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ANALIZA UNOR TENDINŢE DIZARMONICE DE STRUCTURARE  
A PERSONALITĂŢII ÎN RAPORT CU SATISFACŢIA ŞCOLARĂ 
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Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Psihologie 

CONSTANTIN-EDMOND CRACSNER 
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Abstract 

This paper is an exploratory study focusing on the tendencies of disharmonious development 
of personality and on the potential relationships maintained by these psychoneurotic tendencies with 
the level of academic satisfaction and the gender of the subjects, during elementary school years. The 
research data have revealed both different degrees of manifestation of psychoneurotic tendencies, 
well-outlined, with tendencies towards instability and depression, and their negative impact on 
academic satisfaction. The gender based analysis revealed both a significantly higher level of 
academic satisfaction in girls by reference to boys, and the fact that psychoneurotic tendencies related 
to academic satisfaction are relatively different in the two genders. Therefore, academic satisfaction 
in boys is greatly influenced by the level of depressive and obsessive tendencies, and the academic 
satisfaction in girls appears to be greatly influenced by the level of tendencies towards impulsivity 
and paranoia, while schizoid tendencies manifest similarly in both genders. 

Cuvinte-cheie: tendinţe dizarmonice, structură de personalitate, satisfacţie şcolară, mică şcolaritate, 
inventar de personalitate. 

Keywords: disharmonious tendencies, personality structure, educational satisfaction, elementary 
school years, personality inventory.  

1. AXE DE REFLECŢIE 

În acest demers s-a pornit de la cugetări asupra situaţiilor de viaţă din mica 
şcolaritate, exprimate în interogaţii legitime, precum: „Ce şi cum experimentează 
copiii în şcoală?”; „Care sunt corelatele subiective ale vieţii în şcoală?”. Este vorba 
despre vârsta de 6/7–10/11 ani, despre „cea de-a treia copilărie”, supranumită şi 
„plinătatea copilăriei” sau „perfecţiunea unei mentalităţi originale”, perioadă în 
care dezvoltarea psihică se face preponderent sub influenţa şcolii (Bonchiş, Secui, 
2004, p. 270).  
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Psihologie, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucureşti; Universitatea Ecologică din Bucureşti, 
Facultatea de Psihologie, Bd. Vasile Milea nr. 1G; e-mail: ruxandra_eco@yahoo.com. 
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Conform semnificaţiilor conferite de copii, şcoala, începând cu clasa 
pregătitoare, ca debut al unui traseu obligatoriu de parcurs, poate părea a fi un loc 
atractiv sau unul neplăcut, cu atitudini generatoare de consecinţe favorabile sau 
nefavorabile pe termen lung. Unii copii merg cu plăcere la şcoală, unde se simt 
bine şi obţin rezultate apreciabile, iar alţii merg lipsiţi de plăcerea învăţării, căzând 
abisal din eşec în eşec, dezvoltând un sentiment de inferioritate în urma evaluărilor 
făcute de dascăli, a respingerii din partea colegilor, a criticilor familiei, poate şi se 
blochează într-o stare care face imposibil progresul.  

În arierplanul acestor fenomene transpare nivelul de rezilienţă şcolară atins 
de fiecare copil în parte, ca urmare a confruntărilor sale cu actorii sociali şi 
activităţile specifice din şcoală, din care iau naştere relaţii şi atitudini, care, în 
ultimă instanţă, vor determina satisfacţia şcolară, conceptualizată ca formă a well-
being-ului psihologic. 

2. METODĂ 

2.1. OBIECTIVE 

În această cercetare, ne-am propus atingerea a două obiective, pe de-o parte 
să urmărim tendinţele dizarmonice, psihoneurotice în dezvoltarea personalităţii în 
mica şcolaritate, iar pe de altă parte, să punem în evidenţă influenţa acestor 
tendinţe asupra satisfacţiei şcolare resimţite de elevi.  

Analiza structurării dizarmonice a personalităţii şi-a propus să urmeze două 
axe şi anume cea a tipurilor de tendinţe psihoneurotice regăsibile la populaţia 
investigată (analiză calitativă) şi cea a gradului de conturare a acestora (analiză 
cantitativă), fiecare dintre acestea în relaţie cu nivelul satisfacţiei şcolare, ca 
reflexie a well-being-ului psihologic în şcoală. 

În acest context şi vizând direct cele două problematici investigate a fost 
introdusă spre analiză şi variabila gen. 

2.2. IPOTEZE 

Pentru atingerea obiectivelor propuse au fost elaborate ipotezele de lucru sau, 
altfel spus, următoarele întrebări de cercetare: 

1. Dacă se înregistrează existenţa unor tendinţe spre structurarea dizarmonică 
a personalităţii, în mica şcolaritate, care este distribuţia acestora în populaţia 
investigată? 

2. Dacă există tendinţe de dezvoltare dizarmonică a personalităţii, cum 
influenţează acestea calitatea satisfacţiei şcolare?  

3. Dacă există diferenţe de gen, în ceea ce priveşte prevalenţa unor tendinţe 
dizarmonice de dezvoltare a personalităţii, cum influenţează acestea nivelul 
satisfacţiei şcolare? 

2.3. INSTRUMENTE DE LUCRU 

În cadrul cercetării au fost utilizate două instrumente psihologice, care au 
evaluat tendinţele de dezvoltare dizarmonică a personalităţii şi satisfaţia şcolară.  
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Inventarul de personalitate Woodworth – Mathews (Woodworth Personal Data 
Sheet – WPDS) a fost utilizat pentru măsurarea tendinţelor de dezvoltare dizarmonică 
a personalităţii (Heuyer, Courthial, Dublineau şi Néron, 1934, p. 166 şi urm.; 
Bontilă, 1971, p. 59–62; Minulescu, 1996, p. 338–339). A fost aplicat chestionarul 
pentru copii, care se adresează vârstelor cuprinse între 7 – 12/13 ani şi care conţine 
76 de întrebări (itemi). Unele întrebări au fost adaptate conform capacităţii de 
înţelegere a copiilor de 5–6 ani. Inventarul surprinde opt tendinţe de dezvoltare 
dizarmonică a personalităţii, numite factori, şi anume: F.I – emotivitate simplă; F.II – 
tendinţe obsesive şi psihastenice; F.III – tendinţe schizoide; F.IV – tendinţe 
paranoide; F.V – tendinţe depresive şi ipohondriace; F.VI – tendinţe impulsive şi 
agresivitate; F.VII – tendinţe spre instabilitate; F.VIII – tendinţe antisociale.  

Satisfacţia şcolară a fost măsurată cu Chestionarul de satisfacţie şcolară 
(Cracsner, Gherghinescu, 2014). Chestionarul are 25 de întrebări/itemi şi pune în 
evidenţă aspecte legate de: S1 – percepţia vieţii de şcolar, 8 itemi (ex. Îţi place la 
şcoală?), S2 – percepţia relaţiei cu profesorul (ex. Doamna învăţătoare te apreciază/ 
place?), S3 – percepţia activităţilor desfăşurate în şcoală (ex. Îţi plac activităţile de 
la şcoală?), percepţia atractivităţii instituţiei (ex. Clasa ta e frumoasă?), percepţia 
relaţiei cu colegii (ex. Îţi plac colegii din clasă?). Chestionarul a fost pretestat pe un 
număr de 49 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a de la Liceul teoretic „Ioan Petruş” 
din Otopeni. Calculele statistice efectuate au arătat un indice de consistenţă internă 
Cronbach's Alpha, pe întregul chestionar (cinci subscale S1–S5), de α1 = . 752, iar 
pe patru scale (S1–S4, fără S5 – percepţia relaţiei cu colegii) de α2 = .631 şi, chiar 
şi asupra acestei valori, menţionăm că Garson afirma „că se acceptă şi o valoare de 
0.60, dar numai în studii cu caracter exploratoriu” (Popa, 2011, p. 4/89). De 
asemenea, s-a obţinut un coeficient de corelaţie Pearson semnificativ (r = .331 şi  
p = .05), între scorurile obţinute de elevi la acest chestionar şi aprecierile cadrelor 
didactice referitoare la nivelul de satisfacţie şcolară manifestat de elevii evaluaţi. 

2.4. PROCEDEE DE LUCRU 

Cele două chestionare au au fost aplicate ţinând cont de competenţele elevilor 
investigaţi. Pentru elevii din clasa pregătitoare şi clasele I-a şi a II-a, care nu au 
încă dezvoltate competenţele de scris-citit, administrarea instrumentelor s-a efectuat în 
mod individual. Pentru elevii din clasele a III-a şi a IV-a, administrarea ches-
tionarelor s-a efectuat frontal/colectiv. 

Informaţiile colectate au fost introduse într-o bază de date şi prelucrate cu 
ajutorul programului IBM SPSS Statistics 20. 

2.5. SUBIECŢII CERCETĂRII 

A fost investigat un lot format din 231 de subiecţi, cu vârste cuprinse între  
6 şi 11 ani, dintre care 117 de gen masculin (50,6%) şi 114 de gen feminin 
(49,4%), elevi din clasele pregătitoare şi clasele I–IV de la Şcoala gimnazială  
nr. 117 şi Şcoala gimnazială nr. 197 din sectorul 6 al Municipiului Bucureşti.  
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2.6. PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Prima ipoteză a cercetării a implicat o analiză a datelor obţinute cu ajutorul 
Inventarul de personalitate Woodworth – Mathews (Cronbach's Alpha, α = .896) 
care să permită referiri asupra distribuţiei tendinţelor de structurare dizarmonică a 
personalităţii în populaţia investigată. 

Datele obţinute, prezentate în figura 1, au confirmat prezenţa acestor tendinţe 
în mica şcolaritate, însă cu intensităţi diferite de manifestare. 
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Figura nr. 1 – Reprezentarea grafică a mediilor obţinute la cele opt tendinţe psihoneurotice. 

Unele tendinţe psihoneurotice par a fi mai puternic conturate decât altele. Se 
disting, astfel, tendinţele spre instabilitate (media MF.VII = 144,5) şi tendinţele 
depresive şi ipohondriace (media MF.V = 132,3) la un pol puternic încărcat 
psihoneurotic şi tendinţele antisociale (media MF.VIII = 36,7), la celălalt pol, mai 
puţin încărcat psihoneurotic. În zona mediană se regăsesc, în ordine descrescătoare, 
emotivitatea (media MF.I = 102,5), tendinţele obsesive şi psihastenice (media 
MF.II = 100,6), tendinţele paranoide (media MF. IV = 82,1), tendinţele schizoide 
(media MF.III = 79,2), tendinţele impulsive şi agresive (media MF.VI = 74,4). 

Conform etalonului oferit de Inventarul de personalitate Woodworth– 
Mathews, aceste medii, la nivel de lot investigat, se înscriu în limitele normalităţii 
(0–120), cu excepţia tendinţelor spre instabilitate şi a celor depresive care se 
situează, datorită intensităţii lor, spre graniţa normalităţii, plasându-se între valorile 
de 121–250.  

Această succintă radiografiere a frecvenţei tendinţelor de structurare 
dizarmonică a personalităţii, în populaţia investigată din mica şcolaritate, a pus în 
evidenţă manifestări în grade diferite ale acestora, cu accentuări, pe întregul lot, în 
ceea ce priveşte tendinţele spre instabilitate şi a celor depresive, care par a prevala. 

Cea de-a doua ipoteză presupunea punerea în evidenţă a relaţiei dintre 
tendinţele de dezvoltare dizarmonică a personalităţii şi satisfacţia şcolară resimţită 
de elevi. 

Datele cercetării arată o corelaţie semnificativă negativă între satisfacţia 
şcolară şi aceste tendinţe psihoneurotice, după cum urmează cu: emotivitatea  
(r = –.169, p = 0.01), tendinţele obsesive şi psihastenice (r = –.176, p = 0.01), tendinţele 
schizoide (r = –.333, p = 0.01), tendinţele paranoide (r = –.319, p = 0.01), 
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tendinţele depresive şi ipohondriace (r = –.228, p = 0.01), tendinţele impulsive şi 
agresive (r = –.210, p = 0.01), tendinţe spre instabilitate (r = –.136, p = 0.05), 
tendinţe antisociale (r = –.163, p = 0.05). Coeficienţii de corelaţie Pearson arată că 
cu cât tendinţele de structurare dizarmonică a personalităţii sunt mai accentuate, cu 
atât satisfacţia şcolară este mai scăzută, toate cele opt tendinţe corelând negativ şi 
semnificativ. 

În continuare, s-au urmărit posibilele diferenţe de structură de personalitate 
între elevii care resimt o satisfacţie şcolară mare şi cei ce resimt o satisfacţie 
şcolară mică. În funcţie de medie şi deviaţia standard (M = 22,4; SD = +/–2,6) lotul 
investigat a fost împărţit în trei categorii, pentru a putea analiza structurile de 
personalitate ale elevilor din categoriile extreme, astfel: a) „elevi cu satisfacţie 
şcolară mare” (N1 = 42 de subiecţi); b) „elevi cu satisfacţie şcolară medie” (N2 = 162 
de subiecţi); c) categoria „elevi cu satisfacţie şcolară scăzută” (N3 = 27 de subiecţi).  

Tabelul nr. 1 
Mediile obţinute de subiecţii cu satisfacţie şcolară crescută versus scăzută la tendinţele psihoneurotice 

Nivel de satisfacţie 
şcolară  

Tendinţe  
 psihoneurotice 

F.I F.II F.III F.IV F.V F.VI F.VII F.VIII 

Satisfacţie crescută 
N1 = 42 78.66 77.14 46.42 67.61 111.76 51.42 143.61 24.76 

Satisfacţie scăzută 
N3 = 27 110.96 108.44 104.44 110.37 160.07 89.33 152.14 38.51 
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Figura nr. 2 – Reprezentarea grafică a mediilor obţinute de subiecţii cu satisfacţie şcolară crescută  

şi de cei cu satisfacţie şcolară scăzută la cele opt tendinţe psihoneurotice. 

Analiza semnificaţiei diferenţei dintre mediile obţinute la cele opt tendinţe 
psihoneurotice de către elevii ce resimt o satisfacţie şcolară ridicată şi de către cei 
ce resimt o satisfacţie şcolară scăzută (N = N1 + N3 = 42 + 27 = 69 de subiecţi), 
evidenţiază unele diferenţe semnificative în ceea ce priveşte portretul psihologic al 
elevilor din cele două categorii analizate, aşa cum se prezintă în Figura nr. 2. 
Utilizând testul t al diferenţei de medii pentru eşantioane independente identificăm 
următoarele: 
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– diferenţele semnificative vizează tendinţele obsesive (F = 1.34, Sig. = .250; 
t = –2,064; p=.043; ∆M = MN1 – MN3 = 77,14 – 108,44 = –31.30; min. = –65,61, 
max. = –1,02), tendinţele schizoide (F = .951, Sig. = .333; t= – 4,15; p < .001; ∆M = 
MN1 – MN3 = 46,42 – 104,44 = –58,01; min. = –85,92, max. = –30,11), tendinţele 
paranoide (F = .758, Sig. = .387; t = – 3,08; p=.003; ∆M = MN1 – MN3 = 67,62 – 
110,37 = –42,75; min. = –70,41, max. = –15,09), tendinţele depresive (F = .606, 
Sig. = .439; t = 2,81; p = .006; ∆M = MN1 – MN3 = 111,76 – 160,07 = –48,31; 
min. = –82,57, max. = –14,04) şi tendinţele impulsive (F = 2,71, Sig. = .104; t =  
–2,41; p = .018; ∆M = MN1 – MN3 = 51,43 – 89,33 = –37,90; min. = –69,21, max. =  
–6,59), între elevii cu satisfacţie şcolară crescută şi cei cu satisfacţie şcolară 
scăzută, aceştia din urmă având medii semnificativ mai ridicate la tendinţele 
menţionate mai sus; 

– diferenţele nesemnificative vizează emotivitatea (F = .529, Sig. = 470; t =  
–1,93; p = .057; ∆M = MN1 – MN3 = 78,66 – 110,96 = –32.29; min. = –65,61, 
max. = 1,02), tendinţele spre instabilitate (F = .000, Sig. = .999; t = –0,54; p = .591; 
∆M = MN1 – MN3 = 143,62 – 152,14 = –8.52; min. = –40,03, max. = 22,97) şi 
tendinţele antisociale (F = 3,09, Sig. = .083; t = –1,11, p = .268; ∆M = MN1 – MN3 = 
24,76 – 38,51 = –13,75; min. = 38,31, max. = 10,80), care nu par a constitui factori 
diferenţiatori între elevii cu satisfacţie şcolară crescută cei cu satisfacţie şcolară 
scăzută. 

Această analiză a semnificaţiei diferenţelor dintre medii pare să nuanţeze, 
suficient de edificator, relaţia dintre variabilele analizate, arătând că unele dintre 
tendinţele de structurare dizarmonică a personalităţii, precum tendinţele obsesive, 
schizoide, paranoide, depresive şi impulsive, întreţin o mai strânsă legătură cu 
satisfacţia şcolară.  

Cea de-a treia ipoteză a vizat o analiză de gen, în ceea ce priveşte 
problematica abordată, axându-se asupra rezultatelor obţinute la Inventarul de 
personalitate Woodworth–Mathews şi la Chestionarul de satisfacţie şcolară. 

Tabelul nr. 2 
Mediile obţinute la cele opt tendinţe psihoneurotice de subiecţii de gen masculin şi feminin 

Gen 
 

 Tendinţă
F.I F.II F.III F.IV F.V F.VI F.VII F.VIII 

Băieţi 
N1 = 117 93.09 92.37 72.30 85.64 122.71 71.38 145.77 21.98 

Fete 
N2 = 114 112.24 109.05 86.31 78.42 142.12 78.19 143.20 22.84 

Datele cercetării au arătat o diferenţiere de medii între băieţi şi fete, în ceea 
ce priveşte intensitatea tendinţelor psihoneurotice dezvoltate, aşa cum se prezintă 
în Tabelul 2. Această diferenţiere se referă la F.V – tendinţele depresive şi 
ipohondriace, unde apare o diferenţă semnificativă între fete şi băieţi, în sensul că 
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la fete intensitatea acestei tendinţe este semnificativ mai mare (F = .581, Sig. = .447;  
t = 2,07; p = .04;N = N1 + N2 = 117 + 114 = 231; ∆MN = MN1 – MN2 = 122,71 – 
142,12 = –19,40; min. = –37,89, max. = –.91). Acest rezultat, aşa cum se prezintă 
în Figura 3, este în concordanţă cu alte date de cercetare recoltate în populaţia 
tânără, adultă şi de vârsta a treia, unde se atrage atenţia asupra „tendinţei mai mari 
a femeilor la depresie” (Rada, 2014, p. 110).  
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Figura nr. 3 – Reprezentarea grafică a mediilor obţinute la cele opt tendinţe psihoneurotice  

de subiecţii de gen masculin şi feminin. 

În ceea ce priveşte nivelul satisfacţiei şcolare se înregistrează, din nou, o 
diferenţă semnificativă între băieţi şi fete (F = 3.324, Sig. = .070; t = –2,53;  
p = .012; N = N1 + N2 = 117 + 114 = 231; ∆M = MN1 – MN2 = 21,98 – 22,84 =  
–.859; min. = –1.52, max. = –.19). Din studiu, pare că fetele resimt o satisfacţie 
şcolară semnificativ mai mare decât băieţii. 

În acest context, faptul că fetele înregistrează o satisfacţie şcolară semnificativ 
mai crescută decât băieţii, în ciuda nivelului crescut al tendinţelor depresive 
înregistrate şi a faptului că aceleaşi date ale cercetării arată o corelaţie negativă 
semnificativă între depresie şi nivelul satisfacţiei şcolare, au fost necesare 
investigaţii suplimentare. Ca atare, s-a realizat o analiză de gen, în interiorul 
categoriilor „satisfacţie şcolară crescută” şi „satisfacţie şcolară scăzută”, care, ulterior, 
a fost completată cu o analiză de gen inter-categorială. 

Astfel, în interiorul categoriei „satisfacţie şcolară crescută” se înregistrează o 
singură diferenţă semnificativă între băieţi şi fete, iar această vizează tendinţele 
paranoide, semnificativ mai dezvoltate la aceştia din urmă (F = .001, Sig. = .977;  
t = 2,26; p = .029, min. = 3.96, max. = 69,25; N1 = 17; N2 = 25; ∆M = M1 – M2 = 
89,41 – 52,80 = 36,61), în timp ce în interiorul categoriei „satisfacţie şcolară 
scăzută” nu se înregistrează nici o diferenţă semnificativă între cele două genuri 
(N1 = 18; N2 = 9). 

O analiză inter-categorială arată că, în cazul băieţilor ce se înscriu în cele 
două categorii mai sus menţionate (N1 = 17, N3 = 18), există o diferenţă semni-
ficativă în ceea ce priveşte tendinţele obsesive (F = .417, Sig. .523; t = –216,  
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p = .036; ∆M = MN1 – MN3 = 72 – 116= –44, min. = –84,90, max. = –3,09), 
schizoide (F = .307, Sig.= .089; t = –2.441, p = .020; ∆M = MN1 – MN3 = 44,11 – 
88,33= –44,21; min. = –81,06, max. = –7,36) şi depresive (F = .006, Sig. .939; t =  
–2.314, p = .027; ∆M = MN1 – MN3 = 104 – 154,88= –50,88; min. = –95,63, max. = 
–6,14). Subiecţii care s-au înscris în categoria „satisfacţie şcolară crescută” au o 
medie a tendinţelor obsesive, schizoide şi depresive, semnificativ mai mică decât 
subiecţii din categoria „satisfacţie şcolară scăzută”, ceea ce reflectă existenţa unei 
relaţii între nivelul de dezvoltare a acestor tendinţe şi gradul de satisfacţie şcolară 
la aceşti subiecţi. Analiza inter-categorială pentru băieţi demonstrează că nu există 
diferenţe semnificative privind tendinţele spre emotivitate, paranoia, impulsivitate, 
instabilitate şi antisocialitate.  

O analiză inter-categorială arată că, în cazul fetelor ce se înscriu în cele două 
categorii mai sus menţionate (N1 = 25, N3 = 9), există o diferenţă semnificativă în 
ceea ce priveşte tendinţele schizoide (F = .615, Sig. .439; t = –3.956, p = .000; ∆M = 
MN1 – MN3 = 72 – 116= –44, min. = –134,32, max. = –43,00), paranoide (F = .015, 
Sig. .089; t = –3.842, p = .001; ∆M = MN1 – MN3 = 44,11 – 88,33= –44,21; min. = 
–81,06, max. = –7,36) şi impulsive (F = .007, Sig. .934; t = –2.84, p = .008; ∆M = 
MN1 – MN3 = 43.20 – 104 = –60,80; min. = –104,40, max. = –17,19). Subiecţii 
care s-au înscris în categoria „satisfacţie şcolară crescută” au o medie a tendinţelor 
schizoide, paranoide şi impulsive semnificativ mai mică decât subiecţii din 
categoria „satisfacţie şcolară scăzută”, ceea ce reflectă existenţa unei relaţii între 
nivelul de dezvoltare a acestor tendinţe şi gradul de satisfacţie şcolară la aceşti 
subiecţi. Analiza inter-categorială pentru fete arată că nu există diferenţe semnificative 
privind tendinţele spre emotivitate, obsesie, depresie, instabilitate şi antisocialitate. 

Studiul evidenţiază că între băieţii şi fetele din categoriile „satisfacţie şcolară 
crescută” şi „satisfacţie şcolară scăzută” (N1 = 35; N2 = 34) nu există diferenţe 
semnificative statistic.  

3. CONCLUZII 

Cercetarea prezentată şi-a propus să-l analizeze pe copil cu personalitatea sa 
în formare şi cu tendinţele sale de structurare în relaţie cu semnificaţiile conferite 
de către acesta situaţiei de şcolaritate. În urma prelucrării datelor cercetării s-au 
conturat câteva concluzii.  

Tendinţele psihoneurotice de structurare dizarmonică a personalităţii sunt 
prezente în populaţia din mica şcolaritate, înregistrând intensităţi diferite de 
manifestare. La un capăt al spectrului se plasează tendinţele spre instabilitate şi 
depresie, unde s-au înregistrat valori ridicate, iar la celălalt capăt al spectrului se 
regăseşte tendinţa antisocială, extrem de slab conturată. Ca atare, problemele cu 
care se confruntă elevii şi dascălii în şcoală se referă la cele două tendinţe mai sus 
menţionate şi anume: instabilitatea, manifestată prin incapacitatea copilului de a 
desfăşura mai multă vreme aceeaşi activitate, în inconstanţa conduitei şi în 
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nestatornicia atitudinilor şi trăirilor sale, pe de-o parte; tendinţele spre stări 
depresive, manifestate prin tristeţe, deprimare, apetit redus sau mâncat excesiv, 
insomnie sau hipersomnie, energie scăzută sau fatigabilitate, concentrare redusă, 
stimă de sine scăzută, pe de altă parte.  

Datele cercetării pun în evidenţă faptul că există o corelaţie semnificativă 
negativă între aceste tendinţe psihoneurotice şi satisfacţia şcolară, ceea ce arată că 
aceste tendinţe, care se pot dezvolta de-a lungul traseului de viaţă al copilului, au 
consecinţe asupra capacităţii sale de adaptare. Această afirmaţie trebuie însă 
nuanţată, dacă se ia în calcul semnificaţia diferenţei dintre mediile obţinute la cele 
opt tendinţe psihoneurotice de către elevii ce resimt o satisfacţie şcolară ridicată şi 
de către cei ce resimt o satisfacţie şcolară scăzută, deoarece rezultă portrete de 
personalitate diferite, care indică faptul că unele dintre tendinţele de structurare 
dizarmonică a personalităţii, precum tendinţele obsesive, schizoide, paranoide, 
depresive şi impulsive, întreţin o mai strânsă legătură cu satisfacţia şcolară, faţă de 
tendinţele spre emotivitate, instabilitate sau cele antisociale.  

Analiza de gen efectuată asupra celor două problematici abordate, şi anume 
tendinţele de structurare dizarmonică a personalităţii şi satisfacţia şcolară, conduce 
către două constatări aparent contradictorii. Este vorba, în primul rând, despre 
faptul că la fete tendinţele depresive sunt semnificativ mai pregnante decât la 
băieţi, iar, în al doilea rând, fetele înregistrează o satisfacţie şcolară semnificativ 
mai mare decât cea a băieţilor, în condiţiile în care datele cercetării scot în evidenţă 
o corelaţie semnificativă negativă între tendinţele spre depresie şi nivelul 
satisfacţiei şcolare. 

