
negativ numeroase domenii ale funcţionării individuale) implică un cortegiu de 
simptome cognitiv-emoţionale şi comportamentale de intensitate şi frecvenţă 
variabile, cu o evoluţie, adesea, insidioasă, care afectează comportamentele individuale 
orientate către sănătatea orală. 

În studiul transversal ale cărui rezultate au fost prezentate în acest articol, 
prevalenţa anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice a fost egală cu 10,3%. 
Acest rezultat este asemănător cu datele raportate de Humphris, Dyer şi Robinson 
(2009) pentru un eşantion reprezentativ (N = 963) din populaţia de britanici, cu 
vârste cuprinse între 18 şi peste 70 de ani. Autorii pe care i-am citat au găsit o 
prevalenţă a anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice (estimată cu Modified 
Dental Anxiety Scale/MDAS) egală cu 11,6%. Totuşi, într-un alt screening efectuat 
pe un eşantion de 1680 de pacienţi români, cu vârste cuprinse între 14 şi 70 de ani, 
prevalenţa anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice (estimată utilizându-se 
Corah Dental Anxiety Scale/DAS) a fost egală cu 38,04% (Oros şi Voroneanu, 
2010), deci mult mai ridicată decât în eşantionul investigat de noi. Un rezultat 
asemănător a fost raportat de Ştefănescu, Voroneanu şi Burlea (2010), în urma 
analizei răspunsurilor pe care 448 de pacienţi trataţi într-o clinică de chirurgie orală 
şi maxilo-facială le-au dat la DAS (o treime dintre respondenţi au obţinut scoruri 
ridicate).  

Datele studiului pe care l-am realizat sugerează că simptomele neplăcute ale 
anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice tind să fie mai caracteristice românilor 
cu vârste cuprinse între 31 şi 50 de ani. Tendinţa de scădere, odată cu înaintarea în 
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vârstă, a prevalenţei fricii sau anxietăţii faţă de stomatolog a fost confirmată în 
numeroase studii transversale (Armfield, Spencer şi Stewart, 2006; Hakeberg, 
Berggren şi Carlsson, 1992; Holtzman et al., 1997), precum şi în studii de factură 
longitudinală (cf. Hmud şi Walsh, 2009). O posibilă explicaţie pentru acest rezultat 
trebuie să ia în calcul faptul că aspectul dentiţiei tinde să fie mai puţin important 
pentru vârstnici care nu mai resimt atât de puternic presiunea pentru o imagine 
personală impecabilă (cerută pentru succesul prestaţiei în plan profesional şi social), 
fiind mai puţin motivaţi pentru a accesa serviciile unui cabinet stomatologic. Datele 
pe care le-am obţinut susţin ipoteza noastră. Astfel, din totalul respondenţilor care, 
în ultimul an, accesaseră de cel puţin două ori serviciile cabinetelor de specialitate 
(N = 147), doar 3,4% aveau vârste peste 65%, în timp ce 48,9% aveau vârste 
cuprinse între 31 şi 50 de ani, iar 12,9% între 51 şi 65 de ani. O altă explicaţie 
pentru rezultatele pe care le-am obţinut implică schimbările care au loc de-a lungul 
vieţii, în dezvoltarea şi existenţa individului uman (Armfield, Spencer şi Stewart, 
2006). Astfel, vârsta adultă mijlocie este considerată o perioadă în care trans-
formările în funcţionarea biologică se asociază cu primele semne ale declinului 
fizic, creşterea riscului pentru îmbolnăviri, precum şi cu intensificarea anxietăţii 
faţă de boli şi moarte. La aceşti factori, se adaugă stresul profesional, riscul 
pierderii locului de muncă şi sarcinile dezvoltării specifice creşterii şi educării 
copiilor, care se îndreaptă spre (sau se află la) vârsta dificilă a adolescenţei. Toate 
aceste surse de presiune pot contribui la creşterea sensibilităţii şi a reactivităţii în 
plan emoţional în raport cu potenţialii stimuli adversivi, inclusiv cei asociaţi stării 
sănătăţii orale şi iniţiativelor pentru îngrijire. 

De asemenea, datele obţinute în studiul nostru sugerează că anxietatea faţă de 
intervenţiile stomatologice tinde să fie mai caracteristică românilor care manifestă 
predispoziţia generală de a experimenta stări de anxietate. Relaţia de asociere 
pozitivă între scorurile la anxietatea faţă de tratamentele stomatologice şi pre-
dispoziţia spre anxietate (conceptualizată ca trăsătură a personalităţii pacienţilor) a 
fost raportată şi în alte studii (Akarslan et al., 2010; Eli, Uziel, Blumensohn şi 
Baht, 2004; Hägglin et al., 2001; Raciene, 2004). Acest rezultat sugerează că, în 
cazul pacienţilor care manifestă predispoziţia generală de a experimenta stări de 
anxietate, medicii stomatologi trebuie să acorde o atenţie mai sporită mana-
gementului anxietăţii sau fobiei faţă de procedurile specifice intervenţiilor stomato-
logice, pentru a reduce riscul apariţiei dificultăţilor în tratament. 

Managementul eficient al simptomelor specifice anxietăţii faţă de intervenţia 
stomatologică este de o importanţă crucială pentru serviciile de sănătate orală, 
bazându-se pe o abordare multidimensională şi multinivelară. Există un spectru 
larg de metode pe care medicii stomatologi le pot utiliza, în vederea controlului 
simptomelor neplăcute ale anxietăţii sau fobiei faţă de tratamentele stomatologice 
(Hmud şi Walsh, 2009; Kvale, Berggren şi Milgrom, 2004; Sharif, 2010): îmbună-
tăţirea comunicării cu pacienţii, gestionarea atitudinii, reacţiilor şi a comportamentelor 
negative din partea pacienţilor şi a staff-ului din cabinetele stomatologice, 
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minimizarea posibilelor efecte negative din partea stimulilor specifici ecologiei 
cabinetelor stomatologice (aceştia constituie stimuli importanţi pentru activarea 
simptomelor specifice anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice), aplicarea 
tehnicilor de control al durerii, utilizarea relaxării progresive, utilizarea tehnicilor 
farmacologice etc.  

Constatările care au fost prilejuite de analiza datelor studiului pe care l-am 
prezentat în acest articol sugerează că programele comunitare destinate sensi-
bilizării opiniei publice cu privire la importanţa unei conduite proactive în 
domeniul sănătăţii orale trebuie să ţină cont de categoriile populaţionale care sunt 
cele mai vulnerabile în raport cu experimentarea simptomelor specifice anxietăţii 
faţă de tratamentele stomatologice. 

Primit în redacţie la: 27.04.2014 
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REZUMAT 

În ciuda achiziţiilor care au fost realizate în domeniul tehnologiei şi al calităţii serviciilor de 
medicină dentară, anxietatea faţă de tratamentele stomatologice reprezintă o stare psihologică care 
este experimentată destul de frecvent de persoane de diferite vârste. Acest aspect o transformă într-o 
provocare pentru practicienii din domeniul serviciilor de sănătate orală. Această lucrare prezintă 
datele unei anchete care a fost realizată pe un eşantion de convenienţă format din adolescenţi şi adulţi 
români (N = 282). Ancheta a urmărit să răspundă la întrebarea: Care este prevalenţa anxietăţii faţă de 
intervenţiile stomatologice în rândul românilor şi cum se diferenţiază aceasta în funcţie de sexul, 
vârsta, nivelul educaţiei şi nivelul anxietăţii ca predispoziţie, respectiv în funcţie de experienţa 
problemelor medicale datorate intervenţiilor stomatologice? Prevalenţa anxietăţii faţă de intervenţiile 
stomatologice în rândul respondenţilor a fost egală cu 10,3%. Nivelurile moderate sau ridicate ale 
anxietăţii faţă de intervenţiile stomatologice au fost mai prevalente în rândul respondenţilor cu vârste 
cuprinse între 31 şi 50 de ani şi al celor care manifestau predispoziţia pentru anxietate. Asocierile cu 
nivelul educaţiei şi ocurenţa problemelor medicale datorate intervenţiilor stomatologice nu au fost 
semnificative. Managementul eficient al simptomelor specifice anxietăţii faţă de tratamentele 
stomatologice joacă un rol crucial pentru serviciile de sănătate orală, bazându-se pe o abordare 
multidimensională şi multinivelară. 
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Abstract 

A considerable amount of empirical evidence exists on the relationships between social and 
emotional skills/abilities and educational outcomes in adolescents (e.g., academic achievement/ 
performance or deviant behavior at school etc.). However, studies have focused mainly on the 
predictive role of emotional intelligence which is rather an ability and covers only a part of emotional 
competences. This study aimed to examine the contribution that social and emotional competences 
have in predicting academic performance of adolescents. A cross-sectional design was used. 
Participants (424 high school students; 278 girls and 146 boys) completed a measure of general 
cognitive ability (the Wonderlic Personnel Test) and a questionnaire which was designed to capture a 
wide range of social and emotional competences. For each participant, grade point average was 
recorded at the end of 2011-2012 school year. Data of an hierarchical linear multiple regression 
analysis revealed a significant contribution of independence in thoughts and emotions, and impulse 
control to the prediction of academic performance, when effects of gender and general cognitive 
ability were controlled. Some implications for educational field are discussed.  

Cuvinte-cheie: competenţe sociale, competenţe emoţionale, performanţă şcolară, adolescenţi. 

Keywords: social competences, emotional competences, academic performance, adolescents. 

1. INTRODUCERE 

 În istoria cercetărilor în domeniul abilităţilor şi al competenţelor sociale au 
fost elaborate numeroase definiţii şi distincţii terminologice. Rose-Krasnor (1997) 
trece în revistă semnificaţiile pe care autorii le-au asociat conceptului de 
competenţă socială: de la succesul în planul relaţiilor sociale, abilitatea de realizare 
a scopurilor personale în cadrul interacţiunilor cu ceilalţi, menţinerea relaţiilor 
pozitive cu alte persoane până la capacitatea unei persoane de a interacţiona în mod 
eficient cu mediul şi societatea. Toate aceste accepţiuni fie au un caracter prea 
îngust sau prea larg, fie sunt prea teoretice. 
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Potrivit lui M. Argyle (1998), autor cu contribuţii notabile în domeniu, 
competenţele sociale implică structuri de comportament social specifice pe care 
indivizii umani le manifestă şi care îi ajută să producă efectele pe care le urmăresc 
asupra altor persoane. Pentru M. Constantinescu (2004), competenţa socială are la 
bază abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni propriile emoţii, de a-şi argumenta 
ideile, arta de a asculta, capacitatea de a rezolva conflictele interpersonale şi cea de 
a coopera. Toate aceste calităţi cresc popularitatea unei persoane, îi conferă abilităţi 
de conducere şi îi sporesc eficienţa în relaţiile interpersonale. 

La început, încercările de a defini şi a descrie competenţele sociale s-au axat 
pe comportamentele pe care o persoană le manifestă în diferite contexte care 
implică interacţiuni (Topping, Bremner şi Holmes, 2011). Începând cu anii 1980,  
s-a sugerat necesitatea lărgirii sferei de cuprindere a competenţelor sociale, prin 
includerea laturilor cognitivă (referitoare la procesarea stimulilor relevanţi pentru 
înţelegerea semnificaţiilor unei situaţii sociale şi pentru adaptare) şi emoţională, 
argumentându-se rolul pe care emoţiile îl joacă în supravieţuirea, adoptarea 
deciziilor, stabilirea limitelor în relaţiile cu ceilalţii, precum şi în raport cu procesele 
specifice comunicării dintre indivizii umani (Roco, 2004). Un alt argument pentru 
schimbarea opticii privind definirea şi interpretarea semnificaţiilor conceptuale şi 
practice ale competenţelor sociale are la bază abordarea holistă a personalităţii şi 
comportamentului individului uman, potrivit căreia cogniţiile, emoţiile şi răspunsurile 
comportamentale formează un tot, în contextele sociale care îi marchează existenţa, 
individul uman exprimându-se în integralitatea sa. 

Multă vreme, literatura axată pe problematica abilităţilor şi a competenţelor 
emoţionale a fost dominată de reflecţiile teoretice şi de cercetările asupra inteligenţei 
emoţionale. Totuşi, faţă de inteligenţa emoţională (care desemnează mai degrabă o 
abilitate), competenţele în plan emoţional se diferenţiază prin natura lor tran-
zacţională, adică prin faptul că implică învăţarea şi punerea în practică a deprinderilor 
şi a abilităţilor pe care o persoană le achiziţionează în cursul experienţelor de 
socializare în cultura dominantă în care se naşte şi trăieşte (Lau, 2006). Urmărind 
elaborarea unei definiţii operaţionale, P. S. Y. Lau (2006) sugerează trei componente 
majore ale competenţelor emoţionale: a) abilitatea unei persoane de a identifica 
propriile emoţii şi sentimente, precum şi pe cele exprimate de alte persoane;  
b) abilitatea de a comunica propriile sentimente şi emoţii în relaţiile cu ceilalţi;  
c) capacitatea unei persoane de a-şi gestiona propriile emoţii negative şi de a-şi 
reveni atunci când întâmpină dificultăţi. În diverse situaţii de viaţă, manifestările în 
plan emoţional care denotă competenţa unei persoane pot avea la bază, printre alte 
variabile, un nivel dezvoltat al inteligenţei emoţionale. 

Un corp consistent de cercetări oferă dovezi empirice pentru rolul predictiv 
pe care inteligenţa emoţională (abilitate care susţine manifestarea competenţelor 
emoţionale şi sociale în rândul copiilor şi al adolescenţilor, în interacţiunile sociale 
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şi în gestionarea dificultăţilor) îl are în raport cu achiziţiile şi rezultatele şcolare 
(Gil-Olarte Márquez, Palomera Martín şi Brackett, 2006; Mestre, Guil, Lopes, 
Salovey şi Gil-Olarte, 2006; Parker et al., 2004; Petrides, Frederickson şi Furnham, 
2004; Qualter, Gardner şi Hiteley, 2007), nivelul general al adaptării în domeniul 
şcolar (Mestre, Guil, Lopes, Salovey şi Gil-Olarte, 2006) şi frecvenţa comporta-
mentelor deviante manifestate în timpul programului şcolar (Petrides, Frederickson 
şi Furnham, 2004). J. D. A. Parker şi colaboratorii săi (2004) au investigat 667 de 
elevi de liceu, identificând o contribuţie semnificativă din partea inteligenţei 
emoţionale în explicarea varianţei rezultatelor şcolare, fără diferenţe în funcţie de 
variabilele referitoare la clasa şcolară şi gen. Într-un alt studiu, de factură 
longitudinală, au fost identificate relaţii consistente între nivelul de dezvoltare al 
competenţelor sociale în rândul a 163 de elevi (estimat în funcţie de aprecierile 
colegilor de clasă şi ale profesorilor) şi nivelul general al competenţei în domeniul 
şcolar (Welsh, Parke, Widaman şi O’Neil, 2001). 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP  

Studiul pe care l-am realizat pe un eşantion de convenienţă din populaţia de 
elevi de liceu a urmărit explorarea contribuţiei pe care competenţele sociale şi 
emoţionale o au în explicarea diferenţelor individuale în planul rezultatelor şcolare. 
Demersul nostru valorifică dovezile raportate în literatura de specialitate inter-
naţională, care susţin rolul pe care achiziţiile şi comportamentele pozitive în 
domeniul funcţionării emoţionale şi în cel al relaţiilor sociale îl au în raport cu 
adaptarea copiilor şi a adolescenţilor la sarcinile specifice dezvoltării şi cu creşterea 
rezilienţei, în contextul provocărilor pe care le aduce societatea contemporană. 
Acest domeniu de cercetare este mai puţin reflectat în literatura de specialitate 
autohtonă. Colectarea datelor a fost realizată în baza unui design transversal. 

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Datele pe care le vom prezenta provin din prelucrarea răspunsurilor unui 
număr de 424 de elevi (278 de fete şi 146 băieţi) din două licee. Protocoalele cu 
răspunsuri au fost reţinute dintre cele disponibile pentru un număr iniţial de 458 de 
elevi, fiind eliminate protocoalele pentru care nu s-a dispus de media generală, la 
sfârşitul anului şcolar 2011–2012. Întrucât elevii au participat la o amplă cercetare 
care a vizat evidenţierea particularităţilor de dezvoltare a competenţelor sociale şi 
emoţionale în rândul adolescenţilor subrealizaţi în domeniul şcolar şi care a fost 
urmată de proiectarea şi realizarea unui program de antrenament, protocoalele cu 
răspunsuri au inclus numele şi prenumele lor. Vârstele elevilor au fost cuprinse 
între 14 şi 17 ani (M = 15,88 ani; AS = 0,80 ani; 11 elevi nu au indicat vârsta).  
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2.3. VARIABILE ŞI INSTRUMENTE ADMINISTRATE 

În cadrul mai multor întâlniri de lucru, adolescenţii au completat colectiv câte 
un set de instrumente care au operaţionalizat status-ul realizării în domeniul şcolar, 
aptitudinea cognitivă generală, competenţele sociale şi emoţionale, angajamentul şi 
motivaţia în activitatea şcolară, respectiv stima de sine în domeniul şcolar. În acest 
articol, vom analiza doar rezultatele pentru aptitudinea cognitivă generală, respectiv 
competenţele sociale şi emoţionale. 

Aptitudinea cognitivă generală. Fiind un factor foarte important al reuşitei 
în activitatea şcolară, academică şi în cea profesională, aptitudinea cognitivă 
generală desemnează capacitatea unei persoane de a se adapta din punct de vedere 
cognitiv la diverse sarcini şi contexte care prilejuiesc învăţarea (Robu, 2008). 
Pentru măsurarea acestei variabile, am utilizat Wonderlic Personnel Test/WPT 
(Wonderlic Inc., 1999). Cei 50 de itemi ai acestei probe care este foarte cunoscută 
au o dificultate crescătoare şi solicită rezolvarea unor sarcini bazate pe analogii, 
relaţii spaţiale, probleme de aritmetică, raţionament matematic, vocabular, comparare 
a înţelesurilor unor proverbe sau raţionamente deductive. Scorul poate fi cuprins 
între 0 şi 50. Pentru un lot de studenţi, V. Robu (2008) a raportat o valoare a 
consistenţei interne egală cu 0,84. 

Competenţele sociale şi emoţionale. Prin coroborarea modelelor de lucru 
propuse de M. Argyle, R. Bar-On, D. Goleman, F. M. Gresham şi S. N. Elliott,  
C. Saarni şi alţi autori, a fost elaborat şi explorat din punct de vedere psihometric 
Profilul competenţelor sociale şi emoţionale/PCSE (Tufeanu şi Robu, 2013). Cei 
113 itemi ai chestionarului operaţionalizează 17 competenţe sociale şi emoţionale, 
al căror conţinut este descris în termeni de abilităţi, atitudini şi comportamente care 
joacă un rol important în adaptarea şi funcţionarea adolescenţilor în relaţiile de 
familie, relaţiile cu covârstnicii şi în activitatea şcolară. Pentru o competenţă, 
numărul de itemi variază între 4 şi 8. Pentru fiecare dintre competenţe, scorul poate 
fi cuprins între 1 şi 5. Pentru prezentul lot de elevi de liceu, valorile consistenţei 
interne (coeficientul α) a scalelor din PCSE au fost egale cu: 0,75 – conştientizarea 
propriilor emoţii, 0,71 – exprimarea propriilor emoţii, 0,60 – reglarea propriilor 
emoţii, 0,64 – independenţa în exprimarea gândurilor şi a emoţiilor, 0,69 – prezentarea 
de sine, 0,58 – flexibilitatea în emoţii şi comportamente, 0,60 – controlul impul-
surilor, 0,61 – empatia, 0,69 – responsabilitatea în relaţiile sociale, 0,66 – gratificaţia şi 
sprijinul, 0,75 – rezolvarea de probleme, 0,67 – angajamentul, 0,66 – abilitatea de a 
dezvolta relaţii interpersonale pozitive, 0,65 – asertivitatea, 0,68 – comunicarea, 
0,71 – cooperarea şi 0,70 – gestionarea conflictelor. 

Rezultatele şcolare. Pentru fiecare dintre elevii care au completat teste şi 
chestionare, s-a înregistrat media generală pentru anul şcolar 2011–2012 (administrarea 
testelor şi a chestionarelor a fost realizată în primăvara anului 2012). Valorile 
caracteristice distribuţiei mediilor generale au fost: minim = 7,01, maxim = 9,97, 
M = 8,32, mediana = 8,32, AS = 0,65, Skewness = 0,03, Kurtosis = –0,70. 
Distribuţia a fost cvasi-normală (testul Kolmogorov-Smirnov = 0,94; p = 0,34). 
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Fetele au obţinut rezultate şcolare (M = 8,40; AS = 0,64) mai bune decât cele ale 
băieţilor (M = 8,18; AS = 0,65; t = 3,30; p < 0,01), însă mărimea efectului din 
partea genului (d = 0,34) a fost modestă, dacă ţinem cont de reperele pentru 
interpretare sugerate de J. Cohen (1992). 

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Distribuţia scorurilor pe care elevii le-au obţinut la aptitudinea cognitivă 
generală a avut următoarele valori caracteristice: minim = 11, maxim = 45, M = 
27,14, mediana = 27, AS = 5,37, Skewness = 0,15, Kurtosis = –0,06. Aceasta a fost 
cvasi-normală (testul Kolmogorov-Smirnov = 1,67; p = 0,07). Pentru distribuţiile 
scorurilor la competenţele sociale şi emoţionale, valorile caracteristice au fost 
cuprinse între: M – 3,08 şi 3,78, mediana – 3,14 şi 3,85, AS – 0,50 şi 0,79, 
Skewness – (–0,46) şi 0,12 (media valorilor absolute = 0,17, mediana valorilor 
absolute = 0,12), Kurtosis – (–0,52) şi 0,42 (media valorilor absolute = 0,24, 
mediana valorilor absolute = 0,19). Valorile testului Kolmogorov-Smirnov au fost 
cuprinse între 1,03 şi 2,05, pentru 11 dintre competenţe, fiind nesemnificative şi 
indicând distribuţii cvasi-normale. 

3.2. CORELAŢII ÎNTRE VARIABILELE MĂSURATE 

Valorile absolute ale corelaţiilor dintre scorurile la aptitudinea cognitivă 
generală şi cele la competenţele sociale şi emoţionale au fost cuprinse între 0,001 şi 
0,19 (M = 0,05; mediana = 0,05). Doar corelaţiile cu scorurile la conştientizarea şi 
la reglarea propriilor emoţii au fost semnificative statistic (p < 0,05), însă valorile 
acestor corelaţii au indicat asocieri de mărime modestă. De asemenea, scorurile la 
aptitudinea cognitivă generală au corelat semnificativ cu mediile generale (r = 0,24; 
p < 0,001). Valorile absolute ale corelaţiilor dintre scorurile la cele 17 competenţe 
sociale şi emoţionale au fost cuprinse între 0,01 şi 0,65 (M = 0,29; mediana = 
0,30), majoritatea (80 % din totalul de 136 de corelaţii) fiind semnificative statistic 
(p < 0,05, p < 0,01 sau p < 0,001). Totuşi, numai pentru 5,8% din totalul 
corelaţiilor, valorile au fost egale cu sau mai mari decât 0,50. 

Valorile absolute ale corelaţiile dintre rezultatele şcolare şi scorurile la 
competenţele sociale şi emoţionale au fost cuprinse între 0,02 şi 0,21 (M = 0,10; 
mediana = 0,09). Corelaţiile cu opt dintre cele 17 competenţe sociale şi emoţionale 
au fost semnificative statistic. Astfel, mediile generale ale elevilor au corelat 
pozitiv şi semnificativ cu scorurile la: conştientizarea propriilor emoţii (r = 0,17;  
p < 0,001), independenţa în exprimarea gândurilor şi a emoţiilor (r = 0,20;  
p < 0,001), controlul impulsurilor (r = 0,21; p < 0,001), responsabilitatea în relaţiile 
sociale (r = 0,16; p < 0,01), competenţa referitoare la rezolvarea problemelor de 
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viaţă (r = 0,17; p < 0,001), asertivitatea (r = 0,14; p < 0,01), competenţa de 
comunicare (r = 0,16; p < 0,01), respectiv gestionarea conflictelor (r = 0,12;  
p < 0,05). 

3.3. DATE ALE ANALIZEI DE REGRESIE LINIARĂ MULTIPLĂ 

Pentru a se estima, dincolo de efectul din partea genului şi al nivelului 
aptitudinii cognitive generale, contribuţia la explicarea varianţei mediilor generale 
pe care scorurile elevilor la competenţele sociale şi emoţionale o aveau, a fost 
utilizată analiza de regresie liniară multiplă ierarhică. Datele pe care le-am 
prezentat la subpunctele 3.1. şi 3.2. satisfac condiţiile referitoare la normalitatea 
distribuţiilor şi la absenţa multicoliniarităţii, care sunt necesare pentru a se putea 
utiliza analiza de regresie liniară multiplă (Labăr, 2008). 

 Întrucât literatura raportează dovezi empirice consistente cu privire la relaţia 
dintre rezultatele şcolare şi gen (Robu, 2012; Robu, Robu şi Caranfil, 2014), 
respectiv nivelul aptitudinii cognitive generale (Laidra, Pullmann şi Allik, 2007; 
Leeson, Ciarrochi şi Heaven, 2008), în primul pas al analizei de regresie au fost 
introduse ca variabile independente genul elevilor şi scorurile la WPT. În cel de-al 
doilea pas au fost adăugate scorurile la competenţele sociale şi emoţionale care au 
prezentat corelaţii semnificative cu mediile generale pentru anul şcolar 2011–2012 
(a se revedea subpunctul 3.2.). În primul pas, ansamblul variabilelor independente 
care au fost introduse în model a explicat 10.7 % din varianţa mediilor generale  
(R = 0,32; F = 25,21; p < 0,001). Genul a fost un predictor pozitiv (b = 0,31;  
ES = 0,06; β = 0,22; t = 4,83; p < 0,001), explicând 4,9% din varianţa mediilor 
generale, la fel ca nivelul aptitudinii cognitive generale (b = 0,03; ES = 0,006;  
β = 0,29; t = 6,20; p < 0,001) care a explicat 8,1% din varianţa criteriului. În al 
doilea pas, adăugarea scorurilor la competenţele sociale şi emoţionale a produs o 
creştere semnificativă a procentului din varianţa criteriului, care a fost explicat de 
ansamblul variabilelor independente (R = 0,41; F = 8,77; p < 0,001; ∆R2 = 0,068; 
F∆R

2 = 4,27; p < 0,001). Împreună, variabilele independente au explicat 17,5% din 
diferenţele dintre elevi în ceea ce priveşte mediile generale. Totuşi, doar scorurile 
la independenţa în exprimarea gândurilor şi a emoţiilor, respectiv controlul 
impulsurilor au fost predictori pozitivi ai mediilor generale: b = 0,17, ES = 0,06,  
β = 0,13, t = 2,48; p < 0,05 – pentru prima dintre competenţe şi b = 0,18, ES = 0,06, 
β = 0,16, t = 2,83, p < 0,01 – pentru cea de-a doua. Independenţa în exprimarea 
gândurilor şi a emoţiilor, respectiv controlul impulsurilor au explicat 1,2%, 
respectiv 1,6% din varianţa mediilor generale. 

4. CONCLUZII ŞI DISCUŢII 

Datele studiului pe care l-am realizat susţin cumulul dovezilor empirice şi 
concluziile din literatura de specialitate cu privire la importanţa competenţelor 
sociale şi emoţionale în activitatea şi performanţa şcolară a adolescenţilor (Aviles, 
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Anderson şi Davila, 2006; Raver, 2002; Welsh, Parke, Widaman şi O’Neil, 2001). 
Elevii care au obţinut rezultate şcolare mai bune au tins, de asemenea, să 
înregistreze scoruri mai ridicate la conştientizarea propriilor emoţii, independenţa 
în exprimarea propriilor gânduri şi emoţii, controlul impulsurilor, responsabilitatea 
în relaţiile sociale, competenţa de a rezolva problemele care apar în viaţa de zi cu 
zi, competenţa de comunicare. În plus, competenţele referitoare la independenţa în 
exprimarea gândurilor şi a emoţiilor, respectiv controlul impulsurilor, s-au evidenţiat 
ca predictori semnificativi ai rezultatelor şcolare. Controlul impulsurilor poate fi 
legat de mecanismele (de exemplu: selectarea scopurilor, a strategiilor şi a 
răspunsurilor comportamentale) care sunt implicate în reglarea atenţiei, emoţiilor şi 
a comportamentelor, respectiv în rezolvarea sarcinilor şcolare şi a problemelor ce 
apar în relaţiile sociale – factori importanţi în raport cu eficienţa învăţării şi cu 
performanţele în activitatea şcolară (Rodríguez-Fornells şi Maydeu-Olivares, 2000; 
Welsh, Parke, Widaman şi O’Neil, 2001). De exemplu, un elev care are mai puţin 
dezvoltată abilitatea de a-şi controla pornirile explozive şi de a-şi amâna satis-
facerea imediată a scopurilor este mai predispus către agitaţie şi neatenţie în timpul 
lecţiilor şi către alte manifestări negative, atrăgând nemulţumirea profesorilor. 
Elevul va fi sancţionat pentru conduita sa, ajungând, astfel, să experimenteze 
sentimentul de frustrare care se poate accentua în timp, să se concentreze mai puţin 
pe efortul de a învăţa şi a achiziţiona cunoştinţe şi să obţină note mici. Cât priveşte 
independenţa în exprimarea gândurilor şi a emoţiilor, această competenţă implică 
abilitatea adolescentului de a-şi afirma într-un mod constructiv propriile idei şi 
opţiuni şi de a rezista contagiunii în plan cognitiv şi emoţional (Tufeanu şi Robu, 
2013). Elevii cărora le este caracteristică această competenţă au mai multe şanse de 
a fi apreciaţi de către colegi şi profesori, pentru originalitatea ideilor şi pentru 
maturitatea comportamentelor pe care le manifestă şi, prin aceasta, de a primi note 
mai bune. 