Analizele intra-categorială şi inter-categorială de gen, în funcţie de „satisfacţia 
şcolară crescută” şi „satisfacţia şcolară scăzută”, arată cum tendinţele psiho-
neurotice relaţionate cu nivelul de satisfacţie şcolară sunt relativ diferite la cele 
două genuri. Astfel, la băieţi satisfacţia şcolară pare a fi mai mult afectată de 
nivelul tendinţelor depresive, obsesive şi schizoide, în timp ce la fete tendinţele 
schizoide, paranoide şi impulsivitatea par a fi mai puternic relaţionate cu satisfacţia 
şcolară.  

Interogându-ne asupra impactului tendinţelor dizarmonice de structurare a 
personalităţii asupra nivelului satisfacţiei şcolare, diferit la cele două genuri, o 
explicaţie posibilă o poate constitui faptul că aceste tendinţe psihoneurotice dau 
naştere la manifestări psihocomportamentale specifice, care sunt sancţionate de 
dascăli şi colegi, conform aşteptărilor socio-culturale de gen. 

În acest context, satisfacţia şcolară poate fi considerată un indicator al rezilienţei 
şcolare, constituind un punct de plecare spre performanţa şcolară, care creează un 
teren fertil atât pentru evaluarea copilului, luând ca reper propriile sale progrese, 
cât şi, ulterior, pentru orientarea vocaţională. Din această perspectivă, apreciem că 
satisfacţia şcolară poate constitui o variabilă a progresului şcolar.  

Conform acestei cercetări, se pot sugera intervenţii în mica şcolaritate, în 
vederea facilitării rezilienţei şcolare şi accederii la starea de well-being psihologic, 
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prin depistarea elevilor cu tendinţe dizarmonice accentuate şi consilierea lor 
psihologică, înainte ca acestea să se cristalizeze în trăsături de personalitate şi prin 
intervenţii diferenţiate după gen, ceea ce presupune un management performant al 
procesului instructiv-educativ. 

Primit în redacţie la: 13.05.2015 
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REZUMAT 

Prezenta lucrare este un studiu exploratoriu, care se concentrează asupra tendinţelor de 
dezvoltare dizarmonică a personalităţii şi a posibilelor relaţii pe care aceste tendinţe psihoneurotice le 
întreţin cu nivelul de satisfacţie şcolară şi genul subiecţilor, în perioada micii şcolarităţi. Datele 
cercetării au scos în evidenţă atât grade diferite de manifestare a tendinţelor psihoneurotice, bine 
conturate apărând tendinţele spre instabilitate şi cele depresive, cât şi impactul negativ al acestora 
asupra satisfacţiei şcolare. Din analiza de gen au rezultat atât un nivel semnificativ mai crescut al 
satisfacţiei şcolare la fete în raport cu băieţii, cât şi faptul că tendinţele psihoneurotice relaţionate cu 
satisfacţia şcolară sunt relativ diferite la cele două genuri. Prin urmare, satisfacţia şcolară a băieţilor 
este influenţată mai mult de nivelul tendinţelor depresive şi obsesive, iar cea a fetelor pare a fi 
influenţată mai mult de nivelul tendinţelor spre impulsivitate şi a celor paranoide, în timp ce tendinţele 
schizoide se manifestă similar la ambele genuri. 
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Abstract 

The choice of our project “Transitional stress by the little pupils. Disruptive factors of the 
accommodation in elementary school” was justified by the fact that this theme of the children well-
being in transitional context although transitions are part of the children and adolescents’ life experience, in 
the current Romanian research at least, either it was approached unsystematic or partially. Our idea 
was that the beginning of the school life is a major change in the children life, because the school with 
its exigencies has other standards, demands, and references than those that were used, the 
schoolchildren having to cope with some emotional difficulties of accommodation. 

In this stage, which is actually a preliminary research, were interviewed 64 subjects (32 little 
pupils – from the second to the fourth grade – and 32 parents) with the SCARED questionnaire 
(Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders) children and parents’ versions. 

The objective of our research was to detect and investigate anxious elements attending more 
frequent the little school age, but also the parents’ ability to observe and evaluate more accurate their 
children anxious deficits. The hypothesis envisaged was: the primary school – aged children manifest 
age-specific and transitional anxiety disorders. 

Cuvinte-cheie: mica şcolaritate, tulburări de anxietate, fobia şcolară, experienţă tranziţională. 

Keywords: little school-age, anxiety disorders, school phobia, transitional experience. 

1. INTRODUCERE 

Deşi tranziţiile fac parte integrantă din experienţa de viaţă a copiilor şi 
adolescenţilor, cel puţin în cercetarea românească actuală, această tematică a stării 
de bine a copilului în context tranziţional fie a fost ignorată, fie a fost abordată 
fragmentat şi neunitar. Tranziţiile normative, precum începerea şcolii, trecerea de 
la şcoala elementară la gimnaziu etc., pot servi drept markeri importanţi ai schimbării 
rolurilor, aşteptărilor, câştigurilor şi pierderilor. 

 Plecăm de la ideea că începerea şcolii este percepută ca o schimbare 
esenţială pentru copil. Mediul şcolar are alte exigenţe, repere, cerinţe, standarde, cu 
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copiii trebuie să se acomodeze, ceea ce atrage după sine, între altele, un efort de 
autoreglare emoţională. Gradul mai mare de formalism pe care îl găsim în mediul 
şcolar, o anumită răceală în ceea ce priveşte relaţiile (spre deosebire de cele stabilite în 
gradiniţă, ca să nu mai vorbim de cele din familie) pot conduce împreună la dificultăţi 
afective de adaptare. Depistarea acestor dificultăţi ale copiilor în mica şcolaritate ar 
ajuta la adaptarea la noul mediu şi ar limita pierderile.  

Concentrarea pe pregătirea copilului pentru şcoală continuă să eclipseze 
importanţa dezvoltării emoţionale şi sociale pentru intrarea la şcoală (Raver şi 
Zigler, 1997). Totuşi, cercetarea menţionată mai sus indică faptul că adaptarea 
emoţională a copiilor – copiii care sunt corespunzător dezvoltaţi emoţional au o 
şansă mai mare de a se bucura de succes şcolar încă din primii ani de şcoală, în 
vreme ce copiii care prezintă dificultăţi emoţionale se confruntă şi cu dificultăţi la 
şcoală. De peste 20 de ani, cercetarea în domeniu a demonstrat că abilităţile emoţionale 
şi sociale ale copiilor, eventualele tulburări emoţional-comportamentale preexistente 
sunt corespunzător legate de performanţa şcolară (Wentzel şi Asher, 1995). 

Frica şi anxietatea sunt destul de des întâlnite în copilărie, chiar şi în cea 
mică, dar, în cele mai multe cazuri, sunt de scurtă durată, risipindu-se după o 
perioadă de timp (Craske, 1997). Iată de ce, mulţi psihologi din domeniu au ajuns 
la concluzia greşită că frica şi anxietatea în copilărie nu ar trebui luate în serios şi 
ca urmare aceste fenomene au primit puţină atenţie în cercetare (Cartwright-
Hatton, McNicol, Doubleday, 2006). În ultimii zece ani însă, această orientare s-a 
schimbat, o serie de cercetări au demonstrat că o minoritate semnificativă a copiilor 
prezintă niveluri crescute de frică şi anxietate, în aşa fel încât diagnosticul de 
tulburări de anxietate este printre cele mai frecvente în psihopatologia copiilor 
(Ford, Goodman, & Meltzer, 2003). De asemenea, există dovezi care indică faptul 
că o proporţie semnificativă din tulburările de anxietate ale copiilor are un traseu 
cronic şi, deşi îşi pot schimba forma, durează până la maturitate (Biederman, Petty, 
Faraone et al., 2005). În timp ce copilul „normal” reacţionează temător, dar rezonabil, 
la pericole reale şi imaginare, copilul anxios are reacţii intense şi pe termen lung la 
pericole reale şi imaginare, ceea ce determină efecte în plan comportamental, social 
şi somatic (Grieger, Boyd, 2007). 

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. 

Anxietatea se defineşte ca un sentiment de frică, întristare sau îngrijorare care 
poate avea efecte atât în ceea ce priveşte senzaţiile fizice (de exemplu, dureri de 
cap, greaţă etc.), cât şi simptomatologia emoţională (de exemplu, frica sau nervo-
zitatea) (DSM-IV-TR, 2000). Tulburările de anxietate variază de la cele asociate  
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cu lucruri sau evenimente specifice (fobiile) la cele în care anxietatea este evocată 
printr-un spectru larg de situaţii, denumite Tulburare de anxietate generalizată. 
Din cauza faptului că anxietatea este frecvent nediagnosticată la copii, este 
important pentru consilierii şcolari să aibă cunoştinţele de bază în ceea ce priveşte 
anxietatea, dar şi abilitatea de a recunoaşte simptomele acesteia.  

Conform raportului Discovery Education (2005), tulburările anxioase afectau 
între 2 şi 4% din populaţie, fiind cea mai des întâlnită tulburare mentală în Statele 
Unite ale Americii. De asemenea, Erk (2004) estimează prevalenţa tulburărilor de 
anxietate la copii de la 5 la 18%. La fel şi în studiul lui Emslie (2008) se vorbeşte 
despre cifre asemănătoare (6–20% copii şi adolescenţi cu tulburări de anxietate). 
Anxietatea nu este o tulburare specifică adultului, ci apare şi la copii şi tineri, 
adesea manifestându-se în cadrul şcolar.  

Conform unui studiu aparţinând lui Wagner (2005), aproape jumătate din 
elevii diagnosticaţi cu tulburări de anxietate manifestă dificultăţi semnificative în 
ceea ce priveşte performanţa şcolară. Încetineala, absenteismul şi perfecţionismul, 
împreună cu nivele serioase de anxietate, pot duce la activitate incompletă, eşecuri 
la teste, posibile repetări ale clasei. Elevii cu tulburări anxioase sunt adeseori 
neînţeleşi. Părinţii, profesorii, alte persoane din jurul lor, cred adeseori despre ei că 
sunt în mod deliberat enervanţi, caută ostentativ să atragă atenţia, sunt manipulativi. 
Aceşti copii întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să-şi explice propriul compor-
tament, ceea ce poate conduce la o interpretare greşită. Discrepanţele comportamentale 
observate la şcoală şi acasă ar putea determina personalul şcolii să creadă că 
problemele ar fi acasă, iar pe părinţi să afirme că aceşti copii ai lor au probleme la 
şcoală (Wagner, 2005). Indiferent dacă aceşti elevi au multiple diagnostice sau 
manifestă o anxietate nediagnosticată care interferează cu funcţionarea socială, 
emoţională sau academică, fiecare dintre ei trebuie să fie analizaţi individual. 

2. TIPURI DE TULBURĂRI ANXIOASE ÎN COPILĂRIE 

Anxietatea devine problematică când afectează abilitatea unei persoane de a 
se angaja în sarcini potrivite vârstei sau de a-şi îndeplini responsabilităţile. Wagner 
(op. cit., 2005) defineşte trei responsabilităţi specifice copilăriei: învăţarea, legarea 
de prietenii şi amuzamentul/distracţia. Acelaşi autor foloseşte o simplă metodă care 
ajută la discernerea trecerii de la normal la problematic, respectiv metoda celor 
patru „Dis”: disproporţia, disoluţia, suferinţa (distress) şi durata. Anxietatea este 
disproporţionată când ea excede de departe aşteptările normale ale unei situaţii 
particulare. Când un elev nu poate să realizeze activităţi care intră în rutina 
normală, această disoluţie/ruptură îl face să trăiască suferinţă şi să devină supărat, 
depăşindu-se limita de siguranţă. Când un elev prezintă toate aceste elemente, 
nivelul de anxietate este problematic, recomandarea pentru diagnosticare şi tratament 
este potrivită. Chansky (2004) afirmă că anxietatea copiilor este o combinaţie unică 
de genetică, temperament şi experienţă în lumea înconjurătoare (p. 103).  
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Cât priveşte dimensiunile principale ale anxietăţii la copii, acestea vor fi 
analizate pe scurt în cele ce urmează. Anxietatea de separare implică frica sau 
preocuparea că ceva rău i se va întâmpla copilului sau figurii centrale a ataşamentului 
(de obicei, un părinte) atunci când nu vor fi împreună/când vor fi separaţi. 
Rezultatul acestei îngrijorări constă în aceea că un copil refuză separarea de cel de 
care se simte ataşat. Simptomele caracteristice acestei dimensiuni sunt visele sau 
coşmarurile legate de separare, refuzul de a se confrunta cu situaţii care implică 
separarea (dormitul în afara căminului părintesc, mersul la şcoală, vizita la prieteni 
sau rude, rămasul singur acasă etc.), îngrijorarea legată de consecinţele separării, 
inclusiv frica de a nu fi el (copilul) răpit sau rănit, sau persoana de care este ataşat, 
simptome fizice când este anticipată separarea precum vomitatul, diareea sau durerile 
de stomac. 

Tulburarea anxioasă generalizată se exprimă prin tendinţa copilului de a se 
îngrijora legat de o serie de evenimente posibil negative, de faptul că ceva rău se va 
întâmpla. Aceasta se exprimă prin îngrijorare considerabilă şi repetată despre 
numeroase domenii sau elemente ale realităţii înconjurătoare: familia, prietenii, 
activitatea şcolară, sănătatea sa şi/sau a familiei sale, alte elemente minore din 
rutina zilnică, tendinţa de a cere şi de a căuta asigurarea din partea părinţilor sau a 
altor apropiaţi că nimic rău nu se va întâmpla, evitarea noutăţii, a ştirilor negative, 
a situaţiilor nesigure şi a situaţiilor în care se pot face greşeli, simptome fizice, 
lipsa somnului şi iritabilitatea în timpul îngrijorării. 

Fobia socială se manifestă prin frica de/şi evitarea interacţiunilor sociale sau 
a performanţei sociale. Acest lucru are la bază credinţa că ceilalţi îl vor evalua 
negativ pe copil. Elementele care apar la copiii de vârstă şcolară mică sunt cele 
care constau în evitarea unei serii de activităţi sau situaţii incluzând vorbitul sau 
manifestare în faţa altora, întâlnirea cu alţi copii, adresarea unor persoane care ţin 
de autoritate aşa cum o percep ei, cum ar fi profesorii. De asemenea, evită să fie în 
centrul atenţiei în orice mod posibil. Sunt obsedaţi de frica de a nu fi evaluaţi în 
mod negativ de persoanele din jurul lor (neatractiv, prost, neplăcut, prea credul sau 
ciudat). Aceşti copii au un număr limitat de prieteni şi au dificultăţi în a-şi face noi 
prieteni. Ei prezintă niveluri ridicate de conştiinţă de sine sau de focalizarea 
atenţiei pe sine însuşi. Trebuie notat însă că aceşti copii cu tulburări de fobie 
socială nu au neapărat un nivel scăzut al abilităţilor sociale. De obicei, ei sunt mai 
degrabă ignoraţi sau neglijaţi decât respinşi. Cu toate acestea, ca rezultat al anxietăţii 
lor sociale, ei pot acţiona într-un mod stângaci din punct de vedere social, iar 
performanţele sunt slabe în acest domeniu. De exemplu, se poate ca ei să nu 
vorbească mult sau să vorbească într-o tonalitate joasă, nu se uită în ochii celui cu 
care comunică, sunt ezitanţi, nesiguri în comunicare.  

Tot la copiii mici mai apar şi fobiile specifice care includ frica şi evitarea ca 
răspuns la o serie de indicii, situaţii sau obiecte. Apare credinţa că obiectul sau 
situaţia va conduce la un rău pe care l-ar putea suferi. Între fricile specifice copilăriei, 
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pot fi menţionate cele legate de câini, păsări, insecte, arahnide, de întuneric, de 
zgomotele mari şi în mod special de furtuni, de clovni, măşti sau de oamenii care 
arată în mod ciudat, de sânge, boală, injecţii, doctor, dentist. 

Tulburarea de panică se manifestă prin trăirea şi frica unor atacuri de 
panică neaşteptate care includ de obicei numeroase simptome somatice, frica de 
moarte sau de a nu înnebuni. Agorafobia este şi ea menţionată la acest capitol. 
Simptomele somatice au un punct culminant de scurtă durată, manifestându-se prin 
palpitaţii, lipsă de aer (dificultăţi în respiraţie), ameţeală, tremurături şi dureri în 
piept. Unele dintre aceste atacuri apar pe neaşteptate, din senin. Este necesar să 
menţionăm că această dimensiune anxioasă apare de obicei în jurul vârstei de 
15 ani şi foarte rar în copilăria mică. 

Elevii mici care suferă de tulburări obsesiv-compulsive (OCD) prezintă 
gânduri intruzive, imagini sau urgenţe, însoţite adeseori de acţiuni caracteristice 
repetitive sau de comportamente având ca scop reducerea anxietăţii. Componentele 
mentale se centrează de obicei pe unele ameninţări sau pericole aşteptate. Când 
există aşteptarea unei ameninţări, ritualurile corespunzătoare au ca scop prevenirea 
sau prăbuşirea pericolului aşteptat. La copii, tabloul se complică de faptul că mulţi 
dintre ei, mai ales cei mai mici, sunt incapabili să vorbească clar despre credinţele 
şi motivele lor.  

Tulburarea de stres posttraumatic implică o constelaţie de simptome de 
excitare sporită (de ex., nervozitatea), intruziuni (suferinţe legate de amintirea 
traumei), detaşare (tulburare la amintirea unor aspecte ale traumei, amorţeală/ 
insensibilitate şi platitudine), evitarea care apare ca urmare unui eveniment sever 
(ameninţare la adresa vieţii). Deşi există mulţi copii care trăiesc ameninţări la 
adresa vieţii lor, tulburarea de stres posttraumatic este destul de rară la copii (Rapee 
et al., 2009).  

FOBIA ŞCOLARĂ 

Deşi anxietatea/fobia şcolară nu este trecută în DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders), această dimensiune merită o scurtă trecere 
în revistă, mai ales că noi îi susţinem pe cei care consideră că ea este o dimensiune 
a anxietăţii specifice copilăriei. Nu există nicio urmă de îndoială că mai mulţi copii 
nu-şi doresc să meargă la şcoală, unii dintre ei (în procente mai mici) pe perioade 
destul de mari. De regulă, refuzul de a merge la şcoală nu este considerat o 
dimensiune a anxietăţii la copii, dar atunci când apare, tulburarea anxioasă este 
elementul de bază. Cu toate acestea, anxietatea nu reprezintă o explicaţie în sine în 
această privinţă. Aici intervin atât motivaţia care stă la baza refuzului copilului de a 
frecventa şcoala (uneori din cauza tulburării anxioase), cât şi acordul social şi uzual 
al părinţilor legat de această cerinţă. Desigur că acest ultim aspect al refuzului 
şcolar va avea variaţiile lui în funcţie de societate, de legile şi normele impuse, de 
normele şi nevoile parentale. Warren şi Sroufe (2004) afirmau că „tulburările par a 
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fi asociate cu unele niveluri de dezvoltare care oferă oportunităţi pentru manifestarea 
comportamentelor specifice ce pot fi diagnosticate ca tulburări particulare de 
anxietate” (p. 98–99).  

Refuzul de a merge la şcoală ar putea reflecta o varietate de dificultăţi cu care 
copilul se confruntă (de ex., frica de şcoală este alimentată de anxietatea de 
separare, de fricile sociale, de agresivitatea/violenţa şcolară etc.), dificultăţi combinate 
cu cele ale părinţilor/familiei şi într-o oarecare măsură cu toleranţa societăţii 
privind absenteismul. Varianta Muris, Merckelbach, Schmidt şi Mager (1999) 
considera că fobia şcolară este adăugată subscalei anxietăţii de separare din cauză 
că DSM (DSM – III – R, APA, 1987) clasifica această tulburare ca simptom al 
anxietăţii de separare. 

Aşa-numita anxietate şcolară se întâlneşte des în perioade de tranziţie (de ex., 
mutarea de la şcoala elementară la cea gimnazială, de la aceasta la liceu etc.) 
afectând între 2–5% dintre copiii de vârstă şcolară (Anxiety Disorders Association 
of America, cf. Peter Muris, 2007). Debutul anxietăţii sociale, cunoscută şi ca fobie 
socială, caracterizată printr-o teamă evidentă şi în progres de situaţii solicitatoare 
de performanţă, are vârful în adolescenţă şi poate cauza adesea o deteriorare, 
inclusiv în ceea ce priveşte performanţa şcolară, precum şi probleme în ceea ce 
priveşte relaţiile interpersonale (Masia – Warner et al., 2005). 

Dickson and MacLeod (2004) sunt de părere că elevii cu un grad înalt de 
anxietate sunt mai motivaţi să-şi construiască obiective şi planuri de evitare. În 
cazul în care copilul se aşteaptă la o situaţie neplăcută sau la un eşec, el este mai 
degrabă înclinat să evite situaţia, decât să-şi planifice cum să-i facă faţă. De 
exemplu, un elev poate anticipa un eşec la un anumit proiect şi de aceea alege să nu 
participe deloc la acel proiect.  

Anxietatea şcolară se manifestă prin absenţa de la toate orele de curs, prin 
prezentarea numai la unele ore, frecventarea şcolii, dar şi prin manifestarea unor 
crize de furie, acuzarea unor simptome fizice (dureri de cap, dureri de burtă sau 
stări de vomă) înainte de terminarea programului, acceptarea de a merge la şcoală 
după rugăminţi nenumărate de a nu fi trimis la ore. Se vorbeşte despre refuzul 
şcolar acut şi de refuz şcolar cronic în funcţie de durata refuzului ca atare (de la 
două săptămâni până la un an sau doi). Cu toate că poate fi întâlnit la orice vârstă, 
s-a constatat că probabilitatea apariţiei lui este mai mare la vârsta de 6–7 ani, odată 
cu intrarea la şcoală şi în perioada 10–11 ani, la trecerea dintre ciclul primar şi cel 
gimnazial. Prevalenţa comportamentului de refuz şcolar este de 28% în rândul 
copiilor şi adolescenţilor, fiind distribuit egal între cele două genuri (Diane, Peters-
Mayer, 2007). 

Cercetările (Ollendick et al., 2002) arată că între cauzele comune ale 
declanşării refuzului şcolar se pot enumera următoarele elemente: copiii refuză să 
meargă la şcoală pentru a evita emoţiile negative; copiii nu merg la şcoală deoarece 
obţin o întărire pozitivă în afara şcolii. 
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În cazul evitării situaţiilor negative, micii elevi refuză să se ducă la şcoală 
deoarece lucruri ce ţin de mediul şcolar le activează simptome fizice şi emoţii 
negative: obiecte, locuri, activităţi specifice, precum curtea şcolii, unele activităţi 
din clasă etc., persoane faţă de care copiii trăiesc anumite sentimente, cum ar fi 
profesorii, colegii agresivi, precum şi situaţii în care aceştia trebuie să performeze, 
ca de exemplu testele, vorbitul în public, concursuri şi competiţii sportive. A doua 
categorie de motive, care duc la refuzul şcolar, este aceea a situaţiilor în care copilul 
obţine o întărire pozitivă, cum ar fi atenţia părinţilor şi/sau desfăşurarea unor 
activităţi plăcute, ca de exemplu privitul la televizor, întâlnirea cu prietenii etc. 

De asemenea, tot la categoria cauze ale anxietăţii de tip şcolar este prezentă 
anxietatea de separare, anxietatea socială, existenţa unei dizabilităţi de învăţare, 
abuzul, tulburarea obsesiv-compulsivă, schimbări majore în viaţa copilului. Anxietatea 
de separare apare mai ales la copiii care nu au fost duşi la grădiniţă sau care nu au 
petrecut destul timp în afara casei sau fără părinţi. Aceşti copii au nişte îngrijorări 
specifice şi, în timp ce unora dintre ei le este mai uşor să şi le exprime, alţii au 
nevoie de ajutorul şi sprijinul părinţilor pentru a căpăta încrederea necesară ca să 
poată vorbi despre ele. În orice caz, aceste îngrijorări sună cam aşa: „Dacă se 
întâmplă ceva şi nu mai poţi ajunge să mă iei de la şcoală?”, „Dacă păţeşti ceva cât 
timp sunt la şcoală?” sau „Mi-e teamă să nu mi se facă rău”. Copiii cu tulburări 
anxioase de natură socială se tem şi prin urmare încearcă să evite situaţiile în care 
trebuie să interacţioneze cu alte persoane sau să se simtă în centrul atenţiei. 

În cazul în care elevul de vârstă şcolară mică prezintă o dizabilitate de 
învăţare, evită să meargă la şcoală pentru că simte că-i este dificil să înţeleagă 
materiile, să înveţe sau să fie atent în timpul orei. Mai poate fi luată în considerare 
ca o cauză a refuzului şcolar şi violenţa în familie pentru că, în acest caz copilul se 
ruşinează când se compară cu colegii, se tem că le pot fi văzute urmele bătăilor pe 
care eventual le-a suportat. Tulburarea obsesiv-compulsivă îi poate şi ea determina 
pe copii să evite sau să refuze mersul la şcoală, pentru că se tem fie de infestarea cu 
diverşi microbi, fie nu se pot trezi la timp din cauza ritualurilor pe care trebuie să le 
îndeplinească.  

Şi o schimbare majoră din viaţa unui copil poate aduce după sine refuzul de a 
merge la şcoală sau la o anumită şcoală: mutatul într-un oraş/sau şcoală nouă, 
divorţul părinţilor, moartea cuiva apropiat, dispariţia unui prieten etc. În unele 
cazuri, refuzul şcolar este declanşat de anumite disfuncţionalităţi prezente în interiorul 
familiei. Părinţii, care prezintă diferite tulburări emoţionale, pot avea unele 
beneficii secundare când copilul rămâne acasă cu ei (Rapee et al., 2009).  

În ceea ce priveşte climatul şcolar, se poate spune că şi elementele de mediu 
înconjurător pot exacerba anxietatea elevilor (mai ales a celor mici). Un elev cu 
predispoziţia spre anxietate legată de performanţă ar putea manifesta teamă faţă de 
orele la clasă (Wagner, op. cit., 2005). Chiar dacă profesorii îi sprijină pe elevi, 
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mediul social din multe şcoli ar putea fi intimidant, mai ales pentru elevii care 
prezintă tulburări anxioase. Nivelul de sprijin pe care şcoala îl poate manifesta face 
de multe ori diferenţa atunci când un elev se dezvoltă armonios ori când eşuează şi 
părăseşte şcoala. Cel mai important pas în această strategie de susţinere ar fi acela 
de a dezvolta capacitatea profesorilor şi/sau consilierilor şcolari de a recunoaşte 
anxietatea, chiar şi la vârsta şcolară mică. De asemenea, este important ca profesorii să 
reducă nivelul de anxietate generală în clasele lor. Conform Chansky (op. cit., 
2004), mai mult de 10% dintre elevii fiecărei clase manifestă un anumit grad de 
anxietate, având dificultăţi în procesarea acurată a riscului. Elevii pot fi ajutaţi să 
vadă lucrurile în perspectivă. De ex., la oră, în discuţiile despre dezastre sau boli 
grave, folosirea unor cuvinte ca „rar” şi „adesea” ar putea ajuta elevii să evalueze 
riscurile. În clasă, profesorii pot reduce anxietatea prin crearea unei atmosfere de 
acceptare şi de lipsă de prejudecăţi. Elevii cu tulburări de anxietate trăiesc adesea 
experienţe de stinghereală din cauza inabilităţii lor de a participa la activităţile 
clasei. Evitarea unor anumite situaţii este interpretată uneori ca fiind manipulatoare. 
Profesorilor şi părinţilor le revine sarcina de a distinge între manipulare şi anxietatea 
justificată.  

Într-un studiu despre anxietate şi depresie în relaţie cu strategiile de coping, 
Matos et al. (2008) demonstrau existenţa unei corelaţii între tulburările psihice şi 
strategiile de nivel scăzut ale coping-ului. Abilităţile normale de coping pot fi 
învinse de stresorii interni şi externi care se dezvoltă. De asemenea, în cercetările 
lui Dadds (1999) se arată că o scurtă intervenţie psihosocială influenţează 
nivelurile de anxietate ale elevilor. Autorul a demonstrat că o intervenţie de  
10 săptămâni pe un grup mic de elevi, focalizată pe dezvoltarea unor abilităţi pozitive 
de coping şi în cadrul şcolii, a avut un impact benefic în reducerea anxietăţii. 
Paralel cu aceasta, au fost introduse şi trei sesiuni separate cu părinţii. Copiii îşi 
imită adeseori părinţii, metodele lor de a face faţă stresului. De aceea, este 
important să se ţină seama şi de dinamica familiei. Intervenţiile bazate pe şcoală ar 
trebui să-i implice pe părinţi atunci când se lucrează cu elevi care manifestă 
tulburări de anxietate (Matos et al., 2008).  

3. CERCETARE PRELIMINARĂ 

Obiectivele majore ale studiului nostru au constat în decelarea şi investigarea 
unor dimensiuni ale anxietăţii care apar cu frecvenţă mai mare la vârsta micii 
şcolarităţi, dar şi a capacităţii părinţilor de a evalua acurat deficitele de tip anxios 
ale copiilor lor.  

Ipoteza avută în vedere se referă la faptul că, în mica şcolaritate, există copii 
care prezintă tulburări anxioase cu manifestări specifice vârstei şi momentului 
tranziţional pe care îl trăiesc.  
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Instrumentele folosite sunt testele SCARED varianta pentru copii de auto-
evaluare şi varianta pentru părinţi (în care aceştia evaluează nivelul de anxietate al 
copiilor lor) (Muris, 2007). Atât în cercetare cât şi în practica medicală sunt des 
folosite instrumentele de măsurare a simptomelor de anxietate prin autoevaluare 
(self-reporting scale) la copii. Acest tip de instrumente sunt uşor de administrat, cer 
o perioadă scurtă de timp, surprinzând informaţia esenţială despre simptomele 
anxietăţii din punctul de vedere al copiilor înşişi. 

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) este un 
chestionar pentru măsurarea simptomelor de tulburare anxioasă conform clasificărilor 
din DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) cu următoarele 
dimensiuni: anxietatea de separare, anxietatea generalizată, tulburarea de panică şi 
fobia socială. O altă dimensiune, care în forma iniţială a SCARED nu a fost 
inclusă, este fobia şcolară. Aceasta, conform unor autori (Blagg, Yule, 1994) poate 
fi considerată o tulburare anxioasă separată. Scorurile acestei scale pot distinge 
între tulburările de anxietate şi alte tulburări (Birmaher et al., 1997, Wood et al., 
2002).  

Penultima ediţie a DSM (APA, 2000) distinge încă trei subtipuri, respectiv 
fobia de animale, fobia de mediu înconjurător şi situaţională, fobia de sânge, 
injecţii, răni. Deoarece fricile specifice şi alt tip de fobii sunt frecvent întâlnite la 
copii (Ollendick, King, Muris, 2002), itemii celor trei subtipuri au fost introduşi în 
forma revizuită. A treia revizuire a avut în vedere tulburarea obsesiv-compulsivă şi 
tulburarea de stres posttraumatic, cu toate că aceste forme sunt mai rar întâlnite la 
vârsta copilăriei.  

În sfârşit, versiunea finală a SCARED este capabilă să măsoare simptomele 
tuturor tulburărilor de anxietate, respectiv a întregului spectru care se poate întâlni 
în copilărie şi adolescenţă, mai rar sau mai des. 

De asemenea, rezultatele obţinute au fost prelucrate cu ajutorul programului 
statistic SPSS pentru ştiinţe sociale. 

Lotul investigat pentru această fază a cercetării (cercetarea preliminară) a 
fost alcătuit din două subloturi a câte 32 de subiecţi – 32 de elevi în clasele a II-a, a 
III-a şi a IV-a de la şcoli gimnaziale din sectoarele Bucureştiului – şi părinţii 
acestora în număr de 32. Subiecţilor li s-a cerut să completeze forma finală a 
SCARED (82 de itemi) cu nouă dimensiuni (dimensiunea de anxietate generalizată, 
tulburare de panică, tulburare de stres posttraumatic, anxietate socială, fobie şcolară, 
anxietate de separare, anxietate de sânge, injecţii, doctor, fobie de tip situaţional, 
tulburare obsesiv-compulsivă), autoevaluarea şi evaluarea s-a realizat pe o scală cu 
trei variante (niciodată, uneori, adesea), cu menţiunea că elevii au completat acest 
chestionar sub îndrumarea consilierului şcolar din şcolile respective şi a psihologilor 
noştri implicaţi în această cercetare. 
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Prezentarea rezultatelor. Aşa cum arătam în ipoteză, credem că, în mica 
şcolaritate, elevii pot prezenta tulburări anxioase cu manifestări specifice vârstei şi 
momentului tranziţional pe care îl trăiesc. 

Analiza statistică descriptivă a frecvenţelor pe variabilele chestionarului 
SCARED cu cele două variante (copii şi părinţi) a relevat existenţa unor procente 
mai mari în cazul mai multor dimensiuni. Desigur că acest lucru va trebui 
aprofundat statistic, pentru a stabili dacă sunt semnificativ mai mari în cazul mai 
multor dimensiuni. În acest sens, observăm că, în ceea ce priveşte autoevaluarea pe 
care o fac copiii legat de posibilele lor tulburări de anxietate, tipul major de 
anxietate percepută de copil este „tulburarea obsesiv-compulsivă”: în cazul 
variabilei „Doresc ca lucrurile să fie curate şi ordonate” se relevă un procent foarte 
mare, 93,7%, pentru varianta de răspuns adesea optând 65,6% dintre elevi, iar 
pentru vartianta de răspuns uneori – 28,1%; în cadrul aceleiaşi dimensiuni, în cazul 
variabilei „Fac lucrurile de cel puţin două ori”, 87,6% dintre respondenţi consideră 
că le este specifică o asemenea manifestare, respectiv 43,8% aleg varianta adesea, 
iar 43,8% aleg să facă acest lucru doar uneori; de asemenea, într-un procent mare 
(87,5%), copiii au confirmat că „Îmi doresc ca lucrurile să stea în ordinea stabilită” 
– 50% adesea şi 37,5% uneori. În ceea ce priveşte alte două variabile („Am 
ritualuri care mă ajută să fiu mai puţin speriat” şi „Am gânduri ciudate care mă 
sperie”) ale aceleiaşi dimensiuni, răspunsurile copiilor au evidenţiat procente 
semnificative: la prima 62,6% (adesea 18,8%, uneori 43,8%), iar la a doua 56,3% 
(adesea 9,4% şi uneori 46,9%). 

Dimensiunea „anxietate de separare” se relevă în cazul a două variabile – 
„Îmi însoţesc părinţii oriunde” şi „Nu-mi place să fiu departe de familia mea” –, 
copiii trăind în procent mare şi foarte mare acest tip de anxietate: 93,8% pentru 
prima variabilă (31,3% adesea şi 62,5% uneori) şi 65,6% pentru a doua (15,6% 
adesea şi 65,6% uneori). 

Fobiile specifice (de sânge, injecţii şi doctor, ambientală) sunt şi ele raportate 
de copii într-un procent semnificativ – 71,9% în cazul a două variabile: „Nu-mi 
place să fiu la spital”, respectiv „Sunt speriat că trebuie să fac injecţii” (53,1 adesea 
şi 18, 8% uneori, respectiv 31,3 adesea şi 40,6% uneori). 

În cazul fobiei sociale, subiecţii copii optează într-un procent semnificativ 
pentru variabilele „Îmi este dificil să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc bine” – 
71, 9% (adesea 9,4% şi uneori 62,5%) şi respectiv „Sunt timid” – 65,7% (adesea 
6,3% şi uneori 59,4%). 

În autoevaluările copiilor mai apar ca opţiuni în procente semnificative câte o 
variabilă în cazul dimensiunii „Anxietate generalizată” – „Sunt agitat” (71,8%, 
din care adesea 3% şi uneori 68,8%) – şi al dimensiunii „Tulburare de stres 
posttraumatic” – „Încerc să nu mă gândesc la un eveniment negativ pe care l-am 
trăit” (62,5%, din care 25% adesea şi 37,5% uneori; vezi tabelul nr. 1). 
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Tabelul nr. 1 
Tipuri de tulburări de anxietate evidenţiate în autoevaluarea copiilor de vârstă şcolară mică 

Opţiuni pe scală – frecvenţe Dimensiune Item Total Adesea Uneori 
Doresc ca lucrurile să fie curate şi 
ordonate. 93,7% 65,6% 28,1% 

Fac lucrurile de cel puţin două ori. 87,6% 43,8% 43,8% 
Îmi doresc ca lucrurile să stea în 
ordinea stabilită. 87,5% 50% 37, 5% 

Am ritualuri care mă ajută să fiu mai 
puţin speriat. 62,6% 18,8% 43,8% 

Tulburare obsesiv-
compulsivă 

Am gânduri ciudate care mă sperie. 56,3% 9,4% 46,9% 
Îmi însoţesc părinţii oriunde. 93,8% 31,3% 62,5% 

Anxietate de separare Nu-mi place să fiu departe de familia 
mea. 65,6% 15,6% 65,6% 

Nu-mi place să fiu la spital. 71,9% 53,1% 18,8% Fobii specifice 
Sunt speriat că trebuie să fac injecţii. 71,9% 31,3% 40,6% 
Îmi este dificil să vorbesc cu oameni pe 
care nu-i cunosc bine. 71,9% 9,4% 62,5% Fobie socială 
Sunt timid. 65,7% 6,3% 59,4% 

Anxietate  
generalizată Sunt agitat. 71,8% 3% 68,8% 

Tulburare de stres 
posttraumatic 

Încerc să nu mă gândesc la un 
eveniment negativ pe care l-am trăit. 62,5% 25% 37,5% 

În ce priveşte analiza statistică descriptivă a frecvenţelor pe variabilele 
chestionarului, varianta părinţi, se observă aceeaşi tendinţă de opţiune atunci când 
este vorba de evaluarea tulburărilor de anxietate ale copiilor. Aşadar, unul dintre 
tipurile majore de anxietate perceput de părinte la copilul său este „Tulburarea 
obsesiv-compulsivă”: „Copilul meu doreşte ca lucrurile să fie curate şi ordonate” – 
84,4% dintre părinţi au răspuns afirmativ (adesea – 43,8% şi uneori – 43,6%); 
apoi, „Copilul meu doreşte ca lucrurile să stea în ordinea stabilită” – 68,8% aleg să 
facă acest lucru (adesea 25% şi numai uneori 43,8%). 

Cât priveşte „anxietatea de separare”, opţiunile părinţilor se prezintă astfel: 
„Copilul meu mă însoţeşte oriunde merg” – 93,8% (adesea 25% şi uneori 68,8%), 
„Copilului meu nu-i place să fie departe de familia lui” – 81,3% (37,5% adesea şi 
43,8% uneori) şi „Copilul meu se teme să doarmă singur”– 56,3% (12,5% adesea 
şi 43,8% uneori). 

În cazul fobiei sociale, părinţii optează într-un procent de 56,2% (adesea 
3,1%, uneori 53,1%) pentru variabila „Copilului meu nu-i place să stea cu oameni 
necunoscuţi”. 

Tulburarea de panică, dimensiune neraportată de copii, dar percepută de 
părinţi ca fiind specifică acestora într-un procent semnificativ – 65,7% – „Când copilul 
meu este speriat, inima lui bate foarte repede” (uneori 59,4% şi adesea 6,3%). 
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În cazul dimensiunii „Anxietate generalizată”, la variabilele „Copilul meu 
este o persoană care se îngrijorează” (59,4%) şi „Copilul meu se îngrijorează în 
legătură cu modul de rezolvare a diverselor situaţii” (56,2%), părinţii optează după 
cum urmează: 3,1% adesea şi uneori 56,3% în cazul primei variabile şi 3,1% 
adesea, precum şi 53,1% uneori în cazul celei de-a doua variabile. 

Fobiile specifice (ambientală, de sânge, injecţii şi doctor) sunt şi ele 
percepute de părinţi ca fiind prezente la copiii lor, în cazul mai multor variabile: 
„Copilul meu este speriat când trebuie să facă injecţii” (62,5%, din care adesea 
15,6% şi 46,9% uneori; „Copilul meu se teme să meargă la dentist” (59,4%, din 
care 15,6% adesea şi 43,8% uneori), „Copilului meu îi este teamă să meargă la 
doctor” (56,2%, din care adesea 3,1% şi uneori 53,1%.); „Copilul meu se sperie 
când tună afară” (59,4%, din care 3,1% adesea şi 56,3% uneori); „Copilului meu îi 
este frică de întuneric” (53,1%, adesea 12,5% şi uneori 40,6%) (vezi tabelul nr. 2). 

Discutarea rezultatelor 
Aşa cum se evidenţiază în tabelul nr. 1, în cazul chestionarului SCARED, 

varianta pentru copii, subiecţii se percep ca prezentând tulburări obsesiv compulsive, 
desfăşurând adeseori acţiuni cu caracter repetitiv. La nivel cognitiv, ei percep, 
înţeleg şi interpretează situaţiile cu care se confruntă ca fiind ameninţări ori 
pericole aşteptate. În conştiinţa lor, se simt dominaţi de gânduri parazitare, ciudate, 
care le determină o stare de disconfort şi dezorientare. În acest sens, subiecţii 
desfăşoară diferite ritualuri apărând astfel sentimentul că sunt în afara pericolului. 
Deşi este surprinzător că tulburările obsesiv-compulsive apar la aceşti copii de 
vârstă şcolară mică, ştiut fiind că ele sunt mai degrabă întâlnite la adolescenţi, ne 
explicăm aceasta, chiar în condiţiile în care eşantionul este foarte mic, prin faptul 
că aceşti subiecţi, fiind într-un moment de tranziţie (debutul şcolarităţii), 
traversează dificultăţi emoţionale de acomodare la un mediu nou cu caracteristici 
specifice, ei neavând structurate automatisme şi abilităţi de rezolvare a noilor 
situaţii. Tulburarea obsesiv-compulsivă este în acelaşi timp un element pe care se 
sprijină fobia şcolară, determinându-i pe copii să refuze mersul la şcoală, pentru că 
se tem fie de infestarea cu diverşi microbi, fie nu se pot trezi la timp din cauza 
ritualurilor pe care trebuie să le îndeplinească (Ferdinand et al., 2006). 

Anxietatea de separare, explicată prin frica de necunoscut şi perceperea 
ameninţării în absenţa părintelui, poate determina refuzul constant al copilului de a 
se separa de persoana de care e ataşat. Este relevată incapacitatea lui de a se 
confrunta cu eventualele pericole/ameninţări. Copilul evită constant să se implice 
în situaţii care presupun separarea. Observăm că, din nou, şi acest tip de tulburare 
anxioasă este legată de fobia şcolară, neconsiderată de specialişti în DSM ca fiind o 
formă de anxietate. 
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Tabelul nr. 2 
Tipuri de tulburări de anxietate evidenţiate în cadrul evaluării copiilor de părinţi 

Opţiuni pe scală – frecvenţe Dimensiune Item Total Adesea Uneori 
Copilul meu doreşte ca lucrurile să fie 
curate şi ordonate. 84,4% 43,8% 43,6% Tulburare obsesiv-

compulsivă Copilul meu doreşte ca lucrurile să stea 
în ordinea stabilită. 68,8% 25% 43,8% 

Copilul meu mă însoţeşte oriunde merg. 93,8% 25% 68,8% 
Copilului meu nu-i place să fie departe de 
familia lui. 81,3% 37,5% 43,8% Anxietate de separare 

Copilul meu se teme să doarmă singur. 56,3% 12,5% 43,8% 

Fobii sociale Copilului meu nu-i place să stea cu 
oameni necunoscuţi. 56,2% 3,1% 53,1% 

Tulburare de panică Când copilul meu este speriat, inima lui 
bate foarte repede. 65,7% 6,3% 59,4% 

Copilul meu este o persoană care se 
îngrijorează. 59,4% 3,1% 56,3% Anxietate  

generalizată Copilul meu se îngrijorează în legătură cu 
modul de rezolvare a diverselor situaţii. 56,2% 3.1% 53,1% 

Copilul meu este speriat când trebuie să 
facă injecţii. 62,5% 15,6% 46,9% 

Copilul meu se teme să meargă la dentist. 59,4% 15,6% 43,8% 
Copilului meu îi este teamă să meargă la 
doctor. 56,2% 3,1% 53,1% 

Copilul meu se sperie când tună afară. 59,4% 3,1% 56,3% 

Tulburare de stres 
posttraumatic 

Copilului meu îi este frică de întuneric. 53,1% 12,5% 40,6% 

Fobiile specifice (frica de doctor, sânge, injecţii) apar la aceşti subiecţi ca 
tulburări de tip anxios caracteristice copilăriei mici, dar şi sub influenţa fobiei de 
necunoscut. De fapt, copiii se confruntă cu frica şi evită răspunsul la o serie de 
indicii, situaţii sau obiecte, care, în percepţia lor, le-ar face rău.  

Copiii intervievaţi de noi au dovedit că incapacitatea lor de a se confrunta cu 
separarea de persoana/persoanele de care sunt ataşaţi influenţează şi evitarea inter-
acţiunilor sociale şi dificultăţi de a stabili relaţii noi. Fobia socială observată la 
subiecţii noştri copii relevă sentimentul de insecuritate personală (se simt confortabil 
numai în prezenţa părinţilor) şi teama de a fi evaluaţi negativ (Bögels et al., 2010). 
Elementele care apar la copiii de vârstă şcolară mică sunt cele care constau în 
evitarea unei serii de activităţi sau situaţii incluzând vorbitul sau manifestarea în 
faţa altora, întâlnirea cu alţi copii, adresarea unor persoane precum profesorii, 
percepuţi ca reprezentând autoritatea. 

Se percep ca fiind persoane agitate (anxietate generalizată), timide (fobie socială) 
care desfăşoară comportamente ritualiste în scopul de a nu fi dominat de gânduri 
legate de evenimente negative din viaţa lor (sindrom de stres posttraumatic).  

Cum se poate observa în tabelul nr. 2, evaluarea părinţilor făcută cu privire la 
existenţa unor tulburări anxioase la copiii lor păstrează, în general, aceeaşi linie pe 
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care o observăm în autoevaluarea copiilor, cu frecvenţe mai mari pentru tulburarea 
obsesiv-compulsivă, anxietatea de separare, fobia socială, anxietate generalizată, 
tulburarea de stres posttraumatic. Trebuie menţionat însă că fobiile specifice, care 
apar în autoevaluarea copiilor ca fiind mai frecvente, nu mai apar în evaluarea 
părinţilor, apărând în schimb aici cu frecvenţă mare elemente ale tulburării de 
panică. Noi identificăm aceasta prin aceea că fobiile specifice pot determina 
schimbări la nivel fiziologic ce apar încadrate mai degrabă în tulburările de panică 
(de ex., o frică patologică de injecţii poate determina, la nivel fiziologic, tulburări 
majore de ritm cardiac, ce este una dintre caracteristicile tulburării de panică).  

În etapa următoare a cercetării extinse pe întreg lotul de subiecţi (circa 950 de 
subiecţi, elevi şi părinţi), vom face analize statistice mai nuanţate şi mai aprofundate 
pentru a surprinde existenţa sau absenţa corelaţiei dintre autoraportare şi evaluare. 
Suntem convinşi că, atâta timp cât părinţii observă cu acurateţe ceea ce-i frământă 
pe copii, au un stil parental adecvat dezvoltării optime a copilului, şansele de a se 
găsi căile cele mai potrivite şi de a se iniţia o colaborare eficientă cu şcoala pentru 
„vindecarea” micului elev cu tulburări anxioase sunt mai mari. 

4. CONCLUZII 

Rezultatele cercetării preliminare, în care au fost prezentate numai câteva 
rezultate ale investigaţiei, supuse unei analize primare de statistică descriptivă, au 
evidenţiat faptul că, deşi fobia şcolară nu apare explicit nici în autoraportarea 
copiilor şi nici în evaluarea părinţilor, ea este decelabilă în forme de anxietate care 
influenţează şi sprijină dezvoltarea fricii de şcoală (de multe ori patologică), cum ar 
fi: anxietatea de separare, fobia socială, tulburarea obsesiv-compulsivă. 

Adaptarea şcolară este un proces multilateral, a cărui calitate depinde de o 
serie de factori cognitivi (aptitudini, stilul cognitiv etc.), emoţionali (emoţii legate 
de învăţare, dispoziţii şi trăsături afective ale personalităţii, precum anxietatea, 
reglarea afectivă etc.) şi motivaţionali (trebuinţa de competenţă, obiective legate de 
performanţă, depunerea de efort, perseverenţă etc.). Factorii cognitivi, emoţionali şi 
motivaţionali ai performanţei sunt interdependenţi. Modul în care aceste sfere ale 
funcţionării psihicului se împletesc în determinarea adaptării psihologice, în sau în 
afara contextului şcolar, justifică un proces ciclic, în care toate realizările şi toate 
eşecurile devin o parte integrală a modului în care persoana gândeşte despre 
propriile calităţi, competenţe sau despre provocările impuse de mediul şcolar sau 
social şi care vor influenţa performanţele ulterioare (Kotta, Ibolya, Szamosközi, 
Stefan, 2012). Anxietatea interferează cu funcţionarea adecvată a aptitudinilor şcolare. 
Asigurarea oportunităţilor pentru dezvoltarea şi formarea emoţională este, de fapt, 
condiţia unui mediu favorabil pentru evitarea inadaptării şcolare şi sociale. Efectul 
inhibant al anxietăţii în context şcolar poate fi moderat sau chiar suprimat prin 
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învăţarea afectivă. Din cauza faptului că anxietatea este frecvent nediagnosticată la 
copii, este important pentru consilierii şcolari să aibă cunoştinţele de bază în ceea 
ce priveşte anxietatea, dar şi abilitatea de a recunoaşte simptomele acesteia. 

Primit în redacţie la: 10.07.2015 
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REZUMAT 

Alegerea tematicii proiectului nostru „Stress-ul tranziţional la copiii de vârstă şcolară mică. 
Factori perturbatori ai adaptării la şcolaritate” a fost justificată de faptul că, deşi tranziţiile fac parte 
integrantă din experienţa de viaţă a copiilor şi adolescenţilor, cel puţin în cercetarea românească 
actuală, această tematică a stării de bine a copilului în context tranziţional fie a fost ignorată, fie a fost 
abordată fragmentat şi neunitar.  

Am plecat de la ideea că debutul în viaţa şcolară reprezintă o schimbare majoră pentru copii, 
deoarece şcoala, cu exigenţele ei, este un mediu cu alte standarde, solicitări şi repere decât cele cu 
care au fost obişnuiţi, ei trebuind să facă faţă unor dificultăţi afective de adaptare. 

În această etapă, care este de fapt o cercetare preliminară, au fost investigaţi 64 de subiecţi care 
au răspuns variantei finale a chestionarului SCARED (Screen for Child Anxiety Related Emotional 
Disorders) varianta pentru copii şi părinţi.  

Obiectivul cercetării constă în decelarea acelor dimensiuni ale tulburării anxioase care apar cu 
frecvenţă mai mare la vârsta micii şcolarităţi, dar şi a capacităţii părinţilor de a evalua deficitele de tip 
anxios ale copiilor lor. Ipoteza avută în vedere a fost aceea că şcolarii mici prezintă tulburări anxioase 
cu manifestări specifice vârstei şi momentului tranziţional pe care îl trăiesc. 
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Abstract 

The detrimental impact insecure romantic attachment has on couple positive functioning is 
well-documented. The purpose of this study was to investigate the relationships between insecure 
(anxious or avoidant) attachment, emotional connection, and satisfaction of romantic partners. The 
mediating role of emotional connection was tested using the actor-partner interdependence model and 
path analysis. The sample included 102 marital and non-marital couples (N = 204 respondents). Self-
reported data were collected using the Experiences in Close Relationship-Revised (ECR-R), 
Accessibility-Responsiveness-Engagement Questionnaire (AREQ) and a five-item scale which was 
designed by C. E. Rusbult and his collaborators to capture global satisfaction of romantic partners. 
Both wives and husbands emotional connection partially mediated the relationships between their 
own insecure attachment and satisfaction of partners. Moreover, both wives and husbands emotional 
connection partially mediated the relationships between insecure attachment and satisfaction of their 
partners. For wives, emotional connection mediated the relationship between their own avoidant 
attachment and satisfaction of partners. Moreover, wives’ emotional connection partially mediated the 
relationship between their own satisfaction and anxious attachment of partners. Our results provide 
preliminary support for the role emotional connection plays in shaping the relationship between 
attachment to romantic partner and satisfaction. 