Rezultatele pe care le-am obţinut trebuie analizate în contextul problemelor 
pe care le ridică cuantificarea variabilei criteriu reprezentată de rezultatele şcolare, 
care, în prezentul studiu, au fost condensate în mediile anuale. Competenţa şi 
nivelul realizării în plan şcolar a unui adolescent pot fi operaţionalizate şi prin alţi 
indicatori, precum: nivelul deprinderilor şi al abilităţilor implicate în procesul 
învăţării, numărul de absenţe, rata abandonului şcolar. De asemenea, în cadrul unui 
viitor studiu, ne propunem explorarea stabilităţii în timp a relaţiei dintre compe-
tenţele sociale şi emoţionale, respectiv nivelul realizării în plan şcolar. 

Potrivit lui E. Waters şi A. L. Sroufe (1983), o persoană competentă este 
înzestrată cu abilitatea de a utiliza atât resursele personale, cât şi pe cele oferite de 
mediul în care trăieşte, pentru a-şi menţine status-ul sănătăţii, a se adapta la 
solicitări şi a se dezvolta. Din perspectiva acestui punct de vedere, adolescenţii 
competenţi trebuie să facă dovada capacităţii de a utiliza aptitudinile şi abilităţile 
pe care le au, precum şi resursele şi oportunităţile oferite de mediul familial, 
educaţional, social şi cultural în care cresc, astfel încât să facă faţă solicitărilor 
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specifice dezvoltării la vârsta adolescenţei, în contextul provocărilor caracteristice 
societăţii bazate pe cunoaştere şi acţiune. Atunci când sunt conştientizate, antrenate 
şi puse în acţiune în mod consecvent, competenţele sociale şi emoţionale reprezintă 
resurse importante, care asigură rezilienţa adolescenţilor în raport cu dificultăţile 
inerente creşterii şi dezvoltării. Adolescenţii rezilienţi tind să fie mai responsabili 
în propriile acţiuni şi în relaţiile sociale, mai independenţi în manifestări, mai 
prietenoşi şi mai populari, prezentând un potenţial şcolar mai bun şi beneficiind de 
un suport mai consistent din partea familiei şi a altor persoane semnificative din 
reţeaua lor socială (Boon, 2008). 

Etapa şcolarităţii oferă adolescenţilor numeroase oportunităţi pentru învăţare, 
lărgirea orizonului de cunoştinţe, formarea concepţiilor despre muncă, viaţă şi 
lumea globală, achiziţionarea şi dezvoltarea de deprinderi şi abilităţi care sunt 
esenţiale pentru maturizare. Competenţele sociale şi emoţionale constituie parte 
componentă a pregătirii unui copil pentru a merge la şcoală, la rândul ei, această 
faţetă fiind critică în raport cu adaptarea la perioadele de tranziţie care se succed în 
procesul maturizării şi dezvoltării, cu succesul în activitatea şcolară şi, mai târziu, 
în profesie şi viaţă (Aviles, Anderson şi Davila, 2006; Liew şi McTigue, 2010; 
Raver, 2002). De aceea, identificarea, antrenarea competenţelor sociale şi emoţionale şi 
a abilităţilor care le susţin, prin activităţi formative (curriculare şi extracurriculare) 
structurate în acord cu caracteristicile şi nevoile de învăţare ale adolescenţilor, 
precum şi cu solicitările societăţii contemporane trebuie să reprezinte una dintre 
priorităţile decidenţilor din sistemul educaţional şi ale tuturor specialiştilor care 
lucrează pentru formarea şi creşterea tinerelor generaţii. 

Primit în redacţie la: 18.IV.2014 
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REZUMAT 

Literatura de specialitate prezintă numeroase dovezi empirice cu privire la relaţia dintre 
deprinderile/abilităţile sociale şi emoţionale ale adolescenţilor şi variabilele legate de domeniul 
educaţional (de exemplu: realizarea/performanţa şcolară sau comportamentul deviant manifestat la 
şcoală etc.). Totuşi, studiile s-au concentrat mai ales asupra rolului predictiv pe care îl are inteligenţa 
emoţională care este, mai degrabă, o abilitate şi acoperă doar o parte din spectrul competenţelor 
emoţionale. Acest studiu a urmărit examinarea contribuţiei pe care competenţele sociale şi emoţionale 
o au în predicţia performanţei şcolare în rândul adolescenţilor. A fost utilizat un design transversal. 
Participanţii (424 de elevi de liceu; 278 fete şi 146 băieţi) au completat un instrument pentru 
evaluarea aptitudinii cognitive generale (Wonderlic Personnel Test) şi un chestionar care a fost 
proiectat pentru a surprinde un domeniu larg de competenţe sociale şi emoţionale. Pentru fiecare 
participant, s-a înregistrat media generală la sfârşitul anului şcolar 2011–2012. Datele obţinute în 
urma unei analize de regresie liniare multiple ierarhice au evidenţiat o contribuţie semnificativă din 
partea independenţei în exprimarea gândurilor şi a emoţiilor şi a controlului impulsurilor în predicţia 
performanţei şcolare, atunci când au fost controlate efectele din partea genului şi a abilităţii cognitive 
generale. Sunt discutate câteva dintre implicaţiile pe care rezultatele studiului le au pentru domeniul 
educaţional. 
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Abstract 

This study examines the relationship among the intention to quit the job, work overload, and 
the perceived work-family conflict (WFC) in a Romanian sample. 100 employees working in public 
and private institutions in Bucharest completed a Romanian version of the IMFJR-Indicator for 
Measurement of the Family-Job Reconciliation. Results reveal a positive relationship between resign 
intentions, job overload and its consequences on the respondents' private life. Intentions to preserve a 
job are, on the other hand, strongly correlated with a positive work climate. Managerial implications 
and directions for future research are also pointed out. This study is part of a European project: 
BGO51PO001-7.0.01-0099-C0001 “Psychological intervention of prevention of the conflict in the 
reconciliation of family and professional life”, where we were partners with colleagues from The 
Institute for Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Sciences. 

Cuvinte-cheie: intenţia de a-şi părăsi locul de muncă, muncă excesivă/supraîncărcare, climat 
de muncă, climat familial, stare de bine. 

Keywords: intention to quit job, job overload, work climate, family climate, well-being. 

1. PROBLEM STATEMENT 

Often people experience difficulties in reconciling specific roles in work and 
family life. It is only recently that this issue has been regarded as a phenomenon of 
broader social and psychological significance due to the negative consequences of 
the increased inability of finding a ‘balance’, and are becoming more and more 
obvious in modern societies. 

Although early researchers might have assumed that the worlds of work and 
home were separate, many empirical studies examining the work-home interface 
clearly demonstrate that the two domains influence, and are influenced by, each 
other. Hence, empirical reports consistently indicate two distinct, but positively 
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related to each other forms of conflict: work-to-family conflict (WFC) and family-
to-work conflict (FWC) (Netemeyer et al., 1996; Carlson et al., 2000). WFC occurs 
when job related activities intersect with domestic responsibilities, while FWC 
occurs when family responsibilities prevent activities at work. 

Existing evidence also suggest that individuals can discern when work is 
interfering with family and when family is interfering with work. Moreover, both 
types of work-family conflicts positively influence employees’ dissatisfaction of 
job and turnover intention (Hammer et al., 2003). These conflicts create negative 
outcomes like low commitment, less job satisfaction, absenteeism, sluggishness, 
and less family satisfaction (Allen et al., 2000). They also positively influence 
withdrawal behaviour likes in form of family interruption, late arrival to 
workplace, and absenteeism (Hammer et al., 2003). 

The most distal of the consequences of work-family conflict is the volunteer 
intention of employees’ intention to leave / quit a job (Dougherty et al, 1985; Tett & 
Meyer, 1993). The employees’ turnover intention ultimately results into the actual 
leaving behaviour thus influencing organizational costs in terms of recruitment, 
selection and training. 

2. PURPOSE OF STUDY 

This study explores the relationships between some indicators related to work 
climate, job overload and intention to change jobs (turnover intention), and points 
out to their relation to WFC. 

Therefore, we based our study on the following assumptions: there is a 
positive relationship between the perceived quality of work climate and turnover 
(changing work) intentions (Hypothesis 1); a positive relationship between job 
overload and work-family conflicts (Hypothesis 2); and a positive relationship 
between job overload and turnover intentions (Hypothesis 3). 

3. MATERIAL AND PROCEDURE 

An exploratory survey was conducted in Bucharest during May-July 2013 
using the Romanian version of the Indicator for Measurement of the Family-Job 
Reconciliation” (IMFJR, 2013)1. The IMFJR investigates 14 dimensions of WFC 
and reconciliation aspects through a total of 152 scaled items, along with  
22 demographic questions about age, gender, education, marital status, number of 
dependents and nature of employment etc.  
 

1 IMFJR – Institute for the Population and Human Studies, Bulgarian Academy of Science, 
2013. 
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Table no. 1 
Sociodemographic characteristics of the respondents (N = 100) 

 %  % 
1. Gender 9. Marital status 

Male 41.00 Married & cohabiting 96.00 
Female 59.00 Single parent 4.00% 

2. Age 3. Education 
18–30 years 24.00 Secondary 17.00 
31–40 years 49.00 University 70.00 
41–65 years 27.00 Post-graduation 13.00 

A total of 100 respondents were invited to participate: 41% men and 59% 
women, with 83% university graduates and postgraduates, most of them (73%) 
being younger than 40 years old.  

Table no. 2 
Employment and type of job (N = 100) 

 %  % 
13. Employment contract 6. Employer 

Full time 90.00 Public institution 36.00 
Part time 10.00% Private organisation 64.00 

5. Professional experience 7. Institutional level 
1–10 years 49.00 Operational staff 75.00 
11–20 years 37.00 Mid-level management 14.00 
21–30 years and over 14.00 Top management 11 

16. Working hrs 14. No of current jobs 
Less than 8 hrs 4.00% Only one 82.00 
8 hrs 59.00 Two  12.00% 
More than 8 hrs 37.00 More than two 6.00% 

Descriptive statistics for the demographic of participants are presented in 
Table no. 1. Based on data collected by IMFJR demographic section, sample 
characteristics in terms of professional experience (Q5), type of employment 
contract (Q13), working hours (Q22, Q21) etc. were analysed. As presented in 
Table no. 2, respondents are employed by both private (64%) and public (36%) 
institutions, 18% of them are involved in two or more employment contracts, with 
37% working more than 8 hrs per day. Descriptive statistics regarding to job 
motivation (Q8), perceived WFC (Q19), and turnover intentions (Q17, Q18, Q20) 
were computed and analysed as well (see Table no. 3).  



 Doina Ştefana Săucan, Ana-Maria Marhan, Mihai Ioan Micle 4 256 

Table no. 3 
Job motivation and intention to turnover (N = 100) 

 %  % 

8. I stay in this job because: 
17. Used to consider leaving a previous job 

due to difficulties in work-life 
reconciliation 

1. This is my vocation 19.00 Yes 28.00 
I always wanted a job like this 12.00% No 72.00 

I have a good salary  22.00 20. Used to quit a job and look for work 
allowing better WF conciliation 

I don’t have a better offer 
right now 29.00 Yes 41.00 

I feel I can make a career here 18.00 No 59.00 
19. My work is an obstacle  

in fulfilling my family duties 
18. How often do you think  

of quitting your current job? 
Never 44.00 Never 43.00 
Seldom 55.00 Seldom 51.00 
Often 8.00% Often 4.00% 
Constantly 3.00% Constantly 2.00% 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

Work climate and intention to change work 
When asked about their turnover intentions (see Table no. 3 above), 43% of 

the respondents state that they never thought of leaving they current job, while 51% 
admit that at times (but not often) they have considered quitting their job. Only 6% 
of the respondents do often or even constantly thinking of changing their current 
job. All the 6 respondents are operational staff, none of them mid-level or top-level 
management. It is to note that results show significant negative correlations 
between respondents intention to quit the current job and their professional 
experience (r = –223*), and a significant positive correlation with their position in 
organization (r = .283**). 

On the other hand, strong negative correlations are noticed with all  
8 variables belonging to (C1) – Well-being in the workplace, the first dimension of 
IMFJR. In other word, respondents would definitely not quit a job that offers: good 
feeling (r = –.359**), opportunity to set personal objectives (r = –.254*), recognition 
and appreciation (r = –.329**), monetary reward (r = –.317**), opportunities for 
promotion (r = –.470**), personal significance (r = –.381**), contributes to life 
satisfaction (r = –.374**) support from colleagues and management (r = –.373**). 

These findings are highly consistent with other empirical results, as for 
instance Low et al. (2001) who found that job satisfaction was significantly related 
to intention to turnover (r = –.42). They are also supported by Forsyth & Polzer-
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Debruyne (2007) who shows that while employees feel their organization is 
supportive and tries to balance their work and life, their job satisfaction is 
enhanced, their work pressure is reduced, and hence their turnover intention too. 

Intention to change work and perceived WFC conflict  
Our data shows that there is a positive correlation between intention to 

turnover and respondents' perception of their work as an obstacle for fulfilling 
family duties (Q17). Moreover, current intention to turnover presents a negative 
correlation past intentions to quit current job due to difficulties in work-life 
reconciliation (r = –198*). 

Table no. 4 
Pearson correlation coefficients: intention to turnover and perceived WLC 

 Q18. Intention to turnover 

Q17 Used to consider leaving a job due to difficulties in work-life 
reconciliation   –.198* 

Q19 Work perceived as an obstacle for fulfilling family duties  .226* 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed): ** Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed)  

Data presented above clearly indicated that employees who experience work 
life conflict are prone to quit their current jobs. Intention to quit job seems to 
positively correlate with several consequences of excessive workload listed by 
MFJR under section C4 – Work-to-family negative interaction: inability to feel at 
ease with friends and family (r = .206*), depression (r = .280**), irritability  
(r = .253*), inappropriate behaviour (r = .209*). In other words, work overload triggers 
the chain of psychological and emotional states, which spurs the intention to quit.  

Table no. 5 
Pearson correlation coefficients: workload and intentions to turnover 

Q18. Intention to turnover 
C4. Due to work overload:  
C4_1 I don’t feel at ease with family or friends  .206* 
C4_4 I came home depressed and in a mood for anything   2.      .280** 
C4_7 I feel tense and irritable when at home   3.      .253* 
C4_8 I am not such a good spouse / parent as i could be  4.      .172 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); ** Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 

On the other hand, motivation to stay in the current job (Q8) presents 
significant positive correlations with: respondent's position in organisation  
(r = .255*), but also with flexible work arrangements as the possibility to work 
extra-hours to in order to fulfil job duties (r = .199*), or work at home in order to 
accomplish professional duties (r = .279**). 
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5. CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

The findings of the current study suggest that the perceived work-life conflict 
was positively correlated with intention to leave among the respondents. Hence, it 
extends past research and support related evidence that employees’ satisfaction on 
work-life balance will in turn minimize their intention to leave the organization 
(see for instance, Byrne, 2005). 

It is also worth to note that the result of the current study also corresponds 
with past works of Burke, Burgess and Oberrlaid (2004), Forsyth & Polzer-
Debruyne (2007), and Virick et al. (2007) which indicate that work-life balance is 
correlated positively with job satisfaction and organisational commitment. 
Therefore, it shows that work-life balance has important impact on employee 
attitudes – which in the current study is intention to leave the organisation – 
towards their organisations as well as for the lives of their employees (Scholarios & 
Marks, 2004). 

Despite the limitation of a pilot study conducted on a relatively small sample 
of respondents, the results presented above may provide management with valuable 
information supporting new policies and strategies for a better reconciliation of 
work and family life. In Romania Empirical research on work – family balance is 
still uncommon, and little is investigated on how such an optimal balance may 
result in positive outcomes on both the individual, and family and work levels.  

Furthermore, comparative studies on organizational policies and individual 
strategies applied in WFC and FWC reconciliation are necessary, and deeper 
investigation of the approach proposed by different kind of organizations (for 
instance, private vs. public institutions, SME vs. big corporations etc.) in this respect.  

Romanian employers are becoming more conscious that the benefits of 
implementing such policies spill over both work and family of their employees. 
These policies help in reducing stress, provide a good place to work, and ultimately 
enhance employee productivity. According to Forsyth and Polzer-Debruyne (2007), 
while employees feel their organization is supportive and tries to balance their 
work and life, their job satisfaction is enhanced, their work pressure is reduced, and 
hence their turnover intention too. 
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REZUMAT 

Acest studiu examinează relaţia dintre intenţia de a părăsi un loc de muncă, munca excesivă şi 
conflictul perceput dintre muncă şi familie (WFC) pe un lot de subiecţi români. 100 de angajaţi care 
lucrau fie în instituţii bugetare, fie în organizaţii private din Bucureşti au completat versiunea 
românească a IMFJR (Indicator de Măsurarea Reconcilierii Familie-Muncă). Rezultatele au evidenţiat 
o relaţie pozitivă între intenţia de demisie (schimbarea locului de muncă), supraîncărcarea în muncă şi 
consecinţele acestora asupra vieţii private a subiecţilor. Pe de altă parte, intenţia de a-şi păstra locul de 
muncă corelează semnificativ cu un climat de muncă pozitiv. Studiul evidenţiază şi implicaţiile 
manageriale, precum şi direcţii noi de cercetare. Această cercetare a făcut parte din proiectul 
european: BGO51PO001-7.0.01-0099-C0001 „Psychological intervention of prevention of the 
conflict in the reconciliation of family and professional life”, în care institutul nostru a fost partener 
alături de Institutul pentru populaţie şi studii umane al Academiei Bulgare de Ştiinţe. 



 



ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE 
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Abstract 

The escalation of the schoolyard violence phenomenon of recent years, along with the 
surrounding escalating social violence in general, raises more and more questions aimed at public 
opinion, educators, parents, and childhood psychology specialists, about the role played by families 
and schools in the generation and development of the deviant behavior in the child, as well as the role 
the aforementioned instances could play with respect to stopping this wave of aggressiveness. The 
main purpose of our theoretical study is to identify links between the deviant behavior of the child 
and the deficiencies in the main areas of function of the family, namely the socialization and 
education functions. From a practical perspective, the study offers a few guidelines for action to 
specialists implicated in combating the phenomenon of violence in schools. 

Cuvinte-cheie: comportament violent, socializare, stiluri educaţionale.  

Keywords: violent behavior, socialization, educational styles. 

1. ROLUL FAMILIEI ÎN MODELAREA COMPORTAMENTULUI  
SOCIAL AL COPILULUI 

Atunci când analizăm un comportament deviant vorbim, implicit, de eşecul 
unui proces psihosocial fundamental, care reprezintă însăşi condiţia vieţii: 
adaptarea. Vorbind de adaptare, J. Piaget (1965) a arătat că pentru menţinerea 
unităţii şi armoniei interne a sistemului psihic uman plasticitatea comportamentală 
este vitală. Aceasta presupune nu doar „asimilarea de noi cunoştinţe şi valori, ci şi 
remodelări de atitudini sau de valori personale, care se dovedesc nefuncţionale 
(pentru că sunt considerate inacceptabile de către societate)” (Rudică, în Cosmovici 
şi Iacob, 2008).  

Adaptarea, în sens general, se realizează progresiv în ontogeneză, prin 
procese psihosociale şi socioculturale specifice (socializarea, învăţarea şi integrarea 
socială), sub influenţa directă a unor instituţii şi medii sociale care dispun de 
mijloace specifice de realizare a acestor procese: familie, şcoală, grupuri profesionale, 
organizaţii economice, culturale, religioase, politice etc. 
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Cu alte cuvinte, prin socializare copilul învaţă cum să se conformeze 
progresiv la modelele culturale şi normative ale societăţii în care trăieşte, 
dobândind o conştiinţă morală, juridică, care-i permite să devină participant activ la 
viaţa comunităţii, în termenii unei normalităţi acceptate. Fiind un proces stadial şi 
continuu (practic, nu se finalizează niciodată, socializarea primară fiind urmată de 
cea secundară şi de resocializare), el se suprapune cu procesul de maturizare al 
copilului, piatra unghiulară a socializării fiind „interacţiunea socială”, iar ţinta ei – 
construirea personalităţii sociale, o „configuraţie în care motivaţiile interne se 
îmbină armonios cu cerinţele normative ale mediului social” (Rîşnoveanu, 2010). 

Socializarea nu este însă un proces de preluare pasivă, de conformare la o 
sumă de valori, norme, atitudini, abilităţi sociale sau pattern-uri comportamentale 
general acceptate, ci o adaptare creativă, în funcţie de personalitate sau de 
contextul social-istoric, scopul ei fiind „modelarea personalităţii copilului în sensul 
trecerii de la comportament normativ (reglat din exterior), la un comportament 
normal (bazat pe autoreglare)” (Voinea, 1993). De aceea, se consideră că un proces 
de socializare „pozitivă” este reuşit atunci când tânărul dobândeşte un compor-
tament moral autonom, se autoeducă, deci înţelege şi acceptă conştient exigenţele 
normative, selectând conduite dezirabile, compatibile cu cerinţele de rol. Practic, 
putem spune că „rezultatele socializării se concretizează în câteva tipuri sociale 
distincte: individul autonom (socializare de succes), individul conformist (hiper-
socializare), individul egocentric (socializare incompletă), individul deviant – 
marginalizat (socializare ratată)” (Rîşnoveanu, 2010). 

Deoarece familia este primul – şi totodată cel mai coeziv şi constant grup 
social cu care copilul interacţionează continuu, o primă şcoală a relaţiilor 
interpersonale –, aceasta îi oferă copilului nu doar un „mediu empatic şi securizat 
afectiv” (idem), ci şi cadrul necesar învăţării sociale prin patru situaţii specifice 
(Voinea, 1993): 1) situaţiile de „educaţie morală”, având la bază relaţiile de autoritate, 
prin intermediul cărora i se furnizează copilului regulile morale; 2) situaţiile de 
„învăţare cognitivă”, prin care copilul învaţă sistemul de cunoştinţe, aptitudini, 
deprinderi necesare convieţuirii în societate; 3) situaţiile angajând invenţia sau 
imaginaţia, prin intermediul cărora i se dezvoltă capacităţile creatoare şi gândirea 
„participativă”; 4) situaţiile de „comunicare psihologică”, care dezvoltă afectivitatea 
specific umană, cu un rol deosebit de important în echilibrul moral şi psihologic al 
individului.  

Diferenţa faţă de şcoală, un alt important agent al socializării, este că în 
familie socializarea are un puternic substrat afectiv, copilul fiind valorizat pentru 
ceea ce este. De cealaltă parte, şcoala poate fi caracterizată printr-o neutralitate 
afectivă, „în care copilul este judecat după ceea ce se dovedeşte că este, într-un 
proces de comparare socială” (Rîşnoveanu, 2010). De aceea, rolul familiei în 
socializarea copilului este esenţial. Oferind o sumă de configuraţii socializante 
specifice (climatul afectiv, configuraţia familială, atitudinile şi aşteptările faţă de 
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copil, modelul cultural familial, respectiv stilul educativ parental), şcoala creează 
nu numai baza etapelor ulterioare ale procesului de socializare, ci şi îl orientează 
semnificativ, fie în sens pozitiv, fie negativ, deviant. 

Un climat afectiv pozitiv (echilibrat), spre exemplu, poate face mult mai 
eficient şi mai facil procesul socializării. Pe de altă parte, un model cultural sărac şi 
un stil educativ cu multe carenţe poate încremeni viitorul adult într-un unic model 
de viaţă, ecranat complet la receptarea şi valorizarea altor modele, neadaptat, dar şi 
perpetuat mai departe prin alte noi generaţii (Berger şi Luckmann, apud Darmon, 
2007, apud Rîşnoveanu, 2010). De cele mai multe ori, eşecurile socializării în 
familie au la bază eşecuri în propria socializare a părinţilor. De exemplu, imaturitatea 
afectivă a părinţilor – efect atât al educaţiei primite, cât şi al autoeducaţiei, 
materializată într-o gamă largă de comportamente care implică fie exacerbarea 
orgoliului, fie complexele de inferioritate (Bodo şi Bodo, 2000) – poate inhiba 
dezvoltarea copilului, determinând dezvoltarea unor relaţii interpersonale distorsionate 
sau a unei sensibilităţi pentru comportamente deviante. 

Totodată, neînţelegerile dintre părinţi, climatul familial excesiv de tensionat, 
modele parentale caracterizate de „inconsecvenţă, egoism, nesinceritate şi 
incorectitudine în relaţiile conjugale” pot înscrie copilul pe traiectorii distorsionate 
ale dezvoltării sale psihice şi morale (Rudică, 1981). 

Foarte mulţi părinţi nu conştientizează importanţa relaţiei afective, constantă 
şi intensă, de care copilul are nevoie încă din primii ani de viaţă şi cad în greşeala 
de a pune în locul unei comunicări raţionale şi răbdătoare, interdicţii categorice şi 
admonestări dure, care cumulează în timp impulsuri de deviere comportamentală. 
Conform unei tipologii întocmite de E. Merril (apud Petcu, 1999, în Albu, 2002), 
„aceşti părinţi sunt fie oameni cu un înalt grad de agresivitate provenită din sechele 
psihotraumatice din copilărie, fie oameni rigizi, reci afectiv, incapabili de empatie, 
pasivi şi dependenţi, imaturi şi capricioşi”. 

2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ SEMNIFICATIV  
ECHILIBRUL PSIHIC AL COPILULUI 

„Echilibrul psihic al copilului, unitatea şi integritatea personalităţii sale sunt 
indisolubil legate de viaţa şi dinamica afectivă, aşa încât disonanţele şi conflictele 
afective apărute în mediul familial angajează întreaga personalitate a copilului, 
sporind vulnerabilitatea la situaţiile de conflict şi influenţând negativ atitudinea lui 
faţă de sine şi faţă de ceilalţi” (Rudică, 1981). 

Numeroase cercetări au relevat că o condiţie importantă a reuşitei şcolare şi a 
procesului socializării este afecţiunea maternă. Cercetările întreprinse de Purtois şi 
Desmet (1991, apud Stănciulescu, 1997) arată că o serie de factori materni (de 
comportament, atitudine şi de personalitate) influenţează semnificativ, în copilăria 
mică, dezvoltarea copilului şi adaptarea lui şcolară. Comportamentul (stilul afectiv) 
al mamei este favorabil atunci când ea manifestă conduite care ţin seama de 
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capacităţile copilului, când lasă acestuia iniţiativa în acţiunile de învăţare, atunci 
când stimulează gândirea copilului şi întăreşte pozitiv comportamentele dezirabile. 
De asemenea, atitudinile mamei sunt importante în dezvoltarea pozitivă a copilului, 
atunci când aceasta manifestă toleranţă şi încredere prudentă în posibilităţile celui 
mic, recunoaşte şi respectă prezenţa lui. În ceea ce priveşte factorii care ţin de 
personalitatea maternă, cercetările arată că au importanţă stabilitatea emoţională, 
bunul control al emoţiilor, adaptarea performantă la mediul familial şi, nu în 
ultimul rând, perseverenţa şi energia maternă. 

Socializarea are un evident caracter intenţional, iar elementele funcţionale 
fundamentale ale socializării şi învăţării sociale sunt comunicarea şi influenţa 
interpersonală. Din acest motiv, relaţiile intrafamiliale, climatul familial sau 
modelul educativ promovat de părinţi pot contribui decisiv la succesul, respectiv la 
eşecul socializării. 

Factorii care influenţează semnificativ orientarea educativă a părinţilor şi, 
implicit, procesul de socializare a copilului sunt următorii: apartenenţa socio-
profesională; nivelul de instruire; mediul de rezidenţă (urban sau rural); ideologia 
familiei şi tipul de interacţiune familială (Stănciulescu, 1997). Este cert că nu toate 
familiile sunt orientate spre aceleaşi valori şi atitudini educative. În educaţia 
părinţilor se regăsesc, sintetizate într-un mod unic şi irepetabil, atât elemente ale 
educaţiei instituţionale şi familiale, cât şi influenţe ale microgrupului, reflecţii şi 
convingeri personale (Albu, 2002). 

Numeroşi cercetători au arătat, de exemplu, că „în clasele mijlocii şi 
superioare sunt valorizate autonomia şi stăpânirea de sine, imaginaţia şi 
creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul este pus pe ordine, curăţenie, 
obedienţă, respect al vârstei şi al regulii exterioare, respectabilitate, capacitatea de a 
evita problemele” (Stănciulescu, 1997). 

Teoriile psihopedagogice care au analizat cauzele agresivităţii şi delincvenţei 
juvenile din perspectiva funcţiilor familiei, de educaţie şi socializare morală, 
consideră că tendinţa spre devianţă are drept cauză principală educaţia parentală, 
greşit concepută şi orientată (Preda, Bolohan, Popa, 2012; Ciobanu şi Popa, 2013). 