Cuvinte-cheie: ataşament romantic, relaţie de cuplu, satisfacţie, conectare emoţională, mediere. 

Keywords: romantic attachment, couple relationship, satisfaction, emotional connection, mediation. 

1. INTRODUCERE 

P. Shaver, C. Hazan şi D. Bradshaw (1988) argumentează faptul că relaţiile 
romantice ale adulţilor, ca şi cele dintre copii şi figurile de ataşament primare, sunt, 
de fapt, relaţii de ataşament, iar dragostea romantică este o proprietate a sistemului 
comportamental de ataşament, aşa cum sunt şi sistemele motivaţionale care dau 
naştere îngrijirii şi sexualităţii. Formulările de început ale teoriei ataşamentului 
adult au împărţit iubirea în trei sisteme de comportament separate: ataşamentul care 
implică apropierea, stresul de separare şi utilizarea figurii de ataşament ca ,,rai 
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sigur” în faţa stresului (Shaver, Hazan şi Bradshaw, 1988). Dintre toate aceste trei 
sisteme diferite, dar conectate, sistemul de ataşament care se centrează pe siguranţa 
şi pe sentimentul de conectare emoţională cu o altă persoană oferă structura pentru 
dezvoltarea şi punerea în scenă a celorlalte două. În momentele de ameninţare a 
conectării cu figura de ataşament, sistemul de ataşament se declanşează şi capătă 
prioritate în organizarea răspunsurilor comportamentale, cu scopul de a se obţine 
conectarea emoţională şi a se restaura sentimentul de securitate. 

La vârsta adultă, ataşamentul sigur este asociat cu exprimarea sănătoasă a 
emoţiilor, evaluări optimiste ale evenimentelor cu potenţial ameninţător şi cu 
încrederea în posibilitatea de a face faţă stresului (Mikulincer şi Shaver, 2007). 
Cercetările arată că persoanele cu ataşament securizat au un sentiment mai stabil al 
propriei valori, sunt mai puţin predispuse către a suferi de tulburări de dispoziţie, 
sunt mai curioase şi mai creative, empatice şi mai pline de compasiune, în 
comparaţie cu persoanele cu un ataşament nesecurizat (Feeney şi Hohaus, 2001; 
Rholes, Simpson, Campbell şi Grich, 2001). 

Emoţia este în centrul ataşamentului. Pe parcursul vieţii, elementele principale 
ale legăturii securizate cu o altă persoană (figura de ataşament) sunt accesibilitatea 
şi disponibilitatea emoţională a acesteia (Shaver, Hazan şi Bradshaw, 1988). Teoria 
ataşamentului normalizează emoţiile extreme care acompaniază momentele 
stresante dintr-o relaţie. Sentimentul de conectare cu persoana iubită este un 
mecanism de reglare emoţională. În cazul în care comportamentele de ataşament nu 
reuşesc să declanşeze sensibilitate reconfortantă din partea persoanei care este 
iubită, apare stresul de separare. Acesta presupune protestul furios la deconectare, 
depresia şi disperarea care pot culmina cu detaşarea emoţională. În contextul 
psihologiei cuplului, conceptul referitor la conectarea emoţională implică o legătură 
emoţională securizată care există între partenerii unui cuplu romantic. Partenerii 
care sunt conectaţi (acordaţi) din punct de vedere emoţional au capacitatea de a 
,,auzi” nevoia de apropiere a celuilalt şi de a răspunde cu o grijă ce linişteşte, 
realizând, astfel, o legătură care rezistă la diferenţele dintre ei, la ofensele inerente 
oricărei relaţii şi la testul timpului (Johnson, 2008). Conform viziunii întemeietorului 
terapiei centrate pe emoţii, conectarea emoţională reprezintă fundamentul care 
asigură securitatea şi confortul partenerilor unui cuplu, motivându-i să-şi evalueze 
propriile nevoi emoţionale şi, în acelaşi timp, să evalueze relaţia în care sunt. Au 
fost descrise trei dimensiuni ale conectării emoţionale: accesibilitatea, disponibilitatea 
şi implicarea emoţională. Prima se referă la capacitatea de a rămâne deschis pentru 
partener, chiar şi atunci când există îndoiala sau sentimentul de nesiguranţă. 
Ataşamentul romantic securizat întăreşte abilitatea unei persoane de a reflecta la 
propriile nevoi, la comportamentul partenerului de viaţă şi la nevoile acestuia 
(Johnson, 2008). Cea de-a doua dimensiune implică abilitatea de adaptare la 
nevoile şi răspunsurile emoţionale şi comportamentale ale partenerului de viaţă, de 
a-i înţelege emoţiile (mai ales cele care au la bază ataşamentul şi anxietatea de 
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pierdere a acestuia), de a conferi un rol prioritar semnalelor emoţionale pe care 
partenerul le transmite şi, mai ales, abilitatea de a trimite semne clare de confort şi 
grijă, atunci când partenerul are nevoie. Implicarea emoţională se referă la acel tip 
de atenţie pe care o persoană îl arată unei alte persoane apropiate şi prin care o face 
să se simtă specială. De-a lungul timpului, dimensiunile conectării emoţionale au 
fost studiate separat, rezultatele investigaţiilor evidenţiind rolul lor predictiv în 
raport cu experimentarea intimităţii (Laurenceau, Barett şi Pietromonaco, 1998), 
satisfacţia faţă de relaţia maritală (Hatch, 2008; Weidle şi Clark, 2011) sau percepţia cu 
privire la calitatea relaţiei (Huston et al., 2001). 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP ŞI IPOTEZĂ 

Valorificând rezultatele pozitive pe care practicienii din domeniul terapiei 
centrate pe emoţii le obţin în lucrul cu cuplurile pe care le asistă (Johnson, 2008), 
precum şi studiile care au evidenţiat relaţiile dintre ataşamentul romantic securizat, 
dimensiunile conectării emoţionale, respectiv o serie de indicatori ai funcţionării 
pozitive a unui cuplu (Del Giudice, 2011; Feeney, 1999; Huston et al., 2001; Muraru şi 
Turliuc, 2013; Volling, Notaro şi Larsen, 1998; Weidle şi Clark, 2011), prezentul 
studiu şi-a propus testarea unui model al factorilor individuali (stilul de ataşament 
romantic) şi interpersonali (conectarea emoţională) care facilitează satisfacţia partenerilor 
unui cuplu. 

Principala ipoteză care a orientat demersul de proiectare şi realizare a studiului a 
fost că relaţia dintre stilurile de ataşament romantic ale partenerilor unui cuplu şi 
satisfacţia acestora este mediată de nivelul conectării emoţionale. 

2.2. VARIABILE ŞI DESIGN 

Design-ul studiului a fost corelaţional. Au fost luate în calcul următoarele 
variabile (măsurate): a) stilurile de ataşament romantic (nesecurizat) ale partenerilor 
unui cuplu (variabile independente); b) conectarea emoţională pentru fiecare dintre 
parteneri (variabila mediatoare) şi c) satisfacţia partenerilor faţă de relaţia de cuplu 
(variabila dependentă). Au fost estimate atât efectele directe pe care le-am presupus 
din partea stilurilor de ataşament romantic ale partenerilor unui cuplu asupra satisfacţiei 
fiecăruia dintre ei, cât şi efectele indirecte (globale şi descompuse), adică cele 
mediate de conectarea emoţională. 

2.3. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Baza de date pe care s-a lucrat a inclus protocoalele cu răspunsurile valide pe 
care 204 adulţi de etnie română, cu vârste cuprinse între 18–54 ani (m = 32.71 ani; 
mediana = 32 ani; s = 8.56 ani), le-au oferit la chestionarele standardizate. 
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Participanţii formau un număr de 102 cupluri, dintre care 43 erau non-maritale şi 
59 maritale. Cuplurile erau formate, în medie, de 7.67 ani (mediana = 5.33 ani; s = 
6.45 ani). Vârstele femeilor au fost cuprinse între 18 şi 53 de ani (m = 31.22 ani; 
mediana = 30 ani; s = 8.46 ani), iar cele ale bărbaţilor între 19 şi 54 de ani (m = 
34.23 ani; mediana = 33 ani; s = 8.45 ani). Majoritatea cuplurilor (92.2%) aveau 
rezidenţa în mediul urban. 

Recrutarea participanţilor a fost realizată ţinându-se cont de următoarele 
criterii de includere: a) vârsta relativ tânără (domeniul de variaţie cuprins între 18–
50 ani), pornindu-se de la premisa că modul în care partenerii unui cuplu inter-
acţionează, experienţele şi moştenirile pe care le aduc în relaţie, expectanţele pe 
care le au, ca şi pattern-urile emoţionale, pot să difere în funcţie de experienţa de 
viaţă; b) experienţa în relaţia de cuplu de cel puţin un an, luând în calcul faptul că 
primul an de coabitare non-maritală sau de mariaj tinde să fie o perioadă mai 
sensibilă pentru parteneri, iar aceştia au nevoie de mai mult timp pentru a-şi ,,suda” 
din punct de vedere emotional relaţia (Harway, 2005); c) limba nativă să fie româna. 
Bazinul de recrutare a fost reprezentat de angajaţi în diverse medii profesionale şi 
studenţi, utilizându-se o strategie de eşantionare de convenienţă, însă ţinându-se 
cont de criteriile de selecţie. Participanţii au fost interpelaţi individual sau colectiv 
(în cazul studenţilor), cerându-li-se acordul de a răspunde la o serie de chestionare, 
prin completarea unui consimţământ informat. Unii dintre participanţi au completat 
chestionarele după lectura consimţământului, însă majoritatea le-au completat 
acasă, returnându-le după una sau mai multe zile. În astfel de situaţii, participanţii 
au fost rugaţi să completeze independent chestionarele, fără a se consulta cu 
partenerul de relaţie. Rata recuperării chestionarelor a fost egală cu 98%. Din 
numărul iniţial de protocoale cu răspunsuri, 12 au fost excluse din analizele 
cantitative ulterioare, datorită prezenţei mai multor omisiuni sau pattern-urilor de 
răspuns atipice. 

2.4. CHESTIONARELE ADMINISTRATE 

Stilul de ataşament romantic a fost operaţionalizat utilizându-se The Experiences 
in Close Relationship-Revised/ECR-R (Wei et al., 2007). Scala conţine 36 de itemi, 
dintre care 18 operaţionalizează stilul evitant de ataşament romantic (de exemplu: 
,,Devin iritat/-ă, atunci când partenerul meu/partenera mea se apropie prea mult de 
mine.”), iar restul stilul anxios (de exemplu: ,,Am nevoie permanent să mă asigur 
că partenerul meu/partenera mea mă iubeşte”). Un subiect poate răspunde pe o 
scală de tip Likert în şapte trepte, şi anume: 1 – dezacord puternic, 2 – dezacord,  
3 – oarecum în dezacord, 4 – nici dezacord, nici acord, 5 – oarecum de acord,  
6 – acord şi 7 – acord puternic. Scorurile la cele două subscale se obţin prin însumarea 
scorurilor la itemii componenţi şi pot fi cuprinse între 18 şi 126. Scorurile ridicate 
semnifică ataşamentul romantic (nesecurizat) de tip anxios sau evitant. Pentru 
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eşantionul de adulţi care au participat la prezentul studiu, valorile consistenţei 
interne (estimate prin calcularea coeficientului α) au fost egale cu 0.79 (femei) şi 
0.86 (bărbaţi) – pentru stilul anxios, respectiv 0.87 (femei) şi 0.86 (bărbaţi) – 
pentru stilul evitant. 

Conectarea emoţională a fost operaţionalizată cu The Accessibility-Res-
ponsiveness-Engagement Questionnaire/AREQ (Johnson, 2008). Instrumentul include 
15 itemi care operaţionalizează trei aspecte ale percepţiei pe care o persoană o are 
despre răspunsurile comportamentale specifice conectării emoţionale manifestate 
de partenerul de relaţie, şi anume accesibilitatea partenerului din punct de vedere 
emoţional (de exemplu: ,,Pot împărtăşi sentimentele mele cele mai profunde 
partenerului meu/partenerei mele, pentru că el/ea mă va asculta.”), disponibilitatea 
(de exemplu: ,,Partenerul meu/partenera mea răspunde semnalelor mele că am 
nevoie de el/ea, ca să-mi fie alături.”) şi implicarea emoţională (de exemplu: ,,Ştiu 
că partenerului meu/partenerei mele îi pasă de bucuriile, durerile şi temerile 
mele.”). Fiecare faţetă a conectării emoţionale este operaţionalizată prin câte cinci 
itemi, la care un subiect poate răspunde cu DA sau NU. Pentru a asigura 
posibilitatea nuanţării răspunsurilor din partea participanţilor la prezentul studiu, 
am optat pentru înlocuirea acestui format de răspuns cu unul care a inclus o scală 
de tip Likert cu cinci ancore verbale, şi anume: 1 – dezacord total, 2 – dezacord,  
3 – mai degrabă în dezacord decât de acord, 4 – mai degrabă de acord decât în 
dezacord, 5 – acord şi 6 – acord total. Participanţii la acest studiu au răspuns la 
itemi referindu-se la comportamentele manifestate de către partenerii de relaţie. 
Scorul total al unui participant a fost obţinut prin însumarea scorurilor la itemi 
(domeniul de variaţie posibil: 15–90). Scorurile ridicate au semnificat un nivel 
ridicat al conectării emoţionale în contextul relaţiei cu partenerul de viaţă. Pentru 
prezentul studiu, valorile consistenţei interne au fost 0.94 (femei), respectiv 0.91 
(bărbaţi). 

În vederea operaţionalizării satisfacţiei pe care participanţii o aveau în legătură 
cu relaţia romantică, am apelat la modelul investiţiei propus de C. E. Rusbult,  
J. M. Martz şi C. R. Agnew (1998). Din instrumentul cu 37 de itemi pe care autorii 
l-au propus pentru evidenţierea aspectelor angajamentului în relaţia de cuplu, am 
extras cinci itemi referitori la satisfacţia globală. Aceştia (de exemplu: „Relaţia 
noastră este mult mai bună decât alte relaţii pe care le cunosc.”) au formulări foarte 
generale. Participanţii au răspuns pe o scală de tip Likert cu şase ancore verbale, 
după cum urmează: 0 – dezacord total, 1 – dezacord, 2 – mai degrabă în dezacord 
decât de acord, 3 – mai degrabă de acord decât în dezacord, 4 – acord şi 5 – acord 
total. Pentru fiecare participant, scorul a fost obţinut prin însumarea scorurilor la 
itemi (domeniul de variaţie posibil: 0–30). Un scor ridicat a exprimat un nivel 
ridicat al satisfacţiei faţă de relaţia romantică. Pentru prezentul eşantion de adulţi, 
valorile consistenţei interne au fost egale cu 0.90 (femei) şi 0.87 (bărbaţi). 
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2.5. STRATEGIA ANALITICĂ 

Unitatea de analiză a fost reprezentată de diada romantică. În vederea testării 
relaţiilor dintre stilurile de ataşament romantic, conectarea emoţională şi satisfacţia 
partenerilor unui cuplu, am utilizat modelul interdependenţei actor-partener/Actor- 
Partner Interdependence Model (APIM; Kenny, Kashy şi Cook, 2006; Kenny şi 
Cook, 1999). Un model de tip APIM permite estimarea efectelor pe care anumite 
variabile independente, referitoare la fiecare dintre partenerii unui cuplu, îl au 
asupra propriilor variabile dependente (efectele actorului), dar şi asupra variabilor 
dependente ale partenerului (efectele partenerului). Abordarea metodologică porneşte 
de la premisa că partenerii unui cuplu se influenţează reciproc (sunt interdependenţi), 
în contextul dinamic al tranzacţiilor ce caracterizează relaţia acestora. Un model de 
analiză de tip APIM permite nu doar testarea efectelor directe, caracteristice 
interdependenţei dintre membrii unei diade, ci şi estimarea efectelor indirecte 
(mediate). Strategia bazată pe estimarea efectelor actor-partener a început să fie 
utilizată intensiv în cercetarea din domeniul relaţiilor romantice (Bodenmann, 
Ledermann şi Bradburry, 2007; Campbell, Simpson, Kashy şi Fletcher, 2001; 
Srivastava et al., 2006). 

Modelele ipotetice au fost testate utilizându-se matricea corelaţiilor liniare 
dintre variabilele măsurate, care a servit ca input pentru estimarea covarianţelor în 
aplicaţia AMOS 20.00. Valorile nestandardizate şi cele standardizate ale parametrilor 
modelelor au fost estimate utilizându-se tehnica verosimilităţii maxime. Adecvarea 
din punct de vedere statistic în raport cu datele observate a fost evaluată utilizându-se 
următorii indicatori (Byrne, 2010): a) χ2 (engl. minimum discrepancy function), 
gradul de libertate (df) şi pragul de semnificaţie (p); χ2 este cel mai comun indicator 
al discrepanţei dintre matricea covarianţelor dintre variabile calculată pentru 
modelul testat pe un eşantion şi matricea covarianţelor estimată la nivelul întregii 
populaţii din care a fost extras eşantionul; b) GFI (engl. goodness-of-fit index) – 
indicator pentru măsura în care varianţele şi covarianţele rezultate din datele brute 
sunt explicate de modelul obţinut; c) CFI (engl. comparative fit index) – indicator 
care permite compararea modelului ipotetic cu modelul care porneşte de la premisa 
absenţei complete a relaţiilor dintre variabilele specificate; d) RMSEA (engl. root 
mean square error of approximation) – unul dintre cei mai importanţi indicatori, 
care arată în ce măsură matricea varianţelor şi a covarianţelor corespunzătoare 
modelului ipotetic se potriveşte cu matricea pe care am putea să o obţinem în cadrul 
populaţiei; cu alte cuvinte, în ce măsură parametrii estimaţi sunt reprezentativi pentru 
întreaga populaţie din care a fost extras eşantionul; întrucât valoarea lui RMSEA 
este sensibilă la relaţiile dintre variabilele care sunt specificate inadecvat în 
contextul unui model şi este însoţită de intervalul de încredere ce oferă o indicaţie 
asupra preciziei estimării, utilizarea acestui indicator este puternic încurajată 
(Byrne, 2010). Ţinând cont de reperele sugerate în literatura de specialitate (Byrne, 
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2010), am considerat că modelele testate prezintă o adecvare foarte bună în raport 
cu datele brute, atunci când: a) valoarea lui χ2 a fost nesemnificativă din punct de 
vedere statistic (p > 0.05); b) GFI > 0.95; c) CFI > 0.97 şi d) RMSEA < 0.05, 
limitele intervalului de încredere au fost apropiate de valoarea lui RMSEA, iar 
limita inferioară a fost cât mai apropiată de zero. Pentru ultimul indicator, literatura 
de specialitate sugerează o valoare mai mică decât 0.08 ca indicând un nivel 
acceptabil al adecvării unui model (Byrne, 2010). De asemenea, o valoare pentru 
CFI cuprinsă între 0.90 şi 0.95 indică un nivel acceptabil al adecvării statistice. 

Obiectivul major pe care l-am urmărit în acest studiu a fost explorarea 
modelelor în care conectarea emoţională a partenerilor unui cuplu a fost presupusă 
ca variabilă ce mediază relaţiile dintre stilurile de ataşament nesecurizat şi satisfacţia 
faţă de viaţa de cuplu. Relaţiile de mediere au fost testate utilizându-se paradigma 
metodologică propusă de R. M. Baron şi D. A. Kenny (1986). Estimarea indicatorului 
pentru semnificaţia statistică a efectelor indirecte (mediate) a fost realizată utili-
zându-se testul asimptotic (z) propus de M. E. Sobel. Acesta este adecvat pentru 
eşantioane cu volum mare şi variabile ale căror distribuţii nu se abat semnificativ 
de la condiţia normalităţii (Preacher şi Hayes, 2004). În prezentul studiu, valoarea 
testului z-Sobel şi pragul de semnificaţie au fost determinate cu o aplicaţie disponibilă 
pe www.quantpsy.org/sobel. 

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Tabelul nr. 1 listează (pentru femei şi pentru bărbaţi) indicatorii formei 
distribuţiilor pentru variabilele măsurate. De asemenea, sunt prezentate valorile 
testului non-parametric Kolmogorov-Smirnov care a fost utilizat ca indicator 
suplimentar pentru estimarea normalităţii distribuţiilor variabilelor măsurate. 
Valoarea acestui test este sensibilă la nivelul asimetriei unei distribuţii. O valoare 
nesemnificativă este expresia absenţei problemelor cu privire la normalitatea 
distribuţiei analizate (Labăr, 2008). 

Tabelul nr. 1 
Date pentru evaluarea normalităţii distribuţiilor variabilelor măsurate 

Femei Bărbaţi 
Variabile măsurate 

Skewness Kurtosis 

z 
Kolmogorov-

Smirnov 
Skewness Kurtosis 

z 
Kolmogorov-

Smirnov 
Ataşament anxios –0.02 0.24 0.68 0.19 0.54 0.77 
Ataşament evitant 0.38 –0.14 0.86 0.70 1.36 0.97 
Conectare emoţională –1.22 1.88 1.23 –1.10 1.38 1.22 
Satisfacţie faţă de relaţie –0.86 0.30 1.23 –0.48 –0.32 1.08 



 Maria Nicoleta Turliuc, Simona Herb 8 194 

S-au constatat uşoare asimetrii pozitive (tendinţa scorurilor de a se concentra 
în zona valorilor mai scăzute) pentru ataşamentul romantic anxios, respectiv cel 
evitant (în cazul acestei variabile, tendinţa a fost mai accentuată pentru bărbaţi). 
Satisfacţia faţă de relaţia romantică şi conectarea emoţională au înregistrat asimetrii 
negative (tendinţa scorurilor de a se concentra în zona valorilor mai ridicate), cu o 
valoare mai pronunţată pentru conectarea emoţională. Niciuna dintre valorile 
testului Kolmogorov–Smirnov nu a fost semnificativă statistic. Aceste rezultate au 
indicat absenţa problemelor în ceea ce priveşte asimetria distribuţiilor variabilelor 
de interes pentru studiu. 

Tabelul nr. 2 prezintă corelaţiile care au fost calculate între variabilele de 
interes. Acestea au avut valori absolute cuprinse între 0.21 şi 0.77 (m = 0.57; 
mediana = 0.47).  

Tabelul nr. 2 
Corelaţiile liniare dintre variabilele măsurate 

Variabile 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Conectare  emoţională –
femei –       

2. Conectare emoţională –
bărbaţi 0.52 –      

3. Ataşament anxios – femei –0.32 –0.39 –     
4. Ataşament anxios – bărbaţi  –0.49 –0.43 0.37 –    
5. Ataşament evitant – femei –0.44 –0.70 0.31 0.43 –   
6. Ataşament evitant – bărbaţi  – 0.71 –0.46 0.24 0.57 0.49 –  
7. Satisfacţie faţă de relaţie – 
femei 0.57 0.77 –0.36 –0.48 –0.59 – 0.56 – 

8. Satisfacţie faţă de relaţie – 
bărbaţi 0.71 0.34 –0.21 –0.40 –0.27 – 0.70 0.51 

Notă: Cu cifre îngroşate sunt trecute corelaţiile semnificative la pragul p = 0.001 (bilateral). Cu cifre 
italicizate sunt trecute corelaţiile semnificative la pragul p = 0.01. Cu cifre subliniate sunt trecute 
corelaţiile semnificative la pragul p = 0.05. 

Pentru femei, scorurile la stilurile de ataşament nesecurizat s-au asociat 
negativ cu nivelul conectării emoţionale (corelaţia a fost mai puternică în cazul 
ataşamentului evitant), respectiv cu nivelul satisfacţiei (din nou, corelaţiile au fost 
mai mari pentru ataşamentul de tip evitant). În cazul bărbaţilor, scorurile la stilurile 
de ataşament romantic nesecurizat au prezentat asocieri negative şi de intensitate 
moderată cu nivelul conectării emoţionale, precum şi cu cel al satisfacţiei faţă de 
relaţia romantică. Analizând pattern-ul corelaţiilor dintre variabilele măsurate pentru 
fiecare dintre parteneri, am constatat că nivelul conectării emoţionale în rândul 
femeilor s-a asociat negativ şi cu o intensitate moderată cu ataşamentul anxios al 
partenerilor de viaţă. O corelaţie asemănătoare a fost obţinută între conectarea 
emoţională a bărbaţilor şi ataşamentul anxios al partenerelor de relaţie. Pentru 
ataşamentul de tip evitant, pattern-ul corelaţiilor a fost asemănător, însă valorile au 
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fost mai ridicate. De asemenea, stilurile de ataşament nesecurizat în rândul femeilor  
s-au asociat negativ, însă cu intensităţi ceva mai modeste, cu nivelul satisfacţiei 
faţă de relaţie în rândul partenerilor de viaţă. Un pattern similar a fost obţinut în 
cazul bărbaţilor, cu deosebirea că intensitatea asocierilor a fost mai ridicată. 
Precizăm că nivelul conectării emoţionale al femeilor s-a asociat pozitiv cu nivelul 
conectării emoţionale în rândul partenerilor de viaţă (intensitatea legăturii fiind 
moderată), un pattern similar fiind obţinut pentru satisfacţia faţă de relaţia romantică. 
De asemenea, s-au obţinut asocieri pozitive între stilul de ataşament nesecurizat al 
femeilor şi cel al partenerilor de relaţie. 