Ample investigaţii realizate de colectivul de sociologia devianţei din 
Institutul de Sociologie (Rădulescu, Banciu, 1990) au condus la identificarea unei 
varietăţi de stiluri şi modele educative parentale, care surprind efectele negative pe 
care le produce distorsionarea relaţiei părinte-copil, fie din cauza lipsei de afecţiune 
şi interes, fie, dimpotrivă, din cauza exacerbării controlului, mergând de la forme 
de „suprasocializare” într-un climat permisiv, până la „subsocializare” sau socializare 
negativă (care se realizează, de regulă, în grupurile marginale şi urmăreşte 
promovarea altor norme şi valori decât cele acceptate de societatea respectivă). 
Tradiţional, pot fi descrise următoarele modele:  

– părinţii indulgenţi, care practică un stil educativ deficitar, lipsit de valenţe 
morale, care adoptă o atitudine tolerantă şi permisivă faţă de conduitele deviante 
ale tinerilor, favorizând prin această atitudine parentală, lipsită de control şi 
autoritate, dezvoltarea agresivităţii şi negativismului copilului (Ciofu, 1989); 
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– părinţi hiperprotectori, care îl feresc pe copil de orice contact cu 
dificultăţile vieţii sociale, diminuând astfel toleranţa acestuia la frustrare şi 
generând dependenţă, tulburări emoţionale, precum şi lipsă de eficienţă şi 
competitivitate socială la vârsta adultă (idem); 

– părinţi autoritari, în care relaţia parentală este marcată de decizii impuse 
unilateral, care ignoră virtuţile dialogului şi exclud dezvoltarea autodisciplinei, 
autostimei şi conştiinţei copilului, favorizând creşterea agresivităţii şi ostilităţii, pe 
fondul privării copilului de afectivitate şi de securitate.  

Referindu-se la acest ultim model de educaţie parentală, Patterson şi 
colaboratorii săi (1986, 1993, apud Turliuc, 2007) au obţinut rezultate care indică 
faptul că practicile parentale din copilăria timpurie sunt un factor important în 
dezvoltarea precoce a agresivităţii copilului şi a conduitei sale de opoziţie. Ei au 
arătat că practicile parentale aplicate conduitei opozante timpurii asigură formarea 
comportamentului agresiv viitor, prin intermediul creşterii interacţiunilor coercitive 
dintre părinţi şi copii (ibidem). 

Reacţiile predominant afective şi subiective, insuficient elaborate, precum şi 
devierile de conduită ale copilului sunt considerate răspunsuri la nişte situaţii 
contrariante şi frustrante cu care copilul se confruntă în mediul familial (Rudică, 
1981). 

Conduitele ofensive, care se exprimă, de exemplu, prin reacţii impulsive, 
revendicative, agresive sau antisociale „sunt caracteristice mai ales copilului 
răsfăţat, capricios, stăpânit de iritabilitate, impulsivitate, egocentrism; ele sunt 
relevante pentru un mediu familial dezorganizat, în care copilul este desconsiderat, 
needucat, lăsat în voia sorţii şi în care este evidentă carenţa de autoritate a 
părinţilor. 

Conduitele defensive, pe de altă parte, exprimate prin neîncredere, suspiciune, 
nesiguranţă ori frică, sunt specifice copiilor inhibaţi, descurajaţi, care s-au format 
în medii familiale opresive, care reprimă spiritul de independenţă al fiinţei aflate în 
dezvoltare (idem). 

Sentimentele copilului sunt, la rândul lor, un indicator al afecţiunii pe care 
acesta o primeşte în familie. Motivele care îl fac pe un copil să se simtă frustrat în 
relaţia cu părinţii săi sunt atitudinile lipsite de respect, desconsiderarea, violenţa, 
restricţiile, pedepsele şi, nu în ultimul rând, lipsa de preocupare sau plictiseala 
(Bodo şi Bodo, 2000). 

Conform teoriilor influenţei sociale, orice comportament deviant manifestat 
de copil este produsul conflictelor din familie, al sensului greşit al socializării, al 
carenţelor sau greşelilor din educaţie, deoarece rolul familiei în dezvoltarea psihică 
a copilului este covârşitor, aşa cum am arătat anterior. 

Patterson şi colaboratorii săi (1986, 1993 apud Turliuc, 2007), care au 
dezvoltat modelul teoretic al contextului social şi al dezvoltării comportamentului 
antisocial al copilului, susţin că un factor important în dezvoltarea precoce a 
agresivităţii şi a conduitei de opoziţie sunt modelele de coerciţie parentală. 
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Caracteristicile cheie ale acestor practici, în opinia autorilor menţionaţi, sunt: 
– duritatea sau folosirea pe scară largă a pedepsei fizice sau „inflaţia 

pedepselor” până la limita cu abuzul, indicator al incapacităţii părinţilor de a uza de 
metode educative mai subtile sau de recompensare a comportamentului dezirabil; 

– dezacordul dintre părinţi, mai ales atunci când degenerează în violenţă 
conjugală; 

– nervozitatea ambilor părinţi, şi în mod special a mamei, manifestată prin 
ţipete, iritare, cicăleală, dezaprobare, lipsa înţelegerii, comenzi negative faţă de 
copil, manifestări extrem de „toxice” pentru dezvoltarea copilului. 

Aceste practici, mai spun autorii citaţi, dezvoltă comportamentul agresiv al 
copilului care, cu cât se intensifică practicile coercitive ale părinţilor, cu atât se 
accentuează şi se întăreşte, punând bazele unui tipar de comportament manifestat 
prin nesupunere, neascultare, agresivitate, perpetuat apoi şi în şcoală, unde este 
posibil să fie neacceptat de colegi, conducând mai departe la eşec şcolar. La rândul 
lui, eşecul şcolar favorizează tendinţa de asociere cu copii respinşi, de asemenea, în 
copilăria timpurie, formând şi întărind astfel comportamentul antisocial (idem). 

Un copil educat corect are şansa de a se maturiza mai repede, prin faptul că 
îşi dezvoltă mecanismele de autoeducaţie şi de autonomie care-i permit să aibă o 
imagine justă despre sine, să abordeze realist relaţiile cu ceilalţi, să-şi poată 
recunoaşte propriile greşeli, să acţioneze nu dintr-o constrângere exterioară, ci în 
virtutea unei conştiinţe morale proprii şi sănătoase, să aibă un echilibru psihic bun. 
(Bodo şi Bodo, 2000). 

Putem spune, în concluzie, că tulburările de comportament ale copiilor, în 
speţă comportamentul violent în şcoală, sunt simptome ale unor relaţii familiale 
problematice. Tensiunile şi conflictele violente între membrii familiei, indiferenţa 
şi lipsa de comunicare din partea părinţilor, permisivitatea excesivă sau, 
dimpotrivă, stilul educativ rigid şi autoritar (care ignoră elementele esenţiale ale 
psihologiei copilului) sunt tot atâţia factori familiali care perturbă semnificativ 
dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a copilului. De aceea, efortul de combatere a 
fenomenului violenţei şcolare trebuie să se sprijine pe acţiuni concertate din partea 
tuturor actorilor sociali implicaţi. Studiul nostru a încercat să demonstreze că 
eşecul funcţiei socializatoare a familiei atrage după sine şi eşecul celorlalte funcţii, 
ceea ce accentuează inevitabil dezvoltarea comportamentului deviant al copilului. 
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REZUMAT 

Intensificarea fenomenului violenţei şcolare din ultimii ani, pe fondul exacerbării violenţei 
sociale, în general, ridică tot mai multe întrebări destinate opiniei publice, educatorilor, părinţilor şi 
specialiştilor în psihologia copilului, asupra rolului pe care familia şi şcoala îl au în generarea şi 
dezvoltarea comportamentului deviant al copilului, precum şi asupra rolului pe care respectivele 
instanţe l-ar putea avea în stoparea acestui val de agresivitate. Studiul nostru teoretic a avut ca 
obiectiv principal identificarea legăturii dintre comportamentul deviant al copilului şi carenţele 
funcţiilor principale ale familiei, îndeosebi funcţia de socializare şi cea de educare. În plan aplicativ, 
studiul oferă câteva direcţii de acţiune specialiştilor implicaţi în combaterea fenomenului violenţei 
şcolare. 
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Abstract 

Depressive episodes in bipolar disorder are one of the greatest challenges of modern 
psychiatry. The psychiatrist has the task to diagnose rigorously the bipolar depression and to treat it 
properly, so that to obtain the suicidal risk reduction and to improve the quality of life. In turn, the 
psychologist should be involved in patient education and in application of the most effective 
psychotherapies in order to eliminate significant disruption in their psychosocial functioning and to 
reduce the number of relapses. The guidelines for the management of bipolar disorder, developed in 
various countries, pursue the application of uniform practices by mental health professionals in 
accordance with the principles of evidence-based medicine. Based on the guidelines of the Clinical 
Hospital „Prof. Dr. Al. Obregia” of Bucharest, this article aims to present diagnostic criteria for 
bipolar depression and new pharmacological and non-pharmacological therapies that have proven 
their efficiency in the clinic.  
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1. INTRODUCERE 

Persoanele care înregistrează schimbări extreme de dispoziţie, care le 
afectează funcţionarea zilnică, familială, socială şi profesională, trecând de la 
depresii severe la episoade maniacale sunt diagnosticate ca având o tulburare 
afectivă bipolară. Aceasta este o boală episodică, manifestată pe termen lung, cu un 
risc crescut de suicid (estimat între 17 şi 19%), care perturbă semnificativ 
funcţionarea psihosocială a bolnavului, determinând o insuficienţă severă a calităţii 
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vieţii, atât pentru pacient, cât şi pentru aparţinătorii acestuia (Goodwin, Jamison, 
1990; Goldberg, Harrow şi Grossman, 1995). Potrivit DSM IV, între 0,5 şi 1,2% 
dintre populaţie suferă de tulburare bipolară, iar această boală survine într-un 
procent mult mai ridicat la rudele de gradul I ale persoanelor cu tulburare bipolară, 
decât în populaţia generală. Debutul clinic este precedat de obicei de fluctuaţii 
haotice în starea de spirit şi în comportamentul bolnavului, care generează grave 
probleme/deficite profesionale şi sociale.  

Diagnosticul tulburării bipolare este îngreunat de faptul că, înaintea unui 
episod maniacal, un pacient poate avea mai multe episoade depresive (Werry et al., 
1991; Akiskal, 1995). Episoadele depresive din tulburarea afectivă bipolară 
corespund unui diagnostic de tulburare bipolară depresivă, cu condiţia ca pacientul 
să fi avut în antecedente unul sau mai multe episoade maniacale (DSM IV). 
Depresia poate fi primul episod afectiv la mai mult de jumătate dintre pacienţii cu 
tulburare bipolară, iar durata medie a episoadelor depresive este considerabil mai 
lungă decât cea a episoadelor maniacale; mai mult, peste 20% dintre episoadele 
depresive bipolare au un curs cronic (Cummings, 1986).  

Depresia bipolară a suscitat interesul psihiatrilor şi al filosofilor încă din 
secolul al XVIII-lea. În prima jumătate a secolului XX, această manifestare a 
pătruns puternic pe teritoriul psihopatologiei clinice, atenţia specialiştilor focali-
zându-se pe analizele fenomenologice. Lăzărescu (2011) arată că, inspiraţi de  
K. Schneider, psihopatologii germani au descris aşa-numita „depresie vitală”, 
melancolică, o trăire psihică endogenă, psihotică, distinctă faţă de tristeţea 
obişnuită, ca fază a psihozei maniaco-depresive, caracterizată prin algii, cefalee, 
apăsare toracică, jenă în laringe, cenestopatii, inhibiţie instinctivă alimentară, 
modificări de bioritm, inhibiţie motorie (până la stupor şi refuz alimentar), anhedonie 
(incapacitatea a găsi vreo plăcere în lucrurile pozitive), lipsa de reactivitate 
dispoziţională (dispoziţia pacientului nu se îmbunătăţeste ca rezultat al evenimentelor 
pozitive).  

La ora actuală, depresia bipolară sau depresia maniacală, o condiţie care 
continuă să rămână subdiagnosticată din punct de vedere al morbidităţii, reprezintă 
una dintre cele mai mari provocări ale psihiatriei moderne. Episoadele depresive, 
componenta cea mai răspândită a tulburărilor bipolare, sunt în special debilitante, 
se asociază cu diverse comorbidităţi psihiatrice (abuz de substanţe, handicap 
funcţional), iar mortalitatea creşte din cauza sinuciderii timpurii, a accidentelor şi a 
bolilor ulterioare (Baldessarini et al., 2010). Criteriile de diagnostic pentru un 
episod depresiv major (EDM), ca parte a tulburării bipolare, consemnate atât în 
DSM-IV, cât şi în ICD-10, nu sunt diferite de cele pentru EDM din depresia 
unipolară. Astfel, episodul depresiv produce o schimbare a funcţionării anterioare a 
pacientului şi implică apariţia a cinci sau a mai multora dintre următoarele 
simptome: dispoziţia depresivă, pierderea interesului sau plăcerii, pierderea 
semnificativă sau creşterea în greutate, insomnie sau hipersomnie, agitaţie sau 
lentoare psihomotorie, oboseală sau pierdere de energie, sentimente de inutilitate 
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sau vinovăţie excesivă/inadecvată, capacitatea diminuată de a gândi sau indecizie, 
gânduri recurente de moarte, ideaţie suicidară recurentă fără un plan specific sau o 
tentativă de suicid/un plan specific de a comite suicid. Unele simptome ca 
hipersomnia sau creşterea poftei de mâncare au fost raportate ca fiind mai frecvente 
în depresia bipolară. De asemenea, uneori individul poate deveni psihotic, afişând 
iluzii şi halucinaţii, condiţie desemnată ca depresie bipolară severă cu manifestări 
psihotice.  

Literatura de specialitate consemnează că tulburarea bipolară, în special cea 
de tip II, este subdiagnosticată prin „pierderea” din istoric a unor episoade 
hipomaniacale care nu au necesitat internare. Din acest motiv este foarte 
importantă o anamneză atentă, în contextul prezenţei unui EDM.  

Dintre toate tulburările psihice, tulburările bipolare (atât I, cât şi II) sunt cu 
cel mai mare risc de suicid. Baldessarini et al. (2010) arată că este esenţial să se 
diferenţieze între tulburările unipolar depresive şi depresia bipolară, deoarece în 
depresia bipolară răspunsurile la antidepresive sunt adesea nesatisfăcătoare, iar 
pentru tratamentul acesteia sunt recomandate diferite combinaţii terapeutice. 