3.2. ANALIZE DE CALE 

Ataşament anxios pentru femei şi ataşament evitant pentru bărbaţi. Adecvarea 
statistică a modelului fără conectarea emoţională ca mediator a fost destul bună, 
deoarece: χ2 = 1.65, df = 1, p = 0.203, GFI = 0.98, CFI = 0.99, RMSEA = 0.080. 
Ataşamentul anxios manifestat de către femei a avut un efect semnificativ asupra 
propriei lor satisfacţii (actor-actor; β = –0.24; p < 0.01), dar nu şi asupra satisfacţiei 
exprimate de către partenerii de viaţă (actor-partener; β = –0.04; p > 0.05). În 
schimb, ataşamentul evitant al bărbaţilor a avut efecte semnificative atât asupra 
propriei lor satisfacţii (actor-actor; β = –0.69; p < 0.001), cât şi asupra satisfacţiei 
în rândul partenerelor de viaţă (actor-partener; β = –0.50; p < 0.001). Ataşamentul 
anxios al femeilor, respectiv ataşamentul evitant al partenerilor de viaţă au explicat 
împreună aproximativ 37% din varianţa satisfacţiei faţă de relaţia romantică în 
rândul femeilor, respectiv 50% din varianţa satisfacţiei în rândul bărbaţilor. 

Figura nr. 1 prezintă valorile efectelor care au fost estimate pentru modelul extins 
(care a inclus conectarea emoţională ca posibilă variabilă mediatoare). Modelul a 
avut o adecvare statistică acceptabilă, deoarece: χ2 = 1.89, df = 1, p = 0.167, GFI = 
0.98, CFI = 0.99, RMSEA = 0.093. Ataşamentul anxios manifestat de către femei a 
avut efecte semnificative atât asupra propriei lor conectări emoţionale (actor-actor; 
β = –0.15; p < 0.05), cât şi asupra conectării emoţionale a partenerilor de viaţă 
(actor-partener; β = –0.30; p < 0.001). De asemenea, ataşamentul evitant al bărbaţilor  
a avut efecte semnificative asupra propriei lor conectări emoţionale (actor-actor;  
β = –0.39; p < 0.001), precum şi asupra conectării emoţionale în rândul 
partenerelor (actor-partener, β = –0.67; p < 0.001). 

Efectele indirecte globale semnificative au fost: 
a) ataşamentul anxios al femeilor → satisfacţia faţă de relaţie a femeilor 

(efect indirect nestandardizat = –0.06; p < 0.001; CI 95% BC = –0.106; –0.027); 
b) ataşamentul evitant al bărbaţilor → satisfacţia bărbaţilor (efect indirect 

nestandardizat = –0.08; p < 0.01; CI 95% BC = –0.134; –0.032); 
c) taşamentul evitant în rândul bărbaţilor → satisfacţia faţă de relaţie în 

rândul paartenerelor de viaţă (efect indirect nestandardizat = –0.10; p < 0.01; CI 95% 

BC = –0.172; –0.040). 
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Figura nr. 1– Relaţiile dintre ataşamentul anxios al femeilor, ataşamentul evitant al bărbaţilor, 

respectiv conectarea emoţională şi satisfacţia ambilor parteneri. 

Descompunând aceste efecte indirecte, am obţinut următoarele rezultate:  
a) conectarea emoţională a femeilor a mediat parţial relaţia dintre propriul lor 
ataşament anxios şi satisfacţia faţă de relaţie exprimată de către partenerii de viaţă 
(actor-partener; efect indirect nestandardizat = –0.02; z Sobel = –2.04; p < 0.05); 95% 
din efectul total pe care ataşamentul anxios al femeilor l-a avut asupra satisfacţiei 
partenerilor de viaţă a fost acoperit de efectul indirect, adică prin intermediul 
conectării emoţionale a femeilor; b) conectarea emoţională a femeilor a mediat 
parţial relaţia dintre ataşamentul evitant al partenerilor de viaţă şi satisfacţia faţă de 
relaţie pe care aceştia au exprimat-o (actor-partener; efect indirect nestandardizat = 
–0.09; z Sobel = –4.39; p < 0.001), explicând aproximativ 44% din efectul total;  
c) conectarea emoţională a bărbaţilor a mediat parţial relaţia dintre ataşamentul 
anxios al partenerelor de viaţă şi satisfacţia acestora faţă de relaţia romantică (actor-
partener; efect indirect nestandardizat = –0.05; Sobel = –3.28; p < 0.01), explicând 
aproximativ 81% din efectul total; d) conectarea emoţională a bărbaţilor a mediat 
parţial relaţia dintre propriul lor ataşament evitant şi satisfacţia faţă de relaţie în 
rândul partenerelor de viaţă (actor-partener; efect indirect nestandardizat = –0.08;  
z Sobel = –4.03; p < 0.001), acoperind 55.1% din efectul total. 
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Ataşament evitant pentru femei şi ataşament anxios pentru bărbaţi. Modelul 
în care au fost specificate doar efectele directe din partea ataşamentului evitant al 
femeilor, respectiv a celui anxios al bărbaţilor asupra satisfacţiei faţă de relaţia 
romantică a prezentat o adecvare statistică destul de bună, deoarece: χ2 = 1.68, df = 1, 
p = 0.189, GFI = 0.93, CFI = 0.99, RMSEA = 0.082. Datele au evidenţiat un 
pattern al relaţiilor asemănător cu cel în care variabilele independente au fost 
reprezentate de ataşamentul anxios al femeilor, respectiv ataşamentul evitant al 
bărbaţilor. Ataşamentul evitant în rândul femeilor a avut efect semnificativ doar 
asupra satisfacţiei acestora faţă de relaţia romantică (actor-actor; β = –0.47, p < 
0.001). Ataşamentul anxios al bărbaţilor a avut efecte semnificative atât asupra 
propriei lor satisfacţii (actor-actor; β = –0.35, p < 0.001), cât şi asupra satisfacţiei 
în rândul partenerelor de viaţă (actor-partener; β = –0.28, p < 0.001). Împreună, 
ataşamentul evitant manifestat de către femei şi cel anxios al partenerilor de viaţă 
au explicat 41.6% din varianţa scorului pe care femeile l-au obţinut la satisfacţia 
faţă de relaţia romantică, respectiv 17.3% din varianţa satisfacţiei în rândul bărbaţilor. 

Atunci când în modelul de lucru au fost introduse variabilele referitoare la 
conectarea emoţională a femeilor, respectiv cea a partenerilor de viaţă (Figura nr. 2), 
modelul a avut o adecvare statistică destul de bună, deoarece χ2 = 1.70, df = 1,  
p = 0.169, GFI = 0.97, CFI = 0.99, RMSEA = 0.083. Ataşamentul evitant al 
femeilor a avut efecte semnificative atât asupra propriei lor conectări emoţionale 
(actor-actor; β = –0.28; p < 0.01), cât şi asupra conectării emoţionale a partenerilor 
de viaţă (actor-partener; β = –0.63; p < 0.001). De asemenea, ataşamentul anxios al 
bărbaţilor a avut efecte semnificative asupra propriei lor conectări emoţionale 
(actor-actor; β = –0.15; p < 0.05), precum şi asupra conectării emoţionale a 
partenerelor (actor-partener; β = –0.36; p < 0.001). Toate efectele indirecte globale 
au fost semnificative statistic, după cum urmează: 

a) ataşamentul evitant al femeilor şi propria lor satisfacţie (efect indirect 
nestandardizat = –0.13; p < 0.001; CI 95% BC: –0.196; –0.094; 

b) ataşamentul evitant al femeilor şi satisfacţia partenerilor de viaţă (efect 
indirect nestandardizat = – 0.05; p < 0.05; CI 95% BC: –0.110; –0.005); 

c) ataşamentul anxios al bărbaţilor şi propria lor satisfacţie (efect indirect 
nestandardizat = –0.25; p < 0.001; CI 95% BC: –0.098; –0.027); 

d) ataşamentul anxios al bărbaţilor şi satisfacţia faţă de relaţie în rândul 
partenerelor de viaţă (efect indirect nestandardizat = –0.15; p < 0.05; CI 95% BC: –0.092; 
–0.002. 

Analiza efectelor indirecte descompuse a evidenţiat următoarele date: 
a) deşi ataşamentul evitant al femeilor a avut un efect direct asupra propriei 

lor conectări emoţionale care, la rândul ei, a avut un efect direct asupra satisfacţiei 
femeilor faţă de relaţie (actor-actor), conectarea emoţională a femeilor nu a mediat 
relaţia dintre ataşamentul evitant şi propria lor satisfacţie (efect indirect nestan-
dardizat = –0.02; z Sobel = –1.95; p = 0.050); 
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Figura nr. 2 – Relaţiile dintre ataşamentul evitant al femeilor, ataşamentul anxios al bărbaţilor, 

respectiv conectarea emoţională şi satisfacţia faţă de relaţia de cuplu. 

b) conectarea emoţională a femeilor a mediat parţial relaţia dintre propriul lor 
ataşament evitant şi satisfacţia în rândul partenerilor de viaţă (actor-partener; efect 
indirect nestandardizat = –0.05; z Sobel = –2.94; p < 0.01), explicând aproape 71% 
din efectul total; 

c) conectarea emoţională a femeilor a mediat parţial relaţia dintre ataşamentul 
anxios în rândul partenerilor de viaţă şi satisfacţia partenerilor faţă de relaţia 
romantică (actor-partener; efect indirect nestandardizat = –0.06, z Sobel = –3.57; p < 
0.001); conectarea emoţională a femeilor a explicat 73.1% din efectul total pe care 
ataşamentul anxios manifestat de către partenerii de viaţă l-a avut asupra 
satisfacţiei acestora; 

d) conectarea emoţională a femeilor a mediat parţial şi relaţia dintre ataşamentul 
anxios al partenerilor de viaţă şi satisfacţia faţă de relaţie în rândul femeilor (actor-
partener; efect indirect nestandardizat = –0.02, z Sobel = –2.11; p < 0.05), acoperind 
doar 34.6% din efectul total pe care ataşamentul anxios al partenerilor l-a avut 
asupra satisfacţiei femeilor; 

e) conectarea emoţională a bărbaţilor a mediat parţial relaţia dintre ataşamentul 
evitant al femeilor şi satisfacţia acestora faţă de relaţia romantică (efect indirect 
nestandardizat = –0.12, z Sobel = – 5.21; p < 0.001), explicând 90.3% din efectul total. 
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3.3. LIMITE ALE STUDIULUI 

Rezultatele studiului pot fi analizate ţinându-se cont de faptul că datele au 
fost obţinute prin metoda auto-raportării, existând riscul ca unele răspunsuri la 
chestionare să reflecte: a) influenţa stereotipurilor socio-culturale pe care indivizii 
umani tind să le activeze atunci când îşi evaluează propriile caracteristici, pe cele 
ale partenerilor de viaţă, precum şi experienţele pe care le împărtăşesc cu aceştia; 
b) reticenţa unora dintre participanţi în ceea ce priveşte dezvăluirea unor aspecte 
puternic încărcate emoţional, legate de experienţele emoţionale din trecut şi 
prezent; c) efectul referitor la dezirabilitatea socială a răspunsurilor la chestionarele 
care au fost administrate. Un alt aspect implică natura transversală a design-ului în 
baza căruia au fost colectate datele, care a limitat interpretarea semnificaţiei 
rezultatelor în termeni de relaţii cauzale. 

4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

Un merit important al studiului este faptul că unitatea de analiză a fost diada, 
eşantionul fiind format din partenerii a peste 100 de cupluri romantice. Chiar dacă 
eşantionul de participanţi a fost relativ modest (iar acest aspect trebuie relaţionat cu 
precizia modelelor care au fost testate), studiul a acoperit o exigenţă metodologică 
pe care H. Chung (1990) o sublinia încă de la începutul ultimului deceniu al 
secolului trecut, atunci când cercetarea în domeniul psihologiei cuplului şi familiei 
cunoştea o extindere fără precedent. Întrucât viaţa de cuplu implică o puternică 
natură tranzacţională, identităţile şi experienţele relaţionale şi emoţionale ale 
partenerilor fiind rezultatul alegerilor pe care aceştia le fac în contextul convieţuirii 
de zi cu zi, analizarea relaţiilor la nivel diadic aduce posibilitatea evidenţierii 
influenţelor exercitate reciproc. În acest sens, studiul nostru a utilizat o paradigmă 
de analiză cantitativă a datelor din ce în ce mai preferată de cercetători, şi anume 
modelul interdependenţei actor-partener (Kenney, Kashy şi Cook, 2006). 

Prezentul studiu valorifică unul dintre conceptele cheie pe care este construit 
eşafodajul teoretic şi practic al terapiei centrate pe emoţii. Este vorba despre 
conectarea în plan emoţional a partenerilor unui cuplu. Studiul reprezintă primul 
demers din spaţiul autohton, în care constructul referitor la conectarea emoţională a 
fost analizat ca posibil mecanism care explică legătura dintre stilul de ataşament 
romantic şi satisfacţia faţă de relaţia de cuplu. Conectarea emoţională a mediat 
parţial majoritatea efectelor actor-actor şi actor-partener, pe care stilul de ataşament 
nesecurizat le-a avut în planul satisfacţiei. Ataşamentul nesecurizat de tip anxios 
este specific persoanelor care tind să fie îngrijorate cu privire la faptul că sunt 
lipsite de valoare şi, prin urmare, nu merită să fie iubite. Adulţii puternic anxioşi 
tind să fie preocupaţi excesiv de indiciile respingerii şi abandonului din partea 
persoanei pe care o iubesc. Ataşamentul de tip evitant implică disconfortul cu 
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privire la intimitatea în relaţia cu persoana iubită şi dependenţa de aceasta. 
Persoanele puternic evitante tind să se bazeze mai mult pe ele însele şi să prefere 
autonomia. Rezultatele studiului pe care l-am realizat confirmă faptul că, pe de o 
parte, ataşamentul nesecurizat al partenerilor are un impact negativ asupra 
satisfacţiei faţă de relaţia de cuplu (Feeney, 1999; Muraru şi Turliuc, 2013), iar pe 
de altă parte, satisfacţia fiecăruia dintre partenerii unui cuplu depinde atât de stilul 
de ataşament propriu, cât şi de cel al partenerului (Banse, 2004). 

Datele pe care le-am obţinut evidenţiază rolul protectiv al conectării 
emoţionale în raport cu dificultăţile pe care ataşamentul nesecurizat al partenerilor 
unui cuplu romantic le produce. Rezultatele studiului confirmă observaţiile 
prilejuite de practica terapiei centrate pe emoţii, subliniind beneficiile pe care 
sarcinile terapeutice centrate pe (re)conectarea emoţională le aduce unui cuplu. 

Primit în redacţie la: 3.07.2015 
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REZUMAT 

Impactul negativ pe care ataşamentul romantic nesecurizat îl are asupra funcţionării pozitive a 
unui cuplu este bine documentat. Scopul acestui studiu a fost investigarea relaţiilor dintre ataşamentul 
nesecurizat (anxios sau evitant), conectarea emoţională şi satisfacţia partenerilor romantici. Rolul 
mediator din partea conectării emoţionale a fost testat utilizându-se modelul interdepedenţei actor-
partener şi analiza de cale. Eşantionul a inclus 102 cupluri maritale şi non-maritale (N = 204 res-
pondenţi). Datele au fost colectate prin metoda auto-raportării, utilizându-se Experiences in Close 
Relationship-Revised (ECR-R), Accessibility-Responsiveness-Engagement Questionnaire (AREQ) şi 
o scală cu cinci itemi care a fost proiectată de C. E. Rusbult şi colaboratorii săi pentru a surprinde 
satisfacţia globală în rândul partenerilor romantici. Atât conectarea emoţională a soţiilor, cât şi cea a 
soţilor au mediat parţial relaţiile dintre propriul lor ataşament nesecurizat şi satisfacţia în rândul 
partenerilor. Mai mult, atât conectarea emoţională a soţiilor, cât şi cea a soţilor au mediat parţial 
relaţiile dintre ataşamentul nesecurizat al partenerilor de viaţă şi satisfacţia acestora. Pentru soţii, 
conectarea emoţională a mediat relaţia dintre propriul lor ataşament evitant şi satisfacţia partenerilor. 
Mai mult, conectarea emoţională a femeilor a mediat parţial relaţia dintre propria lor satisfacţie şi 
ataşamentul anxios al partenerilor. Rezultatele noastre oferă suport preliminar pentru rolul pe care 
conectarea emoţională îl joacă în relaţia dintre ataşamentul faţă de partenerul romantic şi satisfacţie. 



SCALA ROSENBERG PENTRU EVALUAREA STIMEI DE SINE:  
UNI- SAU MULTIDIMENSIONALITATE? REZULTATE ALE UNUI STUDIU 

PSIHOMETRIC ÎN POPULAŢIA DE ADOLESCENŢI 
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Abstract 

The Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) is one of the most popular measures of self-esteem 
in adolescents, young people and adults. This scale has been intensively used in research and practical 
purposes. The RSES total score can provide clinicians and school counselors an indication on 
possible difficulties an adolescent has with self-representation. This study summarizes data which 
were collected using a sample of Romanian adolescents (N = 872). The main objective of our 
psychometric approach was to evaluate the construct validity of RSES. We used a quantitative 
strategy based on confirmatory factor analysis. Two hypothetical measurement models were tested 
using AMOS. Data suggested that the model with two interrelated latent factors (corresponding to 
positively and negatively worded items) better describes the responses an adolescent gives to RSES. 

Cuvinte-cheie: scala Rosenberg pentru evaluarea stimei de sine, analiză factorială confirmatorie, 
adolescenţi. 

Keywords: Rosenberg Self-Esteem Scale, confirmatory factor analysis, adolescents. 

1. INTRODUCERE 

În ştiinţele comportamentale (mai ales în domeniile aplicate ale psihologiei), 
stima de sine este una dintre caracteristicile individuale cel mai frecvent măsurate, 
având atât statutul de variabilă independentă (factor al dezvoltării sau antecedent al 
unor domenii ale funcţionării adolescenţilor, tinerilor sau adulţilor, precum starea 
de bine subiectivă, depresia, manifestările deviante, actele delincvente, relaţiile 
interpersonale, rezultatele şcolare etc.), cât şi pe cel de variabilă dependentă. Scala 
construită de M. Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale/RSES) este unul dintre 
instrumentele cel mai frecvent utilizate pentru operaţionalizarea stimei de sine 
globale (cf. Blascovich şi Tomaka, 1991). Iniţial, scala a fost dezvoltată pentru a 
servi evaluării stimei de sine în rândul adolescenţilor. În prezent, este utilizată atât 
pentru adolescenţi, cât şi pentru tineri şi adulţi de diferite vârste. Versiunea în 
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limba engleză a scalei poate fi consultată la pagina 230 din capitolul de sinteză 
redactat de T. F. Heatherton şi C. L: Wyland (2003). RSES se prezintă ca o colecţie 
de zece itemi, dintre care cinci (itemii 1, 2, 6, 8 şi 10 – a se vedea anexa la prezenta 
lucrare) sunt formulaţi pozitiv (de exemplu: ,,Cred că sunt o persoană valoroasă, 
cel puţin de acelaşi nivel cu ceilalţi.”), scorându-se în sensul: dezacord puternic =  
1 punct, parţial în dezacord = 2 puncte, parţial de acord = 3 puncte şi acord puternic =  
4 puncte. Ceilalţi cinci itemi (3, 4, 5, 7 şi 9) sunt formulaţi negativ (de exemplu: 
,,Uneori mă simt inutil, -ă.”), scorându-se în sensul invers scalei pentru răspunsuri: 
dezacord puternic = 4 puncte, parţial în dezacord = 3 puncte, parţial de acord =  
2 puncte şi acord puternic = 1 punct. Scorul total se obţine prin însumarea 
scorurilor la itemi. Scorul unui respondent poate fi cuprins între 10 şi 40. Un scor 
ridicat semnifică un nivel ridicat al stimei de sine globale. 

Eşantionul pe care a fost experimentată o primă versiune a scalei RSES a 
inclus 5024 de elevi americani din mai multe licee din statul New York (cf. Blascovich 
şi Tomaka, 1991). Utilizându-se tehnica scalării ierarhice, s-a raportat o valoare 
egală cu 0.92 pentru coeficientul de reproductibilitate (indicator al unidimensiona-
lităţii unei scale ierarhice). Alte studii (realizate pe eşantioane de adolescenţi sau 
studenţi) au utilizat fie analiza factorială exploratorie, fie analiza factorială 
confirmatorie, fie o combinaţie a celor două tehnici şi au replicat unidimensio-
nalitatea scalei lui Rosenberg (Bagley, Bolitho şi Bertrand, 1997; Halama, 2008; 
Robins, Hendin şi Trzesniewski, 2001). Există şi studii care au identificat o soluţie 
factorială bidimensională pentru RSES, cu itemii formulaţi pozitiv prezentând 
saturaţii consistente într-un factor latent, iar itemii formulaţi negativ într-un alt 
factor (Dhingra, 2013; Owens, 1993). Cei doi factori au fost denumiţi prin termeni, 
precum auto-denigrare/auto-depreciere (engl. self-deprecation), respectiv auto-
afirmare/încredere în sine (engl. self-confidence) (Owens, 1993). Într-un alt studiu 
de factură psihometrică, întreprins în rândul studenţilor (Tafarodi şi Milne, 2002), 
au fost evidenţiate (utilizându-se analiza factorială confirmatorie) două dimensiuni 
intercorelate, dintre care una a fost descrisă prin referire la evaluarea pe care un 
subiect o realizează cu privire la propriile abilităţi/calităţi (engl. assessment), iar 
cealaltă prin referire la satisfacţia faţă de propria persoană şi la acceptarea de sine 
(engl. acceptance). 

Pentru populaţia de adolescenţi şi tineri (studenţi) din România, date psiho-
metrice au fost raportate de V. Robu (2013), respectiv în cadrul proiectului ISDP 
(International Sexuality Description Project). Într-un studiu realizat pe un număr de 
490 de adolescenţi români cu vârste cuprinse între 14 şi 19 ani, Robu (2013) a utilizat 
analiza factorială exploratorie (metoda descompunerii în componente principale, cu 
rotaţie de tip Varimax) şi a raportat o structură bidimensională pentru RSES. 
Factorii extraşi au explicat împreună 49.32% din varianţa totală a scorurilor la 
itemi. Cu excepţia itemului 2 (a se vedea anexa la prezenta lucrare), ceilalţi itemi 
au prezentat saturaţii cuprinse între 0.56 şi 0.81 în unul sau altul dintre cei doi 
factori extraşi, denumiţi prin termenii evaluarea propriilor calităţi, respectiv 
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acceptarea de sine. Corelaţia dintre scorurile la cele două dimensiuni a fost egală 
cu 0.48 (p < 0.001), valoarea corelaţiei sugerând independenţa dimensiunilor din 
punctul de vedere al conţinutului conceptual. În cadrul proiectului ISDP, instrumental 
RSES a fost administrat unui număr de 251 de studenţi români (dintre care 123 de 
sex masculin şi 128 de sex feminin), datele analizei factoriale exploratorii 
evidenţiind un singur factor care a explicat 37.6% din varianţa scorurilor la itemi 
(cf. Schmitt şi Allik, 2005). 

2. METODOLOGIE 

2.1. SCOP 

Integrând rezultatele unor studii de factură psihometrică care au vizat 
explorarea structurii factoriale a scalei propuse de Rosenberg, am urmărit testarea a 
două modele metrice: a) un model în care toţi itemii au fost constrânşi să satureze 
un singur factor latent (şi anume stima de sine globală) şi în care, în schimb, nu a 
fost impusă nicio constrângere cu privire la covarianţa erorilor (reziduurilor) 
asociate itemilor (variabilelor observate); b) un model în care itemii formulaţi 
pozitiv, respectiv itemii formulaţi negativ au fost constrânşi să satureze doi factori 
latenţi separaţi, însă intercorelaţi (fără a se impune vreo altă constrângere cu privire 
la covarianţa erorilor asociate itemilor). Testarea celor două modele a fost realizată 
utilizându-se analiza factorială confirmatorie cu aplicaţia AMOS 16.00. 

2.2. PARTICIPANŢI ŞI PROCEDURĂ 

Datele analizate în prezenta lucrare provin din prelucrarea scorurilor brute pe 
care 872 de elevi de liceu (în clasele IX–XII) le-au obţinut la RSES. Instrumentul a 
fost administrat anonim, ca parte componentă a protocoalelor cu chestionare 
standardizate aferente unui număr de trei proiecte de cercetare care au avut diferite 
tematici. Administrarea protocoalelor cu chestionare a fost realizată în timpul pro-
gramului şcolar obişnuit. Elevii au fost selectaţi în urma unei proceduri de eşantionare 
de convenienţă, provenind din mai multe instituţii urbane de învăţământ liceal, din 
regiunea Moldovei. Distribuţia elevilor în funcţie de sex s-a prezentat, după cum 
urmează: 579 – fete, 273 – băieţi, 10 – elevi care nu au indicat sexul. 

3. REZULTATE 

3.1. ANALIZE PRELIMINARE 

Utilizarea analizei factoriale confirmatorii necesită verificarea prezenţei 
condiţiei normalităţii distribuţiilor scorurilor la itemii instrumentului, a cărui 
structură factorială ipotetică este evaluată. Normalitatea distribuţiilor scorurilor la 
itemii din RSES a fost verificată calculându-se valorile coeficienţilor de asimetrie 
(skewness) şi boltire (kurtosis), respectiv cele ale testului neparametric zKolmogorov-

Smirnov, care sunt sensibile în raport cu nivelul asimetriei unei distribuţii univariate. 
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O distribuţie univariată este cvasi-normală atunci când valorile absolute ale 
indicatorilor skewness şi kurtosis (calculaţi cu aplicaţia SPSS for Windows) sunt 
mai mici decât 1.00 (a se vedea Morgan, Leech, Gloeckner şi Barrett, 2004). Pentru 
o distribuţie perfect normală, acestea trebuie să fie egale cu sau foarte apropiate de 
zero (atunci când sunt calculate cu aplicaţii informatizate care utilizează zero ca 
valoare de referinţă). De asemenea, o valoare nesemnificativă din punct de vedere 
statistic a testului zKolmogorov-Smirnov este considerată indicator al normalităţii unei 
distribuţii univariate (Labăr, 2008). 