În acelaşi registru al realizării diagnosticului diferenţial, Mitchell et al. 
(2001) au comparat loturi de pacienţi cu depresie bipolară şi unipolară, arătând că 
depresia de tip melancolic este mai prezentă în cazul primilor, care sunt, totodată, 
şi cei mai susceptibili să dezvolte simptome atipice de depresie. Astfel, simptome 
precum trezirea dimineaţa foarte devreme, asumarea unei vinovăţii excesive, o 
stare de tristeţe profundă (negenerată de o pierdere sau de o suferinţă), dispoziţia 
proastă mai ales dimineaţa sau pierderea ponderală semnificativă, furia, izolarea, 
iritabilitatea etc. ar putea fi considerate drept „o semnătură bipolară” în scenariile 
clinice ale depresiei. 

La rândul său, diagnosticul de tulburare bipolară maniacală se pune atunci 
când pacientul se află, la momentul evaluării, în episod maniacal sau dacă a 
dezvoltat un episod maniacal anterior. Episodul maniacal presupune o stare de 
spirit expansivă sau iritabilă şi prezenţa a trei-patru dintre următoarele simptome: 
creşterea respectului de sine (grandoare), scăderea nevoii de somn, logoree, fuga de 
idei, distractibilitatea atenţiei, hiperactivitate sau agitaţie psihomotorie, implicarea 
excesivă în activităţi plăcute, cu un potenţial ridicat de consecinţe dureroase 
(accese de cumpărături, hipersexualitate, investiţii în afaceri riscante).  

Pe de altă parte, unii indivizi dezvoltă o tulburare bipolară mixtă, atunci când 
episodul curent (sau cel mai recent) implică tabloul simptomatologic complet atât 
al episodului maniacal, cât şi pe cel al episodului depresiv major, intermixate sau 
alternând rapid la fiecare câteva zile (adeseori, simptomele apar simultan). În 
aceeaşi sferă a tulburărilor dispoziţionale se înscrie şi ciclotimia, care presupune un 
istoric de episoade hipomaniacale (de euforie), cu perioade de depresie care nu 
întrunesc criteriile unei depresii majore.  

Tulburarea bipolară este considerată ca fiind de tipul I atunci când pacientul 
dezvoltă, periodic, episoade de manie şi depresie majoră, şi de tipul II, atunci când 
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pacientul nu înfăţişează manie severă, ci trece prin episoade de hipomanie (o manie 
moderată), care alternează cu unul sau mai multe episoade de depresie majoră. 
Evaluarea tulburărilor bipolare, în scopul diagnosticului, ar trebui să precizeze nu 
numai prezenţa sau absenţa simptomelor depresive sau maniacale/hipomaniacale, 
ci şi dacă pacientul are o stare mixtă sau rapidă (ciclism), dacă dezvoltă diverse 
caracteristici psihotice, ideaţie suicidară marcantă. Existenţa riscului de autoprejudiciu 
sau de prejudiciere a altora, abuzul de substanţe, asumarea de riscuri în 
comportamentele sociale, financiare sau sexuale, precum şi prezenţa insuficienţei 
cognitive sau funcţionale ar trebui, de asemenea, menţionate (Keller et al., 1986). 

2. FARMACOLOGIE 

Protocoalele de farmacoterapie ale episoadelor depresive din tulburarea 
afectivă bipolară respectă principiile generale ale medicinei bazate pe dovezi 
(„Evidence based medicine”), se aplică pacienţilor cu vârste de peste 17 ani şi au 
scopul să îndrume judecata şi experienţa clinicianului, fără însă a o limita (Ladea, 
Ciobanu, 2014). Depresia bipolară, considerată ca fiind mai refractară la tratament 
faţă de depresia unipolară, este o provocare importantă pentru clinicieni. Diverse 
studii arată că pacienţii bipolari au perioade de trei ori mai lungi în care sunt 
deprimaţi, comparativ cu cei cu episoade maniacale sau hipomaniacale. În acest 
context, psihiatrul trebuie să acorde o atenţie deosebită stabilirii medicaţiei 
necesare, având în vedere că pacienţi trataţi inadecvat dezvoltă mult mai multe 
episoade de tulburare de dispoziţie bifazică în timpul vieţii lor (peste zece), 
comparativ cu cei trataţi corect, remarcându-se chiar o îngustare a intervalelor 
dintre episoade pe măsura înaintării în vârstă (Goodwin, Jamison, 1990; Goldberg, 
Harrow şi Grossman, 1995).  

În general, în abordarea terapeutică a depresiei bipolare sunt stabilite câteva 
obiective principale de tratament: reducerea simptomelor depresiei bipolare, fără a 
creşte riscul de manie, a anxietăţii şi a disfuncţiilor cognitive; obţinerea remisiunii 
complete; prevenirea recăderilor, a recidivelor, a recurenţei şi a persistenţei bolii; 
siguranţa şi tolerabilitatea medicaţiei specifice, cu evitarea efectelor adverse şi a 
riscurilor terapeutice; asigurarea neuroprotecţiei (conservarea eficienţei sinaptice şi 
evitarea modificărilor structurale cerebrale). 

Tratamentul farmacologic al primului episod depresiv, apărut în cadrul 
tulburării bipolare, trebuie să se bazeze pe o evaluare diagnostică riguroasă. 
Psihiatrul va evalua riscurile de administrare a medicaţiei, complianţa pacientului 
la tratament şi va aprecia modelul de adecvare psihofarmacologică. Vor fi urmărite, 
de asemenea, alte două obiective principale: prevenţia recăderilor şi a recurenţei şi 
evitarea virajului maniacal. În alegerea substanţei antidepresive se va ţine cont de 
predicţia responsivităţii, de toleranţa, complianţa şi eficacitatea în profilaxia pe 
termen mediu şi lung, de vârsta şi de starea fizică a pacientului şi, nu în ultimul 
rând, de riscul suicidar.  
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Din punct de vedere al prognosticului, este de remarcat faptul că, în multe 
cazuri, depresia din tulburarea bipolară se remite după un timp mai îndelungat, 
chiar şi în situaţiile unde nu există interferenţe somatice, sociale sau psihice. Un 
răspuns terapeutic adecvat se obţine în general după aproximativ 4 săptămâni. În 
cazul episoadelor maniacale neinterferate de alte probleme somatice, psihice sau 
sociale, o remisiune satisfăcătoare se atinge, în general, la 2–4 săptămâni (cu o 
medie de 3 săptămâni). În cazul episoadelor mixte, remisiunea satisfăcătoare se 
obţine după o durată ceva mai lungă, respectiv de 3–4 săptămâni. 

Tratamentul depresiei bipolare se realizează cu antidepresive, antipsihotice şi 
timostabilizatoare. În categoria timostabilizatoarelor intră sărurile de litiu, carba-
mazepina, acidul valproic, gabapentinul, lamotrigina etc. Un debut relativ lent al 
acţiunii este însă comun tuturor acestor medicamente. De aceea, tratamentul 
simptomatic suplimentar cu tranchilizante din categoria benzodiazepinelor (pentru 
controlul agitaţiei psihomotorii în faza acută) este frecvent necesar la debutul 
administrării medicaţiei. Se recomandă: Lorazepam 3–4 mg/zi; Clonazepam  
1–2 mg /zi; Diazepam 10–40 mg/zi. Administrarea benzodiazepinelor se întrerupe 
dacă acestea nu se dovedesc a fi eficiente sau după reducerea simptomelor. În 
tratamentul depresiei bipolare s-a constatat că unele antipsihotice atipice, precum 
dozele mici de olanzapină (5 mg), quetiapină (100–200 mg), aripiprazol (5–10 mg) 
sau amisulprid (50–100 mg), asociate sau nu unui antidepresiv, amplifică efectul 
antidepresiv, corectează elementele psihotice şi reduc riscul virajului dispoziţional. 
Antidepresivele trebuie întotdeauna utilizate în combinaţie cu un agent anti-
maniacal, deoarece au fost raportate ca putând induce trecerea la manie sau 
hipomanie (Fountoulakis, 2008). Problema riscului de viraj maniacal pare a fi sub 
control dacă se utilizează combinat un timistabilizator cu un antidepresiv. 

În farmacoterapia depresiei bipolare, există dovezi clare privind eficacitatea: 
Quetiapinei în monoterapie la 300 mg/zi, în tratamentul atât al depresiei bipolare I, 
cât şi II (deşi există unele probleme de tolerabilitate pe termen scurt, precum şi 
probleme de securitate pe termen lung, avându-se în vedere riscul de suicid mai 
ridicat în cazul depresiei bipolare, comparativ cu cea unipolară); Olanzapinei în 
combinaţie cu fluoxetina; monoterapiei cu lamotrigină (ca adjuvant la litiu), la 
pacienţii cu depresie severă, non-responsivi sau parţial responsivi. Deşi dovezile nu 
sunt la fel de bune, augumentarea cu modafinil şi cea cu pramipexol (acesta din 
urmă la pacienţii bipolari II) ar trebui să fie luată în considerare. 

Alte terapii utilizate în tratamentul depresiei bipolare sunt cele non-
farmacologice. Terapia electroconvulsivantă (ECT) rămâne o opţiune eficientă mai 
ales în tratamentul depresiei bipolare rezistente. În ceea ce priveşte terapiile prin 
stimulare magnetică transcraniană (TMS) sau prin stimulare nervoasă vagală, 
acestea au dat rezultate mai slabe în cazul depresiei bipolare, comparativ cu cele 
obţinute în depresia unipolară.  



6 Managementul depresiei în tulburarea bipolară 273 

3. PSIHOTERAPIE 

În managementul psihologic al tulburării bipolare, combinarea intervenţiilor 
farmacoterapeutice cu cele psihoterapeutice este mai eficientă decât aplicarea 
singulară a medicaţiei. Drept urmare, în toate ghidurile de tratament ale acestei 
boli, psihoterapia este recomandată ca adjuvant la farmacoterapie. S-a demonstrat 
ştiinţific că mai multe tipuri de intervenţii psihologice sporesc eficacitatea medicaţiei 
specifice, ajutând la recuperarea psihosocială a pacienţilor, la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii acestora şi la prevenirea recăderilor (Hollon şi Ponniah, 2010; 
Zaretsky, 2008; Miklowitz, 2008; Miklowitz et al., 2007, 2004; 2004; Angst şi 
Preisig, 1995). Numeroase studii au comparat loturi de pacienţi bipolari, trataţi 
medicamentos şi psihoterapeutic, cu loturi de pacienţi trataţi numai medicamentos, 
demonstrând o mai bună funcţionare socială a primilor şi un număr mai mic de zile 
de spitalizare, la cel puţin un an după încetarea psihoterapiei. Sistematizând 
cercetările menţionate, cele mai eficiente în prevenirea recidivelor s-au dovedit 
terapia de familie (mai productivă pentru simptomele depresive, decât pentru cele 
maniacale), terapiile interpersonale şi autoîngrijirea/îngrijirea sistematică. La 
recuperarea după un episod acut au ajutat mai mult terapia cognitiv-comporta-
mentală şi psihoeducaţia. Dacă terapia cognitiv comportamentală a oferit rezultate 
mai robuste pentru revenirea din depresie decât pentru manie, psihoeducaţia a 
îmbunătăţit rezultatele simptomatice ale episodului maniacal.  

Terapia de familie a fost mai eficientă pentru pacienţii proveniţi din familii 
cu un nivel ridicat de conflictualitate, cu o comunicare deficitară în relaţiile 
maritale sau în relaţiile părinţi-copii, cu relaţii critice sau încărcate de ostilitate, cu 
dificultăţi în rezolvarea problemelor, cu deficite în satisfacerea nevoilor cotidiene 
(inclusiv emoţionale). Pornind de la dovada că evenimentele stresante de viaţă şi 
disfuncţiile familiale prelungesc episoadele tulburării bipolare şi întârzie recuperarea 
post-episod, terapeuţii familiali au identificat domeniile cheie de probleme 
intrafamiliale, cum ar fi conflictele de rol sau deficitele interpersonale, implicând 
în rezolvarea acestora pacienţii şi rudele lor. În principal, în procesul psiho-
terapeutic este analizată relaţia bidirecţională dintre starea de spirit depresivă şi 
problemele de relaţie, elaborându-se modalităţi alternative, adaptative, de a 
răspunde la conflictele interpersonale şi de a optimiza relaţiile din cadrul familial. 
În cazul în care familiile respective se confruntă cu dificultăţi financiare, şomaj, 
divorţ, diverse pierderi, terapeutul este obligat să ţină seama de toţi aceşti factori 
sociali, ca şi de insuficienţa funcţională a pacientului, după externarea din spital.  

Autoîngrijirea/îngrijirea sistematică aplicabilă, la rândul ei, pacienţilor 
bipolari, vizează gestiunea atentă a stării de spirit şi monitorizarea somnului 
(regularitatea ritmurilor de somn/veghe, realizată atât de către pacient, cât şi de 
membrii familiei acestuia), menţinerea stabilităţii stărilor de spirit echilibrate şi, nu 
în ultimul rând, elaborarea unui plan individualizat de prevenire a recidivei.  
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Terapia cognitiv comportamentală (CBT), asociată cu psihoeducaţia, s-a 
dovedit a avea cel mai îndelungat efect în timp, scăzând semnificativ ratele de 
recidivă ale bolii. CBT are ca efecte: dezvoltarea abilităţilor bolnavului de a face 
faţă problemelor (mai ales în perioadele în care simptomele încep să apară, dar nu 
au atins intensitatea maximă); reducerea gândirii dihotomice (stiluri explicative 
pesimiste, în fazele depresive sau exagerat de optimiste, în fazele maniacale sau 
hipomaniacale) şi a reactivităţii cognitive negative; îmbunătăţirea funcţionării 
profesionale; reducerea numărului zilelor de spitalizare; mai buna funcţionare 
socială; aderenţa mai bună la medicaţie. O CBT are, în principal, patru com-
ponente: psihoeducaţia; elaborarea strategiilor de detectare a simptomelor şi a 
strategiilor de intervenţie, la primele semne de recurenţă; exerciţiile de activare 
comportamentală/rezolvare a problemelor şi restructurarea cognitivă. În cadrul 
acestei terapii sunt încurajate interpretările echilibrate ale evenimentelor de viaţă şi 
decurajate convingerile disfuncţionale.  

Psihoeducaţia se poate aplica atât la nivel individual, cât şi la nivel familial 
sau grupal. Aceasta se axează pe recunoaşterea semnelor de reapariţie a 
simptomelor depresive sau maniacale (avertizarea timpurie) şi pe dezvoltarea unor 
planuri de prevenire a recăderilor, care implică, de obicei, nu numai pacientul, ci şi 
pe membrii familiei acestuia. Prin psihoeducaţie, pacientul poate fi ajutat să afle 
mai multe despre boala sa, să-şi schimbe obişnuinţele nocive (de pildă, să renunţe 
la consumul de alcool), să-şi perfecţioneze abilităţile de învăţare, de muncă sau 
relaţionale pe care le identifică drept problematice sau dificile şi să devină 
compliant la tratament.  