Tabelul nr. 1 
Indicatorii normalităţii distribuţiilor scorurilor la itemii din RSES 

Itemi Skewness Kurtosis Testul z 
1. Cred că sunt o persoană valoroasă, cel puţin pe acelaşi 
nivel cu ceilalţi. – 0.83 0.83 8.29 *** 

2. Pe ansamblu, sunt mulţumit(ă) de mine. – 0.75 0.62 8.33 *** 
3. Aş vrea să am mai mult respect pentru mine. 0.46 – 0.70 6.80 *** 
4. Uneori, mă simt inutil(ă). – 0.29 – 0.96 6.11 *** 
5. Uneori, simt că nu sunt bun(ă) de nimic. – 0.38 – 0.99 5.80 *** 
6. Cred că am anumite calităţi personale bune. – 1.13 1.16 8.96 *** 
7. Una peste alta, sunt înclinat(ă) să cred că sunt un(o) ratat(ă). – 1.98 3.14 12.93 *** 
8. Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine ca ceilalţi. – 1.18 1.38 9.96 *** 
9. Simt că nu am prea multe lucruri de care să fiu mândru(ă). – 0.50 – 0.73 6.59 *** 
10. Am o atitudine pozitivă faţă de mine. – 0.91 0.52 7.62 *** 

Notă: z = testul neparametric Kolmogorov-Smirnov. *** p < 0.001. 

Pentru distribuţia multivariată, valoarea coeficientului Mardia utilizat pentru 
estimarea boltirii a fost egală cu 32.69 şi semnificativ diferită de zero (CR = 30.98; 
p < 0.001). Acest rezultat a sugerat necesitatea identificării şi eliminării subiecţilor 
care obţinuseră scoruri la itemii din RSES ce se îndepărtau prea mult de la 
centroid. Identificarea cazurilor a fost realizată utilizându-se criteriul pătratului 
distanţei, propus de Mahalanobis (vezi Byrne, 2010). Au fost eliminaţi 83 de 
subiecţi, astfel încât eşantionul final (pe care au fost realizate analizele factoriale 
confirmatorii) a inclus 779 de elevi (525 – fete, 244 – băieţi şi zece elevi care nu au 
indicat sexul). Valoarea recalculată pentru coeficientul Mardia a fost egală cu 1.79 
şi nu a mai fost diferită de zero (CR = 2.09; p > 0.05). 

3.2. ANALIZA FACTORIALĂ CONFIRMATORIE 

În vederea testării celor două modele metrice ipotetice, au fost estimate 
valorile nestandardizate şi cele standardizate ale parametrilor de măsurare (saturaţiile 
variabilelor observate în factorii latenţi), precum şi adecvarea din punct de vedere 
statistic. În vederea realizării estimărilor, a fost utilizată metoda verosimilităţii maxime 
(engl. Maximum Likelihood/ML), care se bazează pe analiza matricei covarianţelor 
dintre variabilele observate şi care este una dintre cele mai populare abordări, 
întrucât este considerată ca fiind mai robustă în raport cu încălcarea asumpţiilor 
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referitoare la normalitatea distribuţiilor variabilelor observate (Byrne, 2010). Gradul 
adecvării din punct de vedere statistic a modelelor metrice în raport cu datele 
observate (input) a fost estimat utilizându-se următorii indicatori (pentru semnificaţiile 
psihometrice, a se consulta Byrne, 2010): χ2, gradul de libertate (df) şi pragul de 
semnificaţie (p), χ2/df, RMR (engl. root mean square residual), SRMR (engl. 
standardized root mean square residual), GFI (engl. goodness-of-fit index), AGFI 
(engl. adjusted goodness-of-fit index), NFI (engl. normed fit index), NNFI/TLI 
(engl. non-normed fit index/Tucker-Lewis index), CFI (engl. comparative fit index), 
RMSEA (engl. root mean square error of approximation), respectiv intervalul de 
încredere (estimat la pragul de 90%) pentru valoarea lui RMSEA. RMSEA este 
unul dintre cei mai importanţi indicatori ai adecvării statistice, întrucât arată în ce 
măsură parametrii unui model metric/structural ipotetic (estimaţi pentru un eşantion) 
sunt reprezentativi pentru întreaga populaţie din care a fost extras eşantionul. 
Ţinând cont de reperele sugerate în literatura de specialitate (pentru o sinteză 
comprehensivă, a se vedea Byrne, 2010), modelele metrice testate au fost considerate 
ca având o adecvare statistică foarte bună în raport cu datele de input, atunci când: 
a) valoarea lui χ2 nu a fost semnificativă statistic (p > 0.05); b) χ2/df  < 2.00;  
c) RMR < 0.05 şi SRMR < 0.05; d) GFI > 0.95 şi AGFI > 0.95; e) NFI > 0.95 şi 
NNFI > 0.97; f) CFI > 0.97; g) RMSEA < 0.05 şi limita inferioară a intervalului de 
încredere a fost cât mai apropiată de zero. Pentru ultimul indicator, literatura de 
specialitate sugerează că o valoare mai mică decât 0.08 indică un nivel acceptabil 
al adecvării statistice a unui model metric/structural (Byrne, 2010). De asemenea, 
valori pentru NFI şi CFI cuprinse între 0.90 to 0.95, respectiv o valoare pentru 
SRMR cel mult egală cu 0.08, sunt considerate ca indicând un nivel acceptabil al 
adecvării statistice. 

Deşi, pentru modelul metric cu un singur factor latent şi fără nicio constrângere 
cu privire la covarianţa erorilor asociate itemilor, valorile standardizate ale tuturor 
parametrilor de măsurare (saturaţiilor itemilor) au fost cuprinse între 0.35 şi 0.70 
(mediana = 0.57) şi au fost semnificative din punct de vedere statistic (p < 0.001), 
adecvarea statistică a fost proastă, întrucât: χ2 = 401.42, df = 35, p < 0.001 (valoare 
semnificativă din punct de vedere statistic), χ2/df  = 11.46 > 2.00, RMR = 0.041, 
SRMR = 0.066, GFI = 0.893, AGFI = 0.832, NFI = 0.811, NNFI = 0.773, CFI = 
0.824, RMSEA = 0.116 (90% CI = 0.106–0.126). Modelul metric în care itemii 
formulaţi pozitiv, respectiv cei formulaţi negativ au fost constrânşi să satureze doi 
factori latenţi intercorelaţi (fără a se impune vreo altă constrângere cu privire la 
covarianţa erorilor de măsurare) a prezentat o adecvare statistică ceva mai bună: χ2 = 
231.71, df = 34, p < 0.001 (valoare tot semnificativă din punct de vedere statistic), 
χ2/df  = 6.81 > 2.00, RMR = 0.033, SRMR = 0.060, GFI = 0.936, AGFI = 0.897, 
NFI = 0.891, NNFI = 0.874, CFI = 0.905, RMSEA = 0.086 (90% CI = 0.076–
0.097). Pentru acest model, valorile standardizate ale saturaţiilor itemilor formulaţi 
pozitiv în factorul latent corespunzător au fost cuprinse între 0.53 şi 0.64 (p < 



 Viorel Robu, Anişoara Sandovici, Lavinia Maria Pruteanu 6 208 

0.001), iar valorile saturaţiilor itemilor formulaţi negativ în factorul corespunzător 
au fost cuprinse între 0.36 şi 0.81 (p < 0.001). Inspectarea sugestiilor pe care 
aplicaţia AMOS le-a oferit pentru îmbunătăţirea din punct de vedere statistic a 
modelului metric a condus la impunerea a două constrângeri referitoare la 
covarianţa dintre erorile asociate itemilor 1 şi 6 (formulaţi pozitiv), respectiv 
covarianţa dintre erorile asociate itemilor 4 şi 5 (formulaţi negativ). Modelul metric 
care a rezultat a prezentat o îmbunătăţire semnificativă a adecvării statistice, 
întrucât: χ2 = 79.91, df = 32, p < 0.001, χ2/df  = 2.49 (valoare apropiată de 2.00), 
RMR = 0.019 < 0.05, SRMR = 0.032 < 0.05, GFI = 0.979 > 0.95, AGFI = 0.965 > 
0.95, NFI = 0.962 > 0.95, NNFI = 0.968 (valoare apropiată de 0.97), CFI = 0.977 > 
0.97, RMSEA = 0.044 < 0.05 (90% CI = 0.032–0.056). Figura nr. 1 prezintă 
valorile standardizate ale parametrilor de măsurare, precum şi valoarea corelaţiei 
dintre cei doi factori latenţi pentru modelul metric final îmbunătăţit (pentru toate 
valorile estimate, p < 0.001). 

 
Figura nr. 1– Modelul metric îmbunătăţit pentru RSES  

(N = 779 adolescenţi). 

Pentru ansamblurile reprezentate de itemii formulaţi pozitiv, respectiv cei 
formulaţi negativ, valorile consistenţei interne (coeficientul α) au fost egale cu 
0.73, respectiv 0.74. 
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4. CONCLUZII 

Scopul studiului realizat în populaţia de adolescenţi a constat în examinarea 
structurii factoriale a versiunii în limba română a binecunoscutei scale pe care  
M. Rosenberg a construit-o pentru măsurarea stimei de sine globale. Utilizându-se 
analiza factorială confirmatorie, au fost specificate şi testate două modele metrice. 
Valorile indicatorilor absoluţi şi relativi au evidenţiat o adecvare din punct de vedere 
statistic mult mai bună pentru modelul metric cu doi factori latenţi intercorelaţi 
(unul corespunzător itemilor formulaţi pozitiv şi altul itemilor formulaţi negativ), 
comparativ cu modelul cu un singur factor latent. Rezultatele sunt convergente cu 
cele raportate în alte studii realizate pe eşantioane de studenţi (Dhingra, 2013; 
Owens, 1993), sugerând că răspunsurile adolescenţilor la RSES reflectă mai degrabă 
două dimensiuni relativ distincte, însă interrelaţionate ale stimei de sine decât un 
singur construct latent, aşa cum au susţinut Rosenberg şi alţi autori. Totuşi, este 
necesară extinderea cercetărilor, pentru a se examina relevanţa conceptuală a celor 
două faţete ale stimei de sine. De exemplu, studiile ar putea evidenţia rolul predictiv 
diferenţiat pe care cele două dimeniuni (care ar putea fi denumite prin termenii 
stimă de sine pozitivă, respectiv stimă de sine negativă sau auto-denigrare, 
respectiv auto-valorizare) îl au în raport cu o serie de aspecte ale funcţionării de zi 
cu zi şi ale adaptării adolescenţilor la sarcinile curente ale dezvoltării, precum şi la 
presiunile contextului economic, social şi cultural contemporan. 

Anexă: Versiunea în limba română pentru RSES (administrată în studiile noastre) 

Afirmaţiile care urmează se referă la unele sentimente pe care le poţi avea faţă de propria ta persoană. 
Te rugăm să citeşti afirmaţiile cu atenţie şi să indici în ce măsură eşti de acord că acestea te 
caracterizează. Pentru a răspunde la fiecare afirmaţie, încercuieşte sau bifează cu un ,,X” cifra 
corespunzătoare uneia dintre următoarele patru variante:  

1 – dezacord puternic    2 – parţial în dezacord    3 – parţial de acord    4 – acord puternic 

Acest chestionar nu este un test. De aceea, nu există răspunsuri corecte sau greşite, ,,bune” sau ,,rele”. 
Nu pierde prea mult timp, pentru a da răspunsul la o afirmaţie. Dă răspunsul care descrie cel mai bine 
ceea ce gândeşti sau simţi în legătură cu propria ta persoană. 
 

1. Cred că sunt o persoană valoroasă, cel puţin pe acelaşi nivel cu Ceilalţi. 1 2 3 4 
2. Pe ansamblu, sunt mulţumit(ă) de mine. 1 2 3 4 
3. Aş vrea să am mai mult respect pentru mine. 1 2 3 4 
4. Uneori, mă simt inutil(ă). 1 2 3 4 
5. Uneori, simt că nu sunt bun(ă) de nimic. 1 2 3 4 
6. Cred că am un număr de calităţi (caracteristici pozitive, bune). 1 2 3 4 
7. Una peste alta, sunt înclinat(ă) să cred că sunt un(o) ratat(ă). 1 2 3 4 
8. Sunt capabil(ă) să fac lucrurile la fel de bine ca ceilalţi. 1 2 3 4 
9. Simt că nu am prea multe lucruri de care să fiu mândru(ă). 1 2 3 4 
10. Am o atitudine pozitivă faţă de mine. 1 2 3 4 

Primit în redacţie la: 30.06.2015 
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REZUMAT 

Scala propusă de M. Rosenberg este unul dintre cele mai populare instrumente destinate 
evaluării stimei de sine în rândul adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor. Această scală a fost utilizată 
intensiv în scopuri de cercetare, precum şi în practică. Scorul total poate oferi psihologilor clinicieni 
sau consilierilor şcolari o indicaţie cu privire la posibile dificultăţi pe care un adolescent le are cu 
reprezentarea de sine. Prezentul studiu sumarizează datele obţinute prin administrarea scalei pe un 
eşantion de adolescenţi români (N = 872). Principalul obiectiv al demersului psihometric l-a constituit 
evaluarea validităţii de construct. Am utilizat o strategie cantitativă bazată pe analiza factorială 
confirmatorie. Utilizându-se aplicaţia AMOS, au fost testate două modele de măsurare ipotetice. 
Datele au sugerat că modelul cu doi factori latenţi interrelaţionaţi (corespunzători itemilor formulaţi 
pozitiv, respectiv negativ) descrie mai bine răspunsurile pe care un adolescent le dă la RSES. 
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Abstract 

This paper presents the results of a complex experiment carried out in the Romanian language 
in order to verify some aspects regarding colour identification process and the truthfulness of focal 
colours theory. In the first phase of the experiment, the listing technique was used to test the theory of 
focal colours. In the second phase, a photo was used to investigate the colour identification process in 
a real-like situation. The third phase was aimed to assess the correct identification of a colour without 
using a colour name. The final phase tested the efficiency of colour names in identification of a 
specific colour. 

The experimental results indicated that the theory of focal colours is true also for the 
Romanian language. Also, people recognise more easily a colour if it is displayed on a large area. 
Identification of colours in a matrix is not influenced by the ordered or random character of the matrix 
in which the colours are displayed. People recognise a colour in lower degree when reading/hearing 
its name. 

Cuvinte-cheie: psihologia culorii, culori focale, identificarea culorii. 

Keywords: colour psychology, focal colours, colour identification. 

1. INTRODUCTION 

The colour psychology deals with related fields like colour perception, 
colour-induced behaviour, colour meaning, etc. The convey of colour meaning is 
strongly related to colour identification. The aim of colour identification is to make 
a decision expressed in natural language regarding the colour name that best 
describes a region in a so-called scene – a region that possesses a certain chromatic 
homogeneity (Benavente et al., 1999). For colour identification, a person should 
know the colour names. It is important that colour names should not be relative; 
otherwise the person will have problems communicating with other people in terms 
of precision and efficiency.  

Using the natural language leads to imprecision and confusions. Some of the 
colour names are specific to each language. Also, colour names vary in time. For 
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example, in a textbook published over one hundred years ago (“Cromatica poporului 
român” – The Chromatics of the Romanian People), the authors indicated some 
colour names whose meanings are totally lost today: “avaiu, carage, chiclăzăriu, 
cicic, naralgiu, neremziu, săin, stirigiu” (Dumitrescu, 2013).  

Experimental research carried out in developed countries and, also, in 
undeveloped countries revealed that some colours distinguish themselves from 
others regardless of the observer’s language. These colours are called focal colours; 
they possess a prominent character and are indicated by only one word. The first 
researchers that approached this issue were Brent, Berlin and Paul Kay in 1969 
(according to Berlin and Kay, 2000). They based their findings on extended research 
about categories associated to colours carried-out in 20 languages and they 
demonstrated the inconsistency of the hypothesis that stipulates that colour names 
have a random character. The only possible explanation for the transcultural 
correspondence of colours is genetically determined (Berlin and Kay, 2000).  

Brent Berlin and Paul Kay demonstrated that only eight colours possess a 
universal character and are independent of any language used, because their 
meaning is determined by universally shared aspects of perception, cognition and 
environment. These are the so-called focal colours and they are recognised faster 
than others (Berlin, Kay, 2000). The set of eight was later extended to eleven. 

Results of other researchers confirmed the theory proposed by Berlin and Kay 
(Shepard, 1997; Boyton, 1997; Saunders, Van Brakel, 1997; Sturges, Whitfield, 
1997; Guest, Van Laar, 2000; Lin, et al., 2001). Steven Pinker makes a strong point 
regarding the relationship between language and colour: “The way we see colours 
determines how we learn words for them, not vice versa” (Pinker, 1994). 

In 2003, Kay and Regier published the synthetic results of another large 
research (Word Color Survey – WCS) performed in situ with speakers of  
110 unwritten languages spoken in small-scale, from nonindustrialized societies, 
insofar as possible monolinguals. The conclusions drawn after the statistical analysis of 
the results indicated that „there are clear cross-linguistic statistical tendencies for 
named colour categories to cluster at certain privileged points”, the privileged 
points are similar for all studied languages (no matter the type of society) and the 
privileged points are exactly or very near to the focal colours (named in English) 
set decades ago (Kay, Regier, 2003). The Romanian language was not subject to 
research in neither study (1969 or 2003). Other research indicates that focal colours 
are more prominent and they are designated by one word, feature that makes them 
easy to memorise and to identify. The focal colours are recognised easier when 
displayed in ordered matrices than in random matrices (Agrillo, Roberson, 2007). 
The so-called “nameability” was discovered to be an important feature in colour 
categorisation, independent of any focal quality of the considered items. Experiments 
constructed on colour name-based tasks indicated that better performance is 
achieved when nameable colour sets are used, when the task requires categorisation 
(Guest, Van Laar, 2002). 
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Furthermore, the experiments indicated that populations that do not have 
specific words for focal colours in their languages learned and memorised quicker 
and more accurate the names for focal colours than for non-focal colours and 
especially those colours closed to the boundaries (Heider, 1971, 1972).  

Considering the findings of Brent, Berlin and Paul Kay, it is generally 
accepted that there are six focal colours, as indicated in a well-known resource for 
common knowlege as Wikipedia (2014): black, white, red, green, blue, yellow. 
Also, this set can be extended to twelve colours: black, grey, white, pink, red, 
orange, yellow, green, blue, purple, brown, azure. The difference between the set 
of eleven colours and the set with twelve colours is given by the presence of azure 
colour, which is not recognised by all as a real focal colour. 

However, other researchers claim that the focal colours are not innate, but 
learned and subsequently culture-influenced. Studying populations from different 
cultures, Davies, Davidoff and Robertson found significant differences in the outcome 
of perceptual and memory tasks because of different colour category system in 
each culture (Roberson, 2000). Also, teaching colours to English and Himba 
(Angola) children, the same researchers found support for their theory about the 
learned character of colour categorisation (Roberson, 2006). They assumed that 
there is “no single set of categories that is universal and independent of culture and 
language” and people group colours by similarity, which is pervasive across cultures. 
Moreover, these researchers claimed that it is possible that the organisation of 
chromatic space in eleven focal colours is given by the optimum combination of 
discriminability and cognitive economy for recognition and representation of large 
numbers of colours. 

A midway scientific opinion, formulated after experiments involving children, is 
that people might be born with a set of cognitive categories (including that of focal 
colours), but these innate categories are altered later by the categories established 
by language (Bornstein et al., 1976; Franklin, Davies, 2004). 

2. METHODOLOGY 

2.1. GENERAL AIM 

Considering the results obtained by other researchers and the debate 
regarding the existence of focal colours, the authors of the present paper decided to 
organise an experiment that will test the theory of the focal colours and, also, to 
investigate some aspects of the process of colour identification. 

2.2. WORKING HYPOTHESES 

After studying in-depth the opinions, arguments and practical results of 
theorists and researchers, the authors decided to test the following hypotheses: 
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H1: The set of colours that is sufficient to describe any shade of colour in the 
Romanian language is the set of focal colours. 

H2: The degree of correct identification of a colour is dependent on the size 
of the coloured area. 

H3: The degree of correct identification of a colour is higher for an ordered 
reference than for a random reference. 

H4: A colour is identified by name as easily as by direct identification. 

2.3. EXPERIMENT PLANNING 

According to the working hypothesis, four interrelated phases of the experiment 
were planned. The phases are: 

1. Testing the concept of focal colours by listing technique; 
2. Identification of colour names in a given photo; 
3. Identification of colours in a matrix of 10 colours (ordered / random matrix); 
4. Identification of colours in an ordered matrix when the colour names are given. 
The first phase of the experiment – testing of the focal colour concept as the 

base of colour naming in Romanian – was carried out using the listing technique. 
The participants to the experiment were asked to write down the colour names they 
consider necessary to establish a colour system. In this colour system, every shade 
would be designated by a colour name plus an attribute of variation like “dark”, 
“light”, “pale” etc.  

The second phase of the experiment is related to the second working 
hypothesis and it was decided to reproduce a real-like situation. The participants 
were asked to assign a colour to each element displayed in a photo presented on a 
computer screen. The same photo was used in all experimental runs. 

The third phase of the experiment was aimed to assess the correct 
identification of a colour without using a colour name and when the reference is 
different. The references were an ordered matrix of colours and a random matrix of 
colours. The participants were shown a single colour on a computer screen and 
then they were asked to identify it in an (ordered and, respectively, random) matrix 
of colours that appeared as a next image on the computer screen. (Samples of the 
matrices are displayed in Figures no. 1 and no. 2) Actually, they indicated the 
colour’s position (row and column) in the matrix. There was no possibility of 
getting back to the single colour. Totally, the participants were asked to identify  
10 colours. The selected colours to be used in this phase of the experiment were: focal 
colours (red, yellow, blue, violet, brown, azure, grey), derived colours (light red), 
intermediate colours (yellowish green, reddish violet) and other colours (cream). 

The final phase of the experiment tested the efficiency of 8 colour names in 
identification of a specific colour in an ordered matrix. The participants were given 
8 colour names and asked to indicate the colour’s position (row and column) in the 
matrix. The selected colours for this phase were: black, yellow, pink, azure, light 
red, red carmine, light blue and dark green. 
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Figure no. 1 – Sample of the ordered matrix. 

 
Figure no. 2 – Sample of the random matrix. 

2.4. PARTICIPANTS TO EXPERIMENT 

The experiment was performed in the Romanian language in a large technical 
university from Bucharest. There was only one criterion in selection of participants: no 
knowledge in colour theory. There were no participants involved in more than one 
phase. In phase 3, a participant could use only one type of matrix. All experiment 
sessions were supervised by the authors of the present paper in order to ensure 
uniform conditions. 

The first phase of the experiment was undertaken using 195 participants. All 
participants were young (22-24 years old). The gender distribution was: 100 female 
(age mean = 22.92, age variance = 0.18) and 95 male (age mean = 22.9, age 
variance = 0.15). 

The second phase of the experiment was performed using 296 participants. 
All participants were young (22-24 years old). The gender distribution was:  
157 female (age mean = 23.18, age variance = 0.21) and 139 male (age mean = 
23.09, age variance = 0.2). 

The third phase of the experiment was done using 142 participants. All 
participants were university students (22–24 years old). The gender distribution 
was: 70 female (age mean = 23.91, age variance = 0.11) and 72 male (age mean = 
23.21, age variance = 0.25). 
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The fourth phase of the experiment was carried out using 81 participants. All 
participants were young (21–24 years old). The gender distribution was: 40 female 
(age mean = 22.09, age variance = 0.09) and 41 male (age mean = 22.22, age 
variance = 0.37). 

3. EXPERIMENT RESULTS 

The raw data obtained from the experiment was recorded in and processed 
with a spreadsheet editor, using its statistical functions. The resulted information 
was structured in sets.  

The experimental results of the first phase are displayed in Table no. 1, where 
F – female; M – male; T – total.  

Table no. 1 
Experimental results of the first phase (frequencies) 

Colour F [%] M [%] T [%]  Colour F [%] M [%] T [%] 
Green 100.00 97.89 98.97  Brown 75.76 76.84 76.29 
Red 95.96 97.89 96.91  Violet 74.75 71.58 73.20 
Blue 95.96 97.89 96.91  White 67.68 74.74 71.13 
Yellow 96.97 92.63 94.85  Pink 75.76 65.26 70.62 
Orange 88.89 81.05 85.05  Grey  62.63 53.68 58.25 
Black 77.78 83.16 80.41  Azure 30.30 32.63 31.44 

The experimental results of the first phase confirm the theory of focal 
colours. First colours in the list (green, red, blue and yellow) are the so-called 
chromatic colours in the focal colours set of Berlin and Kay (2000). Orange and 
black also scored well. Poor results were obtained by grey and, especially, azure. 
The last position of azure with 31.44% frequency confirms the reticence of some 
researchers about the focal character of azure. So, the H1 hypothesis was 
confirmed as true. 

All the colours in the list correspond to the extended set of Berlin and Kay 
(2000). The variations were violet instead of purple and “bleu” (the light blue 
colour of the sky in Romanian) instead of azure. In fact, violet and “bleu” are 
names more used in the Romanian language than purple and, respectively, azure.  

When the responses of female and male subjects are compared, it can be 
noticed that the difference between percentages are within a 5% interval, with the 
notable exception of grey (9.42%). It would appear that women are more inclined 
to consider grey as a focal colours than men. But, the T-test (α = 0.05) for grey 
comparing women and men returns the value of 0.21, so there is actually no 
difference between women and men.  

The experimental results of the second phase are displayed in Table 2, where 
F – female; M – male; T – total. The value of Cronbach’s alpha coefficient for the 
second phase of the experiment was 0.74, so the results can be considered as 
consistent. 
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Table no. 2 
Experimental results of the second phase 

 Correct identification [%] 
Item Colour F M T 

Plants Green 90.45 92.09 91.22 
Car Blue 88.54 92.81 90.54 
Flower 1 Yellow 84.08 82.73 83.45 
Stop lamp Red 59.87 69.06 64.19 
Flower 2 Red 70.06 52.52 61.82 
Wall Grey 64.33 52.52 58.78 
Flower 3 Violet 58.60 47.48 53.38 
Packaging Orange 50.96 52.52 51.69 
Statue Black 48.41 47.48 47.97 
Tree Brown 43.31 31.65 37.84 

The first observation is that people recognised easily focal colours displayed 
on large areas (green plants and blue car). Even though it has a large area, the wall 
was neglected in some regard because of its insignificant colour (grey). The 
colours associated to significant elements in the photo (car stop and flowers) scored 
fairly well. Because of the cast of light and shadows, the black colour of the statue 
was correctly identified by less than half of participants. 

Even it was confirmed in the case of some colours (green and blue), it can be 
concluded that the hypothesis H2 was false. So, the degree of correct identification 
of a colour is NOT dependent on the size of the coloured area.  

The Cronbach’s alpha coefficient for the third phase of the experiment was 
0.77, so the results are relevant. The experimental results of the third phase are 
displayed in Table 3, where F – female; M – male; T – total. 

Table no. 3 
Experimental results of the third phase 

 Correct identification of colours [%] 
 Ordered Matrix Random Matrix 

Colour F M T F M T 
Yellow 98.57 95.83 97.18 97.22 96.88 96.97 
Blue 95.71 93.06 94.37 88.89 93.75 90.91 
Yellowish green 94.29 93.06 93.66 88.89 78.13 83.33 
Azure 90.00 86.11 88.03 86.11 78.13 83.33 
Grey 87.14 86.11 86.62 97.22 90.63 93.94 
Red 84.29 88.89 86.62 80.56 78.13 78.79 
Light red 78.57 84.72 81.69 86.11 78.13 83.33 
Brown 67.14 80.56 73.94 86.11 81.25 83.33 
Reddish violet 77.14 65.28 71.13 91.67 68.75 81.82 
Cream 81.43 59.72 70.42 72.22 65.63 69.70 

Mean 85.43 83.33 84.37 87.50 80.94 84.55 
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First of all, there was no difference in identification of colours in an ordered 
or in a random matrix (the overall mean having about the same value – 84.37% 
comparing to 84.55%). The T test for overall results showed a great value: 0.96. 
That means that gradual change of colour shades and the grouping of colours (as in 
the ordered matrix) did not help the participants more than the chromatic contrast 
between different adjacent colours (as appear in the random matrix). So, the 
hypothesis H3 is false. The degree of correct identification of a colour is the same 
in case of an ordered reference and of a random reference. 

Comparing the results against the gender criterion, men and women were 
about the same reliable in colour identification when using the ordered matrix. But, 
men (87.5%) appeared to be better than women (80.94%) in colour identification 
when the random matrix was used. The T test (α = 0.05) for the random matrix, 
when women and men are considered returns the value of 0.11. It is a small value, 
but still indicates that there is no difference between women and men. 

In general, men and women identified colours with about the same rate of 
success, with some notable exceptions. Men identified brown far better than 
women. Women identified yellowish green, reddish violet and cream far better 
than men. It is noticeable that the last mentioned colours are colours suitable for 
ladies’ clothes. But this last observation should be further checked. 

Discussing about the types of colours, focal colours were not identified in a 
significantly higher degree than the rest of the colours. A very likely explanation is 
given by the fact that this phase of the experiment was designed to involve the 
sensorial memory. So, the participants did not need to use words in the 
identification process and the main advantage of focal colours was lost. 

The intermediate colours (yellowish green and reddish violet) have very 
different positions in the top, so their level of identification can be considered as 
average. The colour outside the focal colour system (cream) had the poorest score. 
Nevertheless, it was only one colour of this type, so it is not reasonable to conclude 
that these types of colours are more difficult to identify.  

The experimental results of the fourth phase are displayed in Table 4, where 
F – female; M – male; T – total. The value of Cronbach’s alpha coefficient for the 
fourth phase of the experiment was 0.76. 

Table no. 4 
Experimental results of the fourth phase 

Correct identification of colour [%]   Colour F M T 
Yellow 70.00 95.12 82.72 
Black 67.50 95.12 81.48 
Dark green 70.00 85.37 77.78 
Carmine red 32.50 60.98 46.91 
Azure 32.50 60.98 46.91 
Light red 27.50 41.46 34.57 
Light blue 15.00 39.02 27.16 
Pink 5.00 36.59 20.99 
Mean 40.00 64.33 52.31 
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Obviously, people are not so good in recognising a colour after its name. The 
mean 52.31% is a very low value for colour recognition. An explanation can be 
poor colour literacy.  

Men (64.33%) are better than women (40%) in recognising a colour after its 
name. The differences are so great, that no additional test is required. Pink occupies 
the last position in the list with a percentage of 20.99 – very low for a focal colour. 
Only 5% of women recognised the right shade of pink.  

Comparing the results of phases three and four, it can be easily observed that 
hypothesis H4 (A colour is identified by name as easily as by direct identification.) 
is false.  

4. DISCUSSION 

All the experiment phases were performed in the Romanian language, so the 
results are relevant for this language. Actually, this was the purpose of the experiment: 
to study the process of colour identification and to test the theory of focal colours 
in Romanian. Another limitation is given by the age of the participants. They were 
all young. Even if the experiment took place in Bucharest, the results can be 
extended to the whole Romania, considering that the participants were university 
students from all the historic regions of Romania. 

When asked to list all the necessary colours to make a colour system, the 
participants indicated in order all the colours proposed by Berlin and Kay (2000). 
Other colours that appeared in the list were below the focal colours. Moreover, the 
basic colours of NCS (Natural Colour System) – green, red, blue and yellow – 
scored more than 94%, which can be considered as another confirmation. “Azure” 
was the last in the list with a disappointing score (31.44%) and should be 
eliminated from the list of focal colours, especially because it can be considered as 
a certain shade of light blue. 

After the analysis of a photo, the participants identified correctly the focal 
colours placed on large areas (plants in great number and car body), but not in the 
same degree the focal colours displayed on small, but significant areas (car stop). 
So, the correct identification of colours is aided by the size of the area. Grey is a 
special case. It scored poorly in the first phase of the experiment, but also in the 
second, even when it was placed on a large area (the wall). Probably, this happens 
because of grey’s disregardable nature – a “dull” colour, as some observed. 

When asked to identify colours without naming them, the participants scored 
in average the same results no matter of matrix type used (ordered or random). 
There were noted significant differences for individual colours, but no matrix 
appeared to definitely favour the process of identification. 

The experiment revealed that people are not good in the identification of 
colours when the colour names are given. Even the focal colours did not score very 



 Andrei Dumitrescu, Mihaela-Elena Ulmeanu 10 220 

well. That means that, in a real like-situation, all tasks that involve the recognition 
of colours in a large set should be redesigned or, at least, assigned to low-risk 
situations. 

With one exception, the differences between women and men in colour 
identification are not significant. There were individual differences like women 
were better in the identification of reddish violet (22.92%), but on average the 
results were the same. The exception was the identification of colour when the 
name is given. Men were better for all colours used in experiment, scoring in 
average 24.33%. A possible explanation for this fact is that women are looking for 
subtle differences, whilst men are straight forward when dealing with colours. 

5. CONCLUSIONS 

Both sets of focal colours (containing 6 and, respectively 12 colours) indicated 
by the American researchers Brent Berlin and Paul Kay (2000) were confirmed by 
the experimental results. The deviations from the classic extended set were violet 
instead of purple and “blue” (the light blue colour of the sky) instead of azure.  

When asked to recognise colours in a photo, people easily recognised colours 
displayed on large areas and, also, colours associated to significant elements. The 
cast of light and shadows on objects influenced negatively the recognition of colours. 

Identification of colours in a matrix is not influenced by the ordered or 
random character of the matrix. When no words are used in the identification 
process, the focal colours are not identified in a higher degree than the others.  

In general, people are not so good in recognising a colour after its name, even 
in the case of a unique colour as black. From the colour set used in the experiment, 
pink scored very poor – only 5% of women recognised the right shade after name. 
Men are better than women in recognising a colour after its name. 

Primit în redacţie la: 23.03.2015 
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REZUMAT 

Această lucrare prezintă rezultatele unui experiment complex realizat în limba română, în 
scopul de a verifica unele aspecte referitoare la procesul de identificare a culorilor, precum şi 
veridicitatea teoriei culorilor focale. În prima fază a experimentului, tehnica listării a fost folosită 
pentru testarea teoriei culorilor focale. În cea de a doua fază, o fotografie a fost utilizată pentru a 
investiga procesul de identificare a culorilor într-o situaţie reală. A treia etapă a avut drept scop 
evaluarea identificării corecte a culorilor fără utilizarea denumirii culorilor. Faza finală a testat 
eficienţa denumirii culorilor în identificarea unei anumite culori. 

Rezultatele experimentale au indicat faptul că teoria culorilor focale este valabilă şi în limba 
română. De asemenea, oamenii recunosc mai uşor o culoare dacă aceasta este dispusă pe o suprafaţă 
mare. Identificarea unei culori într-o matrice nu este influenţată de caracterul ordonat sau aleator al 
matricii. Oamenii recunosc corect într-o mică măsură o culoare atunci când îi citesc/aud denumirea. 



 



ABORDĂRI TEORETICE ŞI PRACTIC-APLICATIVE 
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Abstract 

The family is constantly present in our existence from birth to death. Family life has a cyclical 
evolution that is repeated periodically. The stages of family life cycle (i.e., young unmarried adults, 
couple formation, the birth of children, adolescents and their separation from the family unit, 
retirement, sickness and death) bring important changes in the lives of its members. The transition 
from one stage to another is achieved through complex processes involving reshaping relationships 
and transmission of messages to the previous generations and those to come. Knowledge and  
understanding how the transition from one stage of family life cycle to another influences the 
evolution of family life and its members, as well as functioning of individuals and family system are 
useful tools for family therapist. Knowledge of family life cycle provides the foundation for 
understanding how developmental processes are impacted. 

Cuvinte-cheie: familia, ciclu de viaţă al familiei, etape, tranziţie. 

Keywords: family, family life cycle, stages, transition. 

1. INTRODUCERE 

Sunt mai multe modalităţi de a vorbi despre familie. Sub aspectul funcţionalităţii, 
ne putem întreba ce se întâmplă cu individul, membrii familiei de-a lungul ciclului 
vieţii. Pentru a înţelege, este necesar să definim ciclul de viaţă al familiei. Ciclul 
vieţii implică simbolul cercului; lucrurile merg în cerc fără sfârşit. Imaginea 
mişcării circulare evidenţiază dezvoltarea într-o perioadă de timp. Ca orice sistem 
viu, familia se naşte, înfloreşte, decade şi dispare. Este o constantă a existenţei 
noastre de la naştere până la final. Este aceeaşi, dar mereu nouă, deoarece traversează 
,,spaţii” şi perioade de timp diferite. Membrii fiecărei etape de viaţă găsesc în ei 
resursele să se adapteze, voinţa şi forţa să schimbe statutul social şi situaţia 
materială. Prin procese morfogenetice care reglementează modificarea şi mecanisme 
morfostatice care conservă identitatea familiei, grupul familial este capabil să se 
adapteze la mişcările de transformare continuă, dar, în acelaşi timp, să-şi păstreze 
identitatea. E. Scabini (1995) consideră familia „o organizaţie complexă”, o „unitate 
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dinamică” care are o istorie şi creează una. Se referă la tipul de experienţe din viaţa 
de familie de zi cu zi, prin care cei mai mulţi dintre noi au trecut rezonând în 
registrul emoţiilor, motivaţiilor, în înţelegerea realităţii, a vieţii şi morţii. 

Schimbarea este un program complex care se desfăşoară în etape însoţite de 
perioade de tranziţie, profund influenţate de context. Fiecare perioadă este însoţită 
de schimbări de rol ale fiecărui membru care implică modificări ale pattern-urilor 
relaţionale.  

La nivel individual, membrii familiei se transformă fizic, cognitiv şi emotiv, 
interpersonal. Odată cu transformarea individuală, se modifică şi relaţiile dintre 
membrii familiei; intrarea unui nou membru în familie prin naşterea sau adopţia 
unui copil, acceptarea unui părinte în vârstă singur sau ieşirea din familie a unui 
membru prin căsătorie, separare, deces sau alte evenimente care produc modificări 
în structura grupului familial. La nivel social, structura relaţională a familiei, de 
asemenea, se modifică, ca răspuns la schimbările care au loc în contextul social şi 
cultural de care aparţine (de exemplu: şomajul, bunăstarea economică, războaiele 
etc. (Grillo, 2008; Morone şi Mereu, 2003). 

Articolul urmăreşte să evidenţieze multitudinea factorilor care intervin în 
transformarea individului uman de la o etapă la alta a vieţii, complexitatea proceselor 
implicate în schimbare, precum şi relaţia dintre individ şi sistemele care îi 
condiţionează dezvoltarea. Experienţele de viaţă comune contribuie la dinamica 
transformărilor ce apar la nivelul individului şi familiei sale, prin schimbarea 
pattern-urilor relaţionale. De-a lungul ciclului vieţii, evoluţia familiei are loc în 
două planuri: vertical şi orizontal. Planul vertical se referă la transmiterea 
modelelor relaţionale de la o generaţie la alta. În planul orizontal, sunt urmărite 
etapele ciclului de viaţă al familiei, care corespund evenimentelor critice ce generează 
criza de tranziţie. Trecerea familiei prin ciclul vieţii se realizează prin două 
procese: redimensionarea relaţiilor şi transmiterea intergeneraţională. Conform 
terapeuţilor de familie, această dinamică evolutivă a familiei respectă anumite 
principii clare. Ultima parte a lucrării prezintă etapele ciclului vieţii unui individ 
din perspectiva actuală. 

2. ETAPELE DE VIAŢĂ ŞI EVENIMENTELE CRITICE 

Etapele ciclului de viaţă corespund evenimentelor critice din viaţa familiei şi 
individului: formarea cuplului, naşterea copiilor, adolescenţa şi despărţirea lor de 
nucleul familial, pensionarea, boala şi moartea. Perioadele de criză din viaţa 
familiei şi ale individului apar în special în perioadele de tranziţie de la o etapă la 
alta, deoarece stresul atât în plan orizontal cât şi vertical este mai intens, şi pot fi 
însoţite de o anumită simptomatologie. Evenimentele semnificative din viaţa 
individului şi implicit ale familiei împart ciclul de viaţă al acesteia în mai multe 
etape. Evenimentele care caracterizează fiecare etapă nu sunt înţelese ca un 
element care provoacă o trecere, ci ca „factori critici” (Scabini, 1995). Consecinţele 
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aspectului critic al evenimentelor sunt evidente în trăirile emoţionale, în gândirea, 
în comportamentul membrilor familiei care influenţează implicit funcţionalitatea 
sistemului familial. De exemplu, căsătoria, naşterea, intrările şi ieşirile membrilor 
din şi în sistemul familial sunt factori critici. Dinamica relaţională din familie care 
precede evenimentul, contextul socio-economic şi cultural în care familia se află 
anticipează evoluţia ciclului de viaţă al familiei. De exemplu, adolescentul care nu 
se adaptează şi nu reuşeşte să se formeze profesional va prelungi etapa „familia cu 
adolescenţi”. Evenimentele critice sunt previzibile (naşterea unui copil) şi imprevizibile 
(boala, schimbarea locuinţei). În funcţie de implicarea individului în producerea 
evenimentelor critice, acestea pot fi alese – căsătoria, plecarea din casă a adoles-
centului, evenimente previzibile nealese – moartea, evenimente neprevizibile alese – 
divorţul sau evenimente neprevizibile nealese – accidentele, pierderea bunurilor 
materiale sau câştigarea neaşteptată a acestora. Familiile în cadrul cărora apar 
evenimente neprevizibile nealese – accidentele, pierderea bunurilor materiale sau 
câştigarea neaşteptată a acestora – sunt cunoscute în literatură ca „familii puse la 
încercare” (Scabini, 1995). Evenimentele critice pozitive sau negative care provoacă 
tranziţia sunt intergeneraţionale (căsătoria, naşterea, noul născut ocupă în familie 
un loc care are o anumită semnificaţie pentru generaţiile anterioare şi viitoare; 
decesul, când, chiar dacă o persoană dispare, ea lasă o zestre ereditară generaţiilor 
care urmează). Dezvoltarea familiei de-a lungul ciclului de viaţă are loc pe două 
axe: cea verticală se referă la transmiterea de modele relaţionale de la generaţie la 
generaţie şi axa orizontală indică „criza” şi evenimentele în care familia este 
implicată de-a lungul vieţii (modelul propus de Carter şi McGoldrick – 1988). Se 
poate spune că procesele care permit familiilor să evolueze în sens orizontal, 
sincronic, redimensionează relaţiile de la o fază la alta a ciclului de viaţă şi în sens 
vertical, diacronic, prin trecerea de la o generaţie la alta. 

CRIZA DE TRANZIŢIE ŞI MODALITĂŢILE DE COPING 

Criza pe care evenimentele critice o provoacă în sistemul familial depinde de 
modul în care familia respectivă face faţă situaţiei, reuşeşte să o accepte şi să o 
integreze în evoluţia sa. Trecerea de la o etapă la alta a ciclului de viaţă implică 
modalităţi noi de interacţiune şi de coping în cadrul grupului familial. În societăţile 
arhaice şi astăzi, în anumite zone ale globului, trecerea de la o etapă la alta a 
ciclului de viaţă este marcată de un ritual care face ca pasajul la o condiţie nouă de 
viaţă să fie mai rapid. Ritualurile implică participarea întregii comunităţi şi sunt 
asociate anotimpurilor, ciclurilor lunii. Tranziţia în societatea contemporană este 
mai puţin ritualizată, trăită mai mult individual, cu o mai mare posibilitate de 
alegere (soţii decid când să devină părinţi, adolescentul când să iasă din familia de 
origine etc.). Haley (1980) consideră că stresul din familie este mai intens în 
primele etape ale tranziţiei de la o etapă la alta în procesul evolutiv al familiei şi 
sugerează că simptomele patologice apar mai uşor în timpul întreruperilor sau 
denaturării în evoluţia ciclului de viaţă. Simptomele indică faptul că familia este 
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blocată sau traversează cu dificultate trecerea la faza următoare. Prin urmare, 
intervenţiile clinice eficiente încearcă să pună în mişcare procesul de evoluţie a 
grupului familial. 

3. TRANZIŢIA DE LA O ETAPĂ LA ALTA A CICLULUI DE VIAŢĂ 

Tranziţia de la o etapă la alta a ciclului de viaţă al familiei se realizează prin 
două procese: redimensionarea relaţiilor şi transmiterea intergeneraţională (Scabini, 
1995, p. 102). Evenimentele critice pozitive sau negative care provoacă tranziţia 
sunt intergeneraţionale (căsătoria, naşterea, copilul nou născut ocupă în familie un 
loc care are o anumită semnificaţie pentru generaţiile anterioare şi viitoare; decesul, 
când, chiar dacă o persoană dispare, ea lasă o zestre ereditară generaţiilor care 
urmează). Procesul de tranziţie are două coordonate exprimate metaforic prin „spaţial 
şi temporal”. Spaţiul permite studiul modalităţilor prin care membrii familiei 
stabilesc distanţele între ei, între sub-sistemele care alcătuiesc familia, regulile pe 
care le urmează în acest sens (Kantor şi Leher, 1975). S. Minuchin (1981) a utilizat 
şi a lucrat cu aceste metafore. 

3.1. STABILIREA DISTANŢELOR RELAŢIONALE 

Literatura de specialitate descrie trei tipuri de distanţe relaţionale (Scabini, 
1995). Distanţa interpersonală se referă la modul în care două sau mai multe 
persoane gestionează câmpul psihologic al fiecăruia. Pentru definirea câmpului sau 
spaţiului psihologic, Minuchin (1981) a utilizat noţiunea de graniţă. În cazul 
persoanelor care nu au interese comune şi sunt distanţate unele faţă de altele, 
graniţele sunt rigide, spaţiul psihologic nu este invadat, transmiterea mesajelor este 
greu de realizat. Fiecare este în afara câmpului celuilalt. Familiile în care între 
membrii familiei se stabilesc graniţe rigide sunt neimplicate. În situaţiile în care 
graniţele individuale sunt vagi, aparente, neclare, spaţiile sunt mici, câmpurile 
psihologice se suprapun, iar persoanele îşi pot pierde intimitatea şi autonomia 
personală. Minuchin (1981) a definit familiile care îşi gestionează spaţiul în felul 
acesta ca fiind „prinse”, „implicate”. Graniţele clare permit membrilor familiei să 
relaţioneze în spaţii care se modifică în funcţie de context, asigurându-le deopotrivă 
autonomia individuală, legătura cu ceilalţi membri şi conferindu-le sentimentul de 
apartenenţă la nucleul familial. 

E. Scabini (1995) consideră că funcţionarea relaţională se realizează în 
condiţiile unui câmp psihologic de „mijloc”, acesta fiind spaţiul optim de echilibru 
care este într-o continuă schimbare. De-a lungul ciclului de viaţă al familiei, 
distanţele interpersonale se modifică de la o etapă la alta. Astfel, în stadiul familiei 
cu copii mici, distanţa dintre părinţi şi copii se micşorează, iar cea dintre părinţi şi 
adolescenţi se măreşte; compensator, se micşorează distanţa dintre părinţii din a 
doua generaţie şi cei din familia de origine. Cea de-a doua componentă a distanţei 
relaţionale, distanţa dintre familie şi exterior defineşte trei tipuri de familii: cele 



5 Ciclul de viaţă al familiei şi dinamica tranziţională 227 

care au un schimb reciproc şi permanent cu exteriorul, sunt inserate social, se 
adaptează uşor la contextul social şi îşi menţin în acelaşi timp homeostazia, numite 
familii echilibrate (Scabini, 1995) sau mixte (Beavers, 1993). Familiile care au 
graniţe rigide cu exteriorul, în care toată energia este folosită pentru gratificarea 
membrilor în interior, se numesc familii centripete. Opusul acestora, familiile care 
funcţionează cu graniţe exterioare slab definite, în care membrii familiei încearcă 
să-şi satisfacă nevoile numai în exterior, sunt familii centrifuge. Cele două tipuri de 
relaţii interpersonale şi cele cu mediul exterior sunt corelate. 

Cel de-al treilea tip de adaptare a distanţelor se referă la distanţele inter-
generaţionale şi implică ierarhiile din familie. Ierarhiile definesc rolurile şi puterea 
decizională. Perioada care cuprinde cel de-al patrulea deceniu de viaţă al copiilor-
adulţi este o etapă crucială a ciclului de viaţă al familiei (Scabini, 1995; Williamson, 
1982). În această perioadă a vieţii individului, se resetează distanţa relaţională 
părinţi şi fii. Se depăşeşte bariera intergeneraţională. 

3.2. TRANSMITEREA INTERGENERAŢIONALĂ 

Pe parcursul evoluţiei sale, un individ îndeplineşte în cadrul familiei mai 
multe roluri – cel de părinte al copiilor săi şi de „copil” al părinţilor din generaţia 
anterioară, al familiei de origine. În această calitate a gestionat în mare măsură 
trecerea de la generaţia precedentă  la cea din care face parte, acumulând experienţă, 
resurse, informaţii, bunuri materiale, spirituale, tradiţii, valori, aspiraţii, comportamente 
în faţa unor evenimente de viaţă. Tot acest „bagaj”, tot ceea ce ei au devenit şi 
construit în timp, comunică şi transferă generaţiei care urmează. Generaţia nouă 
este cea care alege şi decide ce acceptă şi ce nu. Referindu-se la transmiterea 
modelelor de funcţionare ca părinţi, transmise noii generaţii, Cigoli (1994) descrie 
trei etape: interiorizarea funcţiilor de părinte, recunoaşterea sau nerecunoaşterea 
informaţiilor primite ca o sursă de identificare benefică/nebenefică de la care să 
înceapă diferenţierea şi utilizarea modelului în noua structură pentru a-l face să dea 
roade. 

4. PRINCIPII ALE DINAMICII CICLULUI DE VIAŢĂ AL FAMILIEI 

Unul dintre principii este reprezentat de abilitatea familiei de a negocia cu 
succes fazele dezvoltării sale, luând în calcul eşecurile şi succesele fazei anterioare 
şi anticipând pe cele din faza următoare (Scabini, 1995). Sfârşitul unei etape a 
ciclului vieţii comunică familiei resursele necesare pentru a face faţă etapei 
următoare. Incompleta trecere a unei etape înmagazinează probleme în următoarea 
etapă. În familiile nesănătoase, unii dintre membri rămân agăţaţi într-un rol potrivit 
unei faze anterioare de dezvoltare a familiei care nu a fost anulat sau actualizat. De 
exemplu, un cuplu tânăr nedespărţit de familia de origine este necompatibil cu noul 
rol de soţ sau soţie şi găseşte apariţia primului lor copil ca o ameninţare a intimităţii 
deja precare, sau o familie lansează mai uşor adolescentul dacă adolescenţa lor a 
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fost solid confirmată ca independenţă şi autonomie. Pornind de la acest principiu 
sub aspect psihoterapeutic, un obiectiv principal al terapiei de familie este să 
actualizeze, completeze sau să rezolve problemele nerezolvate ale stadiului anterior. O 
problemă nerezolvată într-o etapă de dezvoltare sugerează terapeutului dificultăţile 
pe care individul le va întâmpina în următoarea etapă a ciclului de viaţă.  

Cel de-al doilea principiu se referă la teama de tranziţie. Schimbarea implică 
risc şi poate să rănească, deoarece oamenii vin şi pleacă, relaţiile se schimbă 
mereu. Fiecare experienţă, transformare, chiar şi neplăcută, creşte familiaritatea, 
„coeziunea” membrilor familiei. Tranziţia este o pierdere a acesteia.  

J. Heron consideră că fiinţa umană moşteneşte capacităţi esenţiale care o 
ajută să se adapteze în diferite contexte. De exemplu, „Capacitatea de a face 
legături şi stabili relaţii bazate pe afecţiune ne face să ne simţim bucuroşi, capacitatea 
de a înţelege lumea şi locul nostru în ea ne face să ne simţim siguri, iar capacitatea 
de a alege ne face să simţim că avem control” (Heron citat de Neighbour, 1985,  
p. 13). Schimbarea circumstanţelor poate interfera cu oricare din aceste situaţii şi 
efectul poate fi durere, întreruperea relaţiilor, anxietate. „Schimbările care se 
produc în familie de-a lungul ciclului de viaţă pot produce o mixtură a acestor trăiri 
în fiecare membru al familiei, care poate experimenta emoţii foarte dureroase, 
anxietate, furie şi generează un complex de probleme de dinamică relaţională, 
condiţionări şi o anumita cultură” (Heron citat de Neighbour, 1985, p. 14). Multe 
evenimente de viaţă predictibile şi nepredictibile cauzează restanţe şi probleme 
emoţionale neterminate, neagă şi reprimă sentimente care, dacă nu sunt clarificate, 
sunt purtate într-un stagiu de viaţă ulterior, care denaturează şi distorsionează 
personalitatea. 