CONCLUZII 

Cunoaşterea celor mai noi şi mai eficiente terapii pentru depresia bipolară 
reprezintă o obligaţie profesională pentru fiecare specialist în sănătate mintală, fie 
acesta medic psihiatru sau psiholog. Depresia bipolară constituie o provocare 
pentru psihiatria modernă şi în ceea ce priveşte prevenirea recurenţelor. Aceasta 
presupune un tratament de lungă durată (menţinut la doza minimă eficientă), bazat 
pe o monitorizare atentă a evoluţiei pacienţilor şi a efectelor secundare potenţiale 
induse de medicaţia timostabilizatoare, antipsihotică şi antidepresivă. Tratamentul 
pe termen lung necesită o monitorizare corectă şi în vederea depistării rapide a 
tendinţelor de viraj dispoziţional indus medicamentos şi a recăderilor. De asemenea, 
este importantă identificarea, excluderea sau tratarea principalilor factori care 
anunţă o posibilă recădere precum: apariţia insomniei sau a tulburărilor de somn 
care modifică calitatea acestuia; existenţa unor evenimente psihostresante sociale 
sau personale recente; discontinuarea tratamentului (inclusiv a schimbării unui 
medicament sau a modificării dozelor), ca şi existenţa unor comorbidităţi somatice, 
care impun asocieri terapeutice susceptibile să inducă mania sau depresia.  

Primit în redacţie la: 3.V.2014 



8 Managementul depresiei în tulburarea bipolară 275 

BIBLIOGRAFIE 

1. AKISKAL, H. S., Developmental pathways to bipolarity: are juvenile-onset depressions pre-
bipolar?, J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 34, 1995, p. 754–763.  

2. ANGST, J., PREISIG, M., Outcome of a clinical cohort of unipolar, bipolar and schizoaffective 
patients: results of a prospective study from 1959 to 1985, Archiv. fur Neurologie und 
Psychiatrie, 146, 1995, p. 17–23. 

3. BALDESSARINI, R. J., VIETA, E., CALABRESE, J. R., TOHEN, M., BOWDEN, C. L., 
Bipolar depression: overview and commentary, Harvard Review of Psychiatry, 18, 3, 2010,  
p. 143–157. 

4. CUMMINGS, J. L., Organic psychoses: delusional disorders and secondary mania, Psychiatr. 
Clin. North Am., 9, 1986, p. 293–311. 

5. DSM-IV, Editat de Asociaţia psihiatrilor liberi din România, Bucureşti, 2000. 
6. FOUNTOULAKIS, K. N., VIETA, E., Treatment of bipolar disorder: a systematic review of 

available data and clinical perspectives, The International Journal of Neuropsychopharma-
cology, 11, 7 , 2008, p. 999–1029.  

7. GOLDBERG, J. F., HARROW, M., GROSSMAN, L. S., Recurrent affective syndromes in 
bipolar and unipolar mood disorders at follow-up, Br. J. Psychiatry, 166, 1995, p. 382–385.  

8. GOODWIN, F. K., JAMISON, K. R., Manic-depressive illness, New York, Oxford University 
Press, 1990. 

9. HOLLON, S. D., PONNIAH, K., A review of empirically supported psychological therapies for 
mood disorders in adults, Depression and Anxiety, 27, 10, 2010, p. 891–932. 

10. KELLER, M. B., LAVORI, P. W., CORYELL, W., ANDREASEN, N. C. et al., Differential 
outcome of pure manic, mixed/cycling, and pure depressive episodes in patients with bipolar 
illness, JAMA, 255, 1986, p. 3138–42. 

11. LADEA, M., CIOBANU, A. M., Protocol terapeutic pentru tulburarea afectivă bipolară, 
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof Dr. Al. Obregia”, Bucureşti, 2014.  

12. LĂZĂRESCU, M., Tulburarea bipolară în perspectiva psihopatologiei. Doctrina evoluţionistă 
şi fenomenologia existenţialistă (I), Romanian Journal of Psychiatry, XIII, 1, 2011, p. 13–18. 

13. MIKLOWITZ, D. J., Adjunctive Psychotherapy for Bipolar Disorder: State of the Evidence, Am. 
J. Psychiatry, 165, 2008, p. 1408–1419. 

14. MIKLOWITZ, D. J., OTTO, M. W., FRANK, E., REILLY-HARRINGTON, N. A. et al., Intensive 
Psychosocial Intervention Enhances Functioning in Patients With Bipolar Depression: Results 
From a 9-Month Randomized Controlled Trial, Am J Psychiatry, 164, 2007, p. 1340–1347. 

15. MIKLOWITZ, D. J., ELIZABETH, L., GEORGE DAVID, A., AXELSON, E. et al., Family-
focused treatment for adolescents with bipolar disorder, Journal of Affective Disorders, 82, 
Suppl., 2004, p. S113–S128. 

16. MITCHELL, P. B., KAY, W., GORDON, P., MARIE-PAULE A. et al., The clinical features of 
bipolar depression: A comparison with matched major depressive disorder patients, Journal of 
Clinical Psychiatry, 62, 3, 2001, p.212–216. 

17. WERRY, J. S., MCCLENNAN, J. M., CHARD. L., Childhood and adolescent schizophrenic, 
bipolar, and schizoaffective disorders: a clinical and outcome study, J. Am. Acad. Child 
Adolesc. Psychiatry, 30, 1991, p. 457–65. 

18. ZARETSKY, A., LANCEE, W., MILLER, C., HARRIS, A., PARIKH, S.V., Mood Disorder 
Clinic, Centre for Addiction and Mental Health, Canadian Journal of Psychiatry, 53, 7, 2008,  
p. 441–448.  



 Adela Magdalena Ciobanu, Camelia Popa  9 276 

REZUMAT 

Episoadele depresive din tulburarea afectivă bipolară reprezintă una dintre cele mai mari 
provocări ale psihiatriei moderne. Psihiatrul are sarcina de a diagnostica riguros depresia bipolară şi 
de a o trata în mod corespunzător, astfel încât să obţină reducerea riscului suicidar şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii pacientului. La rândul său, psihologul trebuie să se implice în educaţia pacienţilor şi în 
aplicarea psihoterapiilor celor mai eficiente, pentru a elimina perturbările semnificative în 
funcţionarea lor psihosocială şi a reduce numărul recăderilor. Ghidurile de management ale tulburării 
bipolare, elaborate în diverse ţări, urmăresc aplicarea unor practici unitare de către specialiştii în 
sănătate mintală, în concordanţă cu principiile medicinei bazate pe dovezi. Pornind de la ghidul 
elaborat în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” din Bucureşti, acest articol 
are ca obiectiv prezentarea criteriilor de diagnosticare a depresiei bipolare şi a noilor terapii 
farmacologice şi nonfarmacologice care şi-au dovedit eficienţa în clinică. 



STILUL PARENTAL – FACTOR DE RISC AL TULBURĂRILOR  
ANXIOASE LA COPIL ŞI ADOLESCENT. I 
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Abstract 

The anxiety disorders represent the most common mental health issue of children and 
adolescents, with a prevalence of 10-15%. This qualitative, exploratory study aims to analyze the 
research directions on the vast theme of anxiety, correlated with dysfunctional parental styles. We 
identified the following research directions: biological and psychological vulnerability for anxiety, the 
relation between anxious excitement and the parental style and, last but not least, the directions of 
therapeutic action. The studied materials revealed the existence of multiple factors of resilience in the 
area of child and teenager anxiety. The most important of them is the child/teenager’s encouragement 
towards independence from their family so that the little one can experiment and adequately manage 
various real life situations he comes across with. On the other hand the hyper – protective or intrusive 
parental method/style represents a favoring factor in the development of anxiety, our study revealed. 
Regarding the psychotherapeutic interventions on the child, these concentrate on modifying both the 
cognitive and the behavior.  

Cuvinte-cheie: tulburare anxioasă, stil parental, comportament de evitare, control, autoreglare 
emoţională. 

Keywords: anxious excitement, parental method/style, elusive behavior, control, emotional 
self adjusting. 

1. INTRODUCERE 

Tulburările anxioase sunt frecvent întâlnite la copii şi adolescenţi. Ele 
interferează cu calitatea vieţii copilului, având impact asupra dezvoltării abilităţilor 
lui sociale, asupra performanţei şcolare, cât şi asupra creşterii riscului de a prezenta 
anxietate la vârsta adultă.  

Prevalenţa anxietăţii la vârste mici este de aproximativ 10–15%, au demonstrat 
numeroase studii de specialitate. Studiul realizat de Fergusson, Horwood şi 
Lynskey (1993), în Noua Zeelandă, care a cuprins 1 000 de adolescenţi, alături de 
mamele lor, a arătat că 10% dintre subiecţii investigaţi îndeplineau criteriile de 
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diagnostic pentru o tulburare anxioasă, conform DSM III – revizuit. Alte cercetări 
au pus în evidenţă coexistenţa anxietăţii cu alte tulburări psihice, într-un procent de 
80%, cel mai des întâlnite comorbidităţi fiind alte forme de anxietate, depresia şi 
tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenţie. 

În cadrul grupei tulburărilor anxioase, cea mai frecventă tulburare la copil 
este anxietatea de separare, urmată la mică distanţă de anxietatea generalizată şi de 
fobia socială (Rapee, Wignall, Hudson, Schniering, 2009). Prezenţa diferitelor 
tulburări anxioase, asociate adeseori cu depresia, consumul de substanţe sau cu alte 
tulburări psihice are un impact major asupra calităţii vieţii copilului, a familiei 
acestuia, precum şi asupra comunităţii. Faptul că aceşti copii şi adolescenţi au 
abilităţi sociale mai puţin dezvoltate, interacţionând mai puţin cu cei din jur, îi face 
să fie mai vulnerabili la depresie şi la comportamentele agresive ale celorlalţi. 

Pichot (1987, apud Bloch şi colab., 2006, p. 97) defineşte anxietatea ca fiind 
„o stare emoţională alcătuită în plan fenomenologic din trei elemente fundamentale: 
perceperea unui pericol iminent, o atitudine de aşteptare în faţa pericolului şi un 
sentiment de dezorganizare legat de conştiinţa unei neputinţe totale în faţa acestui 
pericol”. În timp ce frica este o emoţie naturală, definită ca o emoţie negativă în 
legătură cu o situaţie obiectivă, anxietatea este o stare de indispoziţie, de nelinişte, 
de îngrijorare care ia naştere în absenţa unui pericol real. Anxietatea patologică 
influenţează comportamentul subiectului, determinându-l pe acesta să evite acţiunea. În 
plus, prin componenta cognitivă prezentă, subiectul îşi subestimează capacitatea de 
a face faţă situaţiilor percepute ca fiind ameninţătoare, ceea ce duce adeseori la 
asociere cu dispoziţia depresivă. 

2. VULNERABILITATEA BIOLOGICĂ ŞI PSIHOLOGICĂ 

 Studiul tulburărilor de anxietate patologică a scos în evidenţă interacţiunea 
dintre vulnerabilitatea biologică, genetică, vulnerabilitatea psihologică şi experienţele 
de viaţă ca fiind determinante în apariţia anxietăţii. Se pare că ceea ce se 
moşteneşte genetic este nivelul de neuroticism, adică gradul în care o persoană 
răspunde emoţional la diverse situaţii de viaţă (Andrews, 1996). Astfel, copiii care 
prezintă un nivel ridicat de neuroticism reacţionează mult mai intens la stimulii 
negativi, comparativ cu alţi copii. În plus, ei prezintă un nivel scăzut de control 
voluntar, ceea ce-i predispune şi mai mult la apariţia tulburărilor anxioase.  

În cadrul vulnerabilităţii genetice, alături de neuroticism, în generarea 
tulburărilor anxioase se întâlneşte şi stilul temperamental, descris de Jerome Kagan 
ca fiind o „inhibiţie comportamentală”. Acesta se caracterizează prin retragerea în 
sine şi teama copiilor cu acest tip de temperament la confruntarea cu situaţii noi sau 
neobişnuite. Aceştia sunt mai predispuşi să plângă, să se agaţe de mamele lor, să nu 
interacţioneze spontan cu străinii şi să prezinte manifestări fiziologice cum ar fi 
creşterea tensiunii musculare, a bătăilor inimii, apariţia respiraţiei rapide şi 
superficiale. Relaţia dintre inhibiţia comportamentală şi tulburările anxioase a fost 
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pusă în evidenţă în diverse cercetări. De exemplu, Rosenbaum şi colaboratorii 
(1993) au arătat că părinţii anxioşi sunt mai predispuşi la riscul de a avea copii cu 
inhibiţie comportamentală. De asemenea, copiii care au fost identificaţi la o vârstă 
mică ca având inhibiţie comportamentală, fiind ulterior urmăriţi pe parcursul mai 
multor ani, au prezentat o probabilitate mai mare de a dezvolta tulburări anxioase 
(Rapee et al., 2009). 

Factorii amintiţi, inhibiţia comportamentală, emoţionalitatea negativă, alături 
de controlul voluntar scăzut determină copiii să adopte anumite comportamente 
care pot conduce la respingerea lor de către grupul de covârstnici, ceea ce atrage 
apariţia anxietăţii şi a depresiei (Baker, Milich, Manolis, 1996). 

Vulnerabilitatea psihologică se referă la controlul perceput de subiect. Acesta 
reprezintă convingerea că o persoană poate să controleze evenimentele externe şi 
interne. Studiile au arătat că persoanele care nu simt că deţin controlul prezintă 
emoţii negative intense la evenimente negative (Barlow, 1988, Beck şi Emery, 1985). 
Sentimentul de a nu controla lucrurile are un impact negativ asupra dezvoltării 
copilului, deoarece acesta va evita să exploreze mediul, neavând încredere în 
capacitatea sa de stăpânire a situaţiilor noi. Ca urmare, acesta va dezvolta emoţii 
negative persistente, ceea ce va creşte riscul apariţiei tulburărilor anxioase.  

De asemenea, experienţele de viaţă timpurii, în care controlul perceput de 
copil a fost scăzut, au condus la formarea unui stil cognitiv în care predomină 
perceperea şi interpretarea experienţelor de viaţă ca fiind în afara controlului 
persoanei (Corpita, Barlow, 1998). Persoanele cu tulburare anxioasă se declară 
neputincioase în ceea ce priveşte controlul situaţiilor problematice cu care se 
confruntă, simţind nevoia de ajutor din partea celorlalţi (Sandler şi Lakey, 1982, 
apud Andrews et al., 2007). 

Există şi alţi factori care influenţează dezvoltarea anxietăţii; de exemplu, 
evenimentele de viaţă stresante sau traumatizante reduc sentimentul de siguranţă al 
copilului, ceea ce va determina apariţia unei emoţionalităţi negative excesive, 
accelerând declanşarea anxietăţii. 