5. ETAPELE CICLULUI DE VIAŢĂ AL FAMILIEI 

Conceptul referitor la ciclul de viaţă al familiei a fost introdus în literatura de 
specialitate de către E. Duvall în anul 1962. J. Haley (1980) a preluat acest concept 
şi l-a suprapus pe principalele tipuri de probleme clinice care apar la nivelul 
sistemelor familiale. În anul 1988, Carter şi McGoldrick definesc aceste stadii de 
dezvoltare a ciclului vieţii de familie, propunând un model de evoluţie care 
presupune trecerea familiei printr-o serie de etape. Fiecare se caracterizează prin 
sarcini specifice de dezvoltare care implică o restructurare a relaţiilor din cuplu, 
dintre părinţi şi copii, a celor cu familia de origine şi găsirea soluţiei care permite 
trecerea la etapa următoare. Haley (1980) observa că familia nu reuşeşte întotdeauna să 
rezolve aceste sarcini de dezvoltare. În prezenţa dificultăţilor semnificative de a 
face faţă schimbărilor şi de a depăşi o etapă a ciclului de viaţă, una sau mai multe 
componente ale sistemului familial pot deveni simptomatice.  

În ciclul de viaţă tipic al unei familii, se disting şapte stagii. Orientat biologic 
sau social, fiecare poate fi variat sau scurtat, dar omiterea oricăruia cauzează 
moartea sau desfigurarea vieţii de familie (Neighbour, 1985). 
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Adultul tânăr singur 
Are sarcina de a se diferenţia,  de a se detaşa emoţional de familia de origine 

şi de a se defini pe sine raportat la membrii familiei, la persoanele  cu care inter-
acţionează la locul de muncă, la  reţeaua de prieteni, rude, colegi. Carter şi  
Mc Goldrick (1988) considerau ca relaţia acestuia cu familia de origine influenţează 
evoluţia sa ulterior, stabilind cu cine, când, cum, dacă se va căsători şi cum va trece 
prin etapele următoare ale ciclului de viaţă. Separarea tânărului adult de familia de 
origine se face fără a tăia relaţiile cu aceasta sau a încerca să fugă în căutarea unui 
refugiu emoţional care să o substituie. Sintetizând, am putea spune: este departe 
pentru a fi aproape. Separarea emoţională adecvată de familia de origine îi permite 
elaborarea unor proiecte de viaţă personale şi alăturarea de o altă persoană pentru a 
forma cuplul.  

Formarea cuplului 
Sarcina emoţională a celor doi parteneri este construirea identităţii de cuplu, 

redefinind relaţiile cu familiile lor de origine şi cu grupurile de apartenenţă ale 
soţilor. Neelaborarea în mod constructiv a separării de familia lor de origine 
limitează capacitatea de a realiza o implicare efectivă în noul grup familial şi astfel 
pot să apară probleme în noul cuplu. Astăzi, căsătoria nu mai constituie o alianţă 
între familii, ci o modalitate de autorealizare personală, de a obţine succesul social. 
Obiectivul principal în această perioadă este stabilirea unui echilibru de loialitate 
faţă de familia de origine şi familia nou formată sau în curs de formare (Carter şi 
Mc Goldrick, 1988). Cei doi parteneri caută răspunsul la întrebări de felul: Cum 
trebuie să se comporte într-un cuplu? Care sunt funcţiile fiecăruia? Spaţiul pe care 
îl are fiecare ? Care sunt distanţele de respectat pentru nevoile personale, libertatea 
personală cât şi pentru cea de intimitate? În exterior, redimensionează graniţele cu 
familia de origine şi stabilesc contacte noi (Walsh, 1988, p. 79), iar în relaţia de 
cuplu susţin necesitatea de reciprocitate pe termen lung, până când cei doi parteneri 
îşi asumă responsabilităţi care îi ajută să stabilească un echilibru de durată în cuplu. 
În această etapă, cei doi pun bazele unui contract relaţional care de-a lungul 
ciclului vieţii se schimbă, se readaptează cu fiecare etapă care apare, este supus  
probei timpului şi greşelilor. Cei doi îl reînnoiesc şi regenerează pentru a nu simţi 
de-a lungul vieţii senzaţia de a fi închişi, de a deveni prizonierii acestei înţelegeri. 
Acest contract relaţional implică un dialog continuu între cei doi parteneri, 
respectarea diferenţelor şi specificităţii fiecăruia. Factorii care contribuie la reuşita 
unei relaţii conjugale (Scabini, 1995) sunt intimitatea, implicarea, congruenţa, stilurile 
atributive – de evaluare a partenerului, comunicarea, orientarea religioasă, caracte-
risticile personale ale partenerului. Partenerii sunt implicaţi şi orientaţi nu numai 
asupra căsătoriei, ci şi a relaţiei cu partenerul sub aspectul susţinerii şi compatibilităţii. 
Congruenţa se referă la capacitatea partenerilor de a se percepe unul pe celălalt în 
aceeaşi manieră în care fiecare se percepe pe sine, precum şi la gradul de 
mulţumire conjugală. Referitor la atribuirea comportamentelor, D. M. Baucom 
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(1986; citat de Scabini, 1995) constata că fiecare partener al cuplului elaborează 
explicaţii despre comportamentul celuilalt în strânsă legătură cu gradul de satisfacţie 
globală, individuală, iar în cuplurile fericite, aprecierile faţă de comportamentul 
partenerului sunt mai binevoitoare decât faţă de propriul comportament şi invers în 
cuplurile nefericite. Într-un studiu longitudinal, L. A. Kirkpatrik şi K. E. Davis au 
observat că relaţia conjugală dintre un bărbat cu o structură de personalitate 
evitantă şi o femeie cu o structură anxioasă este de durată, iar cuplurile alcătuite 
din bărbaţi anxioşi şi femei evitante sunt de scurtă durată (cf. Scabini, 1995). 

Naşterea primului copil şi familia cu copii mici 
În ciuda faptului că în ultimele decenii statisticile arată scăderea natalităţii, 

sub aspect cultural,  interesul societăţii pentru noua generaţie a crescut. Dacă în 
secolele anterioare naşterea unui copil era un dar de la natură, un destin biologic, 
acum a devenit o alegere a ambilor părinţi. Alegerea de a deveni părinţi reprezintă 
un ritual de trecere la vârsta adultă şi o modalitate a acestora de autorealizare. În 
felul acesta, copilul reprezintă expectanţele părinţilor. Cu cât expectaţiile sunt mai 
mari, cu atât va fi mai dificil pentru copil să facă faţă şi să corespundă unei imagini 
de sine atât de provocatoare. Naşterea, un eveniment dorit, este însoţită de o 
încărcătură emoţională puternică, numită „concentrat emoţional” (Scabini, 1995), 
şi face ca în relaţia părinţi–copii să predomine aspectele afective şi de susţinere, în 
defavoarea impunerii unor reguli clare. McGoldrick, Heiman şi Carter (1993) 
consideră trecerea de la condiţia de cuplu la cea de părinţi o transformare esenţială, 
cheie a ciclului de viaţă prin care sistemul familial devine permanent. Dacă dintr-
un cuplu unul dintre parteneri pleacă, sistemul nu mai există; dacă însă dintr-o 
triadă unde există un copil unul dintre parteneri pleacă, sistemul continuă să existe 
(Breazelton, 1987). Prezenţa copilului instituie familia. Naşterea acestuia modifică 
structura diadică prin apariţia celui de-al treilea pol, oferind cuplului un punct de 
referinţă comun şi consolidând diada. Naşterea unui copil este un eveniment critic, 
deoarece aduce în scenă o nouă generaţie, implică redefinirea relaţiilor din familie 
şi redistribuirea rolurilor. Copilul trebuie să fie acceptat ca un nou membru al 
sistemului; în termeni de reglare a distanţelor, nu este vorba doar de găsirea unui 
loc micuţului în sistemul familial, ci şi în spaţiul mintal al familiei (E. Bradt; citat 
de Scabini, 1995). 

C. Ricci şi M. Selvini-Palazzoli (1984) observau la nivel relaţional o creştere 
geometrică a complexităţii structurii sistemului familial adusă de apariţia unui 
copil, cel de-al doilea care urmează aduce în sistemul familial, în plus, schimbări 
legate de gestionarea relaţiei dintre fraţi. Se delimitează sub-sistemele părinţilor şi 
cel al fraţilor care diferenţiază două generaţii. 

Familia cu adolescenţi 
Un individ acumulează caracteristici adulte printr-un proces de durată. 

Literatura de specialitate (Scabini, 1995) descrie adolescenţa care nu se termină. 
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Pubertatea este evenimentul biologic care consfinţeşte sfârşitul copilăriei şi debutul 
adolescenţei. Şcoala şi grupul celor de aceeaşi vârstă sunt cele două repere 
importante ale adolescentului în afara familiei unde experimentează şi realizează 
dorinţa sa de libertate. Adolescenţa este evenimentul critic în care sistemul familial 
se confruntă cu două aspecte contradictorii: tendinţa de a conserva structura, 
relaţiile, sensul de apartenenţă şi dorinţa adolescentului de a se desprinde, de 
autonomie, independenţă. Membrii celor două generaţii au ca obiectiv principal 
separarea reciprocă în cadrul sistemului familial; fiecare răspunde pentru sine în 
termeni de raţionamente, emoţii şi acţiuni în interiorul unor relaţii (Cigoli, 1985); 
cu cât membrii familiei manifestă graniţe psihologice clare şi flexibile, interes 
pentru celălalt, dar nu intruziune, apropiere, dar nu fuziune sau neimplicare, cu atât 
mai uşor familia va reuşi să facă faţă schimbărilor impuse de această etapă de viaţă 
(Anderson şi Fleming, 1986). Această diferenţiere individuală favorizează delimitarea 
sub-sistemelor părinţi şi adolescenţi. Relaţiile din sistemul fraţilor suferă modificări 
în timp. În prima etapă relaţiile dintre fraţi sunt apropiate, reprezintă unul pentru 
celălalt o importantă resursă şi suport emoţional, iar spre sfârşitul adolescenţei apar 
gelozia, competiţia, rivalitatea. 

În această etapă a ciclului de viaţă, părinţii traversează o perioadă de tranziţie 
cunoscută în literatura ca şi criza de la jumătatea vieţii. Nu mai sunt tineri şi 
aşteaptă începutul unei perioade de declin. Ei sunt o generaţie de trecere între 
prima generaţie (părinţii lor) şi cea de-a treia generaţie, dar şi un punct de sprijin 
pentru celelalte două generaţii. Relaţiile părinţi–copii sunt esenţiale pentru evoluţia 
adolescentului/ei. În această etapă a ciclului de viaţă, ele suferă multe modificări. 
Ieşirea din copilărie, reorganizarea sistemului familial, începând cu negocierea 
rolurilor şi responsabilităţilor, fac să crească conflictele între părinţi şi adolescenţi 
(Galambos şi Ameida, 1992). În cursul adolescenţei, conflictualitatea părinţi–ado-
lescenţi evoluează diferit; se menţine în platou în perioada de mijloc a adolescenţei 
care coincide cu interacţiunea dintre părinţi şi grupul celor de aceeaşi vârstă legată 
de dezvoltarea adolescentului şi scade în ultima parte a adolescenţei, când adolescenţii 
şi părinţii se apreciază reciproc (B. Hess, 1944; citat de Scabini, 1995). În prima 
etapă, adolescenţii acceptă mai uşor deciziile părinţilor comparativ cu cei care 
traversează etapa de mijloc şi târzie. De asemenea, în familiile cu adolescenţi băieţi, 
conflictele rămân nerezolvate comparativ cu cele din familiile cu fete adolescente. 
Comportamentul familiilor cu adolescenţi sub aspectul controlului şi suportului 
contribuie esenţial la socializarea adolescentului şi prevenirea devianţei. Manifestările 
extreme, hipercontrolul sau lipsa controlului au fost asociate cu dificultăţi de 
creştere şi devianţă. Controlul necoercitiv favorizează identificarea cu părinţii, 
interiorizarea valorilor părinteşti şi competenţa socială (Scabini, 1995). 

Scabini, Marta şi Rosnati (1995) au demonstrat că, prin absenţa suportului şi 
prin comunicare neadecvată, părinţii, atât mama cât şi tatăl  adolescentului/ei, pot 
inhiba creşterea acestuia. 
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Familia cu adulţi tineri care părăsesc casa 
Tânărul prezentat de Carter şi Mc GoldricK (1988) este neimplicat, între 

două familii, cea de origine şi cea care se va forma, urmează să elaboreze 
separarea, în condiţiile unei distanţări fizice de familia de origine, nu numai 
emoţionale. Separarea din punct de vedere psihologic începe înainte de cea fizică 
datorită emancipării adolescentului şi incapacităţii acestuia de a susţine condiţiile 
separării fizice. Separarea în ţările nordice este mai rapidă şi se realizează  într-o 
perioadă de timp scurtă (Cavalli şi Galland, 1993). În descrierea acestui moment, 
Scabini (1985) prezintă familia ca pe „o trambulină de lansare” a adolescentului, 
sugerând ideea unei separări rapide. În realitate, în ţările din sud, mai ales din zona 
Mediteranei – lansarea este lentă, tensiunea pentru ieşirea tânărului din familie este 
scăzută, iar saltul s-a transformat într-o tranziţie de lungă durată. A apărut astfel în 
literatura de specialitate noţiunea de „familia lungă” a tânărului adult sau „modelul 
mediteranean” (Scabini şi Donati, 1989). Se poate vorbi în ultimele două decenii de 
prelungirea şederii tinerilor în casa părintească, datorită creşterii numărului de ani 
petrecuţi în educaţie, dificultăţilor acestuia de a-şi permite o locuinţă proprie, de  
a-şi găsi un loc de muncă stabil şi care să-i ofere un venit, care să-i asigure un trai 
decent. Co-rezidenţa prelungită în casa părintească e rezultatul mai degrabă al unei 
constrângeri decât al unei alegeri deliberate de a locui cu părinţii, o formă de 
sprijin între generaţii în special pentru tineri, care rămân în casa părintească, până 
când vor găsi resursele economice  necesare şi  o locuinţă proprie (Hărăguş, 2014). 
Perioada de adult tânăr durează până la vârsta de 30 de ani şi chiar mai mult, timp 
în care unii tineri investesc în activităţi de hobby alături de alţi tineri asemenea lor, 
iar alţii îşi întemeiază relaţii consensuale în casa părintească. Coabitarea o perioadă 
mai îndelungată cu părinţii îi ajută să depăşească condiţia „de generaţie X”, cinică 
şi pesimistă şi să suporte bombardamentul din mass-media (Arnett, 2000). Necesitatea 
studiilor superioare pentru o inserţie socială bună, dificultăţile economice, au 
determinat de-a lungul timpului o atitudine protectivă a părinţilor faţă de fiii lor. În 
felul acesta, adolescenţa a devenit „...o asociaţie mixtă părinţi–copii...”, o „...trecere 
lentă spre vârsta adultă, o perioada interminabilă” (Scabini, 1995, p. 158). Co-
rezidenţa cu familia de origine şi prelungirea şederii adolescentului în familie fac 
ca generaţia de mijloc din familia nucleară să fie prinsă între cele două cicluri ale 
vieţii ,,cuplul sandwich” (Cascione, 2006). 

Familia în vârstă 
Printre temele de dezvoltare în această etapă se numără schimbarea rolurilor 

generaţiilor, recunoaşterea unui rol central al generaţiilor de mijloc, menţinerea 
funcţionalităţii cuplului şi  sprijinirea celor „tineri”, experienţa de a fi bunici prin 
apariţia nepoţilor, pensionarea, acceptarea „cuibului gol”, a bolii. O caracteristică a 
societăţii actuale este îmbătrânirea împreună a mai multor generaţii – părinţi, copii, 
nepoţi (Delbes şi Gaymu, 1993). Astăzi, extinderea limitei de vârstă a părinţilor 
implică apariţia unor forme complexe de relaţii în interiorul familiei. Generaţia mai 
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în vârstă continuă să fie prezentă în viaţa de cuplu a generaţiilor tinere, fie pentru 
că au nevoie de ajutor, fie că îngrijesc nepoţii sau îşi trăiesc această ultimă  etapă 
existenţială. În felul acesta, „cuibul gol” se transformă în „cuib plin” (Cascione, 
2006), iar familia nucleară este un sub-sistem în sistemul trigeneraţional. Perspectiva 
trigeneraţională explică dinamica familială (Andolfi şi colab., 1988). Pe parcursul 
ciclului de viaţă, familia se modifică adaptativ, structural şi funcţional, în funcţie 
de necesităţile interne şi externe într-o logică circulară. Aceste reorganizări nu se 
produc automat, ci printr-un proces continuu care poate genera disfuncţii, crize, 
pierderea sau/şi câştigarea de roluri, modificarea relaţiilor, noi reprezentări de sine 
şi de ceilalţi. 

6. CONCLUZII 

Deşi etapele ciclului de viaţă al familiei sunt cunoscute, acceptate ca fireşti şi 
normale în evoluţia vieţii, dimensiunea adâncă a acestor momente nu poate fi 
înţeleasă decât atunci când sunt trăite şi/sau când terapeutul de familie le subliniază. 
Trecerea de la o etapă la alta a ciclului de viaţă este un proces lent, cu multe 
implicaţii şi repercusiuni. Cunoaşterea şi înţelegerea tranziţiei sunt utile atât pentru 
terapeutul de familie, cât şi  pentru membrii acesteia. 

Primit în redacţie la: 4.07.2015 
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REZUMAT 

Familia este prezentă constant în existenţa individului uman, de la naştere până la moarte. 
Viaţa de familie are o evoluţie ciclică care se repetă periodic. Etapele ciclului de viaţă al unei familii 
(adultul tânăr celibatar, formarea cuplului, naşterea copiilor, adolescenţa şi despărţirea adolescenţilor 
de nucleul familial, pensionarea, boala şi moartea) aduc schimbări importante în viaţa membrilor săi. 
Tranziţia de la o etapă la alta a ciclului de viaţă al familiei se realizează prin procese complexe care 
implică redimensionarea relaţiilor şi transmiterea mesajului generaţiilor anterioare celor care 
urmează. Cunoaşterea şi înţelegerea modului în care tranziţia de la o etapă la alta influenţează viaţa 
familiei şi a membrilor săi, precum şi funcţionarea indivizilor şi a sistemului familial sunt instrumente 
utile pentru terapeutul de familie. Cunoaşterea ciclului de viaţă al familiei oferă o bază pentru 
înţelegerea modului în care procesele dezvoltării sunt impactate. 



CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

MARIA-ELENA OSICEANU, Personalitate şi personaj: particularităţi ale 
interacţiunii dinamice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2014, 434 p. 

Autoarea Maria-Elena Osiceanu ne propune o lucrare de mare interes atât din 
punct de vedere teoretic, cât şi practic. Cartea Personalitate şi personaj: particularităţi 
ale interacţiunii dinamice abordează personalitatea umană şi este una dintre 
puţinele lucrări care vizează studiul relaţiei dintre personalitate şi personaj. Volumul 
cuprinde două părţi: partea teoretică (capitolele 1–4) şi partea practică (capitolele 
1–3). Contribuţia autoarei nu este numai o abordare teoretico-explicativă, ci şi o 
încercare de doborâre a barierelor rigide dintre intrapsihic şi interpersonal: „noi ne 
vedem prin ochii celuilalt – fie că acest celălalt este opinia publică sau părerea unui 
individ anume a cărui stimă sau dragoste înseamnă mult pentru noi…” Cu 
siguranţă, mutaţiile vieţii intrapsihice nu urmează decât foarte încet marile 
descoperiri ale umanităţii, însă ceea ce se va schimba cu siguranţă în viitor este 
intercomunicarea dintre conştient şi inconştient, exploatându-se astfel multe dintre 
resursele psihice atâta vreme ignorate. 

Maria-Elena Osiceanu, după ce examinează personajul prin prisma rolului 
social, a idealului Eului ca mască, refugiu, aparenţă şi disimulare, conchide că 
personajul este manifestarea în exterior a personei şi a personalităţii. 

Prof. Nicolae Mitrofan, care a scris prefaţa la această ediţie (a 2-a revizuită), 
spunea că: „ideea centrală a lucrării poate fi subsumată opoziţiei fundamentale 
dintre ceea ce este aparent şi ceea ce este ascuns, dintre manifest şi latent, dintre 
deghizări şi dorinţă, teme care au constituit de la bun început puncte-reper în 
cercetarea psihologică”. 

În capitolul 1, Personalitatea şi personajul la interferenţa dintre conştient şi 
inconştient, autoarea încearcă să definească personalitatea umană, masca, personajul. 
Este invocat Mihai Golu (Dinamica personalităţii, 1993), care arată că nu este 
posibilă o definiţie clasică a personalităţii prin gen proxim şi diferenţă specifică şi 
că, de cele mai multe ori, se operează cu definiţii relative, parţiale, care delimitează 
sau precizează diferite direcţii concrete de investigaţie, diferite laturi ale perso-
nalităţii. Gordon Allport a numărat mai mult de 50 de definiţii ale personalităţii. 
Autoarea începe cu delimitări filosofice ale conceptului de mască, care reprezintă o 
modalitate de comunicare a inconştientului. Susţine că persona nu este ceva real, ci 
o mască a psihicului colectiv. Urmează o comparaţie între bovarism (necesitatea 
individului de a se concepe altceva decât ce este în realitate) şi conceptul lui Jung 
de inflaţie psihică (concept care semnifică o expansiune a personalităţii dincolo de 
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limitele individuale). Se ajunge la concluzia că nu numai personalitatea influenţează 
exprimarea personajului, ci şi că ea este marcată chiar de personaj, care îşi lasă 
amprenta la nivelul vieţii psihice şi fizice a individului. 

În capitolul al doilea, Personalitatea şi personajul de la polul individual la 
polul social, personalitatea şi personajul sunt abordate din perspectivă psiho-
socială şi sunt evidenţiate implicaţiile conceptelor de rol social şi status în formarea 
şi dezvoltarea imaginii de sine şi a identităţii personale. Autoarea subliniază că 
între felul în care un individ îşi joacă rolul şi statusul său pot apărea contradicţii. 
Acest sistem al rol-status-urilor sociale se constituie „model de învăţare a 
comportamentelor sociale”. 

Autoarea trece în revistă relaţiile umane şi comunicarea, care, în viziunea sa, 
constituie una şi aceeaşi realitate cu două faţete. De asemenea, se mai arată că 
relaţia umană presupune alteritate, aceasta fiind „esenţiala pentru ca indivizii să 
poată exista ca fiinţe separate şi distincte. Ea este condiţia de sine şi de celălalt”. Este 
discutat şi aspectul patologic al anulării alterităţii (evidenţiată de Pierre Aulagnier). 

În Dinamica relaţiei personalitate – personaj între apărare şi adaptare 
(reprezentând capitolul al treilea) sunt prezentate mecanismele de apărare ale Eului, 
procesele de coping (istoric şi definire), interacţiunea dintre cele două procese – o 
abordare dimensional-integrativă a celor două (defense şi coping). 

În capitolul al patrulea, Personalitatea şi personajul la limita dintre normal şi 
patologic (personalitate normală versus personalitate anormală), autoarea ridică 
problema privitoare la aspectul cantitativ al normalităţii psihice pe care ea o 
defineşte în raport cu norma statistică. Se face trimitere la Allport, adeptul ideii că 
mecanismele de echilibru cu rol adaptativ predomină la persoane normale, iar la 
persoane nevrotice şi psihotice se întâlnesc mai ales mecanismele de dezechilibru. 

În partea a II-a a volumului este prezentată cercetarea experimentală a relaţiei 
dintre personalitate şi personaj. Sunt clarificate aspectele ce privesc interacţiunea 
dinamică şi condiţionarea reciprocă dintre personalitate şi personaj. Autoarea ne 
prezintă obiectivele cercetării cu valoare teoretică şi practică. Cele teoretice se 
referă la personalitate şi personaj, în termenii unei relaţii dinamice de condiţionare 
reciprocă, şi relaţia dintre Eu şi imagine de sine etc. Obiectivele practice au, după 
cum spune autoarea, un caracter mai degrabă prospectiv şi mai puţin concret-
aplicativ: există trăsături de personalitate care facilitează adaptarea la situaţii diverse, 
inedite şi/sau adoptarea de valori morale şi sociale noi; care sunt mecanismele 
psihologice ce permit activarea şi valorificarea unor asemenea trăsături de personalitate 
cu rol adaptativ; se poate admite faptul că manifestarea unor trăsături de persona-
litate poate fi uneori obstrucţionată sau chiar anulată de predominarea personajului 
în detrimentul personalităţii sau invers etc. 

În demersul experimental sunt folosite chestionarul Berkeley (evaluează diferite 
aspecte ale Eului), chestionarul Schmieschek (explorează personalitatea accentuată), 
chestionarul Philips-Berger (vizează atitudinea subiectului faţă de el însuşi şi 
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atitudinea subiectului faţă de ceilalţi), chestionarul de personalitate Eysenck (EPQ), 
chestionarul de evaluare interpersonală – Bales (diagnostichează tipul de personalitate 
interpersonală), testul Moralitate şi ipocrizie în relaţiile interumane, testul Profile 
of mood state (identifică şi evaluează stările psihice tranzitorii), testul Szondi 
(tehnică proiectivă de investigare a personalităţii). 

Cartea poate reprezenta, aşa cum spune prof. Nicolae Mitrofan în prefaţa sa, 
o pledoarie pentru dezvăluirea, înţelegerea şi acceptarea Eului autentic. 

Având în vedere calităţile ştiinţifice reale, demersul experimental amplu şi 
nuanţat, ţinuta academică, limbajul viu şi accesibil, conceptele şi interpretările 
ştiinţifice transformate frecvent în figuri de stil, sperăm că lucrarea se va bucura de 
o bună primire din partea specialiştilor, dar şi a cititorilor cu preocupări în domeniu.  

Georgeta Preda 



 