3. RELAŢIA STIL PARENTAL – ANXIETATE 

Un interes deosebit în ultimii ani l-a suscitat studiul efectelor stilurilor 
educative parentale în dezvoltarea psihologică a copilului. Astfel, Chorpita, Albano 
& Barlow (1996), Low Nolte & Harris (2001) arată că stilul parental disfuncţional 
reprezintă un factor de risc în dezvoltarea anxietăţii la copil. Autorii demonstrează 
că practicile educative nepotrivite determină inhibiţia comportamentală a copilului, 
prin manifestarea unui tipar comportamental de evitare a experimentării situaţiilor 
noi. Prin urmare, învăţarea de către copil a abilităţilor de a face faţă situaţiilor de 
viaţă este afectată negativ.  

Pornind de la analiza a două dimensiuni, respectiv gradul în care un părinte 
răspunde nevoilor copilului şi aşteptările pe care le are de la copilul mic, Diana 
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Baumrind (1967) a definit trei stiluri parentale: stilul sever, stilul autoritar si stilul 
permisiv. Mai târziu, Maccoby şi Martin (1983) au adăugat un al patrulea stil, cel 
nepăsător/de neglijare. Cercetări ulterioare au identificat şase modele persono-
logice parentale: părinţii autoritari, indulgenţi, protectori, inconsecvenţi, indiferenţi 
şi agresivi (Glăveanu, 2012). Dintre aceste stiluri parentale, s-a observat că stilul 
protector este cel care favorizează cel mai frecvent apariţia tulburărilor anxioase. 
Deşi este unul dintre stilurile parentale de dorit, excesul de protecţie are efecte 
negative destul de serioase asupra dezvoltării copilului. Cel mai important lucru 
pentru un părinte adept al stilului parental protector este să ofere copilului 
securitate, deoarece consideră că acesta are nevoie în permanenţă de sprijin şi 
ajutor. Acest stil parental are efecte negative uneori mai puternice asupra părinţilor 
decât asupra copiilor. 

Părinţii adepţi ai unui stil parental protector văd pericole la tot pasul. 
Comportamentul acestor părinţi se remarcă prin control ridicat şi hiperprotecţie. 
Convingerile şi comportamentele părintelui protector au o influenţă directă asupra 
inhibiţiei comportamentale şi a retragerii în sine pe care copilul le manifestă. 
Astfel, ei încurajează formarea şi menţinerea unui comportament de evitare a 
situaţiilor noi, dificile şi sar în ajutor pentru a oferi reducerea disconfortului atunci 
când experienţa nouă nu poate fi evitată (Thompson şi Calkins, 1996). Prin 
recurgerea la comportamente de evitare, copilul îşi limitează oportunităţile de 
explorare a mediului, ceea ce contribuie la diminuarea sentimentului de a deţine 
controlul. Familia hiperprotectoare, prin implicarea excesivă a părintelui în controlul 
mediului, limitează dezvoltarea abilităţilor copilului de a experimenta situaţii noi şi 
potenţial adverse. Aceasta va duce la percepţia negativă asupra lumii şi asupra 
propriei persoane. S-a constatat că hiperprotecţia mamei manifestată prin com-
portamente preventive excesive corelează pozitiv cu niveluri înalte ale anxietăţii 
sociale la copil. Astfel, controlul pe care mama îl exercită asupra copilului în 
stadiile de dezvoltare, în care este absolut obligatorie dobândirea autonomiei şi 
independenţei reprezintă un factor deosebit de important în dezvoltarea anxietăţii 
sociale. Controlul exercitat de mamă se concretizează în comportamente de 
intervenţie cvasiconstantă în activităţile copilului, în modul său de gândire şi de 
trăire emoţională. Ca urmare, copilul care este sub controlul hiperprotector 
parental, şi mai ales matern, va prezenta un nivel ridicat de anxietate atunci când 
este pus în situaţia de a face singur faţă unei probleme sociale. Cercul vicios al 
anxietăţii se va menţine prin întărirea credinţelor şi convingerilor copilului cu 
privire la periculozitatea situaţiilor sociale şi a inabilităţii sale de a rezolva 
respectivele probleme.  

Pentru a preveni tulburările psihiatrice de mai târziu ale copilului, acesta are 
nevoie de independenţa de a experimenta anxietatea şi frustrarea, bineînţeles în 
doze moderate, şi de a rezolva unele situaţii dificile. În acest fel, copilul îşi 
dezvoltă sentimentul de a avea control şi încredere în propria persoană.  



5 Stilul parental – factor de risc al anxietăţii 281 

Într-o încercare de a realiza un model integrativ al dezvoltării anxietăţii, 
Rapee (2001) însumează factorii cei mai importanţi, răspunzători de apariţia 
tulburărilor anxioase. Potrivit acestui model, un părinte anxios poate avea un copil 
care se va naşte cu o vulnerabilitate pentru anxietate. Ulterior, părintele va recurge 
la comportamente de control şi hiperprotecţie faţă de acest copil vulnerabil, pattern 
dezadaptativ care se va croniciza pe parcursul anilor. Această hiperprotecţie oferită 
în mod constant va creşte vulnerabilitatea copilului pentru anxietate, atât prin 
întărirea comportamentelor de evitare a pericolului, cât şi prin întărirea con-
vingerilor copilului că el nu are capacitatea de a controla situaţiile de viaţă la care 
este expus. 

O altă modalitate de întreţinere a vulnerabilităţii pentru anxietate se 
realizează prin învăţarea socială. Copilul învaţă comportamente prin imitarea 
comportamentelor persoanelor din jurul său, mai ales prin interacţiunea cu părinţii 
în primii ani de viaţă. Un părinte anxios care recurge la comportamente de evitare a 
situaţiilor percepute ca ameninţătoare şi care transmite mesaje că lumea este 
periculoasă, că lucrurile rele care se întâmplă sunt groaznice şi teribile va 
reprezenta un model pentru copil care va fi probabil timid, temător şi precaut 
(Grieger, Boyd, 2007).  

4. DIRECŢII DE INTERVENŢIE TERAPEUTICĂ 

Pentru obţinerea unor rezultate favorabile în terapia tulburărilor anxioase, 
este de preferat ca intervenţiile să se adreseze atât părinţilor, cât şi copiilor. Un 
prim pas în terapie este de a facilita apariţia insight-urilor cu privire la atitudinile şi 
comportamentele cu acţiune negativă în dezvoltarea copilului şi în apariţia 
tulburărilor anxioase. Odată înţelese şi acceptate, convingerile fundamentale care 
stau la baza atitudinilor parentale pot fi înlocuite cu convingeri constructive, 
raţionale, care reduc anxietatea copilului. Ca urmare, părinţii vor învăţa să 
încurajeze copiii să dezvolte comportamente de autonomie personală, să le creeze 
oportunităţi pentru desfăşurarea unor activităţi în afara contextului familial. În plus, 
ei vor participa activ la desensibilizarea sistematică a copiilor, prin facilitarea 
expunerii acestora la situaţiile de viaţă anxiogene. Faptul că părinţii iau parte la 
procesul terapeutic îi ajută pe aceştia să înveţe cum să procedeze în viaţa de zi cu 
zi, petrecută alături de copil. 

În acelaşi timp, mulţi părinţi resimt şi faptul că anxietatea i-a ajutat să se 
apropie de copilul lor (copilul/adolescentul cu o tulburare de anxietate este mai 
dispus să-şi petreacă timpul cu părinţii) şi se tem că, odată ce acesta va depăşi 
această problemă, relaţia lor se va schimba, iar copilul se va îndepărta de ei. Aceşti 
părinţi trebuie ajutaţi să descopere noi modalităţi de a relaţiona cu copilul, în 
absenţa anxietăţii. 

În ceea ce priveşte intervenţia terapeutică asupra copilului, aceasta vizează 
cele trei paliere la nivelul cărora se evidenţiază anxietatea: cognitiv – se intervine 
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prin modificarea distorsiunilor cognitive şi înlocuirea acestora cu gânduri 
alternative raţionale şi realiste; somatic – abordat prin exerciţii de relaxare 
(relaxarea musculară progresivă, imageria dirijată şi training-ul autogen); com-
portamental – urmăreşte identificarea comportamentelor de asigurare şi evitare şi 
expunerea la situaţiile declanşatoare de anxietate. 

CONCLUZII 

Numeroasele cercetări din sfera psihologiei clinice axate pe studiul anxietăţii 
au evidenţiat cele două tipuri de vulnerabilităţi, biologică şi psihologică, 
responsabile de apariţia tulburărilor anxioase. Totodată, în studiile destinate 
anxietăţii, interesul s-a focalizat asupra factorilor psihoeducaţionali şi de mediu 
care pot influenţa aceste vulnerabilităţi. Aşa cum am arătat, numeroşi autori au pus 
în lumină relaţia directă dintre stilurile parentale de îngrijire şi dezvoltarea 
anxietăţii patologice. În prezent, în prevenirea şi terapia tulburărilor anxioase 
accentul se pune pe însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor parentale necesare 
dezvoltării sănătoase, fizice şi mentale, a copiilor şi adolescenţilor.  
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REZUMAT 

Tulburările anxioase reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate mentală la copii şi 
adolescenţi, cu o prevalenţă de 10–15%. Acest studiu exploratoriu, calitativ, are ca obiectiv analiza 
direcţiilor de cercetare care abordează vasta problematică a anxietăţii, în corelaţie cu stilurile 
parentale disfuncţionale. Am identificat următoarele direcţii de cercetare: vulnerabilitatea psihologică 
şi biologică pentru anxietate, relaţia dintre tulburările anxioase şi stilul parental şi, nu în ultimul rând, 
direcţiile de acţiune terapeutică. Studiile parcurse ne-au relevat existenţa mai multor factori de 
rezilienţă în problematica anxietăţii la copil şi adolescent. Cel mai important dintre aceştia este 
încurajarea independenţei copilului de către familia sa, astfel încât cel mic să experimenteze şi să 
gestioneze adecvat diferitele situaţii de viaţă cu care se confruntă. Stilul parental hiperprotector sau 
intruziv reprezintă, pe de altă parte, un factor favorizant de dezvoltare a anxietăţii, a mai relevat 
studiul nostru. În ceea ce priveşte intervenţiile psihoterapeutice asupra copilului, acestea se axează 
atât pe modificarea cogniţiilor, cât şi a comportamentelor acestuia. 
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ADELA MAGDALENA CIOBANU, CAMELIA POPA, Boala psihică şi eşecul 
social, Bucureşti, Editura Universitară, 2013, 140 p. 

Cartea Boala psihică şi eşecul social este o lucrare destinată comunităţii 
specialiştilor în sănătate mintală din România, reflectând preocupările actuale ale 
comunităţii ştiinţifice internaţionale cu privire la determinarea rolului factorilor 
sociali în etiologia bolilor psihice. Prezentarea detaliată a acestor factori şi înlăturarea 
stigmatizării pacienţilor psihiatrici cu ajutorul comunităţilor de apartenenţă, în 
vederea prevenirii eşecului social al acestora, reprezintă două obiective centrale ale 
lucrării.  

Autoarele au proiectat această carte în şase capitole corelate, ca resursă 
bibliografică valoroasă atât pentru psihiatri, psihologi, sociologi, asistenţi sociali 
cât şi pentru studenţii care aprofundează domeniul sănătăţii mintale. Invitaţia la o 
abordare interdisciplinară, complexă, a bolilor psihice este deschisă prin însuşi 
faptul că această carte a fost elaborată de către un psihiatru, dr. Adela Magdalena 
Ciobanu, medic primar la Spitalul „Prof. Dr. Al. Obregia”, lector universitar la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti şi un psiholog 
clinician, dr. Camelia Popa, cercetător ştiinţific în cadrul Departamentului de 
Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” 
al Academiei Române. 

Primul capitol al lucrării, intitulat „Noţiunea de boală psihică” prezintă, în 
rezumat, o serie de noţiuni de etiopatogenie (cauzalitatea tulburărilor psihice) şi 
analizează rolul factorilor psihosociali şi de mediu în deteriorarea sănătăţii mintale.  

Cel de-al doilea capitol, „Tulburările de personalitate şi corelatele sociale 
disfuncţionale ale acestora” înfăţişează unele dintre cele mai recente cercetări în 
domeniu. Înţelegerea implicaţiilor sociale ale tulburărilor respective 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. 

Cel de-al treilea capitol, „Factori sociali în depresie”, este consacrat analizei 
stresorilor care acţionează în cazul pacientului depresiv. Această analiză poate oferi 
specialiştilor noi direcţii psihoterapeutice şi de asistenţă socială, în vederea 
reducerii amplitudinii simptomelor depresive şi a reintegrării pacienţilor în 
comunitate. Este examinat, de asemenea, rolul factorilor adversivi socio-economici 
în actul suicidar. În Europa, factorii majori de risc pentru suicid sunt sărăcia, 
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sănătatea mintală şi cea fizică, nivelul redus de educaţie, şomajul şi datoriile mari, 
alcoolismul, izolarea socială şi evenimentele de viaţă negative majore (Eurostat 
Health, 2010). 

Cel de-al patrulea capitol, „Factori sociali în schizofrenie”, explică modul în 
care pacienţii cu acest diagnostic pot eşua din punct de vedere social şi profesional. 
Astfel, sărăcirea progresivă a vieţii psihice, recăderile şi acutizările periodice ale 
bolii antrenează stigmatizarea şi marginalizarea persoanei bolnave de schizofrenie 
de către ceilalţi oameni, conducând în cele din urmă la eşecul social al acesteia. 

Cel de-al cincilea capitol, „Reabilitarea socială a pacienţilor psihiatrici”, pune 
accentul pe: reintegrarea acestor oameni în reţelele familiale şi sociale, stimularea 
factorilor de rezilienţă ai îmbolnăvirilor, dezvoltarea reţelelor comunitare de suport 
şi, nu în ultimul rând, pe misiunea socială a medicului. 

În fine, cel de-al şaselea capitol, „Un studiu privind factorii psihosociali 
implicaţi în etiologia tulburărilor psihice” prezintă rezultatele cercetării efectuate 
pe un eşantion de 100 de pacienţi internaţi în Spitalul de Psihiatrie „Prof. dr.  
Al. Obregia” din Bucureşti. Stresorii psihosociali relevaţi în cercetare au fost 
examinaţi şi interpretaţi din punct de vedere al frecvenţei acestora, al corelaţiei cu 
apariţia anumitor boli psihice şi cu diferite comorbidităţi (dependenţa de alcool, de 
cafea, de tutun sau de substanţe interzise/droguri). 

Cartea Boala psihică şi eşecul social constituie o resursă bibliografică 
valoroasă, un adevărat ghid al practicianului în psihiatrie, psihologie clinică şi 
asistenţă socială. 
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